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VIII. 

Vypořádání zásadních připomínek uplatněných v rámci meziresortního připomínkového řízení 

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

Připomínkové 
místo 

Ustanovení Obsah připomínky Vypořádání 
 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 6 - Požadujeme písmeno j) vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru, pojem nemá být v zákoně definován, dokud nebudou 
v prováděcí vyhlášce 
upravena pravidla pro nastavení sítě sociálních služeb celostátního a 
nadregionálního charakteru. 
- Doporučujeme u písmene l) navrhovaný text nahradit textem: „rodinou 
vztahově spřízněná a solidární skupina osob blízkých a jejich dětí.“. 
 

Vysvětleno 
 
Ustanovení je nutné zachovat jako výchozí pro následné 
zpracování zmíněné vyhlášky. 

 

Hl. m. Praha Čl. I bod 8 Požadujeme bod vypustit.  
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Jedná se o problematiku, která podle našeho názoru nepatří do oblasti 
sociálních služeb. 

Neakceptováno - rozpor 
 
MPSV nemůže ustoupit od záměru sjednocení úpravy 
poskytování sociálních služeb, a to i pobytových dětem. 
V takovém případě však musí být s ohledem na nezletilé bez 
doprovodu upravena i osobní působnost zákona. V úpravě 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se 
ruší duplicitní úprava ambulantních služeb poskytovaných na 
základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 
které jsou obsahově totožné se sociálními službami pro 
rodiny a děti. Pokud jde o pobytová zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), jedná se 
svým charakterem rovněž o pobytovou sociální službu, jejíž 
setrvání v režimu zákona č. 359/1999 Sb. není důvodné. 
V zákoně č. 359/1999 Sb. zůstává ponechána pouze úprava 
pověření k výkonu specifických služeb v oblasti náhradní 
rodinné péče, neboť tyto služby nelze v tuto chvíli dost dobře 
podřadit pod sociální služby vzhledem k obtížnému 
vymezení „nepříznivé sociální situace“, na kterou by 
v případě zájemců o náhradní rodinnou péči měly takové 
služby reagovat. 

Hl. m. Praha Čl. I bod 14 Požadujeme slova „za slova „má i“ vkládají slova „poskytovatel sociálních 
služeb osobní asistence, pečovatelská služba, chráněné bydlení a týdenní 
stacionář, jestliže se o této skutečnosti dozví 

Akceptováno 
 
Navrhovaná úprava bude vypuštěna. 
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v souvislosti s poskytováním těchto sociálních služeb oprávněné osobě,“ a“ 
vypustit a slova „se nahrazují“ nahradit slovem „nahrazují“. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Za využití příspěvku na péči je zodpovědný jeho příjemce a informaci o 
neoprávněném čerpání mají primárně k dispozici jiné instituce než 
poskytovatel sociální služby.  Není podle našeho názoru účelné touto 
zodpovědností zatížit poskytovatele sociální služby namísto institucí, které 
jsou kompetentní k jejímu naplňování. Ohlašovací povinnost by navíc pro 
zaměstnance poskytovatele představovala neúměrnou zátěž (například 1 
sociální pracovník služby osobní asistence vede případy 100 uživatelů 
služby). Prokazování toho, zda poskytovatel sociální služby o skutečnosti 
věděl či nevěděl (ve vztahu ke spáchání správního deliktu podle § 107 
zákona o sociálních službách) by bylo komplikované. 

 

 
 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 15 Požadujeme slova „a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Povinnost podle 
věty první má také poskytovatel sociálních služeb osobní asistence, 
pečovatelská služba, chráněné bydlení a týdenní stacionář, jestliže se o úmrtí 
oprávněné osoby dozví v souvislosti s poskytováním sociálních služeb této 
osobě.“.“ vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 

Za využití příspěvku na péči je zodpovědný jeho příjemce a informaci o 
neoprávněném čerpání mají primárně k dispozici jiné instituce než 
poskytovatel sociální služby.  Není podle našeho názoru účelné touto 
zodpovědností zatížit poskytovatele sociální služby namísto institucí, které 
jsou kompetentní k jejímu naplňování. Ohlašovací povinnost by navíc pro 
zaměstnance poskytovatele představovala neúměrnou zátěž (například 1 
sociální pracovník služby osobní asistence vede případy 100 uživatelů 
služby). Prokazování toho, zda poskytovatel sociální služby o skutečnosti 
věděl či nevěděl (ve vztahu ke spáchání správního deliktu podle § 107 
zákona o sociální péči) by bylo komplikované 

Akceptováno 
 
Navrhovaná úprava bude vypuštěna. 

Hl. m. Praha Čl. I bod 25 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru nelze elektronickou nebo distanční hlasovou 
komunikaci vztahovat na všechny základní činnosti terénních sociálních 
služeb. 

Vysvětleno 
 
Nejedná se o poskytování všech základních činností.  

Hl. m. Praha Čl. I bod 26 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: 
„Zařízení sociálních služeb 
(1) Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních 
služeb: 
a) zařízení pečovatelské služby, 

Vysvětleno 
 
§ 58 nebude upravovat komplexně služby pro rodinu a 
zůstane zachována dosavadní systematika zákona.  MPSV 
však nemůže ustoupit od záměru sjednocení úpravy 
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b) denní stacionáře, 
c) týdenní stacionáře, 
d) domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
e) domovy sociální péče, 
f) chráněné bydlení, 
g) azylové domy, 
h) zařízení pro krizovou pomoc, 
i) nízkoprahová centra, 
j) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
k)  domy na půl cesty 
l) terapeutické komunity, 
m) sociální poradny, 
n) sociálně terapeutické dílny, 
o) centra sociálně rehabilitačních služeb, 
p) pracoviště rané péče, 
q) intervenční centra, 
r) zařízení následné péče.“. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Z návrhu není zřejmé, co je míněno „ambulantními zařízeními služeb pro 
rodiny“. Azylové domy pro rodiny s dětmi lze zařadit pod písmeno g), 
azylová zařízení pro děti ponechat v rámci sociálně-právní ochrany dětí 
(dosavadní zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) a pobytová 
zařízení pro nezaopatřené děti je úplně novým typem pobytových zařízení 
pro děti, které není nijak specifikováno (obdoba dnešních dětských domovů). 

 

poskytování sociálních služeb, a to i pobytových dětem (srov. 
připomínku výše).  

Hl. m. Praha Čl. I bod 27 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru nelze navrhovanou úpravu akceptovat bez vymezení v 
prováděcí vyhlášce. Činnost uvedenou u písmene r) nelze akceptovat též 
z toho důvodu, že tuto základní činnost uváděnou jako volitelnou, nelze 
požadovat na poskytovateli, pokud o ní nebudou mít uživatelé služby zájem s 
ohledem na jejich svobodu volby náboženství a víry. V případě, že 
poskytovatel bude základní činnost pastorační a duchovní péče poskytovat, 
musí být zajištěna pro všechna náboženství, která budou vyznávat uživatelé 
dané služby. Jinak je diskriminační. 

Vysvětleno 
 
Pastorační a duchovní péče je navrhována jako základní 
činnost u vybraných sociálních služeb. Pastorační a duchovní 
péče je vykonávána pastoračními pracovníky, kteří mají již 
nyní v praxi sociálních služeb své opodstatnění i místo a tato 
činnost je v dobré praxi již nyní poskytována. Úkon základní 
činnosti bude vymezen v prováděcím předpisu.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 31 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Zařazení navrhovaných činností je podle našeho názoru nesystémové. Záměr 
předkladatele podporovat samostatnost uživatele služby deklarovaný v 
důvodové zprávě je již řešen povinností poskytovatele (uvedenou v § 2 

Akceptováno  
 
Navrhovaná činnost „pomoc při zajištění bezpečí a možnosti 
setrvání v přirozeném sociálním prostředí“ bude na základě 
meziresortního připomínkového řízení vypuštěna. 
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zákona o sociálních službách) uplatňovat zásadu „podporovat rozvoj jejich 
samostatnosti“. V případě činnosti „pomoc při zajištění bezpečí a možnosti 
setrvání v přirozeném sociálním prostředí“ se nejedná o základní činnost, ale 
o povinnost poskytovatele uplatňovat zásadu (dbát na bezpečí uživatele 
služby, usilovat o to, aby setrval v přirozeném prostředí). 

 
 
  

Hl. m. Praha Čl. I bod 33 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru je zařazení navrhované činnosti nesystémové. V 
případě činnosti „pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí“ se nejedná o základní činnost, ale o 
povinnost poskytovatele uplatňovat zásadu (dbát na bezpečí uživatele služby, 
usilovat o to, aby setrval v přirozeném prostředí). 

Akceptováno  
 
Navrhovaná činnost „pomoc při zajištění bezpečí a možnosti 
setrvání v přirozeném sociálním prostředí“ bude na základě 
meziresortního připomínkového řízení vypuštěna. 
 
 
 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 36 Požadujeme slova „3 měsíců“ nahradit slovy „6 měsíců“.  
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru lhůta 6 měsíců odpovídá současné praxi poskytovatelů 
sociálních služeb. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Odlehčovací služby svým účelem mají „odlehčit“ pečující 
osobě, například po dobu hospitalizace. Jelikož se ale 
odlehčovací služby v ČR zneužívají na časově neomezenou 
dobu, apod. a před veřejností se prezentují jako domovy pro 
seniory, je nutné legislativou tuto praxi napravit. Tři měsíce 
je ještě vnímáno jako možnost „odlehčení“ a je posuzováno 
doba, kdy je možné sem vyplatit příspěvek na péči ve IV. 
stupni ve zvýšené výši – v souladu s návrhem novely.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 40 Požadujeme doplnit na konci textu věty doplnit slova „, je-li služba 
poskytována osobě starší 18 let“. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Jestliže je nezletilým dětem základní činnost výchovné a vzdělávací činnosti 
poskytována podle § 47 odst. 2 písm. i) návrhu, odstavec 3 pak, podle našeho 
názoru, logicky musí navrhovat tuto základní činnost jako volitelnou pro 
osoby zletilé. 

Vysvětleno 
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zůstanou u všech 
druhů sociálních služeb ve stávající podobě zákona a 
nebudou přesouvány do základních činností volitelných.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 46 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru nelze akceptovat bez vymezení v prováděcí vyhlášce. 

Vysvětleno 
 
Bude vymezeno v prováděcím předpisu. Teze prováděcích 
předpisů byly k materiálu přiloženy jen pro informaci. Vaše 
připomínky budeme brát v potaz při formulaci finálního 
návrhu, který bude předmětem samostatného mezirezortního 
připomínkového řízení. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 47 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno 
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Odůvodnění: 
Poskytování navrhované činnosti uváděné jako volitelné, nelze, podle našeho 
názoru, požadovat po poskytovateli, pokud o ní nebudou mít uživatelé služby 
zájem s ohledem na jejich svobodu volby náboženství a víry. V případě, že 
poskytovatel bude základní činnost pastorační a duchovní péče poskytovat, 
musí být zajištěna pro všechna náboženství, která budou vyznávat uživatelé 
dané služby. Jinak je diskriminační. 

Pastorační a duchovní péče je navrhována jako základní 
činnost u vybraných sociálních služeb. Pastorační a duchovní 
péče je vykonávána pastoračními pracovníky, kteří mají již 
nyní v praxi sociálních služeb své opodstatnění i místo a tato 
činnost je v dobré praxi již nyní poskytována. Úkon základní 
činnosti bude vymezen v prováděcím předpisu. 
  

Hl. m. Praha Čl. I bod 49 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru nejsou nastaveny explicitně zdravotní a sociální úkony, 
není jasné financování navrhovaných úkonů v návaznosti na veřejnou 
podporu a služby obecného hospodářského zájmu. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Ministerstvo na návrhu trvá. Podporu při umírání ČR vnímá 
jako jednu z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti 
je i podpora sociální. Logickým systémem je tedy systém 
sociálních služeb. Sociální složka je v danou chvíli řešena 
tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče 
mají zaregistrovány různé druhy služeb jako je odborné 
sociální poradenství, odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se 
tyto služby ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto 
druhu služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto 
ubytování, strava a zdravotní péče – toto je financováno 
z veřejného zdravotního pojištění.  
 
Z hlediska sociální služby a jejího financování se nic nemění.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 53 Požadujeme slova „zpravidla osobám od 26 let věku“ a „spojené se ztrátou 
bydlení“ vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s omezením cílové skupiny 18–26 let věku a využití služeb 
osobami, které nejsou v ohrožení ztráty bydlení, ale nacházejí se v obtížné 
životní situaci. 
 

Akceptováno částečně 
 
Na základě dalších připomínek bude u odst. 1 §57 vypuštěno 
„zpravidla osobám od 26 let věku“ 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 56 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru nelze navrhovaný text akceptovat bez vymezení v 
prováděcí vyhlášce, ve vztahu k financování základních činností. 
 

Vysvětleno 
 
Bude vymezeno v prováděcím předpise, který bude součástí 
samostatného mezirezortního připomínkového řízení 

Hl. m. Praha Čl. I bod 57 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Vymezení cílové skupiny není podle našeho názoru jasné. V odstavci 1 větě 
první jsou zmíněny osoby se sociálními vazbami k osobám blízkým, zejména 
nezletilým dětem a osobám do věku 26 let, jednotlivým členům rodiny a 

Neakceptováno - rozpor 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
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rodině. S přihlédnutím k vymezení pojmu rodinav § 3 písm. l) návrhu by se 
mohlo jednat i např. o bezdětné manžele v seniorském věku. V odstavci 1 
věta druhá již okruh zužuje na členy rodiny s dítětem, přičemž dítětem se 
podle Úmluvy o právech dítěte rozumí lidská bytost mladší 18 let. 
V odstavci 1 věta třetí pak okruh rozšiřuje o děti ohrožené nežádoucími 
společenskými jevy. Poskytování služby anonymně je nepřípustné. Přestože 
jedním z cílů návrhu zákona je zkvalitnění spolupráce poskytovatelů a 
orgánů veřejné správy, nemohla by při anonymním poskytování služby být 
splněna oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb.,o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
sociálně-právní ochraně dětí“). Orgány SPOD by tak ztratily významné 
nástroje prevence pro konkrétní případy. Opět není zcela 
jasně specifikováno, jaké služby lze podle návrhu anonymně poskytovat, zda 
i pobytovou formu služby poskytovanou v azylovém domě pro rodiny s 
dětmi. 
Co se týče odstavce 2: 
- služba azylové domy pro rodiny s dětmi může být poskytována v rámci § 
57 zákonao sociálních službách - azylové domy, přičemž poskytovatel je 
oprávněn v rámci řízení o registraci vymezit, jaké cílové skupině bude služba 
poskytována; 
- přiřazením domů na půl cesty byla zrušena možnost tuto služby poskytovat 
osobám propuštěným z výkonu trestu anebo z ochranné léčby, podle našeho 
názoru ji nelze omezitpouze na řešení ztráty bydlení; 
- v případě azylových zařízení pro děti na přechodnou dobu nejvýše 6 měsíců 
se jedná o dosavadní zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, avšak 
bez omezení kapacity, které dosud ukládal zákon o sociálně-právní ochraně 
dětí, aby byly splněny podmínky dané zákonem;  
- pobytové zařízení pro nezaopatřené děti je nový typ zařízení, který právní 
řád České republiky dosud nezná; jedná se o zařízení obdobná dětským 
domovům, avšak v režimu sociálních služeb, tedy služby poskytované na 
základě smlouvy se zákonným zástupcem, nikoliv na základě rozhodnutí 
soudu; nedochází tak k omezování ústavní výchovy, ale naopak k rozšíření 
nabídky umístění dětí do institucionální péče, aniž by byla např. omezena 
kapacita takových zařízení přímo zákonem, jako je tomu u dosavadních 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
V odstavcích 4 až 7 jsou upraveny základní činnosti, které služba pro rodinu 
v jednotlivých formách obsahuje. Odstavec 6 je zaměřen na azylová zařízení 
pro děti a pobytová zařízení pro děti, avšak neukládá poskytovateli, aby 
dětem zajistil plné přímé zaopatření – zcela chybí povinnost dětem zajistit 
ošacení, poskytování materiální a potravinové pomoci je pouze volitelnou 
základní činností. Naprosto absentuje dosavadní povinnost zařízení 
spolupracovat s rodinou dítěte, zajištění psychologické pomoci dítěti. 
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Hl. m. Praha Čl. I bod 59 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru nelze navrhovaný text akceptovat bez vymezení v 
prováděcí vyhlášce, ve vztahu k financování základních činností. 

Akceptováno  
 
Na základě meziresortního připomínkového řízení 
ministerstvo ustupuje od návrhu základních činností 
volitelných.  
 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 63 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru je navrhovaný text nesystémový a ve stávajícím textu 
již obsažen. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Na základě připomínek bude cílová skupina oběti genderově 
podmíněného násilí upravena jinak, a sice vznikem nového 
druhu sociální služby - § 60b „Služba pro osoby ohrožené 
genderově podmíněným násilím“.  
Záměrem nového návrhu je, aby nedocházelo k diskriminaci, 
jak uvádíte ve své připomínce. 
Domácí násilí je tedy řešeno v intervenčním centru (jako 
v současnosti) a genderově podmíněné násilí v samostatném 
druhu sociální služby.  
Nová úprava je vytvořena v souladu s návrhem Úřadu vlády.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 64 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru nelze navrhovaný text akceptovat bez vymezení v 
prováděcí vyhlášce, ve vztahu k financování základních činností. 

Akceptováno  
 
Na základě meziresortního připomínkového řízení 
ministerstvo ustupuje od návrhu základních činností 
volitelných.  
 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 69 Požadujeme dosavadní § 65 ponechat v nezměněné podobě, tj. navrhovaný 
text nahradit textem: „§ 63 včetně nadpisu se zrušuje.“. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
viz Odůvodnění k bodu 57 

Akceptováno jinak 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  

Hl. m. Praha Čl. I bod 71 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru nelze navrhovaný text akceptovat bez vymezení v 
prováděcí vyhlášce, ve vztahu k financování základních činností. 

Akceptováno  
 
Na základě meziresortního připomínkového řízení 
ministerstvo ustupuje od návrhu základních činností 
volitelných.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 74 Požadujeme bod vypustit.  
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
viz Odůvodnění k bodu 57 

Akceptováno částečně 
 
Bude přeformulováno do dílčích služeb a název zrušen. 
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Hl. m. Praha 
  

Čl. I bod 77 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
viz Odůvodnění k bodu 49 

Neakceptováno - rozpor 
 
Ministerstvo na návrhu trvá. Podporu při umírání ČR vnímá 
jako jednu z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti 
je i podpora sociální. Logickým systémem je tedy systém 
sociálních služeb. Sociální složka je v danou chvíli řešena 
tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče 
mají zaregistrovány různé druhy služeb jako je odborné 
sociální poradenství, odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se 
tyto služby ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto 
druhu služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto 
ubytování, strava a zdravotní péče – toto je financováno 
z veřejného zdravotního pojištění.  
 
Z hlediska sociální služby a jejího financování se nic nemění.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 79 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
viz Odůvodnění k bodu 49 

Neakceptováno - rozpor 
 
Ministerstvo na návrhu trvá. Podporu při umírání ČR vnímá 
jako jednu z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti 
je i podpora sociální. Logickým systémem je tedy systém 
sociálních služeb. Sociální složka je v danou chvíli řešena 
tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče 
mají zaregistrovány různé druhy služeb jako je odborné 
sociální poradenství, odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se 
tyto služby ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto 
druhu služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto 
ubytování, strava a zdravotní péče – toto je financováno 
z veřejného zdravotního pojištění.  
 
Z hlediska sociální služby a jejího financování se nic nemění.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 83 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru se jedná o nesystémové řešení týkající se pouze 1 druhu 
sociální služby (lze vnímat jako diskriminační), dále diskriminující z 
hlediska věkového omezení cílové skupiny, v rámci procesu posouzení 
rozsahu potřeb dochází ke střetu zájmů.  

Vysvětleno 

 
Nově bude vytvořen institut implementovaný do příspěvku 
na péči (úprava IV. stupně). 
 

 

Hl. m. Praha Čl. I bod 84 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 

Vysvětleno 
 
V souladu se změnou § 58 bude upraveno. 
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viz Odůvodnění k bodu 57  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 85 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
viz Odůvodnění k bodu 57 

Neakceptováno - rozpor 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 86 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „V § 76 odstavec 3 zní: „Za 
poskytování sociálních služeb v nízkoprahových centrech hradí osoby 
úhradu za stravu, popřípadě nocleh ve výši stanovené poskytovatelem.““. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Do nízkoprahových center je zařazeno i poskytnutí přenocování, z toho 
důvodu má poskytovatel sociální služby nárok na úhradu nákladů spojených 
s poskytnutím noclehu. 

Vysvětleno 
 
Služby nízkoprahová denní centra a noclehárny zůstávají ve 
stávající podobě, proto oblast úhrad nebude novelizována.  
 
 
 
 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 90 Požadujeme slova „za slova „pobytové sociální služby poskytované v“ se 
vkládají slova „zařízení služby pro rodinu podle § 58 odst. 2 písm. a),“ a“ 
vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
viz Odůvodnění k bodu 57 
Bez upřesnění k čemu a kdy je osoba oprávněná navrhované ustanovení 
postrádá smysl. Pojem „územní působnost“ je zavádějící, měl by být, podle 
našeho názoru, definován v prováděcím předpisu. U pobytové a ambulantní 
formy není zřejmé, zda je územní působnost dána 
místem poskytování (adresa zařízení), nebo je určena pro osoby mající na 
vymezeném území (např. správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností) trvalý nebo skutečný pobyt. Pouze u terénní formy se dá 
předpokládat vymezení území, na kterém služba fakticky poskytuje své 
sociální službu. 
 

Akceptováno 

Hl. m. Praha Čl. I bod 94 Požadujeme v bodě 7 slovo „okamžitá“ vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

V případě uvádění okamžité kapacity poskytovaných sociálních služeb se, 
podle našeho názoru, jedná o nadbytečnou administrativní zátěž. 
Poskytovatel uvedením kapacity sociální služby deklaruje, že je schopen v 
takové kapacitě službu poskytovat a má zajištěny podmínky  
pro poskytování služby v tomto rozsahu. Pokud se podmínky změní, mění se 
běžně také kapacita služby. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Důvodem pro tento návrh je snaha o sjednocení uvádění 
kapacit ve všech službách. 
 
Současný systém uvádění kapacit v registru není využitelný, 
každý poskytovatel ji vnímá a uvádí jinak. Údaje pak nejsou 
porovnatelné a vypovídající o dostupnosti služeb.  
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Pojem okamžitá kapacita bude vydefinován v doporučeném 
postupu, který bude zpracován pro potřeby krajských úřadů a 
MHMP. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 99 - Požadujeme slova „se doplňuje odstavec 8, který zní“ nahradit slovy „se 
doplňují odstavce 8 a 9, které znějí“ a doplnit odstavec 9, který zní: 
 „(9) Lhůta pro vydání rozhodnutí v řízení o žádosti o registraci právnické 
osoby zapisované do obchodního nebo obdobného rejstříku před jejím 
vznikem neběží do doby provedení zápisu a přidělení identifikačního čísla 
osoby.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Právnická osoba může podle § 79 odst. 5 písm. a) návrhu (bod 89) podat 
žádost ještě před jejím vznikem, rozhodnutí o registraci je však možné vydat 
teprve existující právnické osobě – do doby jejího zápisu  
se jedná pouze o fiktivní osobu, která nemůže poskytovat sociální služby. 
 

Akceptováno 

Hl. m. Praha Čl. I bod 104 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „V § 81 se na konci odstavce 
2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: 
„h) základní činnosti volitelné.““. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: viz Odůvodnění k bodu 105 
 

Vysvětleno 

Hl. m. Praha Čl. I bod 105 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že v zákoně jsou jiné nástroje, např. okamžité zrušení 
registrace, které mohou ukončit poskytování sociální služby, dále se nám jeví 
navrhované znění administrativně zatěžující poskytovatele i registrující 
orgán. 

Akceptováno 
 
Návrh § 81a se ruší. Rozhodnutí o registraci bude dále 
vydáváno žadateli na dobu neurčitou. Vnímáme, že institut 
zrušení registrace ministerstvem a nově navržený institut 
nucené správy, je dostatečná úprava pro zajištění bazální 
ochrany klienta, tudíž MPSV ustupuje od návrhu opakovaně 
„testovat“ podmínky poskytování, tedy obnovovat si 
registraci.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 106 Požadujeme slova „tato žádost musí být podána ve lhůtě 15 pracovních dnů 
ode dne, kdy ke změně údajů došlo.“ nahradit slovy „do patnáctého dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny 
nastaly.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhovaný text neodpovídá současné úpravě, která vyhovuje praxi 
poskytovatelů sociálních služeb i registrujícímu orgánu 

Vysvětleno 
 
Současná úprava zákona jak je citovaná v odůvodnění se 
vztahuje k „hlášení změn týkajících se údajů obsažených v 
žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto 
žádostí podle § 79 odst. 5 s výjimkou údajů, které jsou 
náležitostí rozhodnutí….“ 
 
Naopak § 82 odst. 1 navrhované úpravy se týká hlášení ve 
změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci 
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podle § 81 odst. 2 písm. a) 
 
Lhůta 15 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně údajů došlo 
je s ohledem na závažnost změny adekvátní. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 108 Požadujeme bod zrušit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Z návrhu není zřejmé, jak se registrující orgán dozví o závěrech inspekce 
poskytování sociálních služeb, při kterých byly zjištěny závažné nedostatky, 
současná podoba inspekční zprávy pouze hodnotí plnění jednotlivých 
standardů a inspekce nevyhodnocuje, zda shledané nedostatky vedou k 
bezprostřednímu ohrožení života a zdraví. V navrhovaném textu postrádáme 
upřesnění, kdo bude mít jaké pravomoci a povinnosti a jak a kdy je oprávněn 
je použít. 

Vysvětleno 
 
Bude upřesněno v RIA.  

Hl. m. Praha Čl. I bod 109 Požadujeme na konci písmene d) tečku nahradit středníkem a doplnit 
písmeno e), které zní: „e) poskytovatel sociálních služeb neposkytuje žádnou 
ze základních činností.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Registrující orgán nemá podle dosavadní úpravy možnost odejmout 
registraci poskytovateli, který neposkytuje sociální službu, kterou má 
zaregistrovanou. V registru tak nadále zůstává zveřejněné matoucí informace 
o poskytovateli, který „pouze“ nepožádal o zrušení registrace. 
 

Vysvětleno 
 
Poskytovatel je povinen poskytovat základní činnosti 
definované paragrafem služby, kterou si registroval. Pokud 
neposkytuje žádnou ze základních činností, pak není sociální 
službou. Poskytuje-li základní činnosti jiného charakteru než 
jsou definovány registrovaným druhem služby, pak se jedná 
o deliktní jednání – neposkytuje sociální služby v rozsahu 
stanoveném v rozhodnutí o registraci 
 
§ 82 odst. 4 uvádí (a bylo i ve stávající úpravě)  
„Registrující orgán rozhodne o zrušení registrace, jestliže 
a) poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat 
podmínky uvedené v § 79 a 80,“ 
Toto je dostatečné ustanovení o možnosti registrujícího 
orgánu zrušit rozhodnutí o registraci, pokud není 
poskytována služba v rozsahu definovaném rozhodnutím. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 110 Požadujeme slova: „a s orgány České obchodní inspekce“ nahradit slovy 
„orgány České obchodní inspekce, Českou správou sociálního zabezpečení, 
Finančním úřadem a zdravotními pojišťovnami“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Jednou z registračních podmínek je také neexistence daňových nedoplatků a 
nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na 
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Ne vždy jsou uvedené instituce ochotné sdělit registrujícímu 
orgánu tyto údaje pro účely kontroly registračních podmínek, finanční úřad 

Částečně akceptováno 
 
Na základě připomínek z jiných připomínkových míst bude 
upraven text příslušného ustanovení 
 
Text „Při provádění této kontroly spolupracuje registrující 
orgán s příslušným živnostenským úřadem, popřípadě také s 
orgány, které dozírají na dodržování hygienických a 
požárních předpisů, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, a s orgány České obchodní inspekce; tyto orgány 
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požadované údaje nesděluje vůbec s odvoláním na mlčenlivost. Doplněním 
by vznikla zmíněným institucím zákonná povinnost na žádost registračního 
orgánu požadované údaje sdělit.  

jsou povinny žádosti registrujícího orgánu o součinnost při 
provádění kontroly vyhovět“ bude vypuštěn. 
 
Akceptováno  
Akceptováno z důvodu ukotvení možnosti přizvat ke kontrole 
další osobu v kontrolním řádu. V případě provádění kontroly 
postupuje registrující orgán dle kontrolního řádu. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 114 Požadujeme slova „e) personální změny fyzických osob, které budou přímo 
poskytovat sociální služby.“ nahradit slovy „e) organizační strukturu 
personálního zajištění poskytované sociální služby.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Z navrhovaného znění není zřejmé, jaké personální změny bude poskytovatel 
povinen do registru zapisovat. 
 

Akceptováno  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 123 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
viz Odůvodnění k bodu 57 
 

Akceptováno částečně 
 
Služba pro rodinu již není navrhována jako samostatný druh 
sociální služby. Přesto dojde k zařazení vybraných zařízení či 
činností SPOD do systému sociálních služeb.  Tuto oblast je 
tedy třeba upravit, nikoliv však již v souvislosti se službou 
pro rodinu.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 124 Požadujeme bod vypustit 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Pravomoc obecního úřadu obce s rozšířenou působností uzavřít smlouvu o 
umístění dítěte do azylového zařízení pro děti ve vyjmenovaných situacích 
bez souhlasu zákonného zástupce je v rozporu s Úmluvou o právech dítěte a 
Listinou základních práv a svobod, které takovou pravomoc dávají pouze 
soudům. Dosavadní právní úprava ukládá obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
povinností do 24 hodin získat souhlas zákonného zástupce nebo podat návrh 
soudu na vydání předběžného opatření. 
Z návrhu není zřejmé, z jakého důvodu nejsou chráněny také děti ve věku 
15–18 let – opět se jedná o rozpor s Úmluvou o právech dítěte a Listinou 
základních práv a svobod – děti mají právo na zvláštní ochranu, dětmi jsou 
lidské bytosti mladší 18 let. Souhlasy tak, jak jsou navrhovány, se týkají 
všech sociálních služeb, které jsou poskytovány dětem do 15 let – současně 
je navrhována změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí, podle které o 
souhlasu s prodloužením smlouvy orgán SPOD rozhoduje – tedy ve 
správním řízení. V návrhu není vyřešena kolize lhůt pro správní řízení a 
lhůty pro podání žádosti o prodloužení smlouvy. Není stanoveno, který orgán 

Neakceptováno - rozpor 
 
Nejedná se o rozpor s Úmluvou o právech dítěte ani o zásah 
do základních práv.  
Nejedná se oddělení dítěte od rodičů proti vůli rodičů a proto 
do určité doby (celkem 6 měsíců) není nezbytná ingerence 
soudu. Ustanovení však budou upravena v souladu 
s akceptováním připomínky Ministerstva vnitra a současně 
bude doplněna RIA. 
 
Jde-li o věkovou hranici 15 let, je třeba uvést, že způsobilost 
dítěte k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby 
vychází z obecné úpravy svéprávnosti nezletilých osob podle 
§ 31 občanského zákoníku. Nezletilý starší 15 let je 
s ohledem na svůj věk a rozumovou a volní vyspělost 
svéprávný k tomu, aby uzavřel smlouvu o poskytnutí sociální 
služby. Osoba v tomto věku je zásadně způsobilá např. 
uzavřít smlouvu podle zákoníku práce, tedy sjednat i místo 
výkonu práce a i podle předpisů o evidenci obyvatel změnu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



13 
 

SPOD je příslušný k rozhodnutí o souhlasu – zda orgán SPOD příslušný 
podle trvalého pobytu dítěte nebo podle skutečného pobytu dítěte (nemusí, 
ale může se shodovat s orgánem SPOD, který uzavřel smlouvu o poskytnutí 
pobytové služby dítěti). Pokud je dítě rodiči umisťováno opakovaně nebo 
dlouhodobě (nad 6 měsíců) do zařízení poskytujících nepřetržitou péči, jedná 
se o děti spadající do § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, na které se 
zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí, a to již podle současné právní úpravy. 

místa trvalého pobytu ohlašuje osoba starší 15 let sama. 
Současné vymezení uživatelů domů na půli cesty „po 
dosažení zletilosti“ není vhodné, neboť nejen, že nereflektuje 
skutečnost, že nezletilé osobě může být přiznána plná 
svéprávnost, ale nereflektuje ani plnou dílčí svéprávnost výše 
popsanou. V praxi tato úprava dosud vedla k obtížně 
řešitelným situacím, zejména v případě zájemců o tento typ 
služby, kterým dosud nebylo 18 let, avšak všechny ostatní 
podmínky pro její poskytnutí beze zbytku splňovaly. 
 
Místní příslušnost OSPOD řeší § 61 zák. č. 359/1999 Sb., 
v němž nejsou navrhovány věcné změny v otázkách, 
nadnesených připomínkovým místem. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 125 Požadujeme bod vypustit 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
viz Odůvodnění k bodům 57 a 124 

Neakceptováno - rozpor 
 
Služba pro rodinu bude z návrhu vypuštěna. Avšak zařízení 
pro děti převzaté ze zákona č. 359/1999 Sb. bude v systému 
sociálních služeb zachováno, proto bude změna ustanovení 
zachována.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 126 Požadujeme bod vypustit 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
viz Odůvodnění k bodu 57 

Neakceptováno - rozpor 
 
Služba pro rodinu bude z návrhu vypuštěna. Avšak zařízení 
pro děti převzaté ze zákona č. 359/1999 Sb. bude v systému 
sociálních služeb zachováno, proto bude změna ustanovení 
zachována. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 127 Požadujeme písmeno b) zrušit a dosavadní písmeno c) označit jako písmeno 
b). 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení ukládá pověřeným obecním úřadům a újezdním 
úřadům shromažďovat údaje, které jsou dostupné ve veřejném registru 
poskytovatelů sociálních služeb, a tyto údaje navíc poskytovat obecním 
úřadům obce s rozšířenou působností. Jedná se o nadměrnou administrativní 
zátěž, která je duplicitní k povinnosti vést registr poskytovatelů sociálních 
služeb. 
 

Vysvětleno  
 
Ustanovení písm. b) bude upraveno: 
„b) průběžně shromažďuje údaje o kapacitách a formách 
všech sociálních služeb poskytovaných na území jeho 
správního obvodu, využití těchto kapacit a informace  o 
neuspokojených zájemcích o služby; tyto údaje předává 
obecnímu úřadu obce  s rozšířenou působností.“ 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 128 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „V § 92 písmeno a) zní: „a) 
prostřednictvím sociálního pracovníka provádí depistážní činnost, poskytuje 
odborné sociální poradenství osobám sociálně vyloučeným a osobám 
ohroženým sociálním vyloučením, dále zajišťuje osobě, které není 

Akceptováno jinak 
 
Jedná se o požadavek na soulad níže uvedených §§ a proto: 
Navrhuje se nové písm. do § 91, 92 a 93 ve znění: 
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poskytována sociální služba a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité 
pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo 
jiné formy pomoci a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí 
místem skutečného pobytu osoby;“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné vymezení činností sociálního pracovníka a zvlášť 
sociálního kurátora. 

„prostřednictvím sociálního pracovníka vykonává zejména 
tyto činnosti sociální práce: depistážní činnost, sociální 
šetření, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství, 
zabezpečuje sociální agendy, zjišťuje potřeby obyvatel obce 
nacházející se v nepříznivé sociální situaci.“  
 
Pro §§ 92 a 93 je potřeba ještě doplnit:“ prostřednictvím 
sociálního pracovníka a sociálního pracovníka-sociálního 
kurátora…“ 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 129 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „V § 92 písmeno b) zní: b) 
„prostřednictvím sociálního kurátora poskytuje odborné sociální poradenství 
a zprostředkovává poskytování sociálních služeb osobám ohroženým 
sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy 
nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou 
činností jiné osoby, osobám bez přístřeší a osobám, jejichž způsob života 
může vést ke konfliktu se společností;“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné vymezení činností sociálního pracovníka a zvlášť 
sociálního kurátora. Cílem návrhu je sjednocení pojmů užívaných v různých 
právních předpisech a souvisejících dokumentech. V návrhu je běžně užíván 
pojem „sociální kurátor“, který není dosud nikde specifikován. Navrhujeme 
proto specifikovat pojem „sociální kurátor“ a činnosti prováděné sociálním 
kurátorem na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Navrhuje se nové písm. do §§ 91, 92 a 93 ve znění: 
„prostřednictvím sociálního pracovníka vykonává zejména 
tyto činnosti sociální práce: depistážní činnost, sociální 
šetření, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství, 
zabezpečuje sociální agendy, zjišťuje potřeby obyvatel obce 
nacházející se v nepříznivé sociální situaci.“  
 
Pro §§ 92 a 93 je potřeba ještě doplnit:“ prostřednictvím 
sociálního pracovníka a sociálního pracovníka-sociálního 
kurátora….“ 
 
Jde o označení sociálního pracovníka pracujícího s určitými 
cílovými skupinami, které umožňuje těmto osobám se obrátit 
na konkrétního pracovníka obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, zároveň ostatním institucím podílejících na 
kontinuální práci s danou osobou. Zároveň je toto označení 
konkrétního pracovníka obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností používáno v jiných závazných dokumentech 
schválených vládou (např.: Koncepce vězeňství do roku 
2025, Strategie prevence kriminality v České republice na 
léta 2016 až 2020). 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 134 Požadujeme doplnit slova „na pověřených obecních úřadech, obecních 
úřadech obce s rozšířenou působností a újezdních úřadech“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že je vhodné upřesnit působnost sociálního pracovníka. 

Akceptováno částečně 
 
Újezdní úřady jsou z návrhu vypuštěny. Zbylá část návrhu 
v připomínce bude doplněna.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 136 Požadujeme slova „obce s rozšířenou působností nebo“ nahradit slovy „obce 
s rozšířenou působností jako sociální pracovníci nebo sociální kurátoři 
nebo“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Viz vypořádání bodu 128 a 129. 
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Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnění oprávnění vstupu do obydlí klientů také sociálním 
kurátorům. 

Hl. m. Praha Čl. I bod 138 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru nelze akceptovat bez vymezení v prováděcí vyhlášce. 

Akceptováno 
 
Do příslušného dokumentu budou doplněny Standardy 
výkonu činností sociální práce ve veřejné správě  
 
Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka 
stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Činnosti sociálního pracovníka stanoví § 109 a předpoklady 
pro výkon povolání sociálního pracovníka, včetně odborné 
způsobilosti, stanoví § 110 zákona  
o sociálních službách. 

Hl. m. Praha Čl. I bod 141 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru nelze akceptovat bez podrobného vymezení pravidel 
pro nastavení sítě sociálních služeb celostátního a nadregionálního 
charakteru v prováděcí vyhlášce. 

Vysvětleno 
 
Teze prováděcích právních předpisů byly přiloženy jen pro 
informaci. Vaše připomínky budou zohledněny při formulaci 
finálního návrhu, který bude předmětem samostatného 
mezirezortního připomínkového řízení. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 147 Požadujeme zrušit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Zavedení institutu nucené správy nelze, podle našeho názoru, akceptovat bez 
jasného stanovení důvodů pro zavedení nucené správy, bez popisu 
návaznosti jednotlivých procesních kroků (jak se dozví registrující orgán o 
zavedení nucené správy - současná podoba inspekční zprávy pouze hodnotí 
plnění jednotlivých standardů a inspekce nevyhodnocuje, zda shledané 
nedostatky vedou k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví, základních 
lidských práv a důstojnosti), bez ustanovení o tom, který orgán bude mít jaké 
povinnosti a pravomoci, a též bez precizního vymezení intenzity porušení 
povinností poskytovatele sociální služby a intenzity zjištěných nedostatků 
jako důvodů pro zavedení nucené správy nebo okamžité zrušení registrace.  
V § 99b odst. 3 návrhu je uveden pojem „cíl nucené správy“, je proto, podle 
našeho názoru, nutné jej stanovit v rozhodnutí o zavedení nucené správy. 

Vysvětleno 
 
Je nezbytné ustanovit nástroj na ochranu klientů v případě, že 
je ještě možné službu uchovat a není nezbytné ji zrušit. 
 
Hlavním impulsem k realizaci myšlenky nuceného správce 
v oblasti poskytování sociálních služeb je potřeba zajištění 
ochrany základních lidských práv a svobod klientů v procesu 
poskytování sociální služby v případě, kdy inspekcí 
poskytování sociálních služeb jsou zjištěny nedostatky 
v takovém rozsahu, že není možné čekat na nápravu 
poskytovatelem na základě opatření, která jsou uložena 
v Protokolu o inspekci poskytování sociálních služeb v rámci 
zjištěných nedostatků. 
Institut nucené správy bude realizován v případě, kdy 
poskytovatel nebude naplňovat požadavky zákona o 
sociálních službách v procesu poskytování sociální služby, tj. 
v oblasti poskytování pomoci a podpory klientům dle jejich 
potřeb při zajištění základních činností, kvůli které využívají 
danou sociální službu, bude konat v rozporu se zájmy klienta 
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v oblasti dodržování jejich základních práv a svobod 
takovým způsobem, že situace bude vykazovat známky 
ohrožení klienta poskytovatelem nastaveným způsobem 
poskytování sociální služby. 
MPSV zavede nucenou správu na základě Rozhodnutí o 
zavedení nucené správy poskytovatele sociálních služeb. 
Podmínky nucené správy budou přesně specifikovány 
v návaznosti na zjištěné předmětné konání poskytovatele v 
Rozhodnutí o zavedení nucené správy poskytovatele 
sociálních služeb. 
 
Inspekce poskytování sociálních služeb v procesu kontrol 
předává registrujícímu orgánu informace o zjištěných 
nedostatcích v případě, kdy jejich řešení či požadování 
nápravy je mimo kompetenci inspekce nebo v případě, kdy si 
Protokol o inspekci poskytování sociální služby registrující 
orgán důvodně vyžádá. 
 
Vzhledem k tomu, že dle § 99b odst. 2 novely zavedením 
nucené správy přechází působnost statutárního orgánu 
poskytovatele sociálních služeb na nuceného správce, 
přecházejí na něj i povinnosti statutárního orgánu. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 150 Požadujeme v odstavci 3 slova „průměru celkové výše“ vypustit a slova „3 
roky“ nahradit slovem „rok“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru, pokud bude stanoveno delší časové období (3 roky), 
může dojít k poklesu dotace. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Ministerstvo na návrhu trvá. Pro účely základní stabilizace 
systému před zavedením systémového řešení víceletého 
financování sociálních služeb je uvedená konstrukce výpočtu 
plně postačující. Navíc se jedná o minimální alokaci a 
v posledních 3 letech (myšleno 2014, 2015 a 2016) je 
alokováno na dotace významně více finančních prostředků 
než v předcházejícím období. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 151 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru je z hlediska dotačního procesu (vyhlášení, schvalování 
apod.) navrhovaná úprava nepřijatelná.  

Neakceptováno - rozpor 
 
Ministerstvo na návrhu trvá. Lhůty pro dotační řízení i pro 
výplatu dotace budou nastaveny v dostatečné šíři, tak aby 
kraje neomezovaly z hlediska zasedání samosprávných 
orgánů a také s ohledem na potřebné procesy.  
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 152 - Požadujeme vypustit odstavec 2.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

Vysvětleno 
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Navrhovanou úpravu považujeme za nesystémové řešení týkající se pouze 
jednoho druhu sociální služby (lze vnímat jako diskriminační), dále 
diskriminující z hlediska věkového omezení cílové skupiny, v rámci procesu 
posouzení rozsahu potřeb dochází ke střetu zájmů.  
- Dále doporučujeme v odstavci 1 slova „a 3“ vypustit. 
Odůvodnění: 
Navrhovanou úpravu považujeme za nesystémové řešení týkající se pouze 
jednoho druhu sociální služby (lze vnímat jako diskriminační), dále 
diskriminující z hlediska věkového omezení cílové skupiny, v rámci procesu 
posouzení rozsahu potřeb dochází ke střetu zájmů.  

Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči (úprava IV. stupně). 

Hl. m. Praha Čl. I body 156 
a 157  

Požadujeme body vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná ustanovení jsou, podle našeho názoru, nesrozumitelná ve vztahu 
k § 101 návrhu a ve vztahu k nové typologii služeb, dále ve vztahu k 
přechodným ustanovením, proto je navrhujeme vynechat. Není jasné, jaké 
postavení bude mít v tomto systému příspěvková organizace. 

Akceptováno 
 
§ 105a a 105b se zrušují, upraveno znění § 101. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 161 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „V § 107 odst. 2 písm. o) zní: 
„o) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální služby úhradu v rozporu s § 
72 až 77,““. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
O porušení lidských práv a svobod rozhoduje soud, neboť se jedná o trestný 
čin. 

Akceptováno jinak 
 
V souladu s ostatními připomínkami se znění povinnosti bude 
specifikovat podrobnějšími kritérii standardů kvality, aby 
byla zachována právní jistota. Jako vysvětlení bude užit 
výklad Ministerstva spravedlnosti a Veřejné ochránkyně 
práv, který byl zaslán v rámci připomínek. Nejedná se o 
nahrazování pravomocí soudu. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 170 Požadujeme: 
- za § 109 vložit nový § 109a, který včetně nadpisu zní:  
„Sociální kurátor 
§ 109a 

Sociální kurátor vykonává činnosti sociální kurately, je 
zaměstnancem obce s rozšířenou působností, při své činnosti spolupracuje se 
zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou 
České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními 
úřady a územními samosprávnými celky.“; 
- v § 110 odst. 1 a odst. 4 úvodní větě za slova „sociálního pracovníka“ 
vložit slova „a sociálního kurátora“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Cílem navrhované úpravy je sjednocení pojmů užívaných v různých 
právních předpisech a souvisejících dokumentech. V návrhu je běžně užíván 
pojem „sociální kurátor“, který však není nikde specifikován. Navrhujeme 
proto specifikovat pojem „sociální kurátor“ a činnosti prováděné sociálním 

Akceptováno jinak 
 
Vysvětlení viz vypořádání bodu 129. 
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kurátorem na obecním úřadě s rozšířenou působností. 
Hl. m. Praha Čl. I bod 172 Požadujeme bod vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Supervizi chápeme spíše jako kontrolní mechanismus, nikoli jako formu 
vzdělávání. 
 

Vysvětleno 
 
Supervize nebude povinná, avšak z hlediska MPSV je jednou 
z forem dalšího vzdělávání, nikoli kontrolním nástrojem. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 177 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Supervizi chápeme spíše jako kontrolní mechanismus, nikoli jako formu 
vzdělávání. 

Vysvětleno 
 
Supervize nebude povinná, avšak z hlediska MPSV je jednou 
z forem dalšího vzdělávání, nikoli kontrolním nástrojem. 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 178 Požadujeme slova „nejméně dvouletého“ nahradit slovem „akreditovaného“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru není vhodné zákonem vymezovat rozsah kurzů. 

Akceptováno částečně  
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude akreditovat kurzy a 
výcviky pro supervizory (§ 114 odst. 3). Tato skutečnost 
bude zaznamenána v § 117a.  
 
Ustanovení o praxi bude upraveno tak, aby ji bylo možné 
získat i mimo oblast sociálních služeb, respektive 
v činnostech uvedených v § 115 odst. 1 nebo 116a 
vykonávaných i mimo oblast sociálních služeb.  
 
Zároveň požadavek na rozsah kurzu supervize bude snížen na 
170 hodin. 
 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 184 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru nelze navrhovanou úpravu akceptovat bez příslušného 
vymezení v prováděcí vyhlášce, obsahuje zcela nesystémové řešení, protože 
v sociálních službách působí i jiní odborní pracovníci, kteří nejsou v tomto 
ustanovení uvedení např. logoped, nutriční terapeut. 

Vysvětleno 
 
MPSV vedlo odbornou diskusi se zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb a odbornými organizacemi. Trváme na 
přínosu úpravy jejich odborné způsobilosti v zákoně.  
 
Jiní odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby, 
jsou uvedeni pod písm. j). 
 
 

Hl. m. Praha Čl. I bod 185 Požadujeme v první větě číslo „12“ nahradit číslem „6“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Z důvodů nadměrné zátěže vedoucího pracovníka navrhujeme rozsah dalšího 
vzdělávání z 12 hodin omezit na 6 hodin. 

Vysvětleno 
 
Navrhované ustanovení podporuje zvyšování kvality výkonu 
sociální práce, když vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí, 
organizují a kontrolují činnost sociálních pracovníků, měli 
být alespoň v základním rozsahu orientováni v problematice 
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sociálního zabezpečení a sociální práce, protože jejich 
rozhodnutí přímo ovlivňují kvalitu výkonu sociální práce 
směrem ke klientům sociální práce. Vzhledem k existenci 
různých forem k naplnění tohoto vzdělávání, nepovažujeme 
rozsah 12 hodin za neúměrně zatěžující.  
 

Hl. m. Praha Čl. V bod 1 Požadujeme: 
 U písmene d) slova „ústavním zařízením zařízení (ústav)“ 

nahradit slovy „zařízením pro výkon ústavní výchovy 
zařízení“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

Jedním z cílů návrhu zákona je sjednocení pojmů – obsahuje novou 
„zkratku“. V právních předpisech je běžně užíváno slovní spojení „zařízení 
pro výkon ústavní výchovy“, např. v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 218/2003 Sb., o 
odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve 
znění pozdějších předpisů atd. 

 Text u písmene e) nahradit textem: „zařízením pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc zařízení poskytující 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  
(§ 15), 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.“.  

Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

Navrhujeme ponechání zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v 
systému sociálně-právní ochrany, neboť zařízení tohoto typu má své místo 
v systému péče o ohrožené děti a jeho filozofie naprosto neodpovídá 
filozofii sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních 
službách, která je založena výhradně na dobrovolném rozhodnutí osob stát 
se uživatelem sociální služby. Ačkoliv návrh zákona připouští umístění 

Vysvětleno 
 
Ustanovení je v souladu se standardní a dlouholetou úpravou 
předpisů sociálního zabezpečení. 
Tak § 7 odst. 4 zák. o státní sociální podpoře: 
„Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu 
(zařízení) pro péči o děti nebo mládež, považuje se za rodinu 
samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje 
zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, 
poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, 
ubytování a ošacení.“ 
§ 4 odst. 5 zák. o životním a existenčním minimu: 
„Nezaopatřené dítě se neposuzuje společně s rodiči, pokud je 
na základě rozhodnutí příslušného orgánu v plném přímém 
zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež. Za 
plné přímé zaopatření se považuje zaopatření v ústavu 
(zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento 
ústav (zařízení) dětem stravování, ubytování a ošacení.“ 
Je nezbytné, aby pojmy, užívané v předpisech sociálního 
zabezpečení byly obsahově jednotné, což platí, pokud je to 
možné, i pro slovní vyjádření. 
 
Jde-li o ZDVOP – srov. připomínku výše. 
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dítěte do „azylového zařízení pro dětina přechodnou dobu“ v systému 
sociálních služeb na základě rozhodnutí soudu, návrh zákona o sociálních 
službách nezaručuje poskytování plného přímého opatření umístěným 
dětem (viz připomínky k části první čl. I bodu 57). 
 

Hl. m. Praha Čl. V bod 4 Požadujeme slova „za slovo „zřizovatel“ vkládá slovo „ústavního““ nahradit 
slovy „za slova „Zřizovatel zařízení“ vkládají slova „pro výkon ústavní 
výchovy““. 

Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

Považujeme za nutné sjednocení pojmů s ostatními právními předpisy. 
 

Vysvětleno 
 
Totožně s připomínkou k Čl. V bod 1. 

Hl. m. Praha Čl. V body 5 
až 10  

Požadujeme body vypustit. 
     Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Považujeme za nutné sjednocení pojmů s ostatními právními předpisy. 

 

Vysvětleno 
 
Totožně s připomínkou k Čl. V bod 1. 

Hl. m. Praha Čl. V bod 12 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme odstoupit od úpravy služeb pro rodinu v navrhované úpravě, 
navrhujeme tedy také vypuštění ustanovení s touto úpravou související. 
Podle návrhu zákona má obecní úřad s rozšířenou působností rozhodovat o 
souhlasu s prodloužením smlouvy – v návrhu zákona však není upravena 
odchylka od správního řádu, i když žádost o prodloužení lze podat „alespoň 
10 dnů přede dnem uplynutí doby, na kterou je smlouva uzavřena“. Ve dnech 
mezi skončením platnosti smlouvy a vydáním správního rozhodnutí a 
nabytím právní moci tohoto rozhodnutí by dítě bylo v zařízení bez právního 
titulu. V návrhu zákona jsou uvedeni jako účastníci řízení pouze dítě a 
poskytovatele sociálních služeb, přičemž je opomenuta povinnost správního 
orgánu určit dítěti nejprve opatrovníka pro správní řízení, pokud dítě nemůže 
v řízení zastupovat zákonný zástupce. Zcela je opomíjena možnost podání 
žádosti o prodloužení pobytu samotným dítětem (§ 8 zákona o sociálně-
právní ochraně dětí). I když je v  § 91 odst. 8 zákona o sociálních službách 
navrhováno (část první čl. I bod 124 návrhu zákona), že souhlas může orgán 
SPOD vydat pouze na dobu 3 měsíců a o uplynutí 6 měsíců pobytu uděluje 
souhlas soud, v § 16b odst. 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí je 
navrhováno vydání souhlasu mj. bez časového omezení. O zrušení souhlasu 
se opět vede správní řízení, tentokrát z moci úřední – opět bez odchylek od 
správního řádu, tedy celé správní řízení včetně seznámení účastníků řízení s 
podklady před vydáním rozhodnutí a bez vyloučení odkladného účinku 
odvolání. 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
MPSV nemůže ustoupit od záměru sjednocení úpravy 
poskytování sociálních služeb, a to i pobytových dětem, 
s čímž připomínkovaná úprava úzce souvisí, jak uvádí i 
připomínkové místo. V takovém případě však musí být 
s ohledem na nezletilé bez doprovodu upravena i osobní 
působnost zákona. V úpravě zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, se ruší duplicitní úprava 
ambulantních služeb poskytovaných na základě pověření 
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, které jsou obsahově 
totožné se sociálními službami pro rodiny a děti. Pokud jde o 
ZDVOP, jedná se svým charakterem rovněž o pobytovou 
sociální službu, jejíž setrvání v režimu zákona č. 359/1999 
Sb. není důvodné. V zákoně č. 359/1999 Sb. zůstává 
ponechána pouze úprava pověření k výkonu specifických 
služeb v oblasti náhradní rodinné péče, neboť tyto služby 
nelze v tuto chvíli dost dobře podřadit pod sociální služby 
vzhledem k obtížnému vymezení „nepříznivé sociální 
situace“, na kterou by v případě zájemců o náhradní rodinnou 
péči měly takové služby reagovat. 
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Hl. m. Praha Čl. V body 13 
a 56  

Požadujeme body vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné sjednocení pojmů s ostatními právními předpisy. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Totožně s připomínkou k Čl. V bod 1. 

Hl. m. Praha Čl. V bod 14 Požadujeme slova „Péče v ústavních zařízeních“ nahradit slovy „Péče v 
zařízeních pro výkon ústavní výchovy“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné sjednocení pojmů s ostatními právními předpisy. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Totožně s připomínkou k Čl. V bod 1. 

Hl. m. Praha Čl. V bod 15 Požadujeme v první větě slova „ ústavního zařízení“ nahradit slovy „zařízení 
pro výkon ústavní výchovy“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné sjednocení pojmů s ostatními právními předpisy. 

Vysvětleno 
 
Totožně s připomínkou k Čl. V bod 1. 

Hl. m. Praha Čl. V bod 16 - Požadujeme v názvu a v odstavci 1 slova „v ústavních zařízeních“ nahradit 
slovy „v zařízeních pro výkon ústavní výchovy“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné sjednocení pojmů s ostatními právními předpisy. 
- Požadujeme text odstavce 2 ponechat v dosavadním znění a na konci 
písmene b) doplnit slova„nebo děti v zabezpečovací detenci a jejich rodiče;“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru je dosavadní právní úprava plně vyhovující s výjimkou 
chybějící povinnosti orgánu SPOD navštěvovat také děti v zabezpečovací 
detenci a jejich rodiče – zabezpečovací detence není ústavní ani ochrannou 
výchovou, není však ani vězením nebo vazbou. Nově navrhované znění není 
srozumitelné zejména u písmene c), neboť je zcela nedostatečné pracovat s 
dítětem pouze podle jeho potřeb (nabízí se otázka, zda potřeby určuje dítě, 
orgán SPOD nebo zákonný zástupce), a s rodinou teprve před ukončením 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo detence. 
- Požadujeme v odstavci 3 slova „ústavní zařízení“ nahradit slovy „zařízení 
pro výkon ústavní výchovy“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné sjednocení pojmů s ostatními právními předpisy. 
- Požadujeme v odstavci 4 slova „ústavní zařízení“ nahradit slovy „zařízení 
pro výkon ústavní výchovy“, slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností a“, slova „zřizovateli tohoto ústavního zařízení“ nahradit slovy 
„zřizovateli tohoto zařízení“ a slova „do ústavního zařízení“ nahradit slovy 
„do zařízení pro výkon ústavní výchovy“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

Neakceptováno - rozpor 
 
Totožně s připomínkou k Čl. V bod 1. 
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Považujeme za nutné sjednocení pojmů s ostatními právními předpisy. 
Zjištěné nedostatky je nutné oznámit zřizovateli zařízení, případně jemu 
nadřízenému orgánu, které jsou příslušné k řešení nedostatků a uložení 
nápravných opatření. Obecní úřad obce s rozšířenou působností tuto 
pravomoc nemá, navíc pokud nedostatky zjistí jeho zaměstnanec, jak je 
uvedeno, pak o zjištěných nedostatcích již ví. 
- Požadujeme v odstavci 6 v úvodní větě slova „Ústavní zařízení“ nahradit 
slovy „Zařízení pro výkon ústavní výchovy“, u písmene a) slova „do 
ústavního zařízení“ nahradit slovy „do zařízení pro výkon ústavní výchovy“ 
a slova „ústavní zařízení“ nahradit slovy „zařízení pro výkon ústavní 
výchovy“, u písmene b) slova „ústavního zařízení“ nahradit slovy „zařízení 
pro výkon ústavní výchovy“, u písmene g) slova „z ústavního zařízení“ 
nahradit slovy „ze zařízení pro výkon ústavní výchovy“ a u písmene h) slova 
„do ústavního zařízení“ nahradit slovy „do zařízení pro výkon ústavní 
výchovy“, slova „z ústavního zařízení“ nahradit slovy „ze zařízení pro výkon 
ústavní výchovy“ a slova „ústavního zařízení“ nahradit slovy „zařízení pro 
výkon ústavní výchovy“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné sjednocení pojmů s ostatními právními předpisy. 

Hl. m. Praha Čl. V bod 17 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zachování výchovně rekreačních táborů podle dosavadní právní 
úpravy, tudíž také vydávání pověření komisí pro SPOD. 

Vysvětleno 
 
Zákon nestanoví žádné bližší podmínky pro provozování 
těchto táborů, účast dítěte na tomto táboře a podmínky účasti 
dítěte jsou tedy vždy otázkou dohody mezi provozovatelem 
tábora a zákonným zástupcem dítěte nebo jinou osobou 
odpovědnou za výchovu dítěte. Zrušení zákonné úpravy 
výchovně rekreačních táborů pro děti tudíž není překážkou 
toho, aby tyto druhy pobytů byly i nadále organizovány za 
podmínek stanovených pro konání zotavovacích akcí pro děti 
podle § 8 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví. O nadbytečnosti stávající zákonné úpravy svědčí 
skutečnost, že řada osob v současné době organizuje 
pobytové akce pro děti obdobné výchovně rekreačním 
táborům, aniž by měla pověření pro výkon sociálně-právní 
ochrany dětí. 
 

Hl. m. Praha Čl. V nad 
rámec návrh  

K § 38 odst. 3: 
Požadujeme ve druhé větě slovo „nevyžaduje“ nahradit slovem „vyžaduje“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Komisi jsou mj. ponechány pravomoci posoudit jednotlivé případy 
provádění SPOD a vydávání stanovisek k těmto případům a koordinování 

Vysvětleno 
 
Požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti u 
předsedy komise pro sociálně-právní ochranu dětí byl již 
v minulosti v zákoně zakotven, nicméně na základě četných 
připomínek obcí byl tento požadavek ze zákona vypuštěn. 
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výkonu SPOD na území správního území OURP, přitom v komisi pro SPOD 
není nikomu uložena povinnost prokázání zvláštní odborné způsobilosti v 
oblasti SPOD. Pro srovnání uvádíme Poradní sbory zřizované hejtmanem 
krajského úřadu, kde zvláštní odbornou způsobilost musí splňovat aspoň 
tajemník Poradního sboru, který je jeho členem. Tajemník komise pro SPOD 
není členem komise pro SPOD.    

Podmínky zvláštní odborné způsobilosti u předsedy komise 
by mohla být zásadní překážkou tomu, aby se předsedou 
komise stala osoba stojící mimo obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, ačkoliv jinak disponuje potřebnou 
odborností a praxí v oblasti péče o děti a ochrany dětí. Proto 
plně postačuje, pokud zvláštní odbornou způsobilostí 
disponuje tajemník komise. 
 

Hl. m. Praha Čl. V bod 22 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: 
„V § 39 odst. 1 se písmeno a) zrušuje. 
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c). 
§ 40 se zrušuje. 
V § 42 se odstavec 1 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 2 až 12 se označují jako odstavce 1 až 11. 
V § 42 odstavci 2 se věta druhá zrušuje. 
V § 42 odstavci 6 úvodní větě se slova „na základě rozhodnutí soudu“ 
zrušují. 
V § 42a se doplňuje nový odstavec 10, který zní: „(10) Zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc může odmítnout přijmout dítě pouze z důvodu 
naplněné kapacity.“. 
§ 42g a 42h znějí: 
„§ 42g 

Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nárok 
na státní příspěvek na výkon sociálně právní ochrany v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc ve výši 20 000 Kč měsíčně za 1 lůžko. Počet 
lůžek každého zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je uveden v 
pověření, zřizovatel je povinen využít státní příspěvek pouze pro zařízení 
uvedená v pověření a ve výši odpovídající počtu lůžek v daném zařízení, na 
který se státní příspěvek přiznává. 

§ 42h 
Státní příspěvek: 
a) se vyplácí měsíčně v české měně, a to po uplynutí kalendářního 

měsíce, za který náleží, nejpozději do 30 dnů od vykonatelnosti rozhodnutí o 
přiznání státního příspěvku nebo o změně výše státního příspěvku; 

b) vyplácí krajský úřad, státní příspěvek se poukazuje na účet 
zřizovatele, který o státní příspěvek požádal.“. 
V § 42i se doplňují nové odstavce 3 až 5, které znějí: 

„(3) Nárok na státní příspěvek zaniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí, kterým bylo zrušeno pověření.  

(4) Změní-li se výše státního příspěvku v průběhu kalendářního 
měsíce z důvodu změny kapacity zařízení, náleží státní příspěvek ve výši 
podle vyšší kapacity. Nárok na výplatu státního příspěvku vzniká v plné výši 
také v případě, že trval pouze po část kalendářního měsíce, za který 

Vysvětleno 
 
V úpravě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, se ruší duplicitní úprava ambulantních služeb 
poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, které jsou obsahově totožné se sociálními 
službami pro rodiny a děti. Pokud jde o ZDVOP, jedná se 
svým charakterem rovněž o pobytovou sociální službu, jejíž 
setrvání v režimu zákona č. 359/1999 Sb. není důvodné. 
V zákoně č. 359/1999 Sb. zůstává ponechána pouze úprava 
pověření k výkonu specifických služeb v oblasti náhradní 
rodinné péče. Srov. totožnou připomínku MHMP shora. 
 
Novelizace zákona o soc. službách, pod které budou zařazeny 
i některé druhy služeb poskytovaných dosud na základě 
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona 
č. 359/1999 Sb., je systémovým opatřením, které odstraňuje 
dosavadní duplicity a dvoukolejnost v poskytování sociálních 
služeb pro rodiny a děti. V případě služeb poskytovaných 
dosud v režimu zákona č. 359/1999 Sb. neobsahuje současná 
právní úprava žádný mechanismus zajištění jejich dostupnosti 
ve vztahu k potřebnosti těchto služeb, což se zvláště 
negativně projevuje u pobytových služeb poskytovaných ve 
ZDVOP.  
 
Navrhovaná úprava je v souladu s Národní strategií rozvoje 
sociálních služeb na období 2016-2025, která byla schválena 
usnesením vlády usnesením vlády č. 245 ze dne 21. 3. 2016. 
Předloženým návrhem zákona se také plní úkol vyplývající 
z usnesení vlády č. 1033 ze dne 23. 11. 2016 ke sjednocení 
služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro 
poskytování pobytových služeb těmto dětem, které mj. 
ukládá MPSV, MŠMT a MZDR předložit návrh právní 
úpravy sjednocení služeb poskytujících pobytovou péči 
dětem. 
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se posuzuje.  
(5) o změně výše státního příspěvku vydá krajský úřad 

rozhodnutí.“. 
V § 42k odst. 1 se slova „, nejde-li o skutečnosti uvedené v § 42n“ zrušují. 
V § 42l odstavce 3 a 4 znějí: 

„(3) Žádost o státní příspěvek musí obsahovat: 
a) název zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jeho 
adresu a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), je-li 
zřizovatelem zařízení obec nebo kraj; 
b) název zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jeho 
adresu, identifikační číslo, datum právní moci rozhodnutí o pověření k 
výkonu sociálně-právní ochrany s uvedením orgánu, který rozhodnutí vydal, 
je-li zřizovatelem zařízení pověřená osoba; 
c) název a adresu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc uvedeného v 
pověření,  
d) číslo účtu nebo účtů, na které se státní příspěvek vyplácí; 
e) kopii pravomocného rozhodnutí o vydání pověření k výkonu sociálně-
právní ochrany. 
 (4) Je-li žádáno o státní příspěvek pro více zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc zřízených jedním zřizovatelem, uvedou se 
všechna zařízení v jedné žádosti.“. 
§ 42n se zrušuje.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění – viz vyjádření MHMP. 

Integrací dosavadních ZDVOP i všech ostatních stávajících 
zařízení sociálně-právní ochrany mezi zařízení sociálních 
služeb, kam svou povahou patří a vždy patřila, dojde 
k zahrnutí těchto pobytových služeb do střednědobých 
plánů rozvoje sociálních služeb, které jsou strategickými 
dokumenty obcí nebo krajů schválenými na dobu 3 let. 
Strategické plánování v oblasti sociálních služeb řeší 
dosavadní nedostatky, které spočívají v nemožnosti krajů 
ovlivňovat počet a kapacitu ZDVOP na území kraje, 
s výjimkou zařízení zřizovaných pověřenými osobami se 
sídlem mimo území kraje. Proces střednědobého plánování 
sociálních služeb je procesem, s nímž jsou již dlouholeté 
zkušenosti, jeho metodologie je propracovaná a nemalý 
význam má samozřejmě i hodnocení všech souvisejících 
vazeb jednotlivých typů služeb a jejich potřebnosti v území.  
Smyslem střednědobého plánování sociálních služeb je 
v první řadě zajištění sítě sociálních služeb na území kraje, 
včetně jejich financování. Stávající ZDVOP budou zařazeny 
do sítě sociálních služeb. 
 
V oblasti financování bude na pobytová zařízení pro děti 
dopadat regulace financování podle § 101 a následující 
zákona o sociálních službách. Nadále by tak tato zařízení 
neměla být financována dosavadní formou státního příspěvku 
pro zřizovatele ZDVOP, ale na základě transparentních 
dotačních řízení stejně, jako je tomu v současnosti např. 
v případě domovů pro seniory. V úpravě nařízení vlády 
však bude garantována alokace pouze na tento druh 
sociální služby v objemu dosavadní rozpočtové alokace na 
státní příspěvek podle § 42g zák. č. 359/1999 Sb. 
 

Hl. m. Praha Čl. V bod 23 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: 
„V § 48 odst. 2 se písmena a) a h) zrušují. 
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až f). 
V § 48 odst. 4 slova „nejméně 200 hodin“ se nahrazují slovy „stanoveném 
jiným právním předpisem“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich 
vzniku, stejně tak zřizování zařízení SPOD uvedená v § 39 jsou důležitými 
nástroji výkonu sociálně-právní ochran dětí a možností potřebných intervencí 
do rodiny. Činnost vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba 
zajistit péči v náhradní rodinné péči, patří do působnosti orgánů SPOD, 

Vysvětleno 
 
V zákoně č. 359/1999 Sb. zůstává ponechána pouze úprava 
pověření k výkonu specifických služeb v oblasti náhradní 
rodinné péče. Navrhované vypuštění úpravy pověření 
k činnosti podle dosavadního § 48 odst. 2 písm. h), tj. 
vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit náhradní rodinné 
prostředí, vychází z toho, že se jedná o ustanovení 
nadbytečné, stejně tak se navrhuje vypustit i pověření 
k vykonávání činnosti podle § 48 odst. 2 písm. g), tj. 
vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, 
neboť ani taková úprava není důvodná. Výkonem těchto dvou 
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navrhujeme tuto činnost nepřenášet na pověřené osoby. Ostatní fyzické a 
právnické osoby mají oznamovací povinnost podle § 7 zákona o sociálně-
právní ochraně dětí, pokud zjistí nebo má podezření na zanedbávání péče o 
dítě  
nebo porušení rodičovské odpovědnosti, oznámit tyto skutečnosti orgánu 
SPOD. Současně se upravuje rozsah vzdělávání v odstavci 4, neboť uvedené 
ustanovení ukládá povinnost absolvovat akreditované vzdělávací kurzy pro 
sociální pracovníky podle zákona o sociálních službách v rozsahu 200 hodin. 
Zákon o sociálních službách ani jeho prováděcí předpis přitom nevymezují 
žádný takový kurz pro sociální pracovníky, vymezuje pouze rozsah kurzů 
pro pracovníky v sociálních službách v dosavadním rozsahu 150 hodin, 
návrh zákona kurz ještě dále upravuje. Navrhujeme tedy vymezit kurz pro 
sociální pracovníky v požadovaném rozsahu. 

činností na základě pověření napomáhají pověřené osoby 
příslušným orgánům sociálně-právní ochrany dětí zajišťovat 
pro děti náhradní rodinné prostředí, aniž by tím docházelo 
k porušení zákazu zprostředkování osvojení nebo pěstounské 
péče podle § 19 odst. 2, neboť se nejedná o provedení výběru 
konkrétního osvojitele nebo pěstouna pro konkrétní dítě ani o 
zprostředkování osobního seznámení osvojitele nebo 
pěstouna s dítětem. 
Požadavek na rozsah akreditovaného vzdělávání, které jsou 
povinny absolvovat pověřené osoby nebo osoby podílející se 
na výkonu sociálně-právní ochrany pověřenou osobou, není 
žádoucí jakkoliv měnit. Časová dotace v rozsahu 200 hodin 
akreditovaných vzdělávacích kurzů se podle zkušeností 
z praxe jeví jako minimální nepodkročitelný standard. 
 

Hl. m. Praha Čl. V body 
25, 28, 30 a 
33 

Požadujeme body vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 Odůvodnění: viz Odůvodnění k bodu 1 

Vysvětleno 
 
Totožně s připomínkou k Čl. V bod 17 
 

Hl. m. Praha Čl. V body 
26, 27, 38 až 
40, 45  

Požadujeme body vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 Odůvodnění: 
Považujeme za nutné zachování zařízení SPOD v systému SPOD. 

Vysvětleno 
 
Jedná se o podstatnou systémovou změnu. 
 

Hl. m. Praha Čl. V bod 29 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem:  „V § 49 odstavec 5 zní: 
 „(5) Pověření se vydá, prokáže-li žadatel, že splňuje podmínky 
uvedené v odstavci 2. V případě, že žadatel žádá o vydání pověření ke 
zřízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vydává závazné stanovisko 
podle odstavce 7 Poradní sbor. Závazné stanovisko podle věty druhé se 
vydává rovněž v případě žádosti o rozšíření kapacity zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc nebo o zřízení jiného pracoviště téhož zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V rozhodnutí o pověření se uvede 
rozsah poskytované sociálně-právní ochrany a místo, kde může být sociálně-
právní ochrana vykonávána. Jde-li o rozhodnutí, kterým se osoba pověřuje 
ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany, s výjimkou 
výchovně rekreačních táborů pro děti, uvede se v rozhodnutí název, adresa 
sídla zařízení, pro které se vydává pověření. Jde-li o vydání pověření ke 
zřizování a provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
uvede se v rozhodnutí o pověření také kapacita zařízení, pro které se 
pověření vydává.““. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné umožnit krajským úřadům regulovat počty a kapacity 
zařízení SPOD na svém území, a to s přihlédnutím k potřebám kraje. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Navrhované znění § 49 odst. 5 je v rozporu se záměrem na 
zrušení zákonné úpravy ZDVOP i ostatních zařízeních 
sociálně-právní ochrany. Srov. obsahově totožnou resp. 
neoddělitelně spojenou připomínku shora, a k bodu 12, 26, 
27, 38 až 40, 45. 
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Současně se ukládá uvádět kapacitu zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc v rozhodnutí o pověření, které bude podkladem pro posouzení nároku 
na státní příspěvek a jeho výši. 

Hl. m. Praha Čl. V bod 31 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „V § 49 odstavec 7 zní: 
„(7) Závazné stanovisko Poradního sboru musí být odůvodněno 

zejména potřebami poskytování sociálně-právní ochrany v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc na území kraje, s přihlédnutím k dalším 
zařízením určeným pro poskytování péče a pomoci dětem na území kraje.““. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
viz Odůvodnění k bodu 29  

Neakceptováno - rozpor 
 
Navrhované znění § 49 odst. 5 je v rozporu se záměrem na 
zrušení zákonné úpravy ZDVOP i ostatních zařízeních 
sociálně-právní ochrany. Srov. obsahově totožnou resp. 
neoddělitelně spojenou připomínku shora, a k bodu 12, 26, 
27, 29, 38 až 40, 45 
 

Hl. m. Praha Čl. V bod 32 Požadujeme bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme ponechat v textu i obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
zřizující komise pro SPOD z důvodu zachování výchovně rekreačních 
táborů. 
 

Vysvětleno 
 
Totožně s připomínkou k Čl. V bod 17, 25, 28, 30 a 33 

Hl. m. Praha Čl. V bod 34 Požadujeme slova „se slova „v jehož obvodu je místo sídla zařízení sociálně-
právní ochrany nebo“ zrušují“ nahradit slovy „se věta druhá a třetí zrušuje“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme změnit místní příslušnost krajského úřadu k vydání pověření 
podle místa výkonu SPOD a tím sjednotit místní příslušnost s místní 
příslušností registrujících orgánů sociálních služeb tak, jak je upravena 
v návrhu zákona. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Oproti působnosti krajských úřadů na úseku registrace 
sociálních služeb spočívá v případě pověření k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí významná odlišnost v tom, že 
kraje neprovádí plánování služeb v oblasti náhradní rodinné 
péče, na které se bude nadále vztahovat zvláštní úprava 
pověřování podle zákona č. 359/1999 Sb. Proto je možné 
v zákoně č. 359/1999 Sb. ponechat příslušnost k rozhodování 
ve věcech pověření na krajských úřadech příslušných podle 
místa sídla nebo trvalého pobytu pověřené osoby s tím, že 
kontrolní činnost může vůči pověřené osobě vykonávat i ten 
krajský úřad, na jehož území pověřená osoba vykonává svoji 
činnosti. 
 

Hl. m. Praha Čl. V body 41 
a 57  

Požadujeme body vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné zachovat nárok zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc na státní příspěvek. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Navrhované znění je v rozporu se záměrem na zrušení 
zákonné úpravy ZDVOP i ostatních zařízeních sociálně-
právní ochrany. Srov. obsahově totožnou resp. neoddělitelně 
spojenou připomínku shora, a k bodu 12, 26, 27, 29, 31, 38 až 
40, 45. 
 
V úpravě nařízení vlády však bude garantována alokace 
pouze na tento druh sociální služby v objemu dosavadní 
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rozpočtové alokace na státní příspěvek podle § 42g zák. č. 
359/1999 Sb. 
 

Hl. m. Praha Čl. V bod 48 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „§ 59c odst. 1 zní: 
„(1) Fyzická osoba se jako osoba odpovědná za zařízení pro výkon 

ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které 
není právnickou osobou ani obchodním závodem podnikající fyzické osoby, 
dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby takové zařízení plnilo povinnosti 
podle § 29 odst. 6 nebo oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4, anebo 
poruší práva dětív zařízeních pro výkon ústavní výchovy uvedených v § 4a 
písm. d).““. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné zachovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
v systému SPOD a sjednotit pojmy. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Navrhované znění je v rozporu se záměrem na zrušení 
zákonné úpravy ZDVOP i ostatních zařízeních sociálně-
právní ochrany. Srov. obsahově totožnou resp. neoddělitelně 
spojenou připomínku shora, a k bodu 12, 26, 27, 29, 31, 38 až 
40, 41, 45, 47, 49 a 57. 
 
 

Hl. m. Praha Čl. V bod 48 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „§ 59c odst. 1 zní: 
„(1) Fyzická osoba se jako osoba odpovědná za zařízení pro výkon 

ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které 
není právnickou osobou ani obchodním závodem podnikající fyzické osoby, 
dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby takové zařízení plnilo povinnosti 
podle § 29 odst. 6 nebo oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4, anebo 
poruší práva dětív zařízeních pro výkon ústavní výchovy uvedených v § 4a 
písm. d).““. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné zachovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
v systému SPOD a sjednotit pojmy. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Navrhované znění je v rozporu se záměrem na zrušení 
zákonné úpravy ZDVOP i ostatních zařízeních sociálně-
právní ochrany. Srov. obsahově totožnou resp. neoddělitelně 
spojenou připomínku shora, a k bodu 12, 26, 27, 29, 31, 38 až 
40, 41, 45, 47, 49 a 57. 
 
 

Hl. m. Praha Čl. V bod 50 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „§ 59h odst. 1 zní: 
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zařízení pro 

výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost podle § 29 odst. 6 nebo 
oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4, anebo poruší práva dětí v 
zařízeních pro výkon ústavní výchovy uvedených v § 4a písm. d).““. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné zachovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
v systému SPOD a sjednotit pojmy. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Navrhované znění je v rozporu se záměrem na zrušení 
zákonné úpravy ZDVOP i ostatních zařízeních sociálně-
právní ochrany. Srov. obsahově totožnou resp. neoddělitelně 
spojenou připomínku shora, a k bodu 12, 26, 27, 29, 31, 38 až 
40, 41, 45, 47 až 49 a 57. 
 
 
 

Hl. m. Praha Čl. V body 
51, 52 a 55  

Požadujeme body vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné zachování výchovně rekreačních táborů a příslušnosti 
komise pro SPOD k vydání pověření. 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
Totožně s připomínkou k Čl. V bod 17, 25, 28, 30 až 33 
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Hl. m. Praha Čl. V bod 53 Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „V § 61 odst. 2 písm. e) zní: 
„e) místem, kde se nachází zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, k 
němuž Poradní sbor vydává závazné stanovisko podle § 49;““. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme nadále vyplácet státní příspěvek a dále navrhujeme vydávání 
závazných stanovisek k rozšiřování kapacit zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, aby mohla být regulována jejich kapacita podle potřeb 
krajů. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Navrhované znění je v rozporu se záměrem na zrušení 
zákonné úpravy ZDVOP i ostatních zařízeních sociálně-
právní ochrany. Srov. obsahově totožnou resp. neoddělitelně 
spojenou připomínku shora, a k bodu 12, 26, 27, 29, 31, 38 až 
40, 41, 45, 47 až 49, 50 a 57. 
 
 
 

Hospodářská 
komora ČR 

 

Obecně Hospodářská komora ČR navrhuje vypustit z předkládaného návrhu 
ustanovení, která registrujícímu orgánu umožňují přímo ohrozit existenci 
nebo vznik sociální služby s odvoláním na zájmy klientů těchto služeb. 
Domníváme se, že práva klientů sociálních služeb jsou dostatečně ochráněna 
stávajícím právním řádem a navrhovaná ustanovení by byla naopak ke škodě 
klientů, kteří danou službu využívají.  
Stávající právní systém má dostatečné nástroje, aby registrujícímu orgánu 
umožnil zajistit ochranu zdraví a života jednotlivých osob – klientů 
sociálních služeb. Není třeba zavádět další represivní ustanovení v rámci 
návrhu, zejména s ohledem na zájem klientů sociálních služeb. V případě 
pobytových služeb klienti považují zařízení sociálních služeb za svůj domov, 
kde chtějí zůstat až do konce života. Zrušení tohoto zařízení a přestěhování 
klientů jinam, je vůči nim neetické. Odejmutí registrace je krajní řešení a 
nemělo by proběhnout v rámci jednoho týdne, jak navrhuje novela. 

Zásadní připomínka. 

Částečně akceptováno 
 
Ke  zrušení registrace: 
Praxe poskytovatelů ukazuje, že současné nastavení není 
dostatečné pro postihování situací, kdy jsou klienti sociálních 
služeb ohroženi na životě a zdraví, což takových případů 
narůstá. Pokud při výkonu inspekční činnosti se identifikuje 
situace, která bezprostředně ohrožuje život a zdraví klientů, 
tak inspekce předá podnět a ministerstvo zahajuje řízení o 
zrušení registrace. Jedná se o systémové řešení, které by 
v praxi bylo využíváno jen ve chvíli, kdy dojde k opravdu 
závažnému ohrožení života a situaci není možné řešit jiným 
způsobem. Očekává se, že se bude jednat o jednotkové 
případy, ale i přesto je nutné tento systémový prvek zřídit, 
protože bezpečí a ochrana člověka je nejzásadnější prvek 
péče.   
 
Lhůta 5 pracovních dnů bude vypuštěna, tedy bude se řízení 
dále řídit správním řádem. K tomuto vzniknou s účinností 
novely metodické pokyny pro inspektory. 
 

Hospodářská 
komora ČR 

Čl. I bod 105 Připomínka k bodu 105, k ustanovení za § 81 se vkládá nový § 81a 

Navrhujeme dotčený bod vypustit. 

Odůvodnění: 

Registrace na pět let by zamezila rozvoji sociálních služeb zejména 
pobytových zařízení. Toto ustanovení značně komplikuje investice do 
nových a rozšiřujících se registrovaných zařízení (např. úvěr na nákup 
nemovitosti nebo její rekonstrukci by při splatnosti 5 let měl neúměrně 
vysoké splátky, které by byly pro poskytovatele sociálních služeb 
likvidační).  

Financování způsobem investice v tomto případě znamená, že návratnost by 

Akceptováno 
 
§ 81a se ruší 
 
Registrace bude na dobu neurčitou. Vnímáme, že institut 
zrušení registrace ministerstvem (viz výše) a nucené správy, 
je dostatečná pro zajištění bazální ochrany klienta, tudíž 
nebude nutné dělat opakovaně „testovat“ podmínky 
poskytování, tedy obnovovat si registraci.   
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musela být vždy do5 let. Takové sociální služby budou buď neúměrně 
nákladné, aby se investice během 5 let vrátila, anebo žádný soukromý 
investor do sociálních služeb nevstoupí. Stávající registrovaní poskytovatelé 
se nebudou moci rozvíjet (např. žádat o úvěr na rozšíření nebo jiný investiční 
záměr). Navíc riziko neprodloužení registrace po pěti letech většinu 
soukromých poskytovatelů předem odradí. 

Přijetím tohoto ustanovení budou vždy sociální služby muset být 
financovány ze státního rozpočtu s vyloučením jiných zdrojů. 

Zásadní připomínka. 
Hospodářská 
komora ČR 

Čl. I bod 108 Připomínka k bodu 108, k ustanovení § 82 se za odstavec 2 vkládá nový 
odst. 3 

Navrhujeme dotčený bod vypustit. 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení počítá s absolutním právem registrujícího orgánu zrušit 
kdykoliv registraci během pěti dnů bez možnosti odvolání, čímž se dostávají 
registrovaní poskytovatelé do zcela závislého postavení k úředníkům 
registrujícího orgánu. V případě domovů pro seniory jsou tato pobytová 
zařízení posledním místem, kde lidé chtějí dožít. Je nutné brát ohled 
především na tyto klienty sociální služby, které není možné vystavovat 
stresujícímu restriktivnímu opatření.   

Částečně akceptováno 
 
Ke  zrušení registrace: 
Praxe poskytovatelů ukazuje, že současné nastavení není 
dostatečné pro postihování situací, kdy jsou klienti sociálních 
služeb ohroženi na životě a zdraví, což takových případů 
narůstá. Pokud při výkonu inspekční činnosti se identifikuje 
situace, která bezprostředně ohrožuje život a zdraví klientů, 
tak inspekce předá podnět a ministerstvo zahajuje řízení o 
zrušení registrace. Jedná se o systémové řešení, které by 
v praxi bylo využíváno jen ve chvíli, kdy dojde k opravdu 
závažnému ohrožení života a situaci není možné řešit jiným 
způsobem. Očekává se, že se bude jednat o jednotkové 
případy, ale i přesto je nutné tento systémový prvek zřídit, 
protože bezpečí a ochrana člověka je nejzásadnější prvek 
péče.   
  
Právě tento systémový institut vzniká z toho důvodu, že 
chceme, aby klienti dožili v bezpečném a kvalitní prostředí 
sociální služby a právě nezavedení tohoto institutu znamená 
vyšší riziko vystavení klientů stresovému prostředí. 
 

Hospodářská 
komora ČR 

Čl. I bod 184 Připomínka k bodu 184, k ustanovení § 116a odst. 2 písm. f) 

Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně: 

„f) uměleckého terapeuta je vysokoškolské vzdělání v oblasti humanitního 
studia nebo zdravotnického oboru, absolvování komplexního 
akreditovaného odborného výcvikového programu zaměřeného na získání 
dovedností, teoretické a sebezkušenostní průpravy, v souladu s oborem, na 
který se zaměřuje (dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, tanečně – 
pohybová terapie), v rozsahu minimálně 400 výcvikových hodin (min. 200 
hodin umělecko – terapeutické sebezkušenostní průpravy) nebo umělecko – 
terapeutické vysokoškolské studium a minimálně 120 hodin odborné 

Akceptováno jinak 
 
UMĚLECKÝ TERAPEUT 
 
Návrh nového znění § 116a odst. 2 písm. f) 
uměleckého terapeuta je vysokoškolské vzdělání v oblasti 
humanitního studia nebo zdravotnického oboru, absolvování 
komplexního odborného výcvikového programu 
akreditovaného ve školství, zaměřeného na získání 
teoretické a sebezkušenostní průpravy a terapeutických 
dovedností, v souladu s oborem, na který zaměřuje 
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supervize vlastní terapeutické praxe. Výcvik a supervize jsou akreditovány  
umělecko – terapeutickými asociacemi a instituty v ČR,“. 

Odůvodnění: 

Doplnit slovo komplexního je důležité, aby byl daný výcvikový program 
komplexní (tedy ucelený), to z důvodu zajištění návaznosti přípravy. Splnění 
podmínky řádného výcviku musí být zajištěno odborně a s důrazem na 
komplexitu a návaznost ve všech oblastech terapeutické přípravy.  
Zaměnit taneční a pohybové za tanečně – pohybová terapie – správná 
terminologie, které odpovídá i odborná literatura a např. akreditované 
programy MŠMT. Je nutné zachovat ustálenou terminologii -  tanečně – 
pohybová terapie. 
Změnit 500 výcvikových hodin na 400 hodin – podle návrhu novely bude 
muset umělecký terapeut absolvovat min. bakalářské vzdělání (doba studia 
min. 3 roky). Navíc musí absolvovat další hodiny výcviku. Původně 
navržených 500 hodin odpovídá délce studia v rozsahu 4 – 5 let (dle četnosti 
výukových dnů v roce). Navíc je na uměleckém terapeutovi požadováno 
ještě 120 hodin supervize.  
Doplnit (min. 200 hodin umělecko – terapeutické sebezkušenostní průpravy) 
- toto specifické upřesnění zaručí, že vzdělání uměleckého terapeuta 
proběhne s důrazem na důležitou sebezkušenostní průpravu, která je 
nezbytná. Je nutné specifikovat sebezkušenostní průpravu umělecko – 
terapeutickou, neboť jsou snahy zaměňování uměleckých terapií 
s psychoterapií, což je nežádoucí.  
Doplnit nebo umělecko – terapeutické vysokoškolské studium – návrh 
zapomíná na vysokoškolsky vzdělané absolventy umělecko – terapeutických 
oborů (např. bakalářská arteterapie). Absolventi těchto specializovaných 
programů jsou navrženým zněním řazeny na stejnou úroveň jako kterýkoli 
absolvent humanitního vzdělání – tedy např. obory filozofické, pedagogické 
atd. Je nutné respektovat vysokoškolské programy a jejich zaměření, kdy 
dané programy jsou akreditovány i z důvodu, že absolvent nachází své místo 
na trhu práce, tedy specializovaný obor arteterapie musí svým profilem 
absolventa odpovídat uplatnění absolventa na trhu práce.  
Doplnit Výcvik a supervize jsou akreditovány umělecko – terapeutickými 
asociacemi a instituty v ČR.  Tímto doplněním se předejde výkladovým 
nejasnostem, kdo bude daný výcvik a supervize akreditovat. 

(dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, tanečně-pohybová 
terapie), v rozsahu minimálně 400 výcvikových hodin nebo 
umělecko-terapeutické vysokoškolské studium a 
minimálně 120 hodin odborné supervize vlastní terapeutické 
praxe. Supervize zabezpečují a certifikáty o absolvování 
vydávají umělecko-terapeutické asociace a instituty, které 
získaly akreditaci ministerstva. 
 
Do důvodové zprávy bude uvedeno, že z uvedených 400 
výcvikových hodin bude min. 200 hodin umělecko–
terapeutické sebezkušenostní průpravy.  
 

Jihomoravský 
kraj 

Obecně Zásadní připomínka: 

V Důvodové zprávě se uvádí, že „…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 

Akceptováno – ke změně druhologie 

Na základě připomínek k návrhu úpravy druhologie 
sociálních služeb MPSV ustupuje od návrhu. K sloučení 
druhů služeb dojde pouze u služby domovy sociální péče a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



31 
 

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…“. 

Deklarovaný cíl je jistě správný, nicméně navrhovaná novela ho příliš 
nenaplňuje. Změny v rámci jednotlivých druhů služeb (zejména sloučení 
některých služeb či naopak nesloučení jiných) neodpovídá poskytování soc. 
služeb „na míru“ dle konkrétní nepříznivé soc. situace tak, aby lépe 
odpovídaly potřebám a byly přístupnější a efektivnější pro klienty a další 
aktéry soc. služeb. Rovněž nelze příliš souhlasit s tím, že navrhovaná novela 
sníží nebo omezí nadbytečnou administrativní zátěž (viz např. Obsah 
standardů kvality soc. služeb v rámci přílohy č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 
Sb.). Do systému sociálních služeb jsou zařazovány služby, které dosud 
fungují v jiných systémech, jako jsou hospicová a paliativní péče. Rovněž 
zařazení služeb pro rodinu se jeví jako nesystémové řešení slučující dva 
systémy s rozdílným způsobem financování, nejasně vymezenou cílovou 
skupinou, problematickou definicí rodiny, kdy azylová zařízení nemají 
stanovenou povinnost poskytovat dětem plné přímé zaopatření.   

služeb pro rodinu. 

Vysvětleno – k administrativní zátěži 
 
Nelze souhlasit s tvrzením, že se nesnižuje administrativní 
zátěž. Například v oblasti kvality sociálních služeb - i 
z hlediska matematického je zřejmé, že se zátěž 
poskytovatelů z hlediska požadavků snižuje. V současnosti je 
definováno 47 kritérií standardů kvality, které se snižuje na 
21 kritérií. Současně byly přesněji vydefinovány požadavky 
na dílčí dokumenty, které mají poskytovatelé vypracovat. A 
za podstatné považujeme odstranění kritéria 1c, které 
požadovalo vznik nedefinovaného a neohraničeného počtu 
pracovních postupů, apod. 
 
Akceptováno částečně – ke službě pro rodinu 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 14 Zásadní připomínka: 
 
V § 21a navrhujeme doplnit povinnost hlásit přijetí osoby k hospitalizaci 
nebo úmrtí osoby stanovit i sociální službě odlehčovací služba. 
 

Akceptováno 
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 21 Zásadní připomínka: 
 
V § 25 odst. 4 větě první se slova „ a dále s uvedením, zda jde o osobu s 
úplnou nebo praktickou hluchotou nebo hluchoslepou, jestliže tato osoba 
nezvládá základní životní potřeby v oblasti orientace“ zrušují. 
Pokud tato změna bude mít vazbu i na průkaz OZP a ani ÚP nebude mít 
informace o praktické hluchotě žadatele, jak se ORP tuto skutečnost dozví 
(OZP s praktickou hluchotou nemá nárok na parkovací průkaz). 
Navrhujeme ponechat vypouštěnou větu.  
 

Vysvětleno 
 
Jde o legislativně-technickou úpravu, kdy nebyl dostatečně 
legislativně proveden zákon č. 313/2013 Sb. rušící 
víceúčelové využití posudku o zdravotním stavu. Nárok na 
průkaz osoby se zdravotním postižením je upraven v zákoně 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášce, a není již 
žádný vztah k zákonu o sociálních službách (ke schématu 
závislosti). 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 27 Zásadní připomínka: 
V ustanovení § 35 odst. 1 písm. n)- t) se jedná o nové druhy základních 
činností, jejichž obsah má stanovit prováděcí předpis, takže nyní není 
zřejmé, co má být obsahem těchto základních činností. V ideálním případě 
by alespoň zcela základním způsobem měl být obsah jednotlivých 

Vysvětleno 
 
Prováděcí předpis stanovuje rozsah úkonů poskytovaných 
v rámci základní činnosti uvedené v zákoně. Nedochází 
k rozšiřování základní činnosti, ale k jejímu vymezení.  
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základních činností stanoven přímo v zákoně s odkazem na upřesňující, ne 
však rozšiřující výčet jednotlivých činností v prováděcím předpisu.  
Navrhujeme doplnit do návrhu základní definice jednotlivých činností, 
aby nedocházelo k různé interpretaci poskytovateli, registrujícím 
orgánem či kontrolními orgány vč. inspekcí.  
 

 
Teze prováděcích předpisů byly k materiálu přiloženy jen pro 
informaci. Vaše připomínky budeme brát v potaz při 
formulaci finálního návrhu, který bude předmětem 
samostatného mezirezortního připomínkového řízení. 
V souvislosti s novelou budou vytvořeny také metodické 
postupy, které budou některé pojmy definovat.  
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 29 Zásadní připomínka: 
V rámci odborného soc. poradenství by měl zákon jasně definovat obsah 
právního a dluhového poradenství, které bývá poskytováno především v 
občanských poradnách, a u kterého silně roste poptávka. Dochází zde k 
občasným konfliktům s Českou advokátní komorou, která poskytování 
tohoto typu poradenství v rámci soc. služby napadá a neuznává. S tímto také 
souvisí ustanovení § 116a  odst. 1 písm. c)  
Mezi dalšími odbornými pracovníky v sociálních službách jsou zahrnuti i 
právníci – také problém vymezení právního a dluhového poradenství. 
Navrhujeme § 37 odst. 3 doplnit o uvedenou oblast poradenství.  
 

Vysvětleno 
 
Současnou úpravu považujeme za dostačující. 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I body 31 
a 32 

Zásadní připomínka: 
Navrhujeme naopak sloučení služeb osobní asistence a pečovatelská služba, 
které mají velmi podobné (někdy i totožné) základní činnosti dle zákona, 
které se v praxi často překrývají. Nepropojení těchto dvou služeb neodpovídá 
avizovanému zaměření zákona na posuzování klientů služeb dle jejich potřeb 
a dle nepříznivé životní situace. 
Základní činností volitelnou je poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy – preferujeme ponechat zahrnutí do základních činností, jako 
doposud, aby nedocházelo k pouhému poskytování stravy bez dalších 
úkonů.  
Navrhujeme sloučit § 39 a 40 jako jednu sociální službu. 
 

První část - Akceptováno částečně 
 
Osobní asistence a pečovatelská služba jsou dvě rozdílné 
služby. Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních 
činností stanovuje prováděcí předpis odlišně jak v případě 
stávající úpravy, tak v případě připravované úpravy. 
 
Druhá část – Akceptováno 
 
Dojde k navrácení poskytnutí stravy a pomoc při zajištění 
stravy mezi základní činnosti. 
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I body 44 
až 47 

Zásadní připomínka: 
Je pochopitelné sloučení sociálních služeb pro seniory i v případě seniorů 
s Alzheimerovou nemocí či s vaskulární demencí a demencí u jiných 
onemocnění do jednoho typu zařízení sociální péče.  
Na druhou stanu zahrnout pod taková zařízení i pobytová zařízení typu 
současných domovů se zvláštním režimem pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním, se závislostí na návykových látkách a ty, které 
vedou rizikový způsob života, jejichž situace nebo zdravotní stav vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, se jeví nevhodným.  
S ohledem na specifika této cílové skupiny, horší příjmovou složku při 
financování, specifika základních činností, nízké příspěvky na péči, i např. 
přeřazení psychosociální podpory při umírání i jako volitelnou součást 

Vysvětleno 
 
Sjednocení těchto služeb navrhujeme z toho důvodu, že 
v domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do 
cílové skupiny zvláštního režimu a naopak. Jedním z dalších 
cílů je snížení administrativní zátěže, ke které dojde na 
základě toho, že nyní jsou třeba dvě registrace, po změně 
bude dostačující jedna. Dalším důležitým cílem je odstranit 
z názvu „zvláštní režim“, který je segregující a stigmatizační. 
Nově proto bude pouze jedna služba „domov sociální péče“, 
která bude určena pro široký okruh osob a konkrétní okruh 
osob si poskytovatel specifikuje při registraci. 
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služby navrhujeme pro tuto cílovou skupinu samostatný typ zařízení 
sociálních služeb např. ten dosavadní a tedy v § 49 odst. 1 vypustit 
druhou větu.   
 

Poskytovatel si službu vyspecifikuje pomocí nepříznivé 
sociální situace, kterou umí řešit a okruhu osob, kterým bude 
službu poskytovat. Součástí registrace bude také popis 
realizace služby, který bude obsahovat způsob práce 
s klientem. 
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 49 Zásadní připomínka: 
Stále není vyřešen zásadní problém u pobytových zařízení tohoto typu. 
Někteří klienti těchto zařízení potřebují kromě péče sociální také péči 
zdravotní. Ovšem zdravotní pojišťovny neproplácí zdaleka všechny úkony. 
Těmto zařízením pak chybí finance, případně je zdravotní péče 
dofinancovávána z financí určených na péči sociální. Jak bude řešeno 
financování této služby? Jedná se o sociálně zdravotní službu – financování 
by tedy mělo jít jak z resortu sociálního, tak i z resortu zdravotnictví. Ovšem 
na druhou stranu by se tyto finance neměly dublovat. 
Uvedené sociální služby jsou poskytované osobám v terminálním stavu – 
jedná se o hospice, které jsou zdravotnické zařízení, tj. v  praxi dochází 
k tomu, že lůžko je vykazováno jak v zdravotnickém, tak i v sociálním 
systému, navrhujeme tuto službu nezahrnovat do systému sociálních 
služeb a uvedené ustanovení nedoplňovat 

Vysvětleno 
 
Na návrhu ministerstvo trvá. Podporu při umírání ČR vnímá 
jako jednu z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti 
je i podpora sociální. Logickým systémem je tedy systém 
sociálních služeb. Sociální složka je v danou chvíli řešena 
tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče 
mají zaregistrovány různé druhy služeb jako je odborné 
sociální poradenství, odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se 
tyto služby ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto 
druhu služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto 
ubytování, strava a zdravotní péče – toto je financováno 
z veřejného zdravotního pojištění.  
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 53 Zásadní připomínka: 
V ustanovení § 57 odst. 1 je uvedeno, že azylové domy by měly sloužit 
potřebám osob „zpravidla od 26 let věku“. Lze pochopit, že se má jednat 
převážně o skupinu uživatelů starších 26 let a v určitých případech i mladší, 
nicméně považujeme za matoucí neupravit přímo, že se může jednat o soby 
zletilé tj. starší 18 let věku.  
Navrhujeme upravit ve smyslu poskytování sociální služby osobám „od 18 
let věku“.  
 

Akceptováno jinak 
 
V úpravě azylových domů (§ 57) nedojde k původně 
navrhované změně zvýšení věkové hranice uživatelů na 26 let 
a text zůstane věcně nezměněn. 
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
Nové ustanovení § 58 Služba pro rodinu je definován natolik komplikovaně 
a nepřehledně, že není jasné určit, jaké cílové skupině je určen. Zjevně může 
být poskytována ve všech formám a v různých zařízeních, což je značně 
zmatečné. Dále by uživatelem mohlo být i nezletilé dítě, ale služba může být 
poskytována i anonymně, což je zcela v rozporu s plněním oznamovací 
povinnosti ZSPOD, bez možnosti uplatnění preventivních opatření a nástrojů 
orgány SPO.  
Zřízení nových typů sociálních služeb, které doposud fungují v režimu 
zákona o SPO a zákona č. 109/2002 Sb. považujeme za nadbytečné, pozice 
OSPOD v rámci preventivních procesů bude značně oslabena, možnost 
poskytovat službu v anonymní variantě nezaručuje dostatečně rychlou 
reakční dobu při řešení případu. 
 Navrhujeme úpravu ustanovení, upřesnění cílové skupiny, jasnou 

Akceptováno částečně 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
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definici poskytovaných služeb a rozlišení vedle služeb v rámci SPO.  
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 83 Zásadní připomínka: 
Zavedení poskytování sociální služby částečně bez úhrady je sice výhodné 
pro uživatele nikoliv však pro poskytovatele, kterým budou chybět další 
finanční prostředky, kdy již nyní se poskytovatelé OA potýkají s problémem 
nedostatku asistentů, protože nemají dostatek financí na jejich adekvátní 
ohodnocení.  Dochází tak k velké fluktuaci, kdy tuto péči často zabezpečují 
pracovníci (často studenti) na dohody, což se samozřejmě odráží i na kvalitě 
poskytované péče. Velkým problémem je pak tento stav v případě klientů s 
PAS, kteří si na jednoho asistenta zvykají mnohdy až půl roku (ovšem 
asistenti se neustále mění).  
Tento problém se však zdaleka netýká pouze osobní asistence a může nastat i 
u jiných sociálních služeb s potřebou dalšího dofinancování ze strany kraje a 
obcí.  
Nezmění-li se systém financování a nedojde k navýšení dotace ze státního 
rozpočtu na sociální služby, navrhujeme uvedené ustanovení § 75 odst. 3 
vypustit.  
 

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči. 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 85 Zásadní připomínka: 
Z § 76 odst. 2 ve vazbě na § 74 a 91 tohoto vyplývá povinnost ORP 
rozhodovat o úhradě pro rodiče dítěte umístěného na základě rozhodnutí 
soudu i v zařízení a pobytových ústavních zařízeních, včetně povinnosti ORP 
za dítě uzavřít smlouvu. Další nárůst agendy pro ORP, nyní vykonávané 
v menší míře, ale do budoucna ve výrazně větším rozsahu, která není 
zohledněna v účelových dotacích na OSPOD nebo SP. Příspěvek na 
výkon státní správy není argumentem v případě, kdy plně nepokrývá náklady 
na výkon státní správy a není v něm rozklíčován podíl jednotlivých činností. 
Navrhujeme uvedené ustanovení zrušit.  
 

Vysvětleno 
 
O úhradě musí někdo rozhodnout, přičemž poskytovatel 
služeb z důvodu kolize zájmů to být nemůže. Zákon již dnes, 
a to po celou dobu své účinnosti obsahuje tuto úpravu. 
 
U dotačního titulu na výkon sociální práce na obcích 
očekáváme rostoucí tendenci v rámci alokace státního 
rozpočtu na tento dotační titul. Uváděné činnosti ORP spadají 
pod sociální práci a ORP je bude muset zajistit. Připomínka, 
že prostředky z tohoto dotačního titulu nejsou na tyto činnosti 
účelově vázány, je irelevantní.  
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 94 Zásadní připomínka: 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. d) bod 8 navrhujeme doplnit o § 44 
v pobytové formě (odlehčovací služby).  
 

Akceptováno 
 
Materiálně technický standard bude na základě připomínek 
nastaven i pro službu odlehčovací služby.  
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 114 Zásadní připomínka: 
V § 85 odst. 7 v úvodní větě navrhujeme upřesnit lhůtu pro zápis údajů do 
elektronického registru na 15 pracovních dnů.  
 
Dále u písm. d) navrhujeme upřesnit, co je myšleno „vedoucím sociální 
služby“, nebo uvádět odpovědnou osobu (zaměstnance). Poskytovatelé mají 

 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
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různé organizační uspořádání a navrhované znění je v určitých mezích 
limituje. Při splnění personálního standardu je na poskytovateli určit 
odpovědné zaměstnance a jejich uvedení do registru. 
 
V písm. „e) personální změny fyzických osob, které budou přímo 
poskytovat sociální služby“ navrhujeme upravit podle pracovních pozic, 
jednalo-li by se o jmenné seznamy, nutno ošetřit v souladu se zákonem o 
ochraně osobních údajů.  
 

Bude upraveno na „jméno odpovědné osoby“. 
 
 
 
 
Akceptováno částečně,  
Bude upraveno na „změny v personálním zajištění“.  
Je součástí registru v  neveřejné části, nejedná se o změnu od 
stávajícího stavu. 
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 124 Zásadní připomínka: 
§ 91 odst. 7 „Obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn uzavřít 
smlouvu o poskytnutí pobytové sociální služby podle § 58 odst. 2 písm. c) 
dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku nebo v jiné situaci, kdy 
neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jeho život nebo zdraví. Místní 
příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností se řídí místem 
skutečného pobytu dítěte.“ 
 
ORP uzavře smlouvu s azylovým zařízením pro děti na přechodnou dobu na 
dobu do 3 měsíců bez souhlasu/rozhodnutí soudu či zákonných zástupců?  
Budou personálně posíleny soudy, aby bylo zajištěno vydání souhlasu s 
prodloužením služby nad 6 měsíců? Pokud soud nerozhodne „v termínu“ tak 
budou nezletilí v mezidobí v zařízení bez právního titulu? 
 
Skutečné místo pobytu bude v místě zařízení, tedy by měl být místně 
příslušný OSPOD v místě zařízení, který ale o dítěti často nic neví (pokud se 
samozřejmě nejedná o případ, kdy jde o dítě, které má OSPOD v místě 
zařízení v evidenci). Jediná možnost je, že by zařízení hlásilo takové dítě na 
svůj místně příslušný OSPOD a ten by si dožádal informace od OSPOD 
dítěte. Jedná se však o neekonomické a neefektivní řešení.  
Navrhujeme v návaznosti na připomínku k bodu 57 vypustit. Jinak by 
bylo nezbytné jednoznačné stanovení podmínek pro umisťování dětí do 
těchto zařízení.  
 

Vysvětleno 
 
Fakticky tuto kompetenci ORP má již v současnosti, neboť 
podle § 928 odst. 1 OZ není-li tu žádný z rodičů, který má a 
vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném 
rozsahu, soud jmenuje dítěti poručníka a současně nastane-li 
situace uvedená v § 928 odst. 1, vykonává poručenství orgán 
sociálněprávní ochrany dětí jako veřejný poručník. Současně 
podle § 935 OZ poručenství zaniká, nabude-li alespoň jeden 
z rodičů poručence rodičovskou odpovědnost, popřípadě 
nabude-li schopnost ji vykonávat.  
 
Jde-li o výkon soudních agend, Ministerstvo spravedlnosti 
obdobnou připomínku nevzneslo. Ostatně přivolení soudu 
v případě pobytových služeb by mělo být vyžadováno i nyní, 
stejně jako v případě dočasného zastoupení dítěte se nejedná 
o novou úpravu, ale pouze o konkretizaci obecně platného 
předpisu pro sociální služby (§ 898 odst. 2 d/ OZ vyžaduje již 
dnes schválení soudu, jde-li o smlouvy, uzavírané za dítě, 
které se týkají opětovného nebo dlouhodobého plnění, 
typicky bydlení). 
 
Jde-li o místní příslušnost, opět nejde o věcnou změnu 
úpravy, neboť již dnes platí, že neodkladnou péči (okamžitou 
pomoc) zajišťuje dítěti OÚ nebo ORP podle místa, kde se 
dítě nachází, nikoli podle místa trv. pobytu (§ 61 odst. 3 
písm. a/ a odst. 4 ve spojení s § 15 a § 16 zák. č. 359/1999 
Sb.). 
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 127 Zásadní připomínka: 
Pověřený obecní úřad podle §91d  písm. b) „průběžně shromažďuje údaje o 
kapacitách a formách všech sociálních služeb poskytovaných na území jeho 
správního obvodu; tyto údaje předává obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

Vysvětleno 
 
Nejedná se o systémové řešení, není jasné, o jaké údaje se 
jedná, dále i zde by měl platit princip, že nechci po 
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působností,“ 
Navrhujeme zavedení povinnosti poskytovatelům soc. služeb průběžně 
(nutno vydefinovat) poskytovat tyto údaje sociálnímu pracovníkovi 
obce. 
 

poskytovateli nic, co si mohu zjistit jinak, a v neposlední řadě 
se jedná o zásah do svobody vůle poskytovatele. 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 128 Zásadní připomínka: 
K ustanovení §92   
Ze strany krajského úřadu je v oblasti plánování sociálních služeb oslovován 
pouze úřad ORP, ne obce I. typu, přitom ORP nemá v zákoně stanovenou 
povinnost zjišťovat tyto údaje i za správní obvod a komunikace s obcemi je 
pouze na bázi dobrovolnosti. Povinnost sdělovat krajskému úřadu 
potřebné údaje má obec. Pokud nemá ORP zákonem dané pravomoci ve 
vztahu k obcím ve správním obvodu, nemůže od nich spolupráci vyžadovat a 
chybí i legislativní podpora schvalování dokumentů za správní obvod 
zastupitelstvem obce - ORP. Pokud by nastavený systém plánování soc. 
služeb měl pokračovat obdobným způsobem, jako je tomu nyní, měla by být 
v tom smyslu upravena i legislativa.  
Navrhujeme upravit kompetence ORP v oblasti spolupráce všech obcí 
v územním obvodu při vytváření sítí.   
 

Vysvětleno 

Síť sociálních služeb určuje podle § 95, písm. h) kraj. Obce 
s ním přitom spolupracují (viz § 94, písm. f). 

§ 94 stanovuje povinnosti obce v samostatné působnosti, 
kdežto § 91d a 92 stanovují povinnosti obecním úřadům 
(POÚ a ORP) v přenesené působnosti. 
Vytváření plánu sociálních služeb tedy spadá do samostatné 
působnosti a nelze jej vztahovat na územní celky pro výkon 
přenesené působnosti (ORP, POÚ) 
 
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 129 Zásadní připomínka: 
Termín „sociální pracovník - sociální kurátor“ a jeho činnosti by měly být 
přesněji specifikovány. V návaznosti na aktuální znění zákona o SPO, kde § 
31 hovoří o sociální kuratele, kterou vykonává kurátor pro děti a mládež, 
navrhujeme sjednocení terminologie.  
 

Vysvětleno 
 
Není zapotřebí sjednocovat, neboť sociální kuratela pro děti a 
mládež je především nařizována, avšak spolupráce se 
sociálním kurátorem je na bázi dobrovolnosti. 
 
Bližší specifikace může být řešena doporučenými postupy. 
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 138 Zásadní připomínka: 
§ 93a nově stanoví povinnost dodržování standardů kvality výkonu sociální 
práce.  
Z jakého důvodu není tato povinnost stanovena také pracovníkům ÚP ČR 
(stejně jako při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, kde ÚP ČR je jedním 
z orgánů SPO), který je dle zákona příslušný k provádění kvalifikovaných 
činností?  
Navrhujeme shodné povinnosti pro všechny odpovědné pracovníky 
v sociální oblasti.  

Vysvětleno 
 
ÚP ČR vykonává státní správu podle zákona (§ 5), standard 
lze vztáhnout i na sociální pracovníky ÚP ČR.  
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 140 Zásadní připomínka: 
Ustanovení § 94 písm. f) je doplňováno o spolufinancování sociálních služeb 
obcemi, není však nijak stanoveno, v jakém rozsahu se mají obce podílet. 
Obce deklarují potřebnost téměř všech sociálních služeb působících v jejich 
územním obvodu, nicméně mnohdy bez následné ochoty financovat tyto 

Vysvětleno 
 
Zastupitelstvo kraje nemůže schvalovat obcím (samostatná 
působnost obcí – rozhodnutí orgánů obcí).  
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služby společně s krajem. Vzhledem k neustále se opakující situaci 
spočívající v nedostatečné spoluúčasti ze strany obcí, navrhujeme doplnit 
v závěru předmětného ustanovení „ … , a to v rozsahu, v jakém bylo 
schváleno v podmínkách pro poskytování dotací zastupitelstvem kraje.“  
 

 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 142 Zásadní připomínka: 
Ustanovení § 96b neřeší potřebu sociálních pracovníků obcí okamžitého 
přístupu do vyjmenovaných informačních systémů v případě, kdy o daném 
klientovi není dosud veden SZSP. Potřebují-li takové informace, potřebují je 
ihned, aby mohli poskytnout klientovi nejen potřebné poradenství, ale i 
pomoc. Obrátí-li se sociální pracovník na MV ČR a v případě cizinců na 
Policii ČR, poskytnutí po dnech i týdnech postrádá praktického významu.  
Navrhujeme doplnit o příslušná ustanovení, má-li být zajišťováno. 
 

Akceptováno 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 150 Zásadní připomínka: 
Ustanovení § 101 financování sociálních služeb - pro obce v podstatě vůbec 
nedořešena otázka financování/spolufinancování sociálních služeb, tzn. lze 
předpokládat další problémy s ochotou obcí se spolupodílet včetně obav ze 
zániku služeb atd. Aktuálně již nedostačují finanční prostředky na nynější síť 
sociálních služeb, když vznikne nová služba pro rodiny s dětmi nebo jen děti, 
bude reálně „financovatelná“? 
 

Vysvětleno 
 
K obcím: sdělení MV je takové, že není možné dávat obcím 
v zákoně o sociálních službách vyslovenou povinnost se 
podílet se na financování sociálních služeb. V tomto kontextu 
byl upraven návrh na úpravu §94 odst. f): …„zejména se 
může podílet na financování soc. služeb zařazených do 
krajské sítě soc. služeb“. 
 
K „financovatelnosti“ sítě sociálních služeb při zavedení 
nového druhu služby:  
Vzhledem k tomu, že uvedené nové druhy sociálních služeb 
budou „přebírat“ klienty stávajících druhů sociálních služeb, 
nárůst klientů tak nebude natolik masivní, aby byly služby 
z toho důvodu „nefinancovatelné“. MPSV také upozorňuje, 
že alokace státního rozpočtu na dotace na podporu 
poskytování sociálních služeb každoročně roste, je 
pravděpodobné, že prostředků na financování bude dostatek. 
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 154 Zásadní připomínka: 
K ustanovení § 103 pokud zákon stanoví tuto povinnost výkonu sociální 
práce, měl by v plné výši nést náklady s tím spojené. Tedy finanční 
prostředky účelově vázat na výkon sociální práce na obcích formou dotace, 
ne jako PŘÍSPĚVEK, ale formou nárokovou. 
 

Vysvětleno 
Uvedený paragraf je zcela v souladu s § 62 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, který stanovuje, že obce obdrží ze 
státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené 
působnosti. 
 
Kapitola SR 313 nedisponuje dostatečnými finančními 
prostředky, aby byly v plné výši pokryty náklady na výkon 
sociální práce.  
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Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 161 Zásadní připomínka: 
Ustanovení § 107 odst. 2 písm. p) navrhujeme vypustit, nelze ho označit za 
správní delikt.  
 

Vysvětleno 
 
S připomínkou nelze souhlasit. Podle stanoviska 
předkladatele se jedná o správní delikt. K odůvodnění 
stanoviska uvádíme vysvětlení, že podle § 99 nově přesněji 
upravena vazba povinností uvedených v § 88 a kritérii 
standardů kvality sociálních služeb. Dochází tak k upřesnění 
a vydefinování požadavků. Což samozřejmě také upřesňuje 
výklad dílčích správních deliktů. Včetně § 107 odst. 2 písm. 
p).  
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I body 171 
až 175 

Zásadní připomínka: 
§ 111- novela upravuje rozsah a formy dalšího vzdělávání, ale 
v přechodných ustanoveních není řešena jejich účinnost. Znamená to, že 
budou platná již pro rok 2017? 
Navíc došlo k navýšení počtu dnů povinného vzdělávání, což s sebou nese 
zvýšenou časovou i finanční zátěž pro poskytovatele, které budou žádat 
k dofinancování.  
Navrhujeme zachovat původní požadavky na vzdělávání.  
 

Vysvětleno 
 
Datum účinnosti úprav § 111 je shodné s datem účinnosti 
novely. Nedochází k výrazným změnám, není nutno uvádět 
přechodné období.   
Nedošlo k navýšení počtu hodin povinného vzdělávání. Stále 
platí 24 hodin za rok.  
Souhlasíme s odůvodněním několika připomínkových míst, 
že v některých případech u pracovníků v sociálních službách 
by mohla být povinnost absolvovat povinně 12 hodin v  
akreditovaných programech a 6 hodin supervize neefektivní a 
nehospodárná.  
Nicméně akreditované kurzy jsou plnohodnotným přínosem 
v oblasti vzdělávání a nabývání znalostí a dovedností – právě 
ve vztahu k potřebám klientů.  
Proto navrhujeme upravit minimální povinný počet hodin u 
akreditovaných kurzů na 6 hodin a u supervize a stáží 
nastavit možnost vykázání maximálně 12 hodin.  
Pro zajištění kvality dalšího vzdělávání považujeme za nutné 
určit maximální či minimální počet hodin dalšího vzdělávání. 
V současné době může zaměstnanec splnit povinnost dalšího 
vzdělávání například pouze absolvováním stáže, což 
nepovažujeme za přínosné. 
Dále akceptujeme připomínku některých připomínkových 
míst, která se váže k povinnosti zajistit zaměstnanci 
minimálně 6 hodin vzdělávání ročně v případě kratšího 
pracovního poměru, a od tohoto požadavku ustupujeme. 
Stanovení maximálního rozsahu hodin ročně nemá za cíl 
omezit či regulovat rozsah vzdělávání v návaznosti na 
potřeby zaměstnance, poskytovatele a účel, kterého má být 
dosaženo – stanoví pouze počet hodin započitatelných do 
ročního objemu 24 hodin (preventivní opatření), tedy kurzy, 
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konference, stáže a supervize mohou zaměstnanci absolvovat 
ve větším rozsahu. 
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. I bod 184 Zásadní připomínka: 
V ustanovení § 116 odst. 2 písm. f) navrhujeme upravit znění následovně:  
„uměleckého terapeuta je vysokoškolské vzdělání v oblasti humanitního 
studia nebo zdravotnického oboru, absolvování komplexního 
akreditovaného odborného výcvikového programu zaměřeného na získání 
dovedností, teoretické a sebezkušenostní průpravy, v souladu s oborem, na 
který se zaměřuje (dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, tanečně – 
pohybová terapie), v rozsahu minimálně 400 výcvikových hodin (min. 200 
hodin umělecko – terapeutické sebezkušenostní průpravy) nebo 
umělecko – terapeutické vysokoškolské studium (min. Bc.)a minimálně 
120 hodin odborné supervize vlastní terapeutické praxe. Výcvik a supervize 
jsou akreditovány  umělecko – terapeutickými asociacemi a instituty 
v ČR,“ 

Akceptováno jinak 
 
Umělecký terapeut 
 
Návrh nového znění § 116a odst. 2 písm. f) 
uměleckého terapeuta je vysokoškolské vzdělání v oblasti 
humanitního studia nebo zdravotnického oboru, absolvování 
komplexního odborného výcvikového programu 
akreditovaného ve školství, zaměřeného na získání 
teoretické a sebezkušenostní průpravy a terapeutických 
dovedností, v souladu s oborem, na který zaměřuje 
(dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, tanečně -
 pohybová terapie), v rozsahu minimálně 400 výcvikových 
hodin nebo umělecko-terapeutické vysokoškolské studium 
a minimálně 120 hodin odborné supervize vlastní 
terapeutické praxe. Supervize zabezpečují a certifikáty o 
jejím absolvování vydávají umělecko-terapeutické 
asociace a instituty, které získaly akreditaci ministerstva. 
 
Do důvodové zprávy bude uvedeno, že z uvedených 400 
výcvikových hodin bude min. 200 hodin umělecko-
terapeutické sebezkušenostní průpravy. 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. V bod 12 Zásadní připomínka: 
V ustanovení § 16b odst. 1 „Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
rozhoduje na žádost podanou jménem dítěte zákonným zástupcem, 
poručníkem, opatrovníkem dítěte nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu 
dítěte nebo na žádost poskytovatele sociálních služeb o vydání souhlasu s 
prodloužením smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby dítěti bez 
doprovodu dospělé osoby podle zákona o sociálních službách. Žádost musí 
být podána alespoň 10 dnů přede dnem uplynutí doby, na kterou byla 
smlouva uzavřena podle § 91 odst. 7 zákona o sociálních službách, jinak 
obecní úřad obce s rozšířenou působností řízení zastaví.“ 
ORP bude rozhodovat ve správním řízení, jak bude zajištěna návaznost 
lhůt a současně legitimnost pobytu dítěte? Jakým způsobem bude 
obeznámen rodič, když není účastníkem řízení?  
Navrhujeme upravit jednoznačné podmínky.  
 

Akceptováno 
 
Text odst. 1 i na základě připomínek jiných míst bude 
doplněn o větu: 
„Po dobu řízení o žádosti podle věty první trvá závazek ze 
smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby dítěti bez 
doprovodu dospělé osoby, nedojde-li k zániku závazku 
z jiného důvodu.“ 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. V bod 54 Zásadní připomínka: 
K § 61 odst. 3 písm. e) 
Zde se vkládá možnost, že soud nebo jiný orgán, jmenuje nebo ustanoví 

Vysvětleno 
 
Navrhované doplnění § 61 odst. 3 navazuje na vládní návrh 
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opatrovníkem nebo poručníkem OÚ ORP. Zvážit, zda není potřeba přesně 
vydefinovat, v jakých případech toto může nastat. Prakticky může dojít k 
situaci, že soud omylem ustanoví opatrovníkem jiné ORP a případné 
odvolání opatrovníka zamítne s odůvodněním, že tato možnost daná 
zákonem. Zcela pak je popřena skutečnost platnosti daného paragrafového 
znění písm. a) – d). Může tak paradoxně dojít k nehospodárnosti, neefektivitě 
a neoperativnosti výkonu SPOD. 
 

novely zákona o zvláštních řízeních soudních, podle kterého 
bude bezvýjimečně vyloučena možnost jmenovat 
opatrovníkem dítěte obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, který podal návrh na zahájení řízení, tj. OÚORP 
příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte nebo podle místa 
skutečného pobytu dítěte (v případě návrhu na předběžné 
opatření podle § 452 z.ř.s.). Proto je nezbytné soudu umožnit, 
aby v těchto případech mohl jmenovat opatrovníkem dítěte 
jiný OÚORP, aniž by to bylo v rozporu s úpravou místní 
příslušnosti podle § 61 zákona č. 359/1999 Sb. Jedná se navíc 
o popsání stavu, který je rozsáhle soudy aplikován již dnes. 
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. VI bod 2 Zásadní připomínka: 
Zde vyvstává otázka v oblasti síťování a financování soc. služeb. Jelikož v 
současné době se řeší podoba sítě v rámci jednotlivých krajů a s tím 
související financování, resp. kofinancování ze strany obcí.  Pakliže zákon 
umožní „momentálně pověřeným osobám“ přejít do formy soc. služeb, 
budou tyto zařazeny do sítě ministerské nebo je musí přijmout kraj? S touto 
změnou v zákoně samozřejmě úzce souvisí problematika financování soc. 
služeb, jestliže tyto „nové“ služby vstoupí do sítí – a zatíží tak opět rozpočty 
obcí. 

Vysvětleno 
 
V současnosti neexistuje žádná „síť pověřených osob“. 
 
V kontextu dikce § 95 přijme tyto služby do své sítě kraj. 
Bude-li shledán důvod pro zařazení služeb mezi služby 
s nadregionální či celostátní působnosti, budou zařazeny do 
„sítě ministerské“. MPSV také upozorňuje, že alokace 
státního rozpočtu na dotace na podporu poskytování 
sociálních služeb každoročně roste, je pravděpodobné, že 
prostředků na financování bude dostatek. 
 

Jihomoravský 
kraj 

Čl. VI bod 11 Zásadní připomínka: 
Inspekce poskytování sociálně-právní ochrany se přesunuje k 01.01.2018 z 
Úřadu práce – Krajských poboček pod Ministerstvo. Z důvodu dostatečné 
organizační a metodické přípravy inspektorů SPO navrhujeme, aby 
delimitace příslušných zaměstnanců ÚP proběhla k datu účinnosti zákona o 
sociálních službách, tj. k 01.09.2017. 
 

Akceptováno jinak 
 
Účinnost zákona se posouvá na 1. 1. 2018, dojde tak ke 
sladění termínu přesunu.  
 

Jihomoravský 
kraj 

RIA Zásadní připomínka: 
Na straně 11 odst. 4 Registrace poskytovatelů sociálních služeb s 
návrhem o zařazení registrátora do katalogu prací souhlasíme a 
podporujeme ji.   
 
Na straně 43 „Přechodná ustanovení“, dle kterého má být stanoveno 
„dvouleté přechodné období, ve kterém jsou povinny podat žádost o 
obnovu registrace, jinak registrace zaniká.“ 
Navrhujeme prodloužit přechodné období alespoň na tři roky, není 
v časových a personálních možnostech registrujících orgánů tyto změny 
navrženém období provést.   
 

Vysvětleno 
 
Dvouleté přechodné období vnímáme jako dostačující. 
Personálně bude posílen registrující orgán všech krajských 
úřadů (viz RIA).  
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Královéhradeck
ý kraj 

Obecně Zásadní připomínka: 
Obecně vnímáme navrhovanou úpravu místy jako nepříliš jednoznačnou, a 
to zejména v oblasti průniku se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, kdy podřazení některých 
institutů tohoto zákona pod zákon o sociálních službách se nejeví jako 
vhodné řešení, a to minimálně v horizontu plánované účinnosti.  

Vysvětleno 
 
V úpravě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, se ruší duplicitní úprava ambulantních služeb 
poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, které jsou obsahově totožné se sociálními 
službami pro rodiny a děti. Pokud jde o ZDVOP, jedná se 
svým charakterem rovněž o pobytovou sociální službu, jejíž 
setrvání v režimu zákona č. 359/1999 Sb. není důvodné. 
V zákoně č. 359/1999 Sb. zůstává ponechána pouze úprava 
pověření k výkonu specifických služeb v oblasti náhradní 
rodinné péče, neboť tyto služby nelze v tuto chvíli dost dobře 
podřadit pod sociální služby vzhledem k obtížnému 
vymezení „nepříznivé sociální situace“, na kterou by 
v případě zájemců o náhradní rodinnou péči měly takové 
služby reagovat. 
Navrhovaná úprava je v souladu s Národní strategií rozvoje 
sociálních služeb na období 2016-2025, která byla schválena 
usnesením vlády usnesením vlády č. 245 ze dne 21. 3. 2016 
(viz dokument).  
 

Předkládaná úprava tedy zjednodušuje a zpřehledňuje 
systém služeb poskytovaných dítěti a rodině. 
 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 6 Zásadní připomínka: 
• § 3 písm. i) navrhujeme změnit následovně: 

„krajskou sítí sociálních služeb dokument kraje, který obsahuje 
souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s 
odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální 
situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami 
osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; krajskou síť 
sociálních služeb lze aktualizovat v souladu s ustanovením krajského 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb nebo akčních plánů 
rozpracovávajících střednědobé plány,“ 

 
Odůvodnění: Vazba sítě sociálních služeb na plán sociálních služeb je 
z praktického hlediska nevhodná pro souběh procesu tvorby plánu a tvorby 
sítě sociálních služeb. Dle ust. § 3 písm. h) je plán vytvářen na období 3 let, 
omezení platnosti sítě sociálních služeb, která s ohledem na další ustanovení 
novely přináší administrativní komplikace. Ustanovení § 3, písm. i) je 
vnímáno jako soubor sociálních služeb bez konkrétních poskytovatelů 
sociálních služeb, není nezbytné omezení její časové platnosti.  
Způsob zabezpečení potřeb obyvatel vnímáme jako kontinuální proces, kdy 

Akceptováno 
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v rámci jednotlivých aktualizací dochází ke změně způsobu zabezpečení 
potřeb obyvatel. Navrhujeme, aby síť sociálních služeb byla dokumentem, 
který je samostatně schvalován orgány kraje, nemá omezenou časovou 
platnost a je aktualizován s ohledem na priority formulované ve 
střednědobém plánu sociálních služeb. 

Stávající právní úprava § 95 již ukládá krajům zpracovávat jak 
střednědobý plán § 95, písm. d), tak určovat síť sociálních služeb § 95, 
písm. h).  

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 26 Zásadní připomínka: 
§ 34 odst. 1 písm. k) navrhujeme změnit následovně: 

                           k) zařízení služeb pro rodinu, kterými jsou 
1. centrum služeb pro rodinu, 
2. azylové domy pro rodiny 

s dětmi, 
3. domy na půl cesty,  
4. krizová zařízení pro děti, 
5. pobytová zařízení pro 

nezaopatřené děti 
6. manželské a rodinné poradny, 

Odůvodnění: Dle našeho názoru pojem „azylová“ zařízení pro děti není 
pojmem vhodným, navrhujeme zvolit šetrnější a výstižnější označení „krizová 
zařízení pro děti“. Dále navrhujeme doplnění bodu č. 6 ve znění „manželské 
a rodinné poradny“, neboť v ust. § 58 odst. 8 je tento pojem zachován.  Dále 
je třeba pojem definovat. 

Akceptováno jinak 
 

Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane 
tak zachováno současné obecné vymezení azylových 
domů v § 57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy 
na půl cesty.  

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 26 Zásadní připomínka: 
§ 34 odst. 2  (Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat 
mezigenerační, integrovaná a komunitní  centra.) Navrhujeme vypustit, 
neboť je pojmově neurčité      a není zřejmé, co je jím přesně myšleno 
(rozsah, forma, způsob vzniku, apod.) 

Akceptováno jinak Definice nebude obsažena v zákoně, 
bude vysvětleno v metodickém postupu. 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 31 Zásadní připomínka: 
§ 39 odst. 2 navrhujeme změnit a doplnit odst. 3: 

2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí, 
e) sociálně terapeutické činnosti. 

3) Základní činnosti volitelné jsou 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně, 
c) pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání 

Akceptováno částečně 
 
Bude vypuštěno „zejména“. Zároveň není možné doplnit 
základní volitelné činnosti, protože navržený paragraf § 35 
odst. 3) se ruší. Tudíž institut základně volitelných činností 
se kompletně ruší.    
 
Do osobní asistence se přidává sociálně terapeutické 
činnosti. Činnost pomoc při zajištění bezpečí a možnosti 
setrvání v přirozeném sociálním prostředí se ruší, neboť 
spadá pod činnost výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, kde bude doplněna jako úkon do prováděcího 
předpisu.   
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v přirozeném sociálním prostředí. 
Odůvodnění: navrhujeme vypustit slovo „zejména“ a učinit tak výčet 
taxativním (což koresponduje i s výčty u ostatních služeb).  Dále navrhujeme 
úpravu rozsahu základních a základních činností volitelných v souvislosti se 
zrušením služby podpora samostatného bydlení, ve které základní činnosti 
původní osobní asistence (ty, jež navrhujeme přesunout do základních 
činností volitelných) není potřeba poskytovat vždy. 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 36 Zásadní připomínka: 
§ 44 odst. 1 navrhujeme změnit následovně: 
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby 
poskytovan na dobu nejdéle 3 měsíců osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, včetně chronického 
duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit 
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 
Odůvodnění: navrhujeme doplnění z důvodu zachování jednotné 
terminologie (viz např. ust. § 46). 

Akceptováno jinak 
 
Bude upraveno, aby bylo v souladu, tudíž toto doplnění 
vypouštíme z § 39, tak není možné doplnit ani do § 44.  

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 37 Zásadní připomínka: 
§ 46 odst. 2 a 3 navrhujeme změnit následovně: 
  2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
e) sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti, 
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. 
g) výchovné a vzdělávací činnosti, je-li služba 

poskytována nezletilé osobě. 

(3) Základní činností volitelnou jsou výchovné a vzdělávací 
činnosti, je-li služba poskytována osobě starší 18 let.  
Odůvodnění: sjednocení terminologie s ustanoveními § 47 a 

upřesnění terminologie. 

Vysvětleno 
 
Denní stacionář se vrací do stavu dle platného zákona o 
sociálních službách k datu 10.1.2017, tudíž se ponechávají 
činnosti v rozsahu k tomuto datu a základní volitelné činnosti 
jsou odstraněny z návrhu.  

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 40 Zásadní připomínka: 
§ 47 odst. 3 navrhujeme změnit následovně: 

(3) Základní činností volitelnou jsou výchovné a vzdělávací 
činnosti, je-li služba poskytována osobě starší 18 let.  

Odůvodnění: sjednocení a upřesnění terminologie. 

Vysvětleno  
 
Viz předchozí připomínka 

 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 41 Zásadní připomínka: 
§ 48 odst. 2 a 3 navrhujeme doplnit následovně: 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

Akceptováno částečně 
Psychosociální podpora při umírání a pastorační a duchovní 
péče se doplní do základních činností DOZP.  
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a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, 
e) aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) sociálně terapeutické činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí, 
i) výchovné a vzdělávací činnosti, je-li služba poskytována 

nezletilé osobě. 
j) psychosociální podpora při umírání. 

(3) Základní činnosti volitelné jsou:  
a) výchovné a vzdělávací činnosti, je-li služba poskytována 

osobě starší 18 let. 
b) pastorační a duchovní péče. 

Odůvodnění: Navrhované doplnění lépe reflektuje potřeby osob 
v zařízení umístěných. 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 45 Zásadní připomínka: 
§ 49 odst. 1 navrhujeme změnit následovně: 
V domovech sociální péče se poskytují pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, osobám s demencí u Alzheimerovy 
nemoci, s vaskulární demencí a demencí u jiných onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V domovech sociální péče 
se také poskytují pobytové služby osobám s chronickým duševním 
onemocněním, osobám se závislostí a osobám, které vedou rizikový způsob 
života, jejichž situace nebo zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. 
Odůvodnění: Ze stylistických důvodů navrhujeme vypuštění spojky „a“ za 
čárkou ve třetí větě před slovem „osobám“. Dále navrhujeme vypuštění 
spojení „na návykových látkách“. Důvodem je, že se jedná o velmi úzký 
pojem, který neobsáhne všechny závislostní problémy, zejména patologické 
hráčství jako jev nelátkové závislosti, jehož řešení je jednou z hlavních 
priorit Národní strategie protidrogové politiky České republiky na období 
2010 až 2018. Služby pro patologické hráče se rozvíjejí, ukazují se specifika 
této cílové skupiny a jejich potřeby a je třeba pracovat i s touto cílovou 
skupinou, která by ze služeb jinak úplně vypadla. 

Akceptováno jinak 
Bude přeformulováno na „osobám se závislostí na 
návykových látkách a osobám s nelátkovou závislostí 
a….“ 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
§ 51 odst. 2 navrhujeme změnit následovně a doplnit o odst. 3. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

Akceptováno jinak 
 
Výchovné, vzdělávací činnosti zůstanou v podobě, jaká jsou 
v zákoně nyní. 
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b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, 
e) aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) sociálně terapeutické činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. 
(3) Základní činností volitelnou jsou výchovné a vzdělávací 

činnosti. 
 

Odůvodnění: V odst. 2 písm. e) vypustit výchovné a vzdělávací činnosti a 
vložit tyto    do samostatného odst. 3 jako základní činnosti volitelné. 
Důvodem je sjednocení s ostatními ustanoveními návrhu. 

 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 49 Zásadní připomínka: 
V souvislosti se zavedením služby dle § 52a – sociální služby poskytované 
osobám v terminálním stavu a osobám blízkým, navrhujeme uvést do 
souladu dotčenou terminologii v ust. § 7 odst. 2 a § 85 odst. 1. 

Akceptováno 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I nad 
rámec návrhu  

Zásadní připomínka: 
§ 52 odst. 2 navrhujeme změnit následovně a doplnit o odst. 3 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, 
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) aktivizační činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. 
       (3) Základní činností volitelnou je pastorační a duchovní péče. 
Odůvodnění: v odst. 2 vypustit písm. i) a vložit pastorační a duchovní péči                  
do samostatného odst. 3 jako základní činnost volitelnou. Důvodem je 
sjednocení s ostatními ustanoveními zákona. 

První část připomínky: 
 
Pastorační a duchovní péče se zařazuje jako základní 
činnost.  
Zároveň není možné doplnit základní volitelné činnosti, 
protože navržený paragraf § 35 odst. 3) se ruší. Tudíž 
institut základně volitelných činností se kompletně ruší.    

 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
§ 58 odst. 1 obecně je třeba lépe definovat cílovou skupinu a klást důraz               
na terénní formu těchto sociálních služeb. 

Akceptováno jinak 
 

Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane 
tak zachováno současné obecné vymezení azylových 
domů v § 57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy 
na půl cesty.  
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Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
§ 58 v odst. 6 navrhujeme vyjmout činnosti „zprostředkování kontaktu                        
se společenským prostředím a výchovné a vzdělávací činnosti“ a zahrnout 
tyto pod odst. 4, neboť se domníváme, že tyto činnosti by měly být 
poskytovány jako základní    i ve zde uvedených případech. 

Akceptováno jinak 
 
Viz předchozí připomínka. 

 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 60 Zásadní připomínka: 
§ 60 upravit u věty část „Služba může mít i charakter telefonické krizové 
pomoci“ tak, aby bylo dodrženo již dříve použité pojmosloví – např. tedy 
pojem elektronická nebo distanční hlasová komunikace, jak je užit v ust. 
§ 33 odst. 4. 
 

Akceptováno jinak 
 
Nedojde k žádné úpravě. Tudíž zůstává stávající § 55 – 
Telefonická krizová pomoc a § 60 - Krizová pomoc. 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 70 Zásadní připomínka: 
§ 69 odst. 1 navrhujeme změnit na následující znění: 

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je 
určena pro uživatele návykových látek, patologické hráče, osoby bez 
přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně 
ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat 
rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována 
anonymně. 

Akceptováno jinak 
 
Bude nahrazeno textem: „osobami ohroženými závislostí na 
návykových látkách a nelátkovými závislostmi“.  

 
 
 
 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 83 Zásadní připomínka: 
V § 75 odst. 3 

Návrh 1: vypustit ustanovení, neboť se jedná o nesystémový zásah. 
 
Alternativní návrh: 
(3) Služby dle odst. 1) se poskytují částečně bez úhrady 
osobám, pokud částka příspěvku a pravidelný příjem této 
osoby po úhradě nákladů na běžné životní potřeby nepostačují 
k úhradě za poskytování sociálních služeb v potřebném 
rozsahu.  

Odůvodnění: Navrhovaná úprava zvýhodňuje pouze uživatele služby osobní 
asistence a pouze uživatele, kterému náleží příspěvek ve IV stupni. V praxi 
však dochází   ke snížení dostupnosti sociálních služeb s ohledem na výši 
příjmů uživatelů sociálních služeb ve všech druzích služeb a stupních 
závislosti dle posuzování nároku  na příspěvek na péči. Navrhované 
ustanovení tak považujeme za nekomplexní řešení, zavádějící nerovné 
podmínky pro uživatele jednoho druhu služby. 

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči.  

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 86 Zásadní připomínka: 
V § 76 navrhujeme vypustit odst. 3 a „nízkoprahová centra“ vložit do ust. 
§ 76 odst. 1 písm.d). 

Vysvětleno  
 
Odstoupení od těchto návrhů, zůstává stávající znění. 
 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 94 Zásadní připomínka: 
V § 79 odst. 5 písm. d) bod 7 – okamžitá kapacita poskytovaných sociálních 

Vysvětleno 
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služeb, navrhujeme nahradit „kapacita v zařízeních sociálních služeb“. 
Odůvodnění: Pojem okamžitá kapacita není vypovídající ve všech druzích 
služeb, v některých druzích služeb je okamžitá kapacita v různém okamžiku 
jiná (např. denní stacionář pro děti se zdravotním postižením může mít jinou 
kapacitu ráno a jinou kapacitu odpoledne), v některých službách nic neřekne 
o kapacitě služby z hlediska dostupnosti pro klienta – např. okamžitá 
kapacita v pečovatelské službě odpovídá počtu pracovníků v daný okamžik, 
avšak nelze na jejím základě odmítnout zájemce       o službu z kapacitních 
důvodů, protože v čase je služba poskytována více klientům,    než je počet 
personálu v daném okamžiku. Neuchopitelnost pojmu okamžitá kapacita má 
dopady pro zjištění správního deliktu dle § 107 odst. 2 písm. a) – neposkytuje 
služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci. 
Proto navrhujeme definovat kapacitu pouze v zařízeních sociálních služeb, 
kterou lze stanovit v závislosti na materiálně technických podmínkách 
odpovídajících danému okruhu osob. Pak lze zjistit naplněnost kapacity i její 
případné překročení. 

Důvodem pro toto ustanovení je sjednocení pojetí kapacit ve 
všech službách. Pojem okamžitá kapacita bude 
vydefinován v doporučeném postupu, který bude 
zpracován pro potřeby krajských úřadů a MHMP. 
 
Okamžitá kapacita je chápána jako počet klientů, který je 
možný v daný okamžik obsloužit v sociální službě počtem 
pracovníků, které má tato služba v daný okamžik k dispozici. 
Jiná okamžitá kapacita se předpokládá u služeb, kde je 
poskytována služba v jednom okamžiku jednomu klientovi 
(např. poradenství, osobní asistence, peč. služba), jiná se 
bude stanovovat ve službách, které službu zajišťují 
prostřednictvím kolektivních aktivit (např. NZDM, SaS), jiná 
v případě pobytových služeb, kde kapacita bude stanovena 
počtem lůžek (např. domovy). Zavedením pojmu okamžitá 
kapacita dojde ke sjednocení ve vykazování kapacit, 
nebude docházet k situacím, že údaj o kapacitě bude u každé 
služby jiný (měsíční, roční, okamžitá). Okamžitá kapacita je 
údaj, který je součástí rozhodnutí a je to údaj, který je 
podkročitelný, ale nelze jej překročit. Může tedy např. ve 
jmenované službě denní stacionář dojít k situaci, že ráno 
bude kapacita jiná než odpoledne, nikdy by však nemělo dojít 
k překročení tohoto údaje. Může tedy být např. dopoledne 
menší a odpoledne větší, nebo naopak, nikdy ale nesmí 
překročit kapacitu uvedenou v rozhodnutí. Takto je možno 
navázat paragraf i na správní delikty, je-li to nutné. V případě 
pečovatelské služby může být kapacita stanovena opět pouze 
se zohledněním počtu pracovníků ve službě. Nelze 
pečovatelskou službu poskytovat více osobám jedním 
pracovníkem v jednom okamžiku. Vždy se jedná o jednoho 
pracovníka, který se věnuje jednomu klientovi (úkony 
spojené s hygienou, zajištěním chodu domácnosti a dalších 
základních činností). 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 95 Zásadní připomínka: 
V § 79 odst. 5 písm. d) bod 11 navrhujeme zpřesnit znění na: 

11. údaj, zda a jaké základní činnosti volitelné budou 
poskytovány v případě sociálních služeb podle § 40, 46 až 49, 
§ 52a a § 61,  

Vysvětleno 
 

MPSV od zavedení institutu základně volitelných činností 
odstupuje, tudíž nelze připomínku přijmout, ani odmítnout.  

 
Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I  nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
V § 79 odst. 5 písm. f), g), h) navrhujeme sjednotit použitou 
terminologii; v některých ustanoveních je požadován „doklad, nebo jeho 
úředně ověřená kopie“, v některých je pouze uveden „doklad“, aniž by k byl 
k rozdílnému přístupu důvod. 

Akceptováno. 
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Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 98 Zásadní připomínka: 
§ 79 odst. 6 nedopadá na situace, kdy zde existuje jiný než vlastnický vztah 
– např. nájemní smlouva na nemovitost, která není v katastru nemovitostí 
nebo jiném registru dohledatelná. Navrhujeme úpravu/doplnění, případně 
vypuštění celého odstavce. 

Akceptováno. 
 
§ 79 odst. 6 bude doplněn na konci textu „v případě 
existence jiného práva než vlastnického k objektu nebo 
prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby 
z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo 
prostory užívat, ověřuje registrující orgán splnění 
podmínky prostřednictvím dokladů o vztahu k objektům 
nebo prostorám  předložených žadatelem“ 
 
Nebude-li tedy možnost ověřit údaje prostřednictvím 
informačních systémů veřejné správy (vlastnický vztah), 
budou údaje ověřeny z listinných dokumentů, které předloží 
žadatel o registraci (jiný než vlastnický vztah – např. nájemní 
nebo podnájemní vztah). 

 
Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 108 Zásadní připomínka: 
V § 82 odst. 3 navrhujeme vypustit větu „Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 
5 pracovních dnů ode dne zahájení řízení.“, neboť tato nesystémová lhůta 
popírá právo na spravedlivý proces (úkony účastníků a lhůty). Navíc máme 
za to, že samotné odebrání registrace bude v těchto případech až úkon 
následný poté, co bude vyřešeno akutní hrozící nebo probíhající nebezpečí 
ohrožení „zdraví a života osob“, a bude tak možno rozhodnout v zákonem 
stanovených lhůtách. 

Vysvětleno 
 
Rozhodnutí o zrušení registrace bude vydávat  MPSV, 
oznámení o vydání rozhodnutí sdělí MPSV příslušnému 
registračnímu orgánu 
 
Lhůta 5 pracovních dnů byla vypuštěna, lhůty budou dle 
správního řádu.  
 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 110 Zásadní připomínka: 
V § 82b navrhujeme odstranit text „Při provádění této kontroly 
spolupracuje registrující orgán s příslušným živnostenským úřadem, 
popřípadě také s orgány, které dozírají na dodržování hygienických a 
požárních předpisů, předpisů o bezpečnosti  a ochraně zdraví při práci, a s 
orgány České obchodní inspekce; tyto orgány jsou povinny žádosti 
registrujícího orgánu o součinnost při provádění kontroly vyhovět.“, neboť 
se jedná o informace, které jsou stanoveny v kontrolním řádu.  

Akceptováno 
 

Z důvodu ukotvení možnosti přizvat ke kontrole další osobu 
v kontrolním řádu, nadbytečná úprava. 

 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 122 Zásadní připomínka: 
V § 91 odst. 3 písm. a) navrhujeme doplnit o následující: 

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem 
na vymezení nepříznivé sociální situace a okruhu osob, pro které je 
sociální služba určena a územní působnost sociální služby 
v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

Odůvodnění: Žádost o registraci /§ 79 odst. 5 písm. d) bod 1/ nově obsahuje 
údaj  o územní působnosti sociální služby. Tento údaj uvedený v listinné 
podobě registru však není dále nijak využíván, přestože je velmi důležitý. 
Územní působnost jednoznačně charakterizuje oblast, kde je služba 

Vysvětleno 
 

V souvislosti s legislativou EU nelze omezit poskytování 
služeb územní působností.  
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v rozsahu stanoveném rozhodnutím o registraci, poskytována. Navrhujeme 
údaj o územní působnosti zařadit mezi důvody, pro které může poskytovatel 
sociálních služeb odmítnout uzavřít smlouvu  o poskytování sociálních 
služeb. Je nepochybné, že poskytovatel musí mít možnost odmítnout uzavřít 
smlouvu se zájemcem, který požaduje poskytování sociální služby  na jiném 
území, než je působnost dané sociální služby. 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 124 Zásadní připomínka: 
V § 91 odst. 8 navrhujeme změnit následovně: 

8) Smlouvu o poskytnutí pobytové sociální služby osobě mladší 18 
let bez doprovodu dospělé osoby lze uzavřít nejvýše na dobu 3 měsíců; její 
trvání lze prodloužit pouze    se souhlasem orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí. K uzavření smlouvy podle věty první na dobu delší 6 měsíců, nejvýše 
však 3 let, je třeba souhlasu soudu. 

Odůvodnění: Nenašli jsme klíč, dle kterého byla stanovena hranice 15 let. 

Vysvětleno 
 

Je třeba respektovat § 31 obč. zák. a principy postupného 
nabývání svéprávnosti nezletilých. Jde-li o věkovou hranici 
15 let, je třeba uvést, že způsobilost dítěte k uzavření 
smlouvy o poskytnutí sociální služby vychází z obecné 
úpravy svéprávnosti nezletilých osob podle § 31 
občanského zákoníku. Nezletilý starší 15 let je s ohledem 
na svůj věk a rozumovou a volní vyspělost svéprávný 
k tomu, aby uzavřel smlouvu o poskytnutí sociální služby. 
Osoba v tomto věku je zásadně způsobilá např. uzavřít 
smlouvu podle zákoníku práce, tedy sjednat i místo výkonu 
práce a i podle předpisů o evidenci obyvatel změnu místa 
trvalého pobytu ohlašuje osoba starší 15 let sama. Současné 
vymezení uživatelů domů na půli cesty „po dosažení 
zletilosti“ není vhodné, neboť nejen, že nereflektuje 
skutečnost, že nezletilé osobě může být přiznána plná 
svéprávnost, ale nereflektuje ani plnou dílčí svéprávnost 
výše popsanou. V praxi tato úprava dosud vedla k obtížně 
řešitelným situacím, zejména v případě zájemců o tento typ 
služby, kterým dosud nebylo 18 let, avšak všechny ostatní 
podmínky pro její poskytnutí beze zbytku splňovaly. 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 127 Zásadní připomínka: 
§ 91d písmeno b) navrhujeme nahradit následujícím zněním: 

b) průběžně shromažďuje údaje o kapacitách a formách všech 
sociálních služeb poskytovaných na území jeho správního obvodu, využití 
těchto kapacit a informace o neuspokojených zájemcích o služby; tyto 
údaje předává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

Akceptováno jinak  

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
§ 92 navrhujeme doplnit o písm. f) následujícího znění: 

f) průběžně shromažďuje údaje o kapacitách a formách všech 
sociálních služeb poskytovaných na území jeho správního obvodu, využití 
těchto kapacit a informace  o neuspokojených zájemcích o služby; tyto údaje 
předává krajskému úřadu. 
Odůvodnění: Sociální pracovník je v úzkém kontaktu s poskytovateli 
sociálních služeb ve svěřeném území. Informace o využití kapacit a 
neuspokojených zájemcích o služby jsou důležitou informací pro plánování 

Akceptováno jinak 
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sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností. 
Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 134 Zásadní připomínka: 
V § 93 písm. c) navrhujeme následující znění: 

c) prostřednictvím sociálního pracovníka na území svého 
správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje a 
koordinuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální 
situace a k sociálnímu začleňování osob a metodicky vede a kontroluje 
výkon činností sociální práce vykonávaných sociálními pracovníky. 
Odůvodnění: doplnění části věty „prostřednictvím sociálního pracovníka“ 
dojde k terminologickému sjednocení s písm. b) citovaného ustanovení. 

Akceptováno 
 
Navrhuje se nové písm. do §§ 91, 92 a 93 ve znění: 
„prostřednictvím sociálního pracovníka vykonává zejména 
tyto činnosti sociální práce: depistážní činnost, sociální 
šetření, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství, 
zabezpečuje sociální agendy, zjišťuje potřeby obyvatel obce 
nacházející se v nepříznivé sociální situaci.“  
 
Pro §§ 92 a 93 je potřeba ještě doplnit:“ prostřednictvím 
sociálního pracovníka a sociálního pracovníka- sociálního 
kurátora…..“ 

 
Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 152 Zásadní připomínka: 
§ 101b navrhujeme zcela vypustit. 
Odůvodnění: Navrhované řešení považujeme za neúčelné. V dosavadní praxi 
financování sociálních služeb byli poskytovatelé sociálních služeb poskytující 
služby bez úhrady dle § 75, odst. 2 odkazováni na dotace poskytované 
krajům dle § 101a. Navrhované znění i nadále ukládá poskytování dotace 
krajům v samostatné působnosti. Je-li záměrem upravit povinnost krajů 
podílet se na financování služeb poskytovaných bez úhrady, bylo by 
vhodnější ji řešit zpřesněním účelu dotace  dle  § 101a, odst. 1. Budeme-li 
vycházet z námi podaných připomínek k § 75, odst. 3, vhodnějším způsobem 
poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb, které  by zohlednily 
výši vyrovnávací platby připadající na nevybrané úhrady, které poskytovatel 
nemohl uplatnit vůči uživateli s ohledem na zachování finanční dostupnosti 
služby, je využití dotace poskytované dle § 101a a zohlednění povinností 
uložených zákonem v pravidlech poskytování dotací na sociální služby. 
Navržené řešení zavádí další povinnosti krajů a další povinnosti při 
poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb. Z ustanovení odst. 2, § 
101b vyplývá, že prováděcí předpis stanoví např. „způsob přezkoumání 
potřebnosti poskytované péče“. Je-li záměrem poskytnutí dotace 
poskytovateli sociálních služeb individuální přezkoumání potřebnosti 
poskytované péče konkrétním uživatelům, považujeme vhodnější řešit 
podporu v rámci řízení o příspěvku na péči např. individuálním navýšením 
příspěvku na péči, nikoli zavádět individuální posuzování potřebnosti 
uživatele do samosprávné činnosti krajů. V případě nevyhovění návrhu 
ustanovení vypustit, navrhujeme v § 101b odst. 1, v návaznosti na 
připomínku ke znění ust. § 75, vyjmout odkaz na ust. § 75 odst. 3. 

Vysvětleno 
 

MPSV ustupuje od tohoto návrhu – bude odstraněno a řešeno 
změnou v příspěvku na péči 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 155 Zásadní připomínka: 
§ 105 navrhujeme upravit do následujícího znění: 

Obec nebo kraj poskytuje ze svého rozpočtu v souladu s § 101 

Vysvětleno 
 

Současné znění je v souladu s jinými právními předpisy. 
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finanční prostředky poskytovatelům k financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb zařazených do krajské sítě 
sociálních služeb. 

Navrhované znění by zavádělo direktivu pro krajské a obecní 
rozpočty, což není s legislativou v gesci Ministerstva vnitra. 

 
Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 156 Zásadní připomínka: 
§ 105a odst. 1 a 2 navrhujeme nahradit následujícím zněním: 

(1) Při výběru poskytovatelů, kterým bude vydáno pověření 
k zajištění dostupnosti sociální služby zařazené do krajské sítě sociálních 
služeb nebo sítě sociálních služeb celostátního nebo nadregionálního 
charakteru, se mohou přiměřeně použít ustanovení občanského zákoníku o 
veřejné  soutěži o nejvhodnější nabídku72) nebo ustanovení zákona o 
veřejných zakázkách70)  upravující postupy    při zadávání veřejných 
zakázek. Povinnost postupovat v souladu s předpisy Evropské unie o veřejné 
podoře tím není dotčena.         

(2) Při výběru poskytovatelů, kterým bude vydáno pověření 
k zajištění dostupnosti sociální služby zařazené do krajské sítě sociálních 
služeb nebo sítě sociálních služeb celostátního nebo nadregionálního 
charakteru, na základě veřejné soutěže  o nejvhodnější nabídku je kraj 
povinen zajistit dodržení zásad transparentnosti, zákazu diskriminace, 
rovného zacházení, přiměřenosti a zpětné přezkoumatelnosti podmínek 
veřejné soutěže. 

Vysvětleno 
 

§§ 105a a 105b se zrušují, upraveno znění § 101, 
následujícím způsobem:  

(1) Sociální služby jsou z veřejných zdrojů 
financovány formou dotace nebo příspěvkem 
zřizovatele příspěvkové organizace podle 
zvláštního právního předpisu. 37) 37a) Finanční 
prostředky jsou poskytovány jako dotace nebo jsou 
použity na financování plnění zadaného jako 
veřejná zakázka podle zvláštního právního 
předpisu.XY-upravit poznámku ZZVZ). 

 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 182 Zásadní připomínka: 
§ 116 odst. 5 písm. d) změnit následovně: 

d)  uvedeného v odstavci 1 písm. d) je nejméně ukončené střední 
odborné vzdělání     a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; 
absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u 
fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání 
sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly 
střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním 
předpisem. 
Odůvodnění: Navrhujeme změnit odbornou způsobilost pracovníků 

v sociálních službách dle § 116 odst. 1 písm. d), těch, kteří vykonávají 
činnosti pod dohledem sociálního pracovníka, aby prvotním předpokladem 
bylo ukončené střední odborné vzdělání, nejen základní vzdělání. Činnosti, 
které vykonává pracovník v sociálních službách pod písmenem d), odpovídají 
úrovní odbornosti činnostem pracovníka v sociálních službách pod 
písmenem b) (např. vzdělávací a aktivizační činnosti), a proto navrhujeme, 
aby i předpokládané výchozí vzdělání bylo stejné, tedy alespoň střední 
odborné. 

Vysvětleno 
 

Tuto činnost dle současné platné právní úpravy vykonávají 
pracovníci i se základním vzděláním. Kdyby došlo ke 
zvýšení požadavku v oblasti vzdělání, došlo by v některých 
oblastech k problémům s nedostatkem pracovníků. 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
§ 116 odst. 7 navrhujeme změnit následovně: 

(7) Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 je 
třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance na pracovní pozici. 
Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v 

Vysvětleno 
 
Dle § 116 odst. 7 zákona o sociálních službách podmínku 
absolvování kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 je třeba 
splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do 
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sociálních službách pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v 
sociálních službách. 

Odůvodnění: Podle dosavadní úpravy zaměstnanec, který má 
zájem z jiné pracovní pozice začít pracovat na pozici pracovníka sociálních 
službách, ale nemá pro tuto pozici kvalifikaci, nemá možnost využít 18 
měsíční doby pro doplnění kvalifikačního kurzu dle § 116 odst. 7, neboť 
tato je odvozena od nástupu do zaměstnání. Možnost pracovat pod 
dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách   po dobu 
18 měsíců a v té době si doplnit kvalifikační kurz je tedy dána pouze nově 
přijatému zaměstnanci, ale ne stávajícímu, takovému, kterého již má 
zaměstnavatel vyzkoušeného a osvědčeného na jiné pozici a má zájem, aby 
tento začal vykonávat činnost pracovníka v sociálních službách. Vznikly tak 
nerovné podmínky ohledně získání potřebné kvalifikace pro pozici 
pracovník v sociálních službách a pro její dosažitelnost. Na základě našeho 
návrhu se možnost pracovat jako pracovník v sociálních službách, pod 
dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách po dobu 
18 měsíců a v této době si doplnit kvalifikační kurz, rozšíří   i na stávající 
zaměstnance. 

 

zaměstnání. Do doby splnění této podmínky vykonává 
zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách pod 
dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních 
službách. 
  
S převedeným pracovníkem bude uzavřena nová smlouva a 
začne vykonávat jinou činnost, zaměstnanec tedy musí 
absolvovat kvalifikační kurz do 18 měsíců od změny pozice 
(podepsání nové pracovní smlouvy). Viz zákoník práce. 
 

 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. I bod 184 Zásadní připomínka: 
§ 116a odst. 2 písm. f) upravit do následujícího znění: 

a) uměleckého terapeuta je  vysokoškolské vzdělání 
v oblasti humanitního studia nebo zdravotnického oboru, absolvování 
komplexního akreditovaného odborného výcvikového programu 
zaměřeného na získání dovednostní, teoretické   a sebezkušenostní 
průpravy, v souladu s oborem, na který se zaměřuje (dramaterapie, 
arteterapie, muzikoterapie, tanečně-pohybová terapie), v rozsahu 
minimálně 400 výcvikových hodin (min. 200 hodin umělecko-
terapeutické sebezkušenostní průpravy) nebo umělecko-terapeutické 
vysokoškolské studium (minimálně ve stupni Bc.) a minimálně 120 
hodin odborné supervize vlastní terapeutické praxe. Výcvik a supervize 
jsou akreditovány umělecko-terapeutickými asociacemi a instituty 
v České republice. 

Akceptováno jinak 
 
UMĚLECKÝ TERAPEUT  
 
Návrh nového znění § 116a odst. 2 písm. f) 
uměleckého terapeuta je vysokoškolské vzdělání v oblasti 
humanitního studia nebo zdravotnického oboru, absolvování 
komplexního odborného výcvikového programu 
akreditovaného ve školství, zaměřeného na získání 
teoretické a sebezkušenostní průpravy a terapeutických 
dovedností, v souladu s oborem, na který zaměřuje 
(dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, tanečně-pohybová 
terapie), v rozsahu minimálně 400 výcvikových hodin nebo 
umělecko-terapeutické vysokoškolské studium a 
minimálně 120 hodin odborné supervize vlastní terapeutické 
praxe. Supervize zabezpečují a certifikáty o absolvování 
vydávají umělecko-terapeutické asociace a instituty, která 
získali akreditaci ministerstva. 
 
Do důvodové zprávy bude uvedeno, že  z uvedených 400 
výcvikových hodin bude min. 200 hodin umělecko-
terapeutické sebezkušenostní průpravy. 

 
Královéhradeck Čl. II  bod 9 Zásadní připomínka: Vysvětleno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



53 
 

ý kraj - doplnit bod 9 tak, aby nebyla ohrožena možnost poskytovat sociální služby 
v objektech, které budou nově vybudovány či rekonstruovány v nejbližších 
letech a v době schválení legislativy budou mít vydáno stavební povolení, 
případně žádost o stavební povolení podánu. Mohou být sice nyní 
připravovány v souladu s doporučeným postupem MPSV 2/2016, ten je však 
v některých pasážích nejasný a teze s ním nejsou zcela v souladu. Jedná se 
právě  o plnění podmínek bezbariérovosti.  
-  doporučujeme současně stanovit dostatečně dlouhé přechodné období pro 
naplnění materiálně technických podmínek bez výhrady, v opačném případě 
půjde o konzervaci stávajícího stavu a pouze se zkomplikuje budování 
zázemí služeb komunitního charakteru. 

 
Na základě připomínek bude stanoveno, že pro stávající 
sociální služby bude dle druhů sociálních služeb nastaveno 
přechodné období pro naplnění MTS. Přechodné období bude 
platit i pro služby, které ke dni účinnosti zákona nemají 
rozhodnutí o registraci, avšak byl jim již vydán před 
účinností zákona kolaudační souhlas.  

 
 
 
 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. V bod 1 Zásadní připomínka: 
K § 4a odst. 1 písm. e), § 10 odst. 5 písm. c), § 13a odst. 1 písm. a), § 13a 
odst. 2,  § 14 odst. 1 písm. e):  

Navrhujeme pojem azylové zařízení nahradit – krizové zařízení pro 
děti (viz připomínky k návrhu zák. č. 108/2006 Sb.) 

Vysvětleno 
 
Navrhovaný pojem v sobě zahrnuje i dosavadní „zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc“, která zákonodárce již 
v roce 1999 charakterizoval takto: 
„Jde tedy o určitý typ azylového zařízení, kde bude možno 
zajistit pro dítě základní péči a ochránit dítě před možnou 
újmou, která mu hrozí.“ 
Pojem „azylové zařízení“ je vhodnější i v širších 
souvislostech poskytování pobytových sociálních služeb. 
Typické azylové zařízení – tedy azylový dům – poskytují 
služby dospělým klientům zpravidla ne na dobu delší 1 roku, 
zatímco typické krizové zařízení – zařízení krizové pomoci – 
poskytují služby klientům zpravidla ne na dobu delší 7 dní. 
„Azylová zařízení“ ve smyslu navrhovaného § 4a tak mají 
blíže k azylovému typu služby, než k typu služby krizové, 
s ohledem na možnost pobytu v řádu měsíců, nikoli jen dnů. 
Současně se musí jednat o pojem obecný, jak je ostatně 
navrhováno. 
 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. V bod 12 Zásadní připomínka: 
V § 16b odst. 2) navrhujeme nahradit pojem „dítě“, resp. doformulovat 
definici, neboť je vždy nutné, aby dítě bylo zastoupeno zákonným 
zástupcem. 

 

Vysvětleno 
 
Řízení se týká nezletilých dětí mladších 15 let. To, že jsou 
v řízení zastoupeny zákonným zástupcem popř. ustanoveným 
opatrovníkem, vyplývá ze správního řádu. Navrhované 
ustanovení z důvodu právní jistoty pouze deklaruje okruh 
účastníků řízení. 
 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. V bod 16 Zásadní připomínka: 
V § 29 odst. 1 ) navrhujeme nahradit větu poslední následovně:  

              Obecní úřad obce s rozšířenou působností působí k tomu, aby byli 
v ústavním  zařízení  sourozenci umístěni v jedné výchovné skupině. 

Akceptováno  
 
Ustanovení bude doplněno takto: 
„Obecní úřad obce s rozšířenou působností … působí k tomu, 
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aby byli v ústavním zařízení sourozenci umístěni společně, a 
člení-li se ústavní zařízení na menší jednotky (skupiny), aby 
byli umístěni společně v takové menší jednotce (skupině).“ 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. V bod 26 Zásadní připomínka: 
V § 49 odst. 2 písm. d) navrhujeme nahradit následujícím zněním: 
Předložení dokladu o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo 
prostorám, v nichž bude poskytována sociálně-právní ochrana dětí, z něhož 
vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat. 

Vysvětleno 
 
Připomínka nad rámec, platná úprava § 49 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 359/1999 Sb. je dostačující. 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. V bod 27 Zásadní připomínka: 
K § 49 odst. 2 písm. e) navrhujeme nahradit následujícím zněním:  

Popis zajištění materiálních a technických podmínek. 

Vysvětleno 
 
Připomínka nad rámec, platná úprava § 49 odst. 2 písm. e) 
zákona č. 359/1999 Sb. je dostačující. 
 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. V nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
K § 49g odst. 4 navrhujeme doplnit o větu „Žádost o vydání pověření se 
vydává na formuláři předepsaném MPSV“. 

Vysvětleno 
 
Nezbytnost použití tiskopisu vyplývá již z platného § 60 odst. 
1 zákona č. 359/1999 Sb. 
 

Královéhradeck
ý kraj 

Čl. V nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
Navrhujeme nově zařadit následující přestupková jednání v rámci § 59:  

k) osoba pečující a osoba v evidenci se dopustí přestupku tím, že si 
neplní povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o 
dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích 

l) osoba pečující a osoba v evidenci se dopustí přestupku, tím, že 
neumožní sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče podle § 
47b odst. 5 a spolupracovat  se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj 
dětí podle § 19 odst. 6 

m) osoba pečující a osoba v evidenci se dopustí přestupku, tím, že 
si neplní povinnost v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte 
udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti 
blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské 
péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak  

n) obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský 
úřad nebo pověřená osoba, která má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské 
péče se dopustí přestupku tím, že neplní právo osoby pečující a osoby 
v evidenci na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní 
péče o svěřené dítě; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče 
1. po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasné 
práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké; 2. při narození dítěte; 3. 
při vyřizování nezbytných osobních záležitostí; 4. při úmrtí osoby blízké 

o) obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský 
úřad nebo pověřená osoba, která má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské 
péče se dopustí přestupku tím, že neplní právo osoby pečující a osoby 

Vysvětleno 
 
Připomínka nad rámec. 
 
Porušení speciálních povinností osob pečujících nebo osob 
v evidenci není navíc vhodné vůbec řešit v rámci úpravy 
odpovědnosti za přestupek. Plně postačuje využití možnosti 
vypovězení dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47c 
odst. 2 nebo možnost vynucení splnění povinnosti uložené 
rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností o 
úpravě práv a povinností při výkonu pěstounské péče v rámci 
správní exekuce na nepeněžité plnění podle správního řádu. 
Další možností je též rozhodnutí krajského úřadu o vyřazení 
pěstouna z evidence krajského úřadu podle § 24c odst. 1 
písm. b) ve spojení s § 27a odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb. 
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v evidenci na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě 
nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních 
dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let 

p) obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský 
úřad nebo pověřená osoba, která má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské 
péče se dopustí přestupku tím, že neplní právo osoby pečující a osoby 
v evidenci na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné 
odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců 

q) obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský 
úřad nebo pověřená osoba, která má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské 
péče se dopustí přestupku tím, že neplní právo osoby pečující a osoby 
v evidenci na pomoc při plnění povinností podle § 47a odst. 2 písm. h, 
včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob 
s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku 

r) osoba pečující a osoba v evidenci se dopustí přestupku, tím, že 
poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 57  

 
Odůvodnění: Oblast těchto jednání není dlouhodobě upravena. Jsme si 
vědomi, že tento návrh zasahuje nad rámec projednávaných ustanovení, 
vyplývajících z novelizace zák. č. 108/2006 Sb., nicméně tuto oblast 
považujeme za nekompletní a její úpravu za nutnou. V souvislosti 
s jednotlivými skutkovými podstatami navrhujeme i stanovení výše sankce dle 
uvážení předkladatele. 

Konfederace 
zaměstnavatelsk

ých a 
podnikatelských 

svazů ČR 
Unie 

zaměstnavatelsk
ých svazů ČR 

Obecně Připomínáme, že je třeba naplnit usnesení vlády, konkrétně cíl vytvořit 
víceleté financování sociálních služeb. K tomu je nezbytně nutné naplnit 
zadání z MF ČR vytvoření fondu, který by umožnil víceleté financování 
sociálních služeb. Proto v zákoně postrádáme návrh potřebné úpravy 
tohoto fondu, například termín jeho zřízení. 

Tato obecná připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
V rámci Národní strategie rozvoje sociálních služeb je 
vytvoření fondu umožňujícího víceleté financování 
sociálních služeb pouze jedním z navrhovaných opatření. 
V rámci navrhované novely je jedním z návrhů alespoň 
prozatímního legislativního ukotvení minimální alokace 
dotací na sociální služby jakožto mandatorního výdaje 
státního rozpočtu. Toto opatření má alespoň základním 
způsobem omezit nejistotu poskytovatelů sociálních služeb. 
Vznik fondu je podmíněn nutností dalších koncepčních 
návrhů, které mají být vytvořeny v průběhu roku 2017, jak je 
popsáno v NSRSS. 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Obecně Předkladatel neřeší dopady do implementace ESF. Takto rozsáhlou 
změnou zákona bude narušeno odkazové provázání s dokumenty ESF a 
obáváme se, aby to nenarušilo proces čerpání finanční podpory z ESF.  

Tato obecná připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Návrhem zákona není čerpání prostředků z ESF ohroženo. 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Obecně Požadujeme upravit text v RIA – není pravda, že s APSS ČR byla 
konzultována finální verze personálních standardů. Požadujeme uvést text 

Akceptováno 
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do souladu se skutečností.  
Tato obecná připomínka je zásadní 

Text bude upraven. 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Obecně RIA není, co se týká ekonomických dopadů, poctivě zpracována. Chybí 
k jednotlivým bodům, kterých se týká změna financování (př. asistenční 
služby), popsáno, jakým způsobem bude probíhat financování mezi MPSV 
a krajem. Není zohledněno zejména financování krajů. 

Tato obecná připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
Bude dopracováno 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Obecně Považujeme za klíčové, aby zákon o sociálních službách upravoval 
podmínky pro zařazování a vyzařování poskytovatelů sociálních sužeb z a 
do krajských sítí. Současná praxe umožňuje rozdílné přístupy jednotlivých 
krajů a tím vytvářejí nerovné a netransparentní podmínky pro 
poskytovatele sociálních služeb. Stejný princip chybí v případě definování 
uznatelných a neuznatelných nákladů v rámci státních dotací. Požadujeme 
výše uvedené upravit v zákoně nebo upravit současná  zmocnění pro 
prováděcí právní předpisy. 

Tato obecná připomínka je zásadní 
 

Akceptováno 
 
Tyto podmínky má upravovat prováděcí právní předpis, jehož 
zpracování je již zakotveno v § 101a, odst. III, písm. c). 
V souladu s připomínkou bude upraveno znění obsahu 
prováděcího předpisu takto: „Postup pro zpracování 
střednědobého a akčního plánu rozvoje sociálních služeb a 
podmínky pro zařazování a vyzařování poskytovatelů 
sociálních sužeb z a do krajských sítí sociálních služeb 
stanoví prováděcí právní předpis“.  
 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Obecně Zároveň očekáváme od novely zákona, že odstraní: 
- zásadní střety zájmu, kdy kraje jsou ze zákona tvůrci SPRSS a do tohoto 
plánu zahrnují i služby, které sami zřizují - následně pro tyto služby 
přidělují podíl veřejných rozpočtů krajů a státu. 
- střet zájmů rozdělování státní dotace pro příspěvkové organizace kraje a 
ostatním poskytovatelům 
- střet zájmů v oblasti podpory investic pro svoje příspěvkové organizace a 
pro jinak zřízené organizace  
Na toto prozatím novela nepamatuje a nijak to neřeší. Podmínky a 
povinnosti dává všem poskytovatelům stejné, ale nástroje na plnění úkolů 
má každý subjekt jiné.  

Tato obecná připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak 
 
Bude dopracováno – v rámci eliminace střetu zájmů bude 
MPSV v zákoně o sociálních službách a v příslušných 
prováděcích právních předpisech určeno jako nadřízený 
(správní) orgán, který bude provádět přezkum rozhodnutí 
kraje o zařazení či nezařazení služby do sítě (příslušná 
ustanovení budou stanovena vyhláškou), a také obdobně pro 
oblast dotací, kdy bude provádět přezkum přidělení dotace 
krajem. Paragrafové znění upravující uvedené oblasti bude 
konzultováno s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí. 
 
Navrhované znění odst. 6 § 101: 
 
6) Ministerstvo jako gesčně příslušný orgán státní správy 
provádí kontrolu výkonu samostatné působnosti kraje v 
oblasti přidělování dotací na podporu poskytování sociálních 
služeb, zejména vykonává přezkum rozhodnutí kraje o výši 
přidělené dotace poskytovatelům sociálních služeb. 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Obecně Je nutno jasně vymezit uzavírání ústní formy smlouvy u služeb sociální 
prevence, kdy lze uzavírat smlouvu anonymně. V praxi se často tato 
smlouva uzavírá implicitně např. tím, že s klientem mluví terénní 
pracovník, případně v denním centru se vysprchuje. Zejména při setkání 

Vysvětleno 
 
Tato oblast je již zákonem stanovena. Vždy je třeba dodržet 
ustanovení § 91 odst. 2, tedy smlouva musí obsahovat dané 
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v terénu by vyjednávání o smlouvě mohlo oslovenou osobu odradit od 
dalšího.  

Tato obecná připomínka je zásadní 

náležitosti, a to i když je uzavírána v ústní formě. V případě 
anonymních klientů to platí taktéž. K náležitostem je vždy 
třeba přistupovat v kontextu daného druhu a charakteru 
služby. Pokud je služba poskytována bez úhrady, nebude 
požadován bod „výše úhrady…“ apod. Osobní dokumentace 
klienta musí obsahovat informaci, že byla smlouva uzavřena 
a co bylo dohodnuto. 
Poskytovatel musí mít proces uzavírání smlouvy nastaven 
tak, aby odpovídal zákonu a zároveň 
potřebám/požadavkům/možnostem klientů. 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Obecně Je nutno jednoznačně stanovit, co má obsahovat záznam o ústní smlouvě. 
V častých případech je nemožné zaznamenat všechny údaje podle § 91, odst. 
2. Riziko správního deliktu a následné pokuty za nedodržení by mohlo 
paralyzovat pomoc zejména lidem bez domova.  

Tato obecná připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
 
Viz předchozí připomínka. 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Obecně Navrhovaný systém dalšího vzdělávání zaměstnanců sociálních služeb je pro 
svou komplikovanost a skutečnostem, na jejichž existenci nemá poskytovatel 
vliv, v praxi nerealizovatelný. Jedná se zejména o tyto skutečnosti: 

a) nedostatečný počet řídících zaměstnanců, oproti zaměstnancům, na něž 
se povinnost vztahuje,  
b) odchod zaměstnanců před realizací naplánovaných kurzů a supervizí,  
c) rušení plánovaných kurzů a supervizí ze strany dodavatele „na poslední 
chvíli“ a v závěru kalendářního roku,  
d) nepružnost nabídky akreditovaných kurzů ve vztahu k proměnlivosti 
vzdělávacích potřeb zaměstnanců,  
e) nedostatek finančních prostředků na akreditované kurzy a supervizi,  
g) neúměrnost počtu požadovaných hodin vzdělávání ve vztahu 
k průměrnému měsíčnímu počtu hodin odpracovaných pracovníky 
v sociálních službách na dohody mimo pracovní poměr (například 4 
hodiny měsíčně) a k vysokému počtu těchto pracovníků (například 100 u 
jednoho poskytovatele), 
f) nepřiměřená časová náročnost na řízení procesu naplnění požadavku ve 
vztahu k počtu hodin odpracovaných pracovníky v sociálních službách na 
základě dohod mimo pracovní poměr (zjišťování vzdělávacích potřeb, 
plánování a vyhledávání způsobu jejich naplnění, monitoring a kontrola 
realizace, vyhodnocování a stanovení opatření při nenaplňování plánu), 
g) rozpor mezi neexistencí kurzů s přesným počtem hodin, který 
konkrétnímu pracovníkovi zbývá do povinného počtu hodin dalšího 
vzdělávání (například 3 hodiny), a nemožností hradit hodiny dalšího 
vzdělávání nad zákonem stanovený objem z veřejných finančních 
prostředků. 
Posouzení nenaplnění této povinnosti jako dopuštění se správního deliktu 
je proto zcela neadekvátní nemožnosti naplnit tuto povinnost. 

Vysvětleno 
 
Souhlasíme s odůvodněním, že v některých případech u 
pracovníků v sociálních službách by mohla být povinnost 
absolvovat povinně 12 hodin v  akreditovaných programech a 
6 hodin supervize neefektivní a nehospodárná. Nicméně 
akreditované kurzy jsou plnohodnotným přínosem v oblasti 
vzdělávání a nabývání znalostí a dovedností – právě ve 
vztahu k potřebám klientů.  
 
Proto navrhujeme upravit minimální povinný počet hodin 
u akreditovaných kurzů na 6 hodin a u supervize a stáží 
nastavit možnost vykázání maximálně 12 hodin.  
 
Pro zajištění kvality dalšího vzdělávání považujeme za nutné 
určit maximální či minimální počet hodin dalšího vzdělávání. 
V současné době může zaměstnanec splnit povinnost dalšího 
vzdělávání například pouze absolvováním stáže, což 
nepovažujeme za přínosné. 
 
Dále akceptujeme připomínku některých připomínkových 
míst, která se váže k povinnosti zajistit zaměstnanci 
minimálně 6 hodin vzdělávání ročně v případě kratšího 
pracovního poměru, a od tohoto požadavku ustupujeme. 
 
Stanovení maximálního rozsahu hodin ročně nemá za cíl 
omezit či regulovat rozsah vzdělávání v návaznosti na 
potřeby zaměstnance, poskytovatele a účel, kterého má být 
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Tato obecná připomínka je zásadní dosaženo – stanoví pouze počet hodin započitatelných do 
ročního objemu 24 hodin (preventivní opatření), tedy kurzy, 
konference, stáže a supervize mohou zaměstnanci absolvovat 
ve větším rozsahu. 
 
Ad d) Autoři připomínky předkládají domněnku o 
nepružnosti nabídky akreditovaných kurzů ve vztahu 
k proměnlivosti vzdělávacích potřeb zaměstnanců, která však 
není jakkoli fakticky podložena, a zároveň nenabízejí 
alternativní řešení. Jednou z předností volného trhu dalšího 
vzdělávání, omezeného pouze procesem akreditace, je obecná 
schopnost reagovat nabídkou na poptávku, je-li dostatečná. 
Rovněž lze objednávat kurzy na míru. Navíc nová aplikace 
pro akreditační řízení a návrh na vydání rozhodnutí o 
akreditace do 90 dnů ode dne přijetí žádosti umožní reagovat 
na poptávku ještě pružněji. 
 
Zkušenost prokazuje, že uvedení zákonné povinnosti dalšího 
vzdělávání bez sankce samo o sobě pro dobrou praxi nestačí.  
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 3 Novelizační bod navrhujeme vypustit. 
Odůvodnění: 
Doplňovaný text je deklaratorní a nadbytečný, protože již ze stávající právní 
úpravu můžeme toto dovodit jako postup lege artis s ohledem na princip 
poskytování služeb dle individuálních potřeb 

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Jedná se podrobnější a konkrétní specifikaci v národní 
normě, která vyplývá z mezinárodních závazků. Nejedná se o 
nadbytečnou úpravu, ale konkrétní vymezení.  
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 5   
V doplňovaném textu je uveden nový pojem „akční plán“ - požadujeme 
doplnit o řádnou definici pojmu akční plán nebo jej z textu vypustit. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná legislativní úprava dává možnost měnit krajskou síť sociálních 
služeb i prostřednictvím „akčních plánů“. Vzhledem k absenci definice co je 
akční plán, včetně rozpracování procesu jejich vytváření, vytváří se prostor 
pro významnou právní nejistotu mezi poskytovateli sociálních služeb a také 
pro netransparentní změny sítí sociálních služeb na celostátní i krajské 
úrovni.  

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
Do prováděcího právního předpisu bude doplněn „akční 
plán“. 
Viz připomínka výše a její vypořádání - bude upraveno znění 
obsahu prováděcího předpisu. Definice je již uvedena 
v Národní strategii rozvoje soc. služeb na období 2016 – 
2025 (Příloha 1). 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I  § 3, písm. h), i), j 
Při vyjednávání sítě poskytovatelů je třeba rozšířit platformu o samotné 
poskytovatele, kterých se SPRSS týká především. V zákoně chybí povinná 
procedura vyjednávání sítě – kraj, obec, poskytovatel.  
 Odůvodnění:   
Je třeba vydat metodologii, kde budou uvedeny základní zásady a povinné 

Akceptováno 
 
Viz připomínka výše a její vypořádání - bude upraveno znění 
obsahu prováděcího předpisu. Tento postup zahrne i zapojení 
všech zainteresovaných aktérů, tedy i poskytovatelů. Kromě 
toho připomínáme, že fakticky je zapojení poskytovatelů do 
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procesy, na jejichž základě se vytváří střednědobý plán kraje a návazný 
systém spravedlivého rozdělení finančních dotací. Je nutné odstranit 
existující střet zájmů mezi krajem, který je zároveň poskytovatelem 
sociálních služeb a zároveň rozdělovatelem dotací! 

tato připomínka je zásadní 

vytváření sítě soc. služeb již zachyceno v současném znění 
zákona, a to v § 95, písm. d) – kraj kromě jiného zpracovává 
plán (tj. i síť, která je součástí plánu) ve spolupráci se 
zástupci poskytovatelů soc. služeb.  
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 14 Navrhujeme z novelizačního bodu vypustit rozšíření výčtu sociálních služeb 
s ohlašovací povinností.  
Odůvodnění: 
Doplňované druhy sociálních služeb při své činnosti nemají důvod zjišťovat, 
zda je jejich uživatel příjemce příspěvku na péči. Zda je klient hospitalizován 
se, zejména při malém objemu poskytovaných služeb, nemusí poskytovatel 
vůbec dozvědět. Z těchto důvodů jsme přesvědčeni, že tato povinnost pouze 
zbytečně zatíží dotčené poskytovatele, ale předpokládaný efekt nepřinese.  
Za využití příspěvku na péči je zodpovědný jeho příjemce a informaci o 
neoprávněném čerpání mají primárně k dispozici jiné instituce než 
poskytovatel sociální služby.  Není účelné touto zodpovědností zatížit 
poskytovatele sociální služby namísto institucí, které jsou kompetentní 
k jejímu naplňování. 
Ohlašovací povinnost by navíc pro zaměstnance poskytovatele představovala 
neúměrnou zátěž (například 1 sociální pracovník služby osobní asistence 
vede případy 100 uživatelů služby). 
Prokazování toho, zda poskytovatel sociální služby o skutečnosti věděl či 
nevěděl (ve vztahu ke spáchání správního deliktu dle § 107) by bylo 
komplikované. 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 15 Navrhujeme novelizační bod vypustit 
Odůvodnění:  
Doplňované druhy sociálních služeb při své činnosti nemají důvod zjišťovat, 
zda je jejich uživatel příjemce příspěvku na péči. Zda klient zemře se, 
zejména při malém objemu poskytovaných služeb, dozvídá poskytovatel i 
s významným zpožděním. Z těchto důvodů jsme přesvědčeni, že tato 
povinnost pouze zbytečně zatíží dotčené poskytovatele, ale předpokládaný 
efekt nepřinese.   

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 26 Navrhujeme zachovat stávající znění §34, případně doplnit o nová 
zařízení sociálních služeb. Navrhujeme vysvětlení pojmu komunitní.  
Odůvodnění:  
Navrhované členění není systémově správné. I případné poskytování služby 
pro rodiny bude poskytováno v zařízení např. “domov na půli cesty“. 
Z tohoto pohledu není nutné vytvářet dvoustupňové členění. Zároveň 
upozorňujeme, že i ve stávajícím znění nejsou vyjmenována všechna zařízení 
– konkrétně zařízení pro ambulantní a pobytové odlehčovací služby.  
Termín komunitní se vyskytuje v textu poprvé, není v odborné veřejnosti 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty 
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vyjasněný, proto je nutné ho přesněji vymezit.  
tato připomínka je zásadní 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 58 Navrhujeme novelizační bod vypustit 
Odůvodnění: 
Uvedené doplnění může být vykládáno tak, že anonymně mohou být 
poskytovány pouze služby, kde je to výslovně uvedeno. Anonymně se 
pochopitelně může poskytovat většina služeb sociální prevence, stejně jako 
sociální poradenství, u kterého to uvedeno rovněž není. Služby v kontaktních 
centrech se poskytují anonymně od začátku jejich existence. Uvedené 
konstatování pouze u několika služeb je v kontextu celého zákona 
nadbytečné a matoucí. Věta se vyskytuje i na několika dalších místech 
v zákoně. Navrhuji vypustit ji všude. V opačném případě navrhuji věnovat 
anonymitě v zákoně samostatný paragraf. Nebo použít opačný přístup a 
uvést u vybraných služeb, že nesmí být poskytovány anonymně. To by více 
odpovídalo i obecným právním zásadám (co není zákonem zakázáno, je 
dovoleno). Nebo přinejmenším důsledně doplnit možnost anonymního 
poskytování služeb u všech, kam patří, zejména pak do § 37 k sociálnímu 
poradenství. 

tato připomínka je zásadní  

Vysvětleno 
 
Kritéria standardů kvality umožňují, aby poskytovatel 
poskytoval službu anonymně klientovi. 
 
Není tedy nezbytné upravovat taxativně ve službách. Bude 
ponecháno v současném znění.  
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 27 k novelizačnímu bodu 27 a k § 39 odst. (2) Osobní asistence a § 40 
Pečovatelská služba 

 
Doplnit základní činnost: pomoc při zajištění polohy a pohybu  
Sloučit duplicitní druhy služeb „osobní asistence“ a „pečovatelská 
služba“. 
Odůvodnění: 
Záměr předkladatele podporovat samostatnost uživatele služby deklarovaný 
v důvodové zprávě je již řešen povinností poskytovatele (uvedenou v § 2 
ZSS) uplatňovat zásadu „podporovat rozvoj jejich samostatnosti“. 
Jak v případě této činnosti, tak i v případě činnosti „pomoc při zajištění 
bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí“ se nejedná o 
základní činnost, ale o povinnost poskytovatele uplatňovat zásadu (dbát na 
bezpečí uživatele služby, usilovat o to, aby setrval v přirozeném prostředí).  
Chvályhodný záměr předkladatele nově doplnit chybějící oblast pohybu a 
polohy lze účelněji uskutečnit doplněním činnosti „pomoc při zajištění 
polohy a pohybu“. 
Činnost „sociálně terapeutické činnosti“ není pro osobní asistenci příznačná, 
naopak je typická či určující pro jiné druhy služeb, například pro sociální 
rehabilitaci. Jejím zařazením mezi základní činnosti osobní asistence by 
došlo k deformaci obsahu služby. 
Úsilí předkladatele o odlišení druhů služby „osobní asistence“ a 
„pečovatelská služba“ prostřednictvím umělého zařazení nových základních 
činností je neefektivní, jelikož problém spočívá v duplicitě služeb.  

Vysvětleno 
 
Tato činnost lze odvodit v jiných druzích soc. služeb. 
 
Služba osobní asistence a pečovatelská služba jsou dvě 
rozdílné služby. Rozsah jejich úkonů stanovuje prováděcí 
předpis odlišně jak v případě stávající úpravy, tak v případě 
připravované úpravy. U pečovatelské služby bude poskytnutí 
stravy a pomoc při zajištění stravy navráceno mezi základní 
činnosti, protože se jedná o tradiční činnost, kterou 
pečovatelská služba poskytuje a je po ní ze strany klientely 
poptávka.  
Nově navrhovaná činnosti „pomoc při zajištění bezpečí a 
možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí“ – od 
návrhu se ustupuje.  
Přesné znění úkonu bude stanoveno v prováděcím předpise, 
jehož návrh bude předmětem samostatného mezirezortního 
připomínkového řízení. 
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Tyto dva druhy sociální služby se v praxi od sebe neliší: řeší nepříznivou 
sociální situaci uživatele služby ve stejných oblastech života a podstatou 
obou je kompenzace nedostatečného aktuálního potenciálu (schopností) 
uživatele služby (například na rozdíl od sociální rehabilitace, která sociálně 
terapeutickými činnostmi reaguje na nedostatek dovedností uživatele služby, 
přičemž jeho schopnosti jsou zachovány). 

tato připomínka je zásadní 
KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I body 31 
a 33  

§ 39 a §40 zákona 

Nesouhlasíme se zařazením základní činnosti „i) pomoc při zajištění 
bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí“ mezi 
základní činnosti těchto služeb 

Odůvodnění:   

Možnost setrvání v domácím prostředí je hlavním účelem služby nikoliv 
základní činností. Pokud bude součástí základní činnosti pomoc při zajištění 
bezpečí, stanou se tak zaměstnanci sociálních služeb odpovědni za bezpečí 
klientů nepřirozeným způsobem. Předpokládáme, že je tato skutečnost 
povede k tomu, aby službu neposkytovali s ohledem na běžný život 
vrstevníků, který nese spoustu rizik, nikoli bezpečí.  Navíc u pomoci při 
zajištění bezpečí by se nejednalo o činnost ale o povinnost. 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
Od tohoto návrhu na základě mezirezortního připomínkového 
řízení se odstupuje. 
 
 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I nad 
rámec návrhu  

K § 39 až § 70 
Do všech typů služeb – prevence, poradenství a péče - doplnit 
základní voliteln 
ou činnost: 
a) poskytování materiální a potravinové pomoci 
b) pastorační a duchovní péče 
Odůvodnění: 

ad a) Klienty uvedených služeb jsou lidé chudí nebo na okraji chudoby. 
Pokládáme za důležité, aby i k nim se dostala potravinová a materiální 
pomoc z FEAD. 
ad b) Pastorační a duchovní péče se v praxi osvědčuje, je částí klientů 
vyhledávaná – neuvedení této činnosti je pro klienty diskriminační. 

tato připomínka je zásadní 

Částečně akceptováno 
 
Činnost poskytování potravinové a materiální pomoci se 
mění na „poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a 
materiální pomoci“ a to u služeb Azylové domy, Kontaktní 
centra, Nízkoprahová centra, Noclehárny, Služby pro rodinu - 
v režimu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, 
Terénní programy.  
 
Pastorační a duchovní péče bude vložena jako základní 
činnost do vybraných sociálních sužeb.  
 
Na základě připomínek ministerstvo opouští od návrhu 
základních činností volitelných.  

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 30 Navrhujeme novelizační bod vypustit 
Odůvodnění: 
Vkládaný text je obsažen již v dnešní právní úpravě. Pokládáme jej za 
nadbytečný, protože chronické duševní onemocnění je podmnožinou 
chronických onemocnění. Není jasné, proč by zde měl být zdůrazněn právně 
jen tento typ onemocnění.   

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
Zůstane ve stávající podobě.  
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KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 32 V případě osobní asistence je explicitně uvedeno, že je poskytována bez 
časového omezení. V případě pečovatelské služby tomu tak není (pouze 
bylo vypuštěno „ve vymezeném čase“).  
Nutno sjednotit. 
Odůvodnění: 
Vymezení času poskytování služby je nejednotné, není jednoznačné, čím se 
tyto druhy sociální služby ve vztahu k době poskytování liší.  
Tyto druhy služby jsou uvedeny duplicitně: mají totožný účel jak a) 
z hlediska oblastí života, které řeší, tak z hlediska příčin rizika sociálního 
vyloučení (snížená úroveň schopností uživatelů služby) a tedy i 
způsobu naplňování potřeb uživatelů služby (kompenzace těchto schopností). 

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Služba osobní asistence a pečovatelská služba jsou dvě 
rozdílné služby. Rozsah jejích úkonů stanovuje prováděcí 
předpis odlišně jak v případě stávající úpravy, tak v případě 
připravované úpravy. 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 32 Navrhujeme doplnit do základních činností: Pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Odůvodnění:  
Pečovatelská služba v rámci své činnosti je často konfrontována s potřebou 
uživatelů získat pomoc při prosazování jejich práv a oprávněných zájmů, ač 
jako jediná služba tuto základní činnost nemá. Chceme tímto vyjít poptávce 
vstříc.  

tato připomínka je nad rámec návrhu 

Akceptováno 
 
Doplní se činnosti: Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Nově navrhovaná činnosti „pomoc při zajištění bezpečí a 
možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí“ – od 
návrhu se ustupuje.  
 
Na základě připomínek se naopak doplňuje následující 
činnost:  
„výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti“.  
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 33 Navrhujeme ponechat pomoc při zajištění stravy mezi základními 
činnostmi povinnými a do volitelných základních činností zařadit pouze 
činnost poskytnutí stravy 
Odůvodnění:  
Vyjímat tuto základní činnost z povinných základních činností považujeme 
za velmi problematické, protože pomoc  při přípravě jídla a pití, nebo vlastní 
příprava a podání jídla a pití by měla být v nabídce služeb pro všechny 
potřebné uživatele pečovatelské služby. To je také minimum, které požaduje 
po pečovatelské službě stávající právní úprava. V důvodové zprávě není 
tento bod řádně odůvodněn, text se vztahuje k principu základní činnosti 
volné, nikoliv k této konkrétní změně.  

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
Poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy navráceno 
mezi základní činnosti v plném rozsahu. 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 36 Navrhujeme prodloužit navrhovanou maximální dobu poskytování na 6 
měsíců a uplatnit ji pouze u odlehčovací služby poskytované pobytovou 
formou.  
Odůvodnění: 
U odlehčovacích služeb je navrhováno stanovit maximální dobu poskytování 
této sociální služby tak, aby byl naplněn její smysl, tj. umožnit pečující 

Vysvětleno  
 
V návaznosti na připomínkové řízení a vznik nové základní 
zvýšené sazby u 4. stupně příspěvku na péči bylo rozhodnuto, 
že maximální doba poskytování odlehčovací služby bude 
stanovena na 90 dní v kalendářním roce. Účelem odlehčovací 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



63 
 

osobě nezbytný odpočinek. To ovšem nereflektuje skutečnost, že 
odlehčovací služby často řeší problém závažnější, tedy dobu, kdy se sama 
pečující osoba musí podrobit zdravotnímu zákroku a následné 
rekonvalescenci. Proto navrhujeme dobu delší, která lépe odpovídá této 
situaci. Navrhujeme také, aby se toto časové omezení vztahovalo pouze na 
pobytovou formu odlehčovacích služeb. U terénních a ambulantních forem 
odlehčovacích služeb není praktický důvod časově poskytování omezovat, 
ba právě naopak dlouhodobé poskytování odlehčení (například po dobu 
jednoho roku) může pomoci setrvat uživatelům v jejich přirozeném prostředí.   

tato připomínka je zásadní 

služby má být odlehčení od péče blízkým osobám, které jdou 
např. na hospitalizaci. Nemá saturovat nedostatek domovů 
pro seniory. Tam se nabízí otázka, pokud odlehčovací služba 
v pobytové formě nabízí péči na dobu dlouhodobou, proč se 
neregistruje jako domov pro seniory anebo jako domov se 
zvláštním režimem.  
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 37 Navrhujeme upravit základní činnosti volitelné stejně, jako je 
navrhováno v novelizačním bodu 38 až 40  
Odůvodnění:  
Služba denní stacionář je také poskytována nezletilým osobám, u kterých by 
měly být výchovné a vzdělávací aktivity mezi základními činnostmi 
povinnými.   

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak 
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zůstanou ve 
stávající úpravě zákona. 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 43 § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením  
- Navrhujeme sloučit s § 49 – Domovy sociální péče. 
- Požadujeme najít pro tyto služby alternativní pojmenování - možná 

alternativa Domovy pro seniory. 
Odůvodnění:  
Pokud má novela zákona o sociálních službách přinést zjednodušení 
kategorizace poskytovaných služeb, pak jednotná forma Domovů sociální 
péče je naprosto nezbytná. Členění se vytvoří pojmenováním cílové skupiny 
při registraci. 
Název domovy sociální péče připomíná péči ústavní a je pro klienty 
stigmatizující. 

tato připomínka je zásadní      

Vysvětleno 
 
Sjednocení Domovů pro seniory (§49) a Domovů se 
zvláštním režimem (§50) navrhujeme z toho důvodu, že 
v domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do 
cílové skupiny zvláštního režimu a naopak.  
Nově proto bude pouze jedna služba „domov sociální péče“, 
která bude určena pro širokou cílovou skupinu osob a tuto 
cílovou skupinu si potom poskytovatel specifikuje při 
registraci. Podle registrovaného okruhu osob pak bude 
nastaven i režim daného zařízení. V případě těchto dvou 
služeb se jedná nyní také o totožné základní činnosti a jejich 
úkony stanovené v prováděcím předpisu. Služba DOZP (§48) 
je určena také nezaopatřeným dětem, kdy dle §48 odst. 4 
může být vykonávána ústavní výchova, výchovná opatření 
nebo předběžné opatření podle zvláštních předpisů. Tímto se 
služba DOZP (§48) od služeb poskytovaných dle §49 a §50 
odlišuje. Základní činnosti obsahují kromě aktivizačních 
činností také výchovné a vzdělávací činnosti.  
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 46 Požadujeme doplnit vymezení pojmu „psychosociální podpora při 
umírání“ 
Odůvodnění:  
Domníváme se, že bez řádného vymezení vzniká možný střet 
s poskytováním zdravotní péče podle §4 odst. 1 písm. M vyhlášky 55/2011 
Sb. V platném znění.  

Akceptováno 
 
Rozsah úkonu poskytovaného v rámci základní činnosti bude 
stanoven v prováděcím předpisu. 
Teze prováděcích předpisů byly k materiálu přiloženy jen pro 
informaci. Vaše připomínky budeme brát v potaz při 
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tato připomínka je zásadní formulaci finálního návrhu, který bude předmětem 
samostatného mezirezortního připomínkového řízení. 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 49 Navrhujeme novelizační bod vypustit bez náhrady 
Odůvodnění: 
Zásadně nesouhlasíme se zařazením hospicové péče do systému sociálních 
služeb to zejména z těchto důvodů 

1) Hospicová péče je bytostně zdravotní péčí, která by měla být plně 
hrazena v systému zdravotnictví.  

2) Navrhované znění považujeme za nesystémové opatření, reagující 
na účelový nátlak cca 17 zařízení v republice, které v důsledku 
poškodí nejen poskytovatele sociálních služeb, ale i poskytovatele 
hospicové péče. 

3) Navrhovaný  soubor základních činností není souborem činností 
pobytové služby, ale ambulantní či terénní formy, zvláštní druh 
služby tedy není třeba zavádět.  

4) Terminální stav je finální stav (forma) zdravotního stavu, nemůže 
tedy být nepříznivou sociální situací. Nepříznivá sociální situace je 
snížená soběstačnost z důvodu zdravotního postižení.  

5) Péče o klienty v terminálním stavu se řeší bez problémů i ve 
stávajícím systému sociálních služeb. Jejich začlenění by přineslo 
další finanční zatížení systému, bez jakéhokoliv pozitivního efektu 
ve vztahu ke klientům! Je stejně nepravděpodobné zařazení do sítí 
sociálních služeb - dochází k omezení rozvoje zařízení pro seniory 
a to zejména z deficitu zdrojů v rozpočtu. Pokud nedojde 
k zařazení do sítě služeb, není zbytné uvádět to ve změně zákona 
pro 16 pobytových hospicových služeb. Krom toho pobyt na 
hospicovém lůžku, které je výhradně povahou nestátní 
zdravotnickým zařízením, je cca 14 dní až měsíc a také méně a 
vztahovat na tyto uživatele služby povinnost naplnění standardů 
sociálních služeb a individuálního plánování - klíčových 
pracovníků a dalších povinností je zátěží obslužného personálu i 
lidí na lůžkách a jejich rodinách. Financování je nutné vyřešit 
podporou veřejných rozpočtů samostatně dotacemi a krom toho 
Hospice mají možnost přijmout PNP ve prospěch příjmu. Snaha 
hospicového hnutí je jasná, ale efektivita má koncový negativní 
dopad na samotné registrované služby - hospice - dle zákona 
108/2006 Sb. 

tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno - rozpor 
 
Ministerstvo na návrhu trvá.  
Podporu při umírání ČR vnímá jako jednu z hlavních priorit. 
Nedílnou součástí v této oblasti je i podpora sociální. 
Logickým systémem je tedy systém sociálních služeb. 
Sociální složka je v danou chvíli řešena tak, že poskytovatelé 
hospicových služeb a paliativní péče mají zaregistrovány 
různé druhy služeb jako je odborné sociální poradenství, 
odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se tyto služby 
ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto druhu 
služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto ubytování, 
strava a zdravotní péče – toto je financováno z veřejného 
zdravotního pojištění.  
 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 53 Navrhujeme vypustit „ zpravidla … od 26 let věku“ 
Odůvodnění: 
Služba azylových domů je poskytována i osobám mladším 26 let, které 

Akceptováno v plném rozsahu 
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nejsou cílovou skupinou pro služby pro rodiny s dětmi. I přesto, že 
navrhovaná dikce připouští poskytování těchto služeb osobám mladším, 
domníváme se, že lepší je věkovou hranici nestanovovat a předejít 
případným zavádějícím interpretacím tohoto ustanovení.  

tato připomínka je zásadní 
KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod  Navrhujeme ustanovení §58 přepracovat tak, aby byl zachován stávající 
formát zákona o sociálních službách.  
Odůvodnění: 
Navrhovaný text je koncipován odlišně od stávající právní úpravy, zejména 
zařazení stávajících služeb jako jakýchsi „podslužeb“ je nesrozumitelné 
a nepřehledné. V textu například není jasné, kde bude poskytována služba 
sociálně aktivizačních služeb, které podle odůvodnění mají být poskytovány 
právě ve službách pro rodinu. Možné řešení je vytvoření třetí skupiny 
sociálních služeb – služeb pro rodinu a do této části přesunutí stávajících 
služeb (př. Domy na půli cesty) a doplnění nových služeb v jednoduché 
struktuře stávajícího zákona. To by odstranilo i pochyby nad systémem 
financování těchto služeb.  
Obáváme se, že spojení ZDVOP, SAS, NZDM a azylových domů pro rodiny 
povede k redukci kapacit těchto služeb, které jsou mnohdy označovány jako 
nedostatečné a zároveň potřebné (spolupráce s orgány sociálně právní 
ochrany dětí a školami, potřebnost služeb pro mládež v sociálně vyloučených 
lokalitách apod.).  
Současně bude opět omezována příležitost práce s ohroženými rodinami a 
dětmi v jejich přirozeném prostředí, a to přes dlouhodobou deklaraci ČR 
o deinstitucionalizaci v péči o ohrožené děti. A to i přes to, že novela zákona 
o sociálních službách (ZOSS) hned v § 2 odst. 2 deklaruje upřednostňování 
terénních a ambulantních forem služeb.  
V návaznosti na navrhované změny Zákona o sociálně právní ochraně dětí 
představuje riziko především §16b tohoto zákona, který umožňuje bez 
soudního jednání, pouze na základě rozhodnutí obce, prodlužovat pobyt 
dítěte nad rámec 6 měsíců stanovených novelou ZOSS. Přestože poté §91 
ZOSS na tuto situaci reaguje možností uzavření smlouvy s dítětem do 15 let 
jen na 3 měsíce, se souhlasem OSPOD na 6 měsíců a poté nutnost 
prodlužovat, konečný výsledek je prodloužení původní maximální doby 
v zařízeních z 12 měsíců na 3 roky.  
Tím se výrazně rozvolňuje snaha novely zákona SPOD (s účinností od 2013) 
redukovat pobyt dětí v těchto zařízeních (např. 3 měsíční lhůty s pravidly o 
prodlužování) a ošetřovat např. i počty dětí v těchto zařízeních apod. 
Přesunutí této agendy do oblasti sociálních služeb není systémové a pouze 
ještě více roztříští agendu sociálně právní ochrany dětí, bez jasného významu 
pro zvýšení ochrany dětí.  
 
V §58 odst. 3 nesouhlasíme s odstraněním základních činností pro 

Akceptováno 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
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ambulantní a terénní formu služby, které doposud např. ve službě SAS nebo 
NZDM figurují, a to 

- výchovné a vzdělávací činnosti 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Nevidíme důvod, proč by tyto činnosti měly náležet pouze do pobytové 
formy služby.  
 

tato připomínka je zásadní 
KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 57 Navrhujeme Ponechat možnost registrovat službu Azylový dům 
pouze pro jednoho z rodičů s dítětem. 

Odůvodnění: 
V azylových domech pro matky s dětmi v tísni hledají své útočiště 
především matky, které trpěly domácím násilím. Pokud by zde existovala 
možnost ubytování mužů a má to velmi negativní dopad na bezpečnost péče 
o oběti domácího násilí - azylový dům pozbude svého poslání. Je nutné 
nastavit alternativní - volitelné cílové skupiny - matka s dítětem - otec 
s dítětem - rodina s dětmi - jednotlivci muži - jednotlivci ženy. Tím se může 
vytvořit cílená pomoc a reakce na potřeby podle místní znalosti a potřeby.  

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 60 Místo formulace: 
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na 
přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci 
ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji 
nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Služba může mít i 
charakter telefonické krizové pomoci. Služba může být osobám 
poskytována anonymně. 
Navrhujeme novou formulaci: 
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na 
přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci 
ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou 
přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba může mít i charakter 
telefonické krizové pomoci. Služba může být osobám poskytována 
anonymně. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme ponechání formulace ze stávajícího znění zákona z § 55, 
protože z odborného a praktického hlediska služeb krizové pomoci více 
akcentuje obecnější pojetí krize. Pojem „nepříznivá životní situace“ je 
vhodný právě z důvodu extrémní nízkoprahovosti tohoto typu sociální 
služby. V praxi krizových služeb vycházíme z toho, že vnímání krize má 
zcela subjektivní charakter a zasahuje do všech sfér života takto zasaženého 
jedince. „Obtížná životní situace“ může zahrnovat krizi osobní, zdravotní, 
vývojovou, vztahovou, pracovní nebo sociální. Krizová pomoc, jako služba 
sociální prevence má pak předcházet případnému ohrožení psychického nebo 

Vysvětleno 
 

K úpravě služby nedojde, zůstane v současném znění.  
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fyzického zdraví, případně života krizí zasaženého člověka.  
Považujeme za problematické zúžení cílové skupiny služby „Krizová 
pomoc“ pouze pro osoby, „které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo 
života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci 
vlastními silami.“ Takovéto vymezení jde proti současné praxi služeb 
krizové pomoci (krizová centra, linky důvěry), neboť vylučuje z okruhu osob 
oprávněných využívat její služby všechny, kteří nejsou v akutním ohrožení 
života nebo zdraví, ale zároveň jsou v krizi a nezvládají ji řešit vlastními 
silami. 

Tato připomínka je zásadní. 
KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

§ 60a, str. 25 a zároveň prováděcí předpis, definice nepříznivé 
sociální situace,  

Nahradit „genderově podmíněné násilí“ za „domácí násilí“ 
Odůvodnění:   

Vycházíme-li z praxe - Vymýcení genderové ideologie. Nedokážeme si 
vybavit u klientů genderově podmíněné násilí vůči sexuálním menšinám, 
které by nebylo řešitelné a kvalifikovatelné skrze trestní zákoník. 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak 
Na základě připomínky Ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu navrhneme do zákona vložit nový 
paragraf  
 
§ 60b „Služba pro osoby ohrožené genderově podmíněným 
násilím“. 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 68 Navrhujeme: Ponechat bod c) pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí mezi základními 
činnostmi povinnými.  

Odůvodnění: 

Vypuštěním písm. c) v odst. (2) – ze služby vypadne sociální práce. 
Nesouhlasíme s tím, aby činnost c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a obstarávání osobních záležitostí se stala pouze volitelnou. Osoby 
bez přístřeší mají řadu vážných životních obtíží, s jejichž řešením potřebují 
pomoci či alespoň poradit. Ve službách uživatelé hojně činnost c) využívají, 
poskytování této činnosti je naprosto zásadní a má významný vliv na změnu 
sociální situace uživatele. 

tato připomínka je zásadní  

Akceptováno 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Doplnění volitelných činností do služby dle § 69 terénní programy. 
Možnost volby ještě těchto činností (dle §35 odst. 1, nad rámec 
aktuálně stanovených povinných činností): 

- rozvojové a nácvikové činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení 
schopností a dovedností v přirozeném sociálním prostředí 
- pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním 
prostředí 
- sociálně terapeutické činnosti 
- aktivizační činnosti 
Odůvodnění: 

Akceptováno částečně 
 
Bude přidáno následovně: 
 
- rozvojové a nácvikové činnosti, které vedou k rozvoji nebo 
udržení schopností a dovedností v přirozeném sociálním 
prostředí 
- pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání 
v přirozeném sociálním prostředí – tato činnost přidána 
nebude, jedná se o činnost služeb sociální péče 
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Terénní programy často představují nejasně vymezenou službu, současně se 
jí vůbec novela zákona nevěnuje. Přitom od zavedení registrace služeb v roce 
2007 lze sledovat trend terénních programů od služeb určených uživatelům 
návykových látek či osobám bez přístřeší také směrem ke komplexnější práci 
se sociálně vyloučenými skupinami. Např. v Jihomoravském kraji je 
registrováno 13 služeb TP, z čehož více než polovina deklaruje skupinu osob 
žijících v sociálním vyloučení (často romské komunity, rodiny, ale i 
ohrožená mládež). 
Je tedy na místě zvážit rozšíření dvou základních činností  
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů…. 
 
o další činnosti (viz výše) umožňující komplexnější práci s širší cílovou 
skupinou definovanou v zákoně  jako osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. 
 

Tato připomínka je zásadní. 

- sociálně terapeutické činnosti 
- aktivizační činnosti 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 81 Navrhujeme novelizační bod vypustit 
Odůvodnění: 
Stávající systém stále dostatečně nevyřešil úhradu nákladů, které vzniknou 
u poskytování pečovatelské služby bez úhrad. Z toho důvodu považujeme za 
neakceptovatelné přidávat další okruhy osob, pro které bude služba bezplatná 
a tím poškozovat poskytovatele sociálních služeb. Z věcného hlediska navíc 
doposud není vyjasněno,  v jakém rozsahu má být péče v rodinách 
s „vícerčaty“ poskytována.  

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 83 Navrhujeme novelizační bod vypustit 
Odůvodnění: 
I když chápeme snahu o vyřešení situace těch nejvíce potřebných osob se 
zdravotním postižením, nemůžeme s návrhem souhlasit. Předkladatel se také 
řádně nevypořádal s analýzou dopadů, odhady uvedené v příslušné části RIA 
jsou zjevně podhodnocené. Upozorňujeme předkladatele, že nelze počítat 
dopady na poskytovatele maximálními úhradami, neboť ty často nepokrývají 
skutečné náklady a na dokrytí je nutné použít další zdroje (dotaci). (Příklad: 
Celkový příjem osoby (PNP + pravidelný příjem) činí 21 700,- a osobní 
asistenci využívá 24 hodin denně po dobu 30 dní v měsíci, přičemž hodinová 
částka za osobní asistenci činí 130,-. Je to tedy celkem 720 hodin x 130,- = 
93 600,- Rozdíl činí 71 900,-. A to nebereme v potaz další osobní náklady 
klienta (domácnost, léky, pomůcky, apod.), které by měly být minimálně 15-
20 % celkového příjmu.) 
Není také zcela jasné, jak bude systém administrován, konkrétně jak bude 
posuzováno, kolik musí být utraceno za sociální službu z vlastních příjmů, 
aby nastala situace, kdy jsou ostatní náklady na službu hrazeny.  Navrhovaný 

Vysvětleno  
 
MPSV ustupuje od tohoto návrhu – bude navrženo opatření 
nové, systémové, zavedením V. stupně PnP. 
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systém může zakládat diskriminaci některých dalších uživatelů – není 
odůvodněno, proč tento princip je použit pouze u osobní asistence a proč 
pouze u osob ve IV stupni závislosti.  
Dále kraje nemají žádné nástroje, jak zjišťovat příjmy uživatele. Tato 
navrhovaná úprava navíc vytváří prostředí pro podvodné jednání a 
neoprávněné čerpání dotací na asistenční službu.  

tato připomínka je zásadní 
KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Ustanovení § 78 uvádí, že sociální služby lze poskytovat jen na základě 
oprávnění, není-li v § 83 a 84 stanoveno jinak. Proto požadujeme do § 83 
doplnit větu: 
Registrace se nevyžaduje u dobročinných spolků, dobrovolných 
církevních aktivit a při poskytování dobrovolné sociální pomoci formou 
subsidiarity a sousedské výpomoci. 
Odůvodnění:  
Pokud by toto doplnění nenastalo, bude jakákoliv dobrovolná sociální pomoc 
považována za nezákonnou a bude vyžadována pouze od registrovaných 
služeb. Přesto lidé často vypomáhají sousedsky nezištně – s donesením 
nákupu, s úklidem apod., což by snadno mohlo být zaměněno za činnosti 
pečovatelské služby. 

Tato připomínka nad rámec návrhu je zásadní    

Vysvětleno 
 
Do RIA bude doplněno, že sousedská výpomoc není 
nelegální sociální služba.  
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 94 Navrhujeme upravit na okamžitou kapacitu u pobytových a 
ambulantních služeb a hodinovou kapacitu u služeb terénních. 

Odůvodnění: 

V terénních službách s mnoha proměnnými, jako je např. nepřetržitá služba, 
je stanovení a dodržení okamžité kapacity velmi složité. Tyto služby reagují 
na měnící se potřeby uživatelů hlavně z časového hlediska, snaží se pružně 
reagovat na potřeby uživatelů v míře, jakou umožňuje hodinová kapacita 
pracovníků služby na týden či měsíc a zákoník práce. Stanovení okamžité 
kapacity je zde velmi svazující, neumožní poskytovateli pružně reagovat a 
vystavuje jej riziku správního deliktu při jejím překročení či při odmítnutí 
uzavřít smlouvu o poskytování služby z důvodu plné kapacity.  

Navrhované znění: 

 (7) okamžitá kapacita poskytovaných pobytových a ambulantních sociálních  

Vysvětleno. 
 
Trváme na okamžité kapacitě u všech třech forem.  
 
Důvodem pro toto ustanovení je sjednocení kapacit ve všech 
službách. Pojem okamžitá kapacita bude vydefinován 
v doporučeném postupu, který bude zpracován pro 
potřeby krajských úřadů a MHMP. 
 
V registraci bude kapacita okamžitá, ale do upřesnění 
v aplikaci OK registr lze uvést i druhou kolonku např. 
hodinovou kapacitu. Oba tyto údaje pak budou veřejně 
přístupné.  
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                 služeb, hodinová kapacita terénních služeb 
 
tato připomínka je zásadní 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 88 a 
násl. 

Podmínky registrace v §79 a následující – nejasnosti navrhovaných 
zásadních změn – vymezení nepříznivé sociální situace a popis 
personálního zajištění odpovídajícího druhu služby a další.  
 
Požadujeme dopracovat k odstranění nejasností 
Odůvodnění: 
Zákon odkazuje na prováděcí předpisy, jejichž konkrétní návrhy však 
nemáme k dispozici, a to včetně souvisejícího profesního zákona (ve vztahu 
k personálnímu zajištění).  
 
§79, specificky odst. 5, písmeno d) - Vymezení nepříznivé situace, její 
kategorizace daná systémem a návaznost na nepružný systém registračních 
změn povede ke snížení flexibility služeb. Existuje riziko, že systém 
nepojme dostatečnou škálu nepříznivých situací, které se u klienta vyskytují 
a mohou vést k ohrožení sociálním vyloučením (velká variabilita situací ve 
vztahu k cílové skupině, věku, lokálnímu kontextu atd.) Povinnost změny 
registrace v případě změn v oblastí nepříznivých situací výrazně zvýší 
byrokracii pro poskytovatele i samotné kraje.  
 
§79, specificky odst. 5, písmeno d) - Personální zajištění služby dle druhu 
služby - není definováno, jaké budou požadavky na počty sociálních 
pracovníků a dalších odborností. Nemáme tak jasnou představu, jak budou 
nastaveny parametry odborné činnosti sociálních pracovníků a dalších 
pracovníků. Např. ve službách pro rodiny, kde bude dle novely možno 
zřizovat také NZDM je dle nás velmi osvědčenou pozicí sociální pedagog či 
pedagog volného času, avšak dle nových úprav hrozí, že budou muset být 
uměle nahrazováni sociálními pracovníky.  
 
§82 odst. 1 stanovuje lhůtu 15 dní hlášení změn, které zahrnují také 
personální zajištění. Aktuální systém – do 15 dne kalendářního měsíce, který 
následuje po kalendářním měsíci, ve kterém změna nastala, je tak z našich 
zkušeností vhodnější pro koordinaci změn společně s krajským úřadem a i 
tak je často na hraně dodržování lhůt z obou stran (hlášení změn ze strany 
poskytovatele a následná včasná reakce krajského úřadu). Vrácení lhůty 
pouze 15 dní po tom, co změna nastala, se zvyšuje riziko administrativního 
zahlcení služeb (kterým i tak jsou velmi snižovány náklady na 
administrativní a nepřímou činnost v rámci financování služeb), jednak větší 
tlak na již tak mnohdy přehlcené krajské úřady, které nezvládají vše včas 
vkládat do příslušných registrů. 
 

Vysvětleno 
Předmětem připomínkového řízení nebyl návrh prováděcích 
právních předpisů, nýbrž novely zákona a tezí vyhlášek. 
Došlé připomínky budou zohledněny při tvorbě prováděcích 
právních předpisů, které dále projdou samostatným 
připomínkovým řízením.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K části k nepříznivé sociální situaci: 
Vysvětleno  
Nepříznivá sociální situaci je už nyní ukotvena zákonem a 
poskytovatelé by ji měly v souladu s § 2 zákona považovat za 
východisko pro poskytování svých služeb. Aktuální je 
navržen číselník nepříznivých sociálních situací, který je 
v podstatě doplněním pro aktuálně užívaný okruh osob. 
Návrh tedy nepřináší nic nového.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K části k personálnímu standardu: Na základě 
připomínkového řízení bylo akceptováno, že prováděcí 
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V návaznosti na §85 (nová povinnost poskytovatele vkládat informace do 
registru) upozorňujeme na nepřiměřenou administrativní zátěž způsobenou 
nepropojením několika různých systémů pro poskytovatele (ministerský OK 
systém, systém KISSOS Jihomoravského kraje, nově registr otevřený 
úpravám poskytovatele = 3 různá místa, kam musí poskytovatelé dle různých 
pravidel vstupovat!!!) 
 
Dle §82 odst. 4, a) lze zrušit registraci při nedodržení veškerých podmínek 
uvedených v §79 a §80. Doporučujeme tento bod zpřesnit, aby bylo jasné, 
jaká míra závažnosti, či které přesně body předchozích paragrafů mohou vést 
ke zrušení registrace. Navrhované znění může pro zrušení registrace 
zahrnovat i méně závažné oblasti spojené s realizací služby (materiální a 
technické zajištění, personální zajištění, časový rozsah služeb atd.). 
Z formulace není patrná míra, dle jaké má být takové rozhodnutí o zrušení 
posuzováno. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

právní předpis, který stanoví personální standard, bude vydán 
až v roce 2020.  
Před vydáním proběhne standardní připomínkové řízení.  
 
K části k hlášení personálních změn: 
Akceptováno 
 
 
K části k nepřiměřené administrativní zátěži spojené… 
S připomínkou nelze souhlasit. V současné době jsou 
poskytovatelé povinni každou změnu hlásit, takový postup se 
jeví jako administrativně i časově náročný. Dle návrhu by si 
poskytovatelé všechny změny, které nejsou součástí 
rozhodnutí o registraci měnit v registru sami (jedná se 
například o provozní dobu, kontaktní telefon). Poskytovatel 
tak může učinit velmi rychle a kdykoliv upravit dle 
aktuálního stavu ve službě. Takové nastavení vnímáme jako 
dobře dostupné pro klienty služeb či potencionální žadatele.  
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 87 Navrhujeme novelizační bod vypustit 
Odůvodnění: 
Navrhovanou změnu v § 78 odst. 2 – registraci sociální služby podle místa 
poskytování služby a nikoli podle sídla právnické osoby považujeme za 
nešťastnou. Předkladatel v  důvodové zprávě neřeší ani v náznaku, jak by 
postup registrace u služeb zasahujících do více krajů měl probíhat. Z textu 
spíše vyplývá, že se zvýšenou administrativní zátěží spojenou s novým 
systémem registrací služby je počítáno. Registrace podle místa poskytování 
bude neúnosnou zátěží (administrativní a komunikační) pro organizace, které 
poskytují služby na území více krajů, a to zejména s ohledem na to, že praxe 
registrujících orgánů bývá i velmi odlišná.  

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno  
 
Popis procesu bude doplněn podrobněji do RIA.  
 
Služby, které budou zasahovat do více krajů, budou-li mít ve 
více krajích místo poskytování, se budou registrovat 
v každém kraji, kde bude jejich místo poskytování. Může 
docházet k situaci, kdy z jedné služby vzniknou nově služby 
dvě i více. Nicméně budou k registrujícímu orgánu blíže. 
Rovněž návaznost na financování a síťování služeb bude 
daleko snazší než při stávající právní úpravě. 
Nelze souhlasit s tvrzením, že „Registrace podle místa 
poskytování bude neúnosnou zátěží (administrativní a 
komunikační) pro organizace, které poskytují služby na území 
více krajů, a to zejména s ohledem na to, že praxe 
registrujících orgánů bývá i velmi odlišná.“ 
 
Naopak dojde k lepší možnosti jak komunikace služeb 
s registrujícím orgánem, tak k lepší možnosti navštívit a 
kontrolovat službu registrujícím orgánem. 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 96 Navrhujeme novelizační bod vypustit, respektive doplnit ve smyslu, aby 
řádně dodržovaný splátkový kalendář umožňoval nahlížet na dlužníka 
jako osobu splňující předpoklad bezdlužnosti.  

Vysvětleno 
 
Ministerstvo na návrhu trvá. Ale § 79 odst. 5, písm. j) zákona 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



72 
 

Odůvodnění: 
Toto ustanovení se použije nejen při vstupu do systému, ale bude se 
posuzovat i v průběhu poskytování sociálních služeb. Vzhledem k stávající 
situaci, kdy se jednotliví poskytovatelé na kratší či delší dobu dostávají do 
finančních problémů zejména s důvodu pozdního náběhu podpory ze strany 
státu nelze vyloučit, že druhotně nevznikne neuhrazený závazek vůči státu, 
což by vedlo u takovéhoto poskytovatele podle navrhované úpravy 
k odejmutí registrace.  

tato připomínka je zásadní 

o sociálních službách v navrženém znění platí až pro novou 
registraci, respektive nejdříve pro registraci, která je povinná 
pro každého poskytovatele do dvou let od účinnosti novely. 
Pokud neprojde „přeregistrací“ tak na dluhy (nedoplatky) se 
pohlíží dle stávajícího znění.  
 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 99 Navrhujeme stanovit účinnost u tohoto novelizačního bodu, zejména u 
personálních standardů, k 1. 1. 2020 
Odůvodnění: 
Stanovení personálních a materiálně technických standardů významným 
způsobem ovlivní poskytování sociálních služeb v České republice. 
Personální standardy jsou připravovány v tzv. minimální úrovni, což 
vnímáme bez stanovení optimální varianty jako vysoce ohrožující. Máme 
důvod se obávat, že minimální standard bude z části zadavatelů pochopen 
jako kýžená hranice personálního obsazení služby, což ohrozí nejen chod 
dané služby, ale hlavně její uživatele. V současné době je těžiště přípravy 
návrhu konceptu optimální varianty personálních standardů soustředěno 
v rámci „Stálé pracovní komise pro tvorbu personálních standardů a 
kvalifikací v sociálních službách při MPSV“ ve které spolupracují zástupci 
zaměstnavatelů, zaměstnanců a gesčního odboru na přípravě optimálních 
personálních standardů. Výstupem této činnosti bude návrh optimálního 
personálního obsazení jednotlivých druhů sociálních služeb v závislosti na 
všech proměnných, které potřebu personálu ovlivňují. Harmonogram veškeré 
činnosti směřuje právě k datu 1. ledna 2020 a proto toto datum navrhujeme 
jako datum pro nabytí účinnosti příslušného ustanovení.   

tato připomínka je zásadní 

Částečně akceptováno 
 
Novelizační bod bude mít shodnou účinnost, jako novela 
zákona. Vyjma personálního zajištění.  
 
Na základě připomínkového řízení bylo akceptováno, že 
prováděcí právní předpis, který stanoví personální standard, 
bude vydán až v roce 2020.  
Personální standard stanoví optimální zajištění služeb. 

 Čl. I bod 105 Navrhujeme novelizační bod vypustit 
Odůvodnění: 
Navrhovaný systém vydávání registrace na dobu určitou zvyšuje 
administrativní zátěž poskytovatelů. Z věcného hlediska není pro takovýto 
návrh opodstatnění. Pokud je potřeba po určité době provést kontrolu u 
nových poskytovatelů, lze stejného účelu docílit důsledným metodickým 
vedením ze strany MPSV ke krajským úřadům. Text ustanovení je také 
zavádějící, neboť není zřejmé, jak vyložit „před uplynutím této doby“.  

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 106 Navrhujeme prodloužit lhůtu na 30 dnů. 
Odůvodnění: 

§82 odst. 1 stanovuje lhůtu 15 dní hlášení změn, které zahrnují také 
personální zajištění. Aktuální systém – do 15 dne kalendářního měsíce, který 

Vysvětleno 
 
Jedná se o změny, které jsou náležitostí rozhodnutí o 
registraci podle § 81 odst. 2 písm. a), vydává registrující 
orgán rozhodnutí o změně registrace na základě písemné 
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následuje po kalendářním měsíci, ve kterém změna nastala, je tak z našich 
zkušeností vhodnější pro koordinaci změn společně s krajským úřadem a i 
tak je často na hraně dodržování lhůt z obou stran (hlášení změn ze strany 
poskytovatele a následná včasná reakce krajského úřadu). Vrácení lhůty 
pouze 15 dní po tom, co změna nastala, se zvyšuje riziko administrativního 
zahlcení služeb (kterým i tak jsou velmi snižovány náklady na 
administrativní a nepřímou činnost v rámci financování služeb), jednak větší 
tlak na již tak mnohdy přehlcené krajské úřady, které nezvládají vše včas 
vkládat do příslušných registrů. 

Tato připomínka je zásadní 

žádosti poskytovatele sociálních služeb.  
 
Personální změny, v této připomínce uváděné nejsou 
součástí rozhodnutí.  
 
§ 82, odst. 1)  - jedná se například o hlášení změny označení 
poskytovatele sociálních služeb s uvedením údajů podle § 79 
odst. 5 písm. a), b) nebo c),. nebo o hlášení započetí 
poskytování sociálních služeb v jednotlivých zařízeních a 
místech. Lhůta 15 pracovních dnů ode dne, kdy změna 
nastala je adekvátní závažnosti hlášených změn. 

O změnách ostatních údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí 
o registraci (§ 82 odst. 2) vydává registrující orgán 
rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné 
žádosti poskytovatele sociálních služeb. Poskytování 
sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až 
po právní moci rozhodnutí o změně registrace. 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 108 Požadujeme upravit důvodovou zprávu ve smyslu navrhovaného 
ustanovení 
Odůvodnění:  
Důvodová zpráva obsahuje jiné důvody, pro okamžité zrušení registrace než 
vlastní návrh ustanovení. Požadujeme úpravu důvodové zprávy. 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 114 Navrhujeme vypustit písm. e). 
Odůvodnění:   
Poskytovatel sociálních služeb má ze zákona povinnost dodržovat tuto 
povinnosti a registrující orgán může tuto skutečnost kdykoliv zkontrolovat. 
Evidence těchto dokumentů v žádném případě nezabrání případnému 
porušování tohoto opatření (poskytovatel nemusí poslat doklady všech 
zaměstnanců, resp. oznámit změnu) a splnění této povinnosti je efektivněji 
vymahatelné na základě kontrol. Tato  - při existenci možnosti kontrol 
nesmyslná – povinnost zvyšuje administrativní náročnost nejen 
poskytovatelů sociálních služeb, ale i úředníků krajských úřadů a nevede ke 
zvyšování kvality poskytovaných služeb. Zároveň tím není naplněn smysl 
snížení administrativy, neboť vkládání dokladů do elektronického systému je 
naopak časově náročnější úkon z důvodu skenování a dvojí správě 
dokumentu (písemná a elektronická). Současné znění návrhu také 
nezaručuje, že část registru s údaji o zaměstnancích nebude ve veřejné části, 
jak lze dovodit z předcházejících písmen ustanovení.  

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 

KZPS ČR Čl. I bod 117 Navrhujeme doplnit na začátek §88 písm. e) slova „Pokud je to možné,“ Akceptováno – bude doplněno „zejména“ 
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UZS ČR a za slovo koordinuje doplnit slovo „zejména“  
Odůvodnění: 
Navrhované znění nepočítá se situací, kdy je poskytována péče o klienty, se 
kterými objektivně není možné navázat komunikaci, v rámci které by bylo 
plánování a hodnocení služby možné.  
U některých poskytovatelů je účelné, aby koordinaci individuálního 
plánování prováděl jiný odborný pracovník než sociální pracovník. Proto 
navrhujeme úpravu ustanovení tak, aby ve výjimečných případech toto bylo 
možné.   

tato připomínka je zásadní 

 
Nesouhlasíme se zapracováním požadavku „pokud je to 
možné“. Kdo bude posuzovat, zda je to možné a kdy nikoliv. 
Tato formulace je natolik vzletná, že je zcela nekonkrétní pro 
inspekci, pro kterou je nezbytné disponovat konkrétními 
kritérii, ale i pro právní jistotu poskytovatele je zcela 
nedostatečná. Proto navrhujeme úpravu v tomto znění:  
 
V případě poskytování sociální služby je plánování 
považováno za nepodkročitelnou povinnost u všech klientů, 
ovšem ne vždy je možný stejný rozsah, apod. Je vždy 
nezbytné postupovat individuálně, zajišťovat klientovi vyšší 
či nižší míru podpory a plánovat podle jeho skutečných 
potřeb. Do návrhu novely se zapracovává pojem, který se 
nyní v zákonu a prováděcím předpisu zdůrazňuje a upravuje 
se již v samotném počátku poskytování sociální služby tj. 
registraci. Jedná se o pojem nepříznivá sociální situace. Proto 
upravujeme znění povinnosti tímto pojmem, je již zohledněn 
v dílčích vztahujících se kritériích toto povinnosti. 
Poskytovatel by měl vždy být schopen zjišťovat minimálně 
vůli/nevůli, potřeby klienta, když není např. možná verbální. 
Podle toho by také mělo vypadat plánování. Individuální 
přístup a jeho zaznamenávání o každém klientovi 
považujeme v sociální službě za nezbytné a možné. 
 
 S účinností novely bude vydán doporučený postup, jak 
tuto povinnost naplňovat pro klienty trpící demencí. 
Tento postup bude vytvořen ve spolupráci s Asociací 
poskytovatelů sociálních služeb a Českou 
Alzheimerovskou společností 
 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

K ustanovení § 91  
Je nutno stanovit formu a obsah záznamu o smlouvách uzavřených 
ústně. 
Odůvodnění:  
Je nutno jasně vymezit uzavírání ústní formy smlouvy u služeb sociální 
prevence, kdy lze uzavírat smlouvu anonymně. V praxi se často tato smlouva 
uzavírá implicitně např. tím, že s klientem mluví terénní pracovník, případně 
v denním centru se vysprchuje. Zejména při setkání v terénu by vyjednávání 
o smlouvě mohlo oslovenou osobu odradit od další spolupráce. Je nutno 
jednoznačně stanovit, co má obsahovat záznam o ústní smlouvě. V častých 
případech je nemožné zaznamenat  

Vysvětleno 
 
Tato oblast je již zákonem stanovena. Vždy je třeba dodržet 
ustanovení § 91 odst. 2, tedy smlouva musí obsahovat dané 
náležitosti, a to i když je uzavírána v ústní formě. V případě 
anonymních klientů to platí taktéž. K náležitostem je vždy 
třeba přistupovat v kontextu daného druhu a charakteru 
služby. Pokud je služba poskytována bez úhrady, nebude 
požadován bod „výše úhrady…“ apod. Osobní dokumentace 
klienta musí obsahovat informaci, že byla smlouva uzavřena 
a co bylo dohodnuto. 
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všechny údaje podle § 91, odst. 2. Riziko správního deliktu a následné 
pokuty za nedodržení by mohlo paralyzovat pomoc zejména lidem bez 
domova.                                                       

Tato připomínka je zásadní 

Poskytovatel musí mít proces uzavírání smlouvy nastaven 
tak, aby odpovídal zákonu a zároveň 
potřebám/požadavkům/možnostem klientů. 
Klient musí vždy získat základní informace po poskytování 
služby, tedy o jaký druh se jedná, pravidla a výpovědní 
důvody, a musí být domluveno, co a kdy bude poskytováno – 
vždy dle charakteru služby a nepříznivé sociální situace 
klienta.    

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 147 Navrhujeme bod vypustit 
Odůvodnění: 
Nucená správa je nástroj, který dává do rukou moci výkonné možnost omezit 
vlastnická práva a to v případech, které nejsou srozumitelně a jasně 
vymezené (porušení lidských práv a důstojnosti). Domníváme se, že stejně 
jako v jiných odvětvích by, pokud by se zákonodárce rozhodl do sociálních 
služeb tento institut zavést, měl do rozhodování vstupovat soud, jako 
nezávislá instituce. MPSV by se zavedením této pravomoci dostalo jako 
zřizovatel do střetu zájmů.   

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Návrh § 99a byl upraven: 
 
§ 99a 
Ministerstvo může na základě podnětu inspekce poskytování 
sociálních služeb zavést nucenou správu na poskytovatele 
sociální služby, jestliže předchozí opatření k nápravě 
nedostatků zjištěných při inspekci poskytování sociálních 
služeb nebo uložení pokuty nevedlo k nápravě a důsledkem 
neplnění povinností poskytovatele sociálních služeb je 
ohrožení života nebo zdraví osob, kterým poskytuje sociální 
služby, anebo závažné a opakované porušování lidských 
práv osob, kterým poskytuje sociální služby. 
 
Rozhodnutí o zavedení nucené správy bude vydávat 
ministerstvo. Na postup ministerstva je možné podat řádný 
opravný prostředek podle správního řádu, tedy podání 
rozkladu, následně je možné podat mimořádný opravný 
prostředek - správní žalobu, o které již rozhoduje soud, čímž 
bude dále zajištěna ochrana poskytovatele. 
 
 
Hlavním impulsem k realizaci myšlenky nuceného správce 
v oblasti poskytování sociálních služeb je potřeba zajištění 
ochrany základních lidských práv a svobod klientů v procesu 
poskytování sociální služby v případě, kdy inspekcí 
poskytování sociálních služeb jsou zjištěny nedostatky 
v takovém rozsahu, že není možné čekat na nápravu 
poskytovatelem na základě opatření, která jsou uložena 
v Protokolu o inspekci poskytování sociálních služeb v rámci 
zjištěných nedostatků. 
Institut nucené správy bude realizován v případě, kdy 
poskytovatel nebude naplňovat požadavky zákona o 
sociálních službách v procesu poskytování sociální služby, tj. 
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v oblasti poskytování pomoci a podpory klientům dle jejich 
potřeb při zajištění základních činností, kvůli které využívají 
danou sociální službu, bude konat v rozporu se zájmy klienta 
v oblasti dodržování jejich základních práv a svobod 
takovým způsobem, že situace bude vykazovat známky 
ohrožení klienta poskytovatelem nastaveným způsobem 
poskytování sociální služby. 
Ohrožení klienta může být tímto působením poskytovatele 
zjištěno jak v oblasti psychické, tak v oblasti fyzické. 
Ohrožení v obou těchto oblastech vnímáme se stejnou 
důležitostí a ohrožují pro klienta, tedy pro osobu závislou na 
péči druhé osoby a tedy osobu křehkou a nejvíce ohroženou 
jakoukoliv formou zneužití. Zavedení ochrany klienta před 
uvedenou formou ohrožení zajistí to, že budou z titulu 
nuceného správce nastaveny okamžité kroky k nápravě a 
bude s minimální časovou prodlevou odstraněna příčina – 
tedy konání poskytovatele ve výrazném rozporu se 
základními právy, svobodami a  potřebami klienta.  
Nucený správce bude mít na základě rozhodnutí kompetenci 
a nástroje ke zjednání okamžité nápravy protizákonného 
konání poskytovatele dle zjištěných závažných pochybení 
v té oblasti, kde bude zjištěno závažné pochybení 
poskytovatele tak, aby bylo možno okamžitě zajistit 
odpovídající podporu a pomoc klientům bez porušování 
jejich základních práv a svobod. 
 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 152 Požadujeme přeformulovat tak, aby byla garance úhrady všech 
oprávněných nákladů vzniklých při poskytování sociálních služeb bez 
úhrady ze zákona.  
Odůvodnění: 
V souvislosti s naší připomínkou k novelizačnímu bodu 81 konstatujeme, že 
navrhovaná právní úprava nedává garanci, že všechny náklady vzniklé při 
poskytování sociální služby bez úhrady budou poskytovatelům sociálních 
služeb řádně uhrazeny.  

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
MPSV ustupuje od tohoto návrhu – bude navrženo opatření 
nové, systémové, zavedením další základní sazby IV. stupně 
PnP. 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 157 Navrhujeme bod vypustit 
Odůvodnění: 
Výběr poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazené do sítě sociálních služeb na základě veřejné soutěže o nejvhodnější 
nabídku nepožadujeme za vhodný zejména pro akcentaci ceny jako jednoho 
z hlavních kritérií. Navrhujeme spíše rozhodovat ve správním řízení.  

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
§§ 105a i 105b se zrušují. 
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KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 158 Navrhujeme § 107 odst. 2 písmena c) v souladu s námi navrhovanou 
úpravou §88 písm. e).  
Odůvodnění: 
Navrhovaný správní delikt navrhujeme upravit ve smyslu naší úpravy 
příslušné povinnosti poskytovatele.  

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno částečně 
 
V souladu s připomínkou k novelizačnímu bodu 117 v části 
ustanovení podle připomínky bylo upraveno takto  
 
§ 107 písm. c) 
 
neplánuje a nehodnotí průběh poskytování sociální služby 
společně s osobou, které poskytuje sociální službu s ohledem 
na nepříznivou sociální situaci, kterou s osobou řeší, a 
sjednaných cílů spolupráce a v souladu s uzavřenou 
smlouvou o poskytnutí sociální služby… 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 161 Navrhujeme v návrhu vypustit v §107 odst. 2 písm. p.  
Odůvodnění:  
Navrhujeme, aby porušování lidských práv i nadále řešil soud a nikoliv moc 
výkonná. Rozhodnutí nezávislého soudu nelze nahradit výkonem státní 
správy.   

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Porušení lidských práv jako skutku definovaných v trestním 
zákoníku bude nadále předmětem trestního řízení, nikoliv 
správního řízení. Toto bude doplněno také do RIA.  
 
Zachováváme však i v návrhu novely tohoto zákona (č. 
108/2006 Sb.) povinnost „dodržovat lidská práva a svobody“. 
Nejedná se o dodržování lidských práv a svobod ve smyslu 
trestního zákoníků, ale jedná se o situaci, k jejichž porušení 
může dojít při poskytování sociálních služeb, kdy 
poskytovatel nemá tyto situace dostatečně preventivně 
ošetřeny. Proto bude povinnost konkrétněji specifikovaná 
v prováděcím právním předpise formou kritérií standardů 
kvality. Cílem je nejen postihovat porušení lidských práv, ale 
také aby se inspekce více na oblast lidských práv zaměřovala 
a jednala v ní – uložila správní delikt či opatření, iniciovala 
zavedení nucené správy či dala podnět na zrušení registrace, 
případně častěji iniciovala řešení situace v rámci trestního 
řízení.  
 
Vysvětleno 
 
Jelikož se znění správního deliktu přímo vztahuje 
k povinnosti § 88 písm. f) rozšiřujeme vypořádání 
připomínky i o odůvodnění změny § 88. V souladu se všemi 
připomínkami k ustanovení § 88 písm. f) a § 107 odst. 2 
písm. p) bylo vypořádáno takto: 
 
Znění povinnosti i správního deliktu bude zachováno. 
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Ale budou specifikována kritéria standardů kvality o 
konkrétnější skutkové podstaty, které budou identifikovány 
jako nejčastější pochybení/zjištění v oblasti ochrany lidských 
práv inspekcí poskytování sociálních služeb. Bude 
předloženo v rámci připomínkového řízení k prováděcímu 
předpisu, kde jsou kritéria uvedena.  
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 164 Navrhujeme v návrhu vypustit ustanovení v §107 nový odst. 5) 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, z jakého důvodu se zavádí tato restrikce, návrh není řádně 
odůvodněn v důvodové zprávě. Navrhovaný systém dalšího vzdělávání 
zaměstnanců sociálních služeb je pro svou komplikovanost a vystavení 
skutečnostem, na jejichž existenci nemá poskytovatel vliv v praxi 
nerealizovatelný.  
Jedná se zejména o tyto skutečnosti: 
a) nedostatečný počet řídících zaměstnanců, oproti zaměstnancům, na něž se 
povinnost vztahuje,  
b) odchod zaměstnanců před realizací naplánovaných kurzů a supervizí,  
c) rušení plánovaných kurzů a supervizí ze strany dodavatele „na poslední 
chvíli“ a v závěru kalendářního roku,  
d) nepružnost nabídky akreditovaných kurzů ve vztahu k proměnlivosti 
vzdělávacích potřeb zaměstnanců,  
e) nedostatek finančních prostředků na akreditované kurzy a supervizi,  
g) neúměrnost počtu požadovaných hodin vzdělávání ve vztahu 
k průměrnému měsíčnímu počtu hodin odpracovaných pracovníky 
v sociálních službách na dohody mimo pracovní poměr (například 4 hodiny 
měsíčně) a k vysokému počtu těchto pracovníků (například 100 u jednoho 
poskytovatele), 
f) nepřiměřená časová náročnost na řízení procesu naplnění požadavku ve 
vztahu k počtu hodin odpracovaných pracovníky v sociálních službách na 
základě dohod mimo pracovní poměr (zjišťování vzdělávacích potřeb, 
plánování a vyhledávání způsobu jejich naplnění, monitoring a kontrola 
realizace, vyhodnocování a stanovení opatření při nenaplňování plánu), 
g) rozpor mezi neexistencí kurzů s přesným počtem hodin, který 
konkrétnímu pracovníkovi zbývá do povinného počtu hodin dalšího 
vzdělávání (například 3 hodiny), a nemožností hradit hodiny dalšího 
vzdělávání nad zákonem stanovený objem z veřejných finančních 
prostředků. 
Posouzení nenaplnění této povinnosti jako dopuštění se správního deliktu je 
proto zcela neadekvátní vzhledem k nemožnosti naplnit tuto povinnost. 

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Zkušenost prokazuje, že uvedení zákonné povinnosti dalšího 
vzdělávání bez sankce samo o sobě pro dobrou praxi nestačí. 
Právě z uvedeného důvodu není tato povinnost u některých 
poskytovatelů plněna, přičemž ale rozvoj dovedností a 
odbornosti pracovníků v sociálních službách a sociálních 
pracovníků je klíčový z hlediska kvality služeb 
poskytovaných křehkým klientům. 
 

KZPS ČR Čl. I bod 165 Navrhujeme bod vypustit a zachovat stávající stav Vysvětleno 
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UZS ČR Odůvodnění: 
Plošné navyšování maximálních pokut není předkladatelem řádně 
odůvodněno a není také předložena analýza dosavadní praxe v ukládání 
pokut příslušnými orgány.  

tato připomínka je zásadní 

 
K navýšení částek dochází kontinuálně v souladu s důrazem 
na dodržování základních lidských práv a svobod klientů 
sociálních služeb a ochranou zvlášť zranitelných osob, 
kterými klienti sociálních služeb jsou.  
Výše pokuty za správní delikt v procesu správního řízení se 
ovíjí od hloubky zásahu protizákonného jednání 
poskytovatele do základních lidských práv a svobod klienta, 
do jeho majetkových poměrů a do kvality poskytování 
sociální služby směrem ke klientovi a má v kontextu 
poskytování sociálních služeb funkci preventivní, kdy účelem 
stanovení pokuty je, jak postihnutí poskytovatele za již 
spáchané delikty, tak varování před obdobným jednáním a s 
tím souvisejícím případným pácháním správních deliktů v 
budoucnosti.  
 
Návrh zákona ošetřuje navýšením pokuty za správní delikty 
oblasti opatření omezující pohyb osob, porušování 
základních lidských práv a svobod, soulad poskytování 
sociální služby s nepříznivou sociální situací klienta atd. a v 
neposlední řadě též za stanovení nebo požadování za 
poskytnutí sociální služby úhrady v rozporu s § 72 až 77, kdy 
navýšení v oblasti úhrad lze jen uvítat, protože současná výše 
pokuty max. 50 000 Kč nebyla pro poskytovatele odrazující 
od spáchání správního deliktu (příklad: poskytovatel u 60 
klientů stanovil úhradu o 180 Kč měsíčně vyšší, než stanoví 
příslušný právní předpis; za rok neoprávněně vybral od 
klientů částku ve výši 129 600 Kč; tj. cca 1,6x více, než byla 
výše pokuty…). 
V kontextu uvedeného příkladu lze pozitivně hodnotit 
preventivní účinek navýšení výše pokuty za správní delikty, 
protože pokuta v procesu inspekcí poskytování sociálních 
služeb není analyticky či statisticky procesována číselnou 
hodnotou „vybrané částky“, ale posuzováno z pohledu 
odrazení poskytovatele od páchání správního deliktu – což 
se, v případě navýšení pokuty za stanovení nebo požadování 
za poskytnutí sociální služby úhrady v rozporu s § 72 až 77z 
50 000 Kč na 500 000 Kč, dá předpokládat. 
 
Analogicky se dá vyhodnotit působení nově stanovené 
pokuty ve správním řízení za porušování lidských práv a 
svobod klientů ve výši 500 000 Kč (částka podle vypořádací 
porady navýšena), která už svou výší předpokládá odrazení 
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poskytovatele od konání v rozporu se zájmy klienta sociální 
služby. 
 
Nejedná se tedy o plošné navyšování částek, ale o kontinuální 
proces primárně zaměření na posílání ochrany zájmů klientů 
sociálních služeb před zneužíváním jejich postavení v 
kontextu jejich potřeby řešit svou nepříznivou sociální 
situaci.  
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 170 Navrhujeme bod vypustit 
Odůvodnění: 
Navrhované doplnění považujeme za nadbytečné, protože popisované 
činnosti vychází z odbornosti sociálního pracovníka a není důvod je 
upravovat zákonem.  

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 171 Navrhujeme z textu vypustit text „… z toho nejméně 2 hodiny…“  
Odůvodnění: 
Není nám známa existence akreditovaného kurzu v délce 2 hodiny, 
navrhované ustanovení tak pozbývá smyslu. Poskytovatel bude nucen 
stanovených 6 hodin zajistit akreditovaným kurzem. Domníváme se, že 
v tomto malém rozsahu není forma dalšího vzdělávání rozhodující.  

 tato připomínka je zásadní 

Akceptováno  

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I body 173 
a 174 

Navrhujeme body vypustit.  
Odůvodnění: 
Zavedení těchto limitů pro další vzdělávání není v důvodové zprávě řádně 
odůvodněno. Zkušenosti z praxe managementu poskytovatelů nás vedou 
k přesvědčení, že zaváděné limity ve svém důsledku významně sníží 
možnosti  efektivního řízení dalšího vzdělávání zaměstnanců sociálních 
služeb.  

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Souhlasíme s odůvodněním, že v některých případech u 
pracovníků v sociálních službách by mohla být povinnost 
absolvovat povinně 12 hodin v  akreditovaných programech a 
6 hodin supervize neefektivní a nehospodárná.  
 
Nicméně akreditované kurzy jsou plnohodnotným přínosem 
v oblasti vzdělávání a nabývání znalostí a dovedností – právě 
ve vztahu k potřebám klientů.  
 
Proto navrhujeme upravit minimální povinný počet hodin 
u akreditovaných kurzů na 6 hodin a u supervize a stáží 
nastavit možnost vykázání maximálně 12 hodin.  
 
Pro zajištění kvality dalšího vzdělávání považujeme za nutné 
určit maximální či minimální počet hodin dalšího vzdělávání. 
V současné době může zaměstnanec splnit povinnost dalšího 
vzdělávání například pouze absolvováním stáže, což 
nepovažujeme za přínosné. 
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Dále akceptujeme připomínku některých připomínkových 
míst, která se váže k povinnosti zajistit zaměstnanci 
minimálně 6 hodin vzdělávání ročně v případě kratšího 
pracovního poměru, a od tohoto požadavku ustupujeme. 
 
Stanovení maximálního rozsahu hodin ročně nemá za cíl 
omezit či regulovat rozsah vzdělávání v návaznosti na 
potřeby zaměstnance, poskytovatele a účel, kterého má být 
dosaženo – stanoví pouze počet hodin započitatelných do 
ročního objemu 24 hodin (preventivní opatření), tedy kurzy, 
konference, stáže a supervize mohou zaměstnanci absolvovat 
ve větším rozsahu. 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 176 V navrhovaném ustanovení §111 odst. 8) navrhujeme stanovit počet 
hodin započitatelných do povinného dalšího vzdělávání na „max. 12 
hodin“. 
Odůvodnění:  
Vnímáme jako vhodné doplnit možnou strukturu celoživotního vzdělávání o 
supervizi, avšak nikoliv jako povinnost, ale jako možnost započitatelnou do 
povinného vzdělávání. Stanovené maximální či minimální počty hodin pro 
započtení do povinného vzdělávání nelze brát jako adekvátní rozsah 
efektivního vzdělávání či supervize v daném roce. Předkladatelem 
navrhované znění sice zabezpečuje, že v zařízení proběhne 6 hodin 
supervize, ale   z hlediska efektivity prováděné supervize je to naprosto 
nedostatečné. Proto navrhujeme, aby tam, kde supervize řádně probíhá, 
mohla být započítána v daném limitu a tam, kde například z personálních či 
ekonomických důvodů nemůže supervize v potřebném rozsahu probíhat, 
nebyl poskytovatel nucen do „hry“ na supervizi.   

 tato připomínka je zásadní 

Akceptováno  
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 178 Navrhujeme vynechat „nebo pracovníka v sociálních službách“ 

Odůvodnění: 

Doporučujeme, aby inspekce prováděl pracovník, který má praxi sociálního 
pracovníka. Pracovník, který není sociálním pracovníkem, není kompetentní 
kontrolovat sociálního pracovníka či sociální práci v sociálních službách.  

tato připomínka je zásadní  

Vysvětleno 
 
Odbornou způsobilost k výkonu inspekce lze získat pouze 
absolvováním vysokoškolského studia ve stupni 
magisterském, čímž je zajištěno, že osoba vykonávající 
inspekci disponuje potřebnými odbornými kompetencemi ve 
smyslu znalostí a dovedností (odborná způsobilost pro výkon 
povolání sociálního pracovníka). Z praxe je známo, že na 
pozici pracovníka v sociálních službách působí osoby s touto 
odbornou kvalifikací, a proto by mohl být neúměrně snižován 
okruh odborníků, kteří disponují potřebnými kompetencemi 
pro výkon inspekce 
 

KZPS ČR Čl. I bod 178 K návrhu § 114 požadujeme provést analýzu současného stavu a odložit Vysvětleno 
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UZS ČR účinnost tohoto ustanovení o 7 let.  
Odůvodnění: 
Stanovené podmínky není jednoduché naplnit. Materiál neobsahuje 
informace, kolik je v současné době k dispozici supervizorů splňujících dané 
podmínky. Hrozí tak reálně, že nebude těchto odborníků dostatek a sociální 
služby nebudou schopny dostát navrhovaným povinnostem zajistit pro 
pracovníky supervizi podle zákona. Požadavek na 6 let praxe v sociálních 
službách je neodůvodněný. Je možné se důvodně domnívat, že se vytvoří 
speciální skupina supervizorů sociálních služeb, do které nebudou mít 
přístup někteří supervizoři, kteří řádně ukončili supervizní výcvik a figurují 
např. na seznamu ČIS. Problematická je také odpověď na otázku k čemu je 
supervizorovi přínosná 6-ti letá práce v domově pro seniory, když bude 
supervidovat tým pracovníků kontaktního centra pro uživatele drog?  

tato připomínka je zásadní 

 
Nové ustanovení ukotvující předpoklady pro výkon činnosti 
supervizora odpovídá na dlouhodobé požadavky praxe, 
protože tato činnost je vykonávána mj. v oblasti sociálních 
služeb a má přímý vliv na kvalitu sociální služby.  
 
Návrh ustanovení vychází z konzultací se zástupci 
supervizorů, včetně ČIS, kteří uvedli, že ČR disponuje 
dostatečným počtem supervizorů. Dále s ohledem na 
připomínky bude požadavek na hodinový rozsah kurzu 
snížen z 380 na 170 hodin, jehož rozsah splňuje převážná 
většina supervizorů.  
 
Ustanovení o praxi bude upraveno tak, aby 50% rozsahu 
praxe bylo možné získat i mimo oblast sociálních služeb, 
respektive v činnostech uvedených v § 115 odst. 1 nebo 116a 
vykonávaných i mimo oblast sociálních služeb, čímž nedojde 
k situaci, kterou uvádí připomínkové místo a není tak ani 
ohrožena dostupnost supervize.  
 
V rámci přechodných ustanovení bude uplatněn zákaz 
retroaktivity, tedy bude doplněno ustanovení, že osoby, které 
jsou způsobilé poskytovat supervizi před datem účinnosti 
novely, budou způsobilé i po datu její účinnosti, přestože 
nebudou nově nastavené předpoklady splňovat.   
 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 182 Navrhujeme obdobně, jako je navrhováno doplnění písm. a)  doplnit 
způsobilost k výkonu povolání i po absolvování kurzu sanitář. 
Odůvodnění:  
Kvalifikační kurz pro tyto pracovníky je rozsahem obsahem velice podobný 
kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Pokud zákon uznává tuto 
kvalifikaci pro pracovníky v písm. a), bylo by vhodné uznat kvalifikaci i pro 
pracovníky uvedené v písm. c).  

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Písmeno a) stanoví pomocné a obslužné práce, kdežto 
písmeno c) pečovatelskou činnost a osobní asistenci. 
Předpokládá se rozdílná úroveň činností, a proto u písm. a) je 
uvedena mj. možnost „sanitář“, kdežto u písm. c) 
„ošetřovatel“. 
 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 182 Navrhujeme doplnit navrhovaný text v části odst. 5 písmena c) o část 
věty „nebo zkouška z profesní kvalifikace pečovatelka podle 
Národní soustavy kvalifikací“. 

Odůvodnění:  
Systém Národní soustavy kvalifikací umožňuje získání potřebné kvalifikace 
s garantovanými dovednostmi a kompetencemi u konkrétních pracovníků, 
kteří touto cestou profesní kvalifikaci získali. Tento systém ocení zejména 

Vysvětleno 
 
Pracovník v sociálních službách je regulované povolání.  
 
Návrh profesní kvalifikace „pečovatel/ka“ se bude řešit 
v letech 2017, 2018 v rámci plnění Sektorové dohody pro 
sociální služby. Bude provedena modelace systému 
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osoby, které získaly zkušenosti s péčí v roli neformálního pečujícího a nyní 
se chtějí této činnosti věnovat profesionálně. Pro absolvování profesní 
zkoušky ovšem nebude nutné absolvovat celý kvalifikační kurz, ale zájemce 
si doplní pouze to, co potřebuje. Předpokládáme, že do budoucna by tento 
systém mohl pomoci se zajišťováním potřebných pracovníků v přímé péči.  

tato připomínka je zásadní 

ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon č. 
179/2006 Sb.) a vyhodnocení míry aplikovatelnosti systému 
kvalifikací v sociálních službách. Z toho důvodu nelze dát do 
zákona již v současné době. 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. I bod 184 Navrhujeme bod vypustit 
Odůvodnění: 
Navrhujeme dané ustanovení z návrhu vypustit, protože návrh příliš zužuje 
u některých profesí odbornou způsobilost na jeden z možných směrů, u 
jiných je tak zase tak obecný, že neexistuje důvod pro takovou právní 
úpravu. Odůvodnění v důvodové zprávě neobsahuje důvody, které by 
potřebnost takové úpravy doložily. V návrhu chybí například speciální 
pedagog. Navrhovaný odst. (3) kopíruje stávající právní úpravu, nicméně u 
okruhů pracovníků, které má upravit nový §116a se jedná o pracovníky 
(zejména právníci, tlumočníci, přepisovatelé), kteří pracují většinou formou 
dohody, nebo jsou to OSVČ. Nastavení povinnosti vzdělávání pak ve vztahu 
k rozsahu jejich zapojení do poskytování dané služby představuje finanční 
zátěž pro poskytovatele a časovou zátěž pro samotné pracovníky. 

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno  
 
Navrhované ustanovení podporuje zvyšování kvality 
sociálních služeb, neboť pracovníci, kteří v nich působí, by 
měli být alespoň v základním rozsahu v této problematice 
orientováni, protože také oni jsou ve vztahu ke klientům 
sociálních služeb. 
 
Speciální pedagogové jsou regulováni v zákoně o 
pedagogických pracovnících, spadají tady do § 115 odst. 1, 
písm. d) – pedagogičtí pracovníci. 
 
K připomínce, která zpochybňuje povinnosti v §116 a) 
odstavec (3).   
 
Navrhované ustanovení podporuje zvyšování kvality 
sociálních služeb, neboť pracovníci, kteří v nich působí, by 
měli být alespoň v základním rozsahu v této problematice 
orientováni, protože také oni jsou ve vztahu ke klientům 
sociální péče. 
 
Ustupujeme z požadavku 24 hodin povinného vzdělávání pro 
další odborné pracovníky za rok a do novely zákona 
předkládáme 12 hodin povinného vzdělávání za rok (bez 
ohledu na druh pracovního poměru, tedy také DPP, DPČ…). 
 
Do Ria bude doplněno vyhodnocení dopadu této změny. 
 
 

KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. V bod 19 Znění návrhu upravit takto: 
„19. V § 38 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena 
c) až e) se zrušují.“ 
Zdůvodnění: 
Pokud jde o odst. 2 písm. c) jedná se svým způsobem o svolání jistého typu 
případové konference (konference odborníků). Jsme přesvědčeni, že 
oprávnění k posouzení provádění jednotlivých případů sociálně-právní 
ochrany dětí a k vydávání stanovisek je oprávněn metodický a kontrolní 

Vysvětleno 
 
Připomínka jde nad rámec předmětu novely a věcně s tímto 
předmětem nesouvisí.  
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orgán (tedy krajský úřad) a ne komise. 
Pokud jde o odst. 2 písm. d), máme za to, že výkon sociálně-právní ochrany 
je dán zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném 
znění a komise není kompetentní k tomu, aby svým rozhodováním 
zasahovala do zákonné normy. 

tato připomínka je zásadní 
KZPS ČR 
UZS ČR 

Čl. V bod 43 Znění novelizačního bodu 43, kterým se doplňuje § 58 o nový text odst. 3 
vypustit. 
Zdůvodnění: 
Příspěvek jako takový je nezúčtovatelnou formou na výkon příslušné 
činnosti a měl by jako takový zůstat subjektu, kterému byl přiznán bez 
povinnosti vyúčtování. Vyúčtování státního příspěvku dle navrženého  § 58 
odst. 3 by navíc neúměrně navýšilo administrativní pracnost už tak náročné 
činnosti. 

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče je již v 
současnosti účelově vázanou dávkou, a to plně v souladu s § 
47d větou druhou zákona č. 359/1999 Sb. Z citovaného 
ustanovení jasně vyplývá, že ze státního příspěvku na výkon 
pěstounské péče lze hradit pouze náklady vynakládané na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím nebo osobám v 
evidenci nebo svěřeným dětem a provádění dohled nad 
pěstounskou péčí. Příjemce státního příspěvku na výkon 
pěstounské péče má tak již v současnosti povinnost vést v 
účetnictví odděleně čerpání státního příspěvku. Nově 
navrhovaná povinnost tak žádným způsobem nezvyšuje 
administrativní náročnost vedení účetnictví ze strany 
příjemce příspěvku na výkon pěstounské péče, pouze jasným 
způsobem stanoví povinnost nevyčerpanou část tohoto 
příspěvku, kterou příjemce stejně nemůže, s ohledem na její 
účelovou vázanost, spotřebovat jiným způsobem, za 
kalendářní rok vrátit, jakož i podmínky tohoto vrácení. 
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KZPS ČR 
UZS ČR 

Důvodová 
zpráva 

Důvodová zpráva, bod 137 

Jedná se o vymezení činnosti sociálních pracovníků včetně povinnosti vést 
dokumentaci ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka, který je 
součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Záznamy 
o činnosti, které vyplývají z paragrafu 91, 62, 93, jsou sociální pracovníci 
povinni vést ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka, včetně 
povinnosti předávání povinnosti předávání informaci se souhlasem klienta. 

Odůvodnění: 

Obávám se náročnosti další administrativy a jejího vedení na úkor práce 
s klienty, sociální pracovník nemůže mít povinnost předávat informace, 
pakliže je toto předávání vázáno na souhlas klienta, dále vnímáme významné 
narušení možnosti anonymity 

tato připomínka je zásadní  

Akceptováno 
 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Čl. I bod 29 K bodu 29 (§ 37) 
Požadujeme do § 37 doplnit, že sociální poradenství může být poskytováno 
anonymně. Jelikož základní sociální poradenství je základní činností při 
poskytování všech druhů sociálních služeb, a některé z těchto služeb mohou 
být poskytovány anonymně, je namístě, aby tato možnost byla i u sociálního 
poradenství, aby nedocházelo ke kolizím v této otázce při práci s klientem. 
Anonymní poskytování by mělo být umožněno i u odborného sociálního 
poradenství, jelikož u poraden (občanských a jiných) je žádoucí, aby bariéry 
pro využití této služby byly co nejnižší. 

 ipomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak 
 

Od návrhu taxativního výčtu služeb, které by bylo možné 
poskytovat anonymně MPSV ustupuje a zanechává stávající 
stav, spočívající v možnosti anonymního poskytování podle 
kritérií standardů kvality, která umožňují poskytovateli 
stanovit, kdy službu poskytuje a anonymně a kdy ne.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Čl. I bod 31 K bodu 31 (§ 39) 
Není jasný rozdíl mezi § 39 písm. e) a nově zařazeným písmenem h). 
Doporučujeme některé činnosti, zejména výchovné aktivity, přesunout do 
volitelných činností, stejně jako u denního nebo týdenního stacionáře. 

Vysvětleno 
 
U činnosti „pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání 
v přirozeném sociálním prostředí“ – od návrhu této činnosti 
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Služby osobní asistence jsou často poskytovány seniorům v pokročilém 
stádiu demence, kdy jde hlavně o dohled. Doporučujeme proto úpravu 
sjednotit, služby mají stejný charakter, jen osobní asistence je poskytována 
jako terénní služba. 
 

ministerstvo ustupuje.  
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zůstanou u všech 
druhů sociálních služeb ve stávající úpravě a nebudou 
přesouvány do základních činností volitelných.  
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Čl. I body  
31 až 34 

K bodu 31 až 34 (§ 39 a 40) 
Není zřejmé, proč osobní asistence obsahuje výčet základních činností 
demonstrativně („zejména“) a pečovatelská služba nikoliv. Znamená to, že 
výčet základních činností osobní asistence lze rozšiřovat podle uvážení 
poskytovatele? Požadujeme toto vysvětlit, nebo úpravu sjednotit. Hlavní 
rozdíl v praxi mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou, jejichž 
výraznějším odlišením v zákoně předkladatel změnu zdůvodňuje, je, že 
pečovatelky provádějí úkony (pokud možno v co nejkratším čase), kdežto 
osobní asistent poskytuje svůj čas strávený u klienta. Navrhovaná dikce 
nevede k vytčenému cíli, kterým je rozlišení mezi osobní asistencí a 
pečovatelskou službou. 

 ipomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 
Služba osobní asistence a pečovatelská služba jsou dvě 
rozdílné služby, i přesto, že jejich základním účelem je aby 
osoba mohla zůstat co nejdéle v přirozeném sociálním 
prostředí. Rozsah úkonů stanovuje prováděcí předpis odlišně 
jak v případě stávající úpravy, tak v případě připravované 
úpravy.  
U pečovatelské služby bude poskytnutí stravy a pomoc při 
zajištění stravy navráceno mezi základní činnosti, protože se 
jedná o tradiční činnost, kterou pečovatelská služba poskytuje 
a je po ní ze strany klientely poptávka. Osobní asistence je 
komplexnější službou, která může být poskytována 
celodenně.  
 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Čl. I bod 34 K bodu 34 (§ 40) 
Požadujeme vysvětlit, proč je poskytnutí stravy u pečovatelské služby 
přeřazeno mezi volitelné činnosti, nebo toto přeřadit mezi základní činnosti. 
Zařazení poskytnutí stravy u pečovatelské služby do volitelných základních 
činností se zdá být účelové. Z praxe vyplývá, že rozvoz a podávání obědů je 
jedním z nejčastěji poskytovaných úkonů. 

 ipomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Čl. I bod 36 K bodu 36 (§ 44) 
Požadujeme § 44 upravit tak, že odlehčovací služba bude pouze pobytová 
služba, tak jak to v praxi bývá. Jinak není jasné, jaký je rozdíl mezi terénní 
odlehčovací službou a osobní asistencí a mezi ambulantní odlehčovací 
službou a denním stacionářem. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek a nikoli nahrazování jiných druhů 
služeb. Určitá úprava doby je zde nutná. 
 
Ministerstvo trvá na návrhu – „na dobu nejdéle 3 měsíců 
v průběhu jednoho kalendářního roku“. Cíl služby může být 
naplněn jak poskytováním terénní, ambulantní nebo 
pobytovou formou. 

 
Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
Čl. I bod 45 K bodu 45 (§ 49) 

Pro větší přehlednost doporučujeme zjednodušit definici osob z cílové 
Akceptováno jinak 
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skupiny. Alzheimerova choroba či další druhy demencí spadají do 
chronických onemocnění. Definice osob se překrývá. Doporučujeme 
odstavec 1 formulovat takto: 
„(1) V domovech sociální péče se poskytují pobytové služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, osobám 
s chronickým duševním onemocněním (včetně všech druhů demencí), 
osobám se závislostí na návykových látkách a osobám, které vedou rizikový 
způsob života, jejichž situace nebo zdravotní stav vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby.“. 

 

V domovech sociální péče se poskytují pobytové služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
demence, chronického duševního onemocnění, závislosti na 
návykových látkách nebo nelátkových závislostí, nebo 
osobám, které vedou rizikový způsob života, jejichž situace 
nebo zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Poskytování sociálních služeb v domovech sociální 
péče je přizpůsobeno specifickým potřebám osob.  
 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Čl. I bod 141 K bodu 141 (§ 96) 
Doporučujeme zvážit vhodnost použití slova „určuje“ v písmenu c) 
předmětného ustanovení. Není jasné, jestli „určuje“ je použito ve smyslu 
„specifikuje“ či „definuje“ (např. požadavky, kapacity, hustotu) nebo ve 
smyslu rozhodování a volby, anebo pouze ve smyslu zmapování skutečného 
stavu. Doporučujeme použít významově jednoznačnější sloveso, případně 
jinak specifikovat konkrétní činnosti a jejich výstupy ministerstva v této 
věci. 

 

Neakceptováno - rozpor 
 
Navrhovaná formulace odpovídá obdobné kompetenci kraje 
ve stávajícím znění právní úpravy (§ 95, písm. h) 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Čl. I bod 148 K bodu 148 (§ 100) 
Požadujeme vypustit novelizační bod 148. Tato úprava by znamenala 
rozšíření povinnosti mlčenlivosti na veškeré skutečnosti, které se 
zaměstnanci v sociálních službách dozví v souvislosti s výkonem činností 
sociální práce. Není jasné, co chce předkladatel změnou zákona řešit. 
V důvodové zprávě k bodu 148 a 149 je pouze uvedeno, že „…se rozšiřuje 
okruh osob, kterým je stanovena povinnost mlčenlivosti,“ což je v tomto 
případě přinejmenším zavádějící, jelikož se rozšiřuje okruh chráněných 
skutečností. Zároveň jde takové omezení mlčenlivosti nad rámec obdobných 
případů v legislativě, kde jsou chráněné skutečnosti pozitivně či negativně 
vymezeny – k tomu srov. např. § 15 odst. 3 správního řádu, § 276 odst. 3 
zákoníku práce či § 384 odst. 2 občanského zákoníku. Navrhovaná úprava 
by dovedena ad absurdum znamenala např. i to, že zaměstnanci nebudou 
moci hovořit o své práci na externích supervizích. Dosavadní úpravu 
považujeme za dostatečnou. Pokud má předkladatel na mysli konkrétní 
problémy či skutečnosti, u kterých by měla být stanovena mlčenlivost, měl 
by je s přiměřenou mírou obecnosti v zákoně specifikovat.  

 ipomínka je zásadní. 
 
 

Akceptováno 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Čl. I body 
150, 156 a 

157 

K bodům 150, 156 a 157 (§ 101, 105a a 105b) 
Formulace použité v § 101, 105a a 105b novelizovaného znění zákona jsou 
nejasné. Musí být zřejmé, že existuje volba mezi tím, zda finanční prostředky 
budou použity jako dotace, nebo budou použity na financování plnění 

Akceptováno 
 
Formulace § 101 odst. 1 bude upraven. 
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zadaného jako veřejná zakázka. V případě, že se jedná o veřejnou zakázku, 
nemá zadavatel volbu postupovat v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek či podle jiného právního předpisu a musí tak vždy 
respektovat pravidla stanovená zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
Požadujeme proto tuto oblast vyjasnit. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

§§ 105a a 105b se zrušují 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Čl. I bod 150 K bodu 150 (§ 101) 
Ustanovení § 101 novelizovaného znění zákona označuje zdroje financování 
sociálních služeb, mezi které uvádí zadávání veřejných zakázek podle 
zvláštního právního předpisu. Zadávání veřejných zakázek však není 
zdrojem financování, je to v té nejobecnější rovině proces výběru 
dodavatele, přičemž u zadávání veřejných zakázek je tento proces regulován 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Požadujeme tedy vysvětlit od 
předkladatele, co chtěl uvedeným ustanovením vyjádřit.  

Dále upozorňujeme, že v poznámce pod čarou č. 70, která se k tomuto 
ustanovení váže, je uveden neplatný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Tento je potřeba nahradit platným a již i účinným zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
 
Viz výše. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
Čl. I bod 156 K bodu 156 (§ 105a) 

Z § 105a novelizovaného znění zákona plyne možnost nepostupovat při 
zajišťování dostupnosti poskytování sociální služby podle ZZVZ a 
zajišťovat tak jejich dostupnost prostřednictvím možnosti dané tímto 
speciálním zákonem (zákonem o sociálních službách), a to použít přiměřeně 
ustanovení občanského zákoníku o veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku. 
Z ustanovení není zřejmé, zda se jedná o výběr dodavatele, kterému budou 
za poskytnutá plnění naležet platby – jednalo by se tak o veřejnou zakázku – 
či zda se jedná o výběr subjektu, kterému bude poskytnuta dotace na 
poskytování sociální služby. Požadujeme proto obsah tohoto ustanovení 
vyjasnit. 

 připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Viz výše. 

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Čl. I bod 156 K bodu 157 (§ 105b) 
U § 105b novelizovaného znění zákona požadujeme blíže specifikovat, kdy 
se při výběru dodavatele k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
postupuje na základě pravidel v tomto ustanovení popsaných. Jde-li o 
veřejnou zakázku, musí kraj jakožto veřejný zadavatel především dodržet 
veškerá pravidla vyplývající ze ZZVZ. Tedy v případě zadávání sociálních 

Akceptováno 
 
Viz výše. 
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služeb (výběru jejich dodavatele) postupovat v režimu, který ZZVZ pro 
zadávání sociálních služeb stanoví. Na základě evropských směrnic, které 
byly do ZZVZ transponovány, se v případě sociálních služeb jedná o 
zjednodušený režim. Pouze u veřejných zakázek na sociální služby malého 
rozsahu (tedy u těch, u kterých je předpokládaná hodnota rovna nebo nižší 
než 2 mil. Kč bez DPH) zadavatel není povinen zadat sociální služby 
v zadávacím řízení. Při jejich zadávání je však povinen dodržet zásady podle 
§ 6 ZZVZ, tedy zásadu transparentnosti a přiměřenosti a zásady rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. Kraj jakožto veřejný zadavatel musí 
rovněž v souladu s § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu 
uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to u 
smluv na veřejnou zakázku, jejíž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH (bližší 
podrobnosti viz § 219 ZZVZ). Ustanovení 105b musí být tedy dáno do 
souladu s výše uvedenou úpravou ZZVZ, tedy požadujeme, aby z něj 
jednoznačně vyplývalo, ve kterých případech se má kraj coby veřejný 
zadavatel ustanovením § 105b řídit a kdy se jím naopak řídit nesmí, aby 
nedocházelo k porušování povinností stanovených v ZZVZ. Požadujeme od 
předkladatele rovněž vysvětlit, proč považuje za správné provádět takovouto 
regulaci zákonem. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
RIA K bodu 1.2 – Definice problému (str. 11) 

Požadujeme doplnit tuto část RIA. Při popisu problému, který se týká 
nelegálních poskytovatelů pobytových sociálních služeb, předkladatel 
neuvádí hlavní důvod vzniku takových subjektů, kterým je nedostatek 
stávajících zařízení sociálních služeb a neschopnost registrovaných subjektů 
pokrýt poptávku po takových službách. Není tedy jasné, zda novela zákona 
o sociálních službách reaguje i na tento problém a jakým způsobem, a to 
zejména v souvislosti s demografickým stárnutím společnosti a při 
současném výrazném nedostatku pracovníků v sociálních službách. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 
 
RIA bude doplněna. 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

RIA K bodu 1.6 – Zhodnocení rizika (str. 36) 
Požadujeme vypustit první odstavec na str. 36, případně jej přesunout do 
úvodní části RIA, ve které se zdůvodňuje, proč byla novela zákona 
připravena. RIA slouží k vyhodnocení, zda je regulace nutná, a má přinést 
různé varianty řešení identifikovaného problému. Cílem novely zákona jistě 
není plnění politického zadání, ale dosažení optimálního fungování 
sociálního systému. Rizikem by tedy nemělo být nesplnění politického 
zadání, ale důsledky špatně nastavené regulace. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 

RIA bude doplněna. 
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Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

Čl. I bod 110 Tímto ustanovením se navrhuje, aby registrující orgán, jež je oprávněn 
provádět kontrolu i u fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno 
rozhodnutí o registraci, mohl požádat o součinnost při kontrolní činnosti i 
další subjekty, mimo jiné též příslušný živnostenský úřad. Z doplněného 
textu požadujeme vypustit slova „s příslušným živnostenským úřadem, 
popřípadě také“ vzhledem k tomu, že poskytování sociálních služeb není 
živností a není proto důvodné stanovovat pro živnostenské úřady povinnost 
zúčastňovat se kontroly uvedených subjektů. Pokud vyvstane situace, že 
součinnost živnostenských úřadů je při kontrole nezbytná, je v konkrétním 
případě možné spolupráci zajistit ve smyslu § 8 odst. 2 správního řádu. 
Vzhledem k tomu, že toto ustanovení lze využít i v případě dalších 
zmiňovaných orgánů, dáváme na zvážení, zda nevypustit celý nově 
navrhovaný text. 
Zásadní připomínka 
 
 
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

Čl. I bod 158 V návaznosti na úpravu § 82b navrhujeme doplnit ustanovení § 107 o 
uvedení skutkové podstaty přestupku fyzické osoby, jenž spočívá 
v poskytování sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování. 
S ohledem na navrhovanou účinnost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, podle kterého se správní delikty stávají 
přestupky, doporučujeme sladit úpravu zákona o sociálních službách 
s tímto zákonem, zejména proto, že se navrhuje jeho účinnost dnem 1. září 
2017. 
Zásadní připomínka. 
 

Vysvětleno 
 
 
 

Ministerstvo 
školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Čl. I bod 57 Zásadní připomínka:  

K novelizačnímu bodu 57 zákona o sociálních službách: V § 34 odst. 1 
písm. k) zákona o sociálních službách jsou ustanovena zařízení služeb pro 
rodinu, kterými jsou mimo jiné azylová zařízení pro děti a pobytová zařízení 
pro nezaopatřené děti. 
V § 58 odst. 2 písm. c) a d) jsou tato zařízení specifikována jako totožná 
zařízení pro umístění dítěte bez doprovodu dospělé osoby v azylovém 
zařízení na dobu nejvýše 6 měsíců a v pobytovém zařízení pro nezaopatřené 
děti  na dobu delší než  6 měsíců. 

Z novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí pak vyplývá, že azylová 
zařízení pro děti na přechodnou dobu nahrazují zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, kde skutečně je žádoucí, aby zde byly umístěny děti, 
které jsou týrány nebo je-li jejich život ohrožen, pro krizovou sociální 
situaci rodiny apod. Tyto děti  je nezbytné akutně umístit do zařízení 

Neakceptováno - rozpor 
 
Navrhovaná úprava služby poskytované v pobytovém 
zařízení pro děti, jejichž rodiče dlouhodobě neplní povinnosti 
nebo nevykonávají práva rodičů, nijak nezasahuje do činnosti 
a působnosti školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, 
které v souladu s § 1 odst. 2 zákona  
č. 109/2002 Sb. zajišťují péči o děti výlučně na základě 
rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném 
opatření. V případě zde upravených pobytových služeb se 
naopak předpokládá poskytování služby primárně na 
smluvním základě. Jestliže bude o úpravě péče o dítě 
rozhodovat soud a nebude možné ponechat dítě v péči rodičů 
ani ho svěřit do náhradní rodinné péče, bude záležet na 
vyhodnocení soudu, jaký typ pobytového zařízení bude 
považovat za nejvhodnější náhradní výchovné prostředí pro 
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a nepředpokládá se zde jejich pobyt delší než 6 měsíců. 

Zavedení pobytových zařízení podle odst. 2 písm. d) se jeví jako 
problematické, protože není zřejmé, z jakých důvodů soud rozhodne o 
svěření dítěte do pobytového zařízení podle zákona o sociálních službách 
nebo do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy podle zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 
a o změně dalších zákonů. Navrhovaná úprava neřeší vztah obou zákonů. 

V tomto ohledu považujeme také za vhodné aktualizovat údaje o ústavní a 
ochranné výchově a jejich vyhodnocení, ze kterých vychází závěrečná 
zpráva hodnocení dopadů regulace.  

Vzhledem k tomu, že umístění dítěte do institucionální péče má 
představovat až poslední možnost řešení krizové situace, je třeba 
za vhodnější způsob řešení péče o ohrožené děti považovat podporu služeb 
blízkých rodině (např. pěstounská péče). Úprava zavádějící další typ 
institucionální péče k tomuto cíli nesměřuje. 

S ohledem na výše uvedené problematické aspekty související s novou 
úpravou pobytových zařízení pro nezaopetřené děti bude nezbytné tyto 
aspekty předloženého návrhu vyjasnit. 

 

Z Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí i z usnesení 
vlády č. 1033 ze dne  
23. listopadu 2016 vyplývá cíl snižovat kapacity pobytových zařízení. 

Z hlediska současných nabízených služeb je nabídka a škála pobytových 
zařízení dostatečná  
a neexistuje racionální důvod, proč je rozšiřovat o další typy zařízení. 

Ze znění navrhovaného ustanovení neplyne předpoklad, že půjde primárně o 
smluvní vztah bez soudního rozhodnutí. Naopak je žádoucí, aby v případě 
předpokladu pobytu delšího než 6 měsíců bylo dítě do zařízení umístěno na 
základě rozhodnutí soudu. 

MŠMT trvá na své zásadní připomínce s tím, že navrhovaná úprava 
v rozporu s koncepčními záměry zavádí další druh institucionálního 
pobytového zařízení, které navíc dubluje nabídku již v současnosti 
funkčních dětských domovů i dalších školských zařízení pro výkon ústavní 
výchovy. 

V současné době je možný smluvní pobyt dítěte v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc (azylové zařízení pro děti na přechodnou dobu) 

konkrétní dítě s ohledem na jeho věk, individuální potřeby a 
místo bydliště. Pokud jde o pobytovou službu poskytovanou 
v azylovém zařízení pro děti (v rámci vypořádání připomínek 
v „domově pro děti na přechodnou dobu“), řada školských 
dětských domovů dnes současně provozuje i zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb. 
Provozovatelé těchto stávajících ZDVOP budou moci 
požádat o registraci k poskytování nově upravené služby 
pobytového zařízení pro děti na přechodnou dobu. 
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na dobu nejvýše 6 měsíců a není žádoucí z hlediska jistot dítěte tento pobyt 
smluvně prodlužovat. Po 6 měsíční péči v azylovém zařízení, pokud není 
možný jeho návrat do rodiny, by měla následovat pěstounská péče nebo 
soudní rozhodnutí o umístění do příslušného školského zařízení. Rozhodně 
nelze souhlasit s rozšířením pobytových zařízení o zařízení pro děti, jejichž 
umístění by mělo trvat déle než 6 měsíců, neboť v tomto typu zařízení 
vidíme skryté pokračování péče azylového zařízení, jen pod jiným názvem. 

 

Ministerstvo 
vnitra 

Obecně Obecně k návrhu jako celku: 
1. V obecné části důvodové zprávy, konkrétně pak v pasáži 

věnované hodnocení hospodářských a finančních dopadů na rozpočty, se 
uvádí, že navrhovaná právní úprava bude mít dopad jak na státní rozpočet, 
tak na ostatní veřejné rozpočty. V celém materiálu však dle našeho názoru 
není řečeno, jakým způsobem budou tyto náklady hrazeny, proto 
požadujeme konkretizovat, jakým způsobem budou předpokládané náklady 
hrazeny, tj. zda to bude v rámci stávajícího rozpočtu Ministerstva práce a 
sociálních věcí nebo bude třeba tuto rozpočtovou kapitolu posílit. 

2. Požadujeme projednání materiálu na Radě vlády pro 
veřejnou správu, neboť jeho projednání tímto subjektem pokládáme za 
nebytné i s ohledem na skutečnost, že hodnocení dopadů regulace není 
v případě tohoto materiálu dostatečné. Některé finanční dopady na obce 
(např. nově stanovená působnost pověřených obecních úřadů a nově pojaté 
vzdělávání dle zákona o sociálních službách u dotčených úředníků – 
sociálních pracovníků) nejsou v hodnocení dopadů vůbec zahrnuty. Dále 
není zřejmé, zda navýšení finančních prostředků pro krajské úřady (navýšení 
úvazků registrátorů kvůli přeregistraci značného množství poskytovatelů 
sociálních služeb, tj. 68 úvazků s ročními náklady cca 39 mil. Kč 
 - str. 49 RIA) bylo náležitě předem projednáno s Ministerstvem financí, aby 
tyto finanční prostředky nakonec nemusely být hrazeny krajskými 
samosprávami. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno 
 
 
1. RIA bude doplněna 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Obecně Obecně k přestupkům: 
Upozorňujeme, že aktuálně je Poslaneckou sněmovnou 

projednáván jako sněmovní tisk č. 929 návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich a zákona o některých přestupcích (dále jen „doprovodný zákon“). 
Doprovodný zákon provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých 
zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy 
odpovědnosti za přestupek. Mimo jiné zasahuje i do zákonů č. 582/1991 Sb., 
č. 359/1999 Sb., č. 108/2006 Sb. a č. 111/2006 Sb. 

Vzhledem k tomu, že doprovodný zákon má nabýt účinnosti 1. 7. 

Akceptováno 
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2017, je nutné jej s dotčenými předpisy vzájemně koordinovat tak, aby 
neprováděly vzájemně si odporující úpravy, neboť jinak by v případě 
schválení obou předpisů vznikly aplikační problémy. Protože navrhovaný 
zákon má nabýt účinnosti 1. září 2017 či později, je nezbytné jej upravit 
v souladu s návrhem doprovodného zákona. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Obecně Obecně k části deváté zákona o sociálně-právní ochraně dětí: 
Dovolujeme si upozornit, že doprovodný zákon mění znění celé 

části deváté. Je proto ke zvážení, zda je nutné tato ustanovení opět měnit. 
Pokud předkladatel dospěje k názoru, že ano, je potřeba je měnit 
v návaznosti na znění uvedené v doprovodném zákoně.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Čl. I bod 63 K čl. I bodu 63 – k § 60a zákona o sociálních službách: 
 Je navrhováno rozšíření cílové skupiny osob, kterým má být 
poskytována pomoc v intervenčních centrech, a to o osoby, které jsou 
„obětmi genderově podmíněného násilí“. Postrádáme však vymezení tohoto 
pojmu, přičemž ani důvodová zpráva není v tomto směru příliš přínosná.  
 Především však připomínáme, že intervenční centra byla zřízena 
jako služba navazující na vykázání osoby ze společné domácnosti podle 
zákona o Policii České republiky v případech domácího násilí. Intervenční 
centra se na tyto služby specializují a jsou poskytovány i osobám, které se na 
intervenční centra obrátí, aniž by před tím došlo k policejnímu vykázání. 
Genderově podmíněné násilí páchané známým i neznámým pachatelem 
(např. sexuální násilí) není problematika pouze domácího násilí, ale 
i problematika cílové skupiny obětí trestné činnosti a je tudíž zajišťována i 
službami dalších občanských poraden nebo jako služby odborného 
sociálního poradenství. Pokud by došlo k rozšíření činnosti intervenčních 
center i na oběti genderově podmíněného násilí, vyvolá to potřebu mnoha již 
dnes fungujících služeb registrovat se jako intervenční centra. Rozšíření 
počtu intervenčních center by mohlo vést k narušení spolupráce 
intervenčních center s Policií České republiky, protože policisté mají 
povinnost podle zákona o Policii České republiky zasílat úřední záznam o 
vykázání místně příslušnému intervenčnímu centru a pokud budou v místě 
působení příslušná dvě a více intervenčních center, vyvolá tato povinnost 
komplikace. Policisté budou nuceni zasílat oznámení několika intervenčním 
centrům a ta budou následně jednotlivě oslovovat a nabízet pomoc oběti 
(intervenční centra mají povinnost kontaktovat oběť domácího násilí po 
provedení policejního vykázání). Tím se mimo jiné vyvolává i riziko 
sekundární viktimizace oběti vzhledem k tomu, že bude nucena opětovně 
komunikovat s více kontaktními místy, která ji osloví s nabídkou pomoci. Již 
v minulosti jsme takový konflikt řešili a oběti situaci, kdy byla místně 

Akceptováno jinak 
 
Je navržen nový druh služby  - §60b pro cílovou skupinu 
oběti genderově podmíněného násilí. 
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příslušná dvě intervenční centra, hodnotily velmi negativně. Současná síť 
intervenčních center je dobře fungující a není žádoucí ji narušovat. 
 Obecně nezpochybňujeme potřebu poskytovat pomoc obětem 
genderově podmíněného násilí a i potřebu nutného plošného pokrytí celé 
republiky, ale domníváme se, že navrhovaná právní úprava nepokrývá celou 
problematiku a neřeší další problémy s tímto fenoménem spojené. 
Navrhujeme proto spíše vznik nového samostatného ustanovení  
zabývajícího se oběťmi genderově podmíněného násilí, kde by bylo 
vymezeno, kdo a jaké sociální služby jim poskytuje. Požadujeme proto v § 
60a vypustit slova „Služba je poskytována také osobám, které jsou oběťmi 
genderově podmíněného násilí.“ a nahradit je zněním: 
„Služba je poskytována také dalším osobám žijícím ve společné domácnosti,  
ve které dochází k násilí.“. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Čl. I bod 110 K čl. I bodu 110 – k § 82b zákona o sociálních službách: 
 

Ustanovení upravuje spolupráci kontrolních orgánů, přičemž podle 
důvodové zprávy má toto ustanovení přispět k větší efektivitě řešení 
problematiky existence nelegálních služeb. V této souvislosti upozorňujeme, 
že obdobný právní institut obsahuje již § 25 a násl. zákona č. 255/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád). 

Z důvodu zamezení vzniku možné duplicitní právní úpravy 
požadujeme nově doplňované ustanovení buď vypustit pro jeho 
nadbytečnost, nebo upravit tak, aby nebylo shodné s kontrolním řádem, kdy 
případná odchylka musí být řádně odůvodněna v důvodové zprávě. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Čl. I bod 124 K čl. I bodu 124 – k § 91 odst. 7 zákona o sociálních službách: 
V § 91 se navrhuje vložení nového odstavce 7, z jehož znění 

vyplývá, že obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn uzavřít 
smlouvu o poskytnutí pobytové sociální služby podle § 58 odst. 2 písm. c) 
dítěti, které splňuje zákonné podmínky. Na základě zákona by tak obecní 
úřad obce s rozšířenou působností byl namísto dítěte jednou  
ze smluvních stran a druhou smluvní stranou by byl poskytovatel služby 
v pobytové  
formě - v azylovém zařízení. Je třeba zdůraznit, že smlouvu nemůže uzavřít 
obecní úřad jakožto orgán obce, neboť nemá právní osobnost; smlouvu může 
uzavřít pouze obec. Pokud by uzavírala smlouvu obec, jednalo by se o výkon 
působnosti samostatné, nikoliv přenesené, jak je nyní koncipováno znění § 
91 odst. 7.  

Jak vyplývá z předloženého návrhu, nové ustanovení § 91 odst. 7 
zákona  

Akceptováno 
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o sociálních službách by mělo mít návaznost na nové znění § 16b zákona o 
sociálně-právní ochraně dětí. Z něj však vyplývá, že obecní úřad obce 
s rozšířenou působností rozhoduje na žádost podanou jménem dítěte 
vyjmenovanými subjekty o vydání souhlasu s prodloužením smlouvy o 
poskytnutí pobytové sociální služby příslušnému dítěti; účastníky řízení jsou 
dítě  
a poskytovatel sociálních služeb. Důvodová zpráva pak odkazuje na stávající 
znění § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách a mj. uvádí, že „podle 
současného znění § 91 odst. 6 je obecní úřad obce s rozšířenou působností 
oprávněn uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby osobě, která není 
schopna sama jednat a nemá zástupce“.  

Z důvodové zprávy tedy jednoznačně vyplývá, že obecní úřad obce 
s rozšířenou působností má být oprávněn uzavřít konkrétní smlouvu, tj. že je 
v postavení smluvní strany. Vyjdeme-li však ze zákonného znění § 91 odst. 
6, pak platí, že obecní úřad obce s rozšířenou působností zastupuje 
příslušnou osobu při uzavírání smlouvy. Z uvedeného tedy lze dovodit, že 
obecní úřad obce s rozšířenou působností žádnou smlouvu neuzavírá, není a 
ani nemůže být smluvní stranou, pouze smluvní stranu zastupuje. Na tomto 
principu mělo být zřejmě koncipováno i nové znění § 91 odst. 7 - obecní 
úřad obce s rozšířenou působností by měl při uzavírání smlouvy dítě 
zastupovat. Navrhujeme proto znění přeformulovat.  

Pokud by ustanovení zůstalo v nyní předložené podobě, zásadně 
s ním nesouhlasíme, a to z důvodu nedostatku právní osobnosti orgánu obce. 
Na § 91 odst. 7 odkazuje § 91a odst. 1, podle něhož je obecní úřad obce 
s rozšířenou působností oprávněn v taxativně vymezených případech za 
osobu, která s uzavřením smlouvy o poskytování pobytové sociální služby 
neprojevila souhlas, uzavřít takovou smlouvu a její změny. I z tohoto znění 
tedy vyplývá, že obecní úřad obce s rozšířenou působností by měl vystupovat 
v postavení zástupce příslušné osoby, nikoliv v postavení smluvní strany. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Čl. I bod 124 K čl. I bodu 124 – k § 91 odst. 8 zákona o sociálních službách: 
Je navrhováno vložení nového odstavce 8, kde se mj. uvádí, že 

smlouvu o poskytnutí pobytové sociální služby osobě mladší 15 let bez 
doprovodu dospělé osoby lze uzavřít nejvýše na dobu 3 měsíců, přičemž její 
trvání lze prodloužit pouze se souhlasem orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí. 

Upozorňujeme, že pokud by jednou ze smluvních stran měla být 
obec, pak by šlo o výkon samostatné působnosti a mohlo by být sporné, když 
by rozhodování obce, jakožto samostatného subjektu s právní osobností při 
uzavírání smlouvy bylo omezováno jinými subjekty – byť na základě 
zákona. Navrhujeme přeformulovat text v souladu s naší předchozí 
připomínkou, neboť s předloženým zněním nesouhlasíme. 

Akceptováno 
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Pokud jde o lhůtu 3 měsíců u uzavření smlouvy o poskytnutí 
pobytové sociální služby, požadujeme zpřesnit, zda půjde o dobu 3 měsíců 
bezprostředně následujících anebo o celkovou dobu 3 měsíců za kalendářní 
rok.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Čl. I bod 127 K čl. I bodu 127 – k § 91d zákona o sociálních službách: 
1. K působnosti při zajišťování výkonu státní správy v 

oblasti sociálních služeb v území (§ 91d) uvádíme, že návrhem je 
doplňována nová úroveň – obce s pověřeným obecním úřadem, kdy tato 
změna s sebou nese požadavky na odpovídající personální zabezpečení této 
působnosti. Sociální pracovník bude úředníkem územního samosprávného 
celku ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb.,  
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů. Takový úředník bude patrně muset prokázat 
zvláštní odbornou způsobilost pro správní činnost „v sociálních službách“, 
bude muset rovněž splnit kvalifikační předpoklady a absolvovat další 
vzdělávání dle zákona o sociálních službách.  
Finanční náklady s tímto spojené vzniknou zaměstnavateli úředníka. 
Hodnocení dopadů regulace žádné finanční náklady nezmiňuje a 
nezohledňuje. Požadujeme tedy doplnění a zajištění adekvátního navýšení 
příspěvku na přenesenou působnost. 

2. V předmětném ustanovení je doplňován též újezdní úřad. 
Máme za to, že ke dni1. 1. 2016, tj. s účinností zákona č. 15/2015 Sb., o 
zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o 
změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích 
vojenských újezdů), fakticky zanikla nutnost vykonávat sociální práci na 
území vojenských újezdů, neboť na současném zmenšeném územní 
vojenských újezdů již legálně nepobývají žádné civilní fyzické osoby, osoby 
vojenské pak zde pouze vykonávají povolání. Rovněž pak povinnost 
pracovníků újezdních úřadů vyhledávat nelegální poskytovatele sociálních 
služeb bez oprávnění pro stávající území vojenských újezdů postrádá smysl. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Bod 1 – Vysvětleno 
 
Na pověřených obecních úřadech již sociální pracovníci 
působí a to v rámci režimu popisovaném MV (dle zákona o 
pomoci v hmotné nouzi), není předpoklad, že by se 
ZÁSADNÍM způsobem navyšoval počet těchto pracovníků 
či, že by docházelo k zásadnímu nárůstu počtu pracovníků, 
kteří by absolvovali ZOZ popř. povinné vzdělávání. 
Co se týká ZOZ pak by se týkalo pouze nově přijatých 
sociálních pracovníků bez kumulace funkce, neboť při 
kumulaci funkce takový sociální pracovník může vykonat 
ZOZ i podle uvážení daného úřadu, a to např. z veřejné 
správy, která se nijak nedotýká činností sociální práce. 
Sociální pracovníci, kteří na úřadech již působí, ZOZ splňují 
podle zákona o úřednících samosprávných celků. Zákon č. 
108/2006 Sb., neukládá sociálnímu pracovníkovi pro splnění 
jeho kvalifikace mít ZOZ, takový pracovník musí splnit 
pouze odbornou způsobilost danou § 110 uvedeného zákona. 
Jedinou další povinností, kterou má sociální pracovník na 
úřadě je povinnost splnění vzdělávání v rozsahu 24hodin za 
rok, podle § 111 téhož zákona. 
 
Bod 2 – Akceptováno 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Čl. I bod 142 K čl. I bodu 142 – k § 96b odst. 1 zákona o sociálních službách: 
Na základě § 96b odst. 1 by Ministerstvo vnitra nebo Policie České 

republiky měly zaměstnancům vyjmenovaných úřadů poskytovat údaje 
z příslušných registrů a to pro „účely výkonu činností sociální práce podle § 
91d, § 92 a 93“.  

Především v tomto směru upozorňujeme, že adresáty tohoto 
oprávnění (využívat údaje) nejsou samotní zaměstnanci (sociální pracovníci), 
nýbrž dotyčné obecní a krajské úřady. 

Dále připomínáme, že dle ustálené legislativní praxe jsou 

Akceptováno 
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ustanovení upravující přístup k údajům ze základních registrů a podobných 
informačních systémů koncipována tak, že oprávněné orgány využívají 
vyjmenované údaje, nikoli že jim je správci předmětných informačních 
systémů poskytují.  

Požadujeme proto § 96b přepracovat a příslušné změny provést i 
ve stávajícím § 30.   
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Čl. I bod 142 K čl. I bodu 142 – k § 96b odst. 1 písm. a) zákona o sociálních službách: 
Požadujeme vypustit slova „souhrnné referenční“, aby byla 

navrhovaná právní úprava v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Čl. I bod 154 K čl. I bodu 154 – k § 103 zákona o sociálních službách: 
1. Ustanovení upravuje v návaznosti na vznik nové působnosti 
pověřených obecních úřadů poskytnutí příspěvku formou účelové 
dotace. Zvolené řešení není nijak      odůvodněno.  
     V tomto případě nicméně neexistuje žádný důvod, proč by 
činnost sociálního pracovníka na úrovni obce s pověřeným 
obecním úřadem, která je bezpochyby     výkonem přenesené 
působnosti, nemohla být pokryta navýšením příspěvku na   výkon 
přenesené působnosti. 
2. Upozorňujeme, že poslední věta ustanovení je nadbytečná, 
neboť tato   problematika je již upravena v § 19 odst. 2 zákona č. 
218/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů  
      (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

1. Vysvětleno  
 

Viz připomínka k čl. I bod 127. 
Do RIA bude doplněna informace o tom, že probíhá 
vzdělávání rovněž podle zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících samosprávných celků. 
 
2. Akceptováno  

 

Ministerstvo 
vnitra 

Čl. I bod 164 K čl. I bodu 164 – k § 107 odst. 5 a 6 zákona o sociálních službách: 
Slova „správního deliktu“ navrhujeme nahradit slovem 

„přestupku“ v návaznosti na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, který nabude účinnosti 1. Července 2017. Uvedený 
zákon již neoperuje s pojmem „správní delikt“, ale důsledně jej nahradí 
pojmem „přestupek“.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno  
 

Ministerstvo 
vnitra 

Čl. I bod 165 K čl. I bodu 165 – k § 107 odst. 7 zákona o sociálních službách: 
1. Slova „Za správní delikt se uloží pokuta do“ navrhujeme 

nahradit slovy „Za přestupek lze uložit pokutu do“ tak, aby došlo ke 
sjednocení s dikcí v § 106 odst. 5 a s úpravou navrženou v doprovodném 
zákoně.  

Akceptováno 
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2. V písmenech a) až f) navrhujeme slova „správní delikt“ nahradit 
slovem „přestupek“ v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich.  
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Čl. I bod 166 K čl. I bodu 166 – k § 108 zákona o sociálních službách: 
Dovolujeme si upozornit, že po nabytí účinnosti doprovodného 

zákona se § 108 již nebude členit na odstavce. Proto je nutné upravit návrh 
zákona (novelizační body 166 – 169) v souladu s touto skutečností.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
K čl. I bodu 166 – k § 108 odst. 4 zákona o sociálních službách: 

Slova „v prvním stupni“ navrhujeme vypustit pro nadbytečnost. 
Legislativní rada vlády se v souvislosti s doprovodným zákonem pokouší 
sjednotit formulace v jednotlivých právních předpisech výše uvedeným 
způsobem.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
vnitra 

Čl. I bod 169 K čl. I bodu 169 – k § 108 odst. 4 písm. e) bod 4 zákona o sociálních 
službách: 

Slova „správní delikt“ navrhujeme nahradit slovem „přestupek“ v 
souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno 
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Ministerstvo 
vnitra 

RIA K Závěrečné zprávě z Hodnocení dopadů regulace (RIA): 
1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace hodnotí 

již ve svém úvodu dopady změny zákona na rozpočty územních 
samosprávných celků jako neutrální (viz str. 3, str. 5). „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.“ Nicméně je zde zároveň naznačena i 
možnost zvýšených finančních nákladů spojených se zvýšenými požadavky 
na personální zabezpečení „Pokud bude zavedena povinnost soutěžit v rámci 
obsazování/aktualizace sítí sociálních služeb, mohou se objevit zvýšené 
požadavky na personální zabezpečení tohoto procesu.“ Dále se opět 
dočteme, že dopady jsou neutrální. „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.“ Nicméně opět je zde přímo v textu naznačena hrozba zvýšených 
finančních nákladů pro obce a kraje. „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.“ Lze dovozovat, že 
zvýšené finanční náklady samosprávám touto novelou vzniknou  
a tudíž je nutné s nimi počítat a rovněž mít zajištěno jejich finanční krytí. 

2. Doplnění stávajícího § 93 zákona o sociálních službách 
přináší nové povinnosti krajským úřadům, přičemž není zřejmé, jak bude 
tato zátěž krajským samosprávám, na které v důsledku dopadne, finančně 
kompenzována. Nový  
§ 93b a následně i § 116b zákona o sociálních službách zavádí nové 
vzdělávání pro vedoucí pracovníky, kteří nejsou zařazeni jako sociální 
pracovník, ale řídí činnost sociálních pracovníků. Takovéto vzdělávání je do 
jisté míry duplicitní se vzděláváním vedoucích úředníků dle zákona o 
úřednících. Finanční dopady  
s tímto vzděláváním spojené nejsou v RIA zmíněny ani vyčísleny.  

3. K dalšímu vzdělávání sociálního pracovníka (§ 111 
zákona o sociálních službách) lze pouze uvést, že v RIA nejsou zahrnuty a 
kvantifikovány finanční dopady pro zaměstnavatele sociálního pracovníka. 
Dále není nijak zmíněno souběžné (takřka duplicitní) průběžné vzdělávání 
sociálních pracovníků jako úředníků územních samosprávných celků podle 
právní úpravy zákona o úřednících (viz k tomu teze prováděcího právního 
předpisu zahrnující obsah a časovou dotaci – učební plán plánovaného 
Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách). Zvýšený počet 

Bod 1 Akceptováno  
 
Bod 2. Vysvětleno 
 
Navrhované ustanovení podporuje zvyšování kvality výkonu 
sociální práce, když vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí, 
organizují a kontrolují činnost sociálních pracovníků, by měli 
být alespoň v základním rozsahu orientováni v problematice 
sociálního zabezpečení a sociální práce, protože jejich 
rozhodnutí přímo ovlivňují kvalitu výkonu sociální práce 
směrem ke klientům sociální práce 
 
Bod 3. Vysvětleno 
 
Ke kvantifikaci finančních dopadů nebylo přistoupeno z toho 
důvodu, že novelizací ustanovení nedochází k výrazným 
změnám. Nedošlo k navýšení počtu hodin povinného 
vzdělávání. Stále platí 24 hodin za rok, stejně jako souběžné 
vzdělávání podle zákona o úřednících. K navýšení hodin 
kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách 
(netýká se však zaměstnanců KÚ a ORP a POÚ) také 
nedojde. 
 
Do RIA bude doplněna informace o tom, že probíhá 
vzdělávání rovněž podle zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících samosprávných celků 
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hodin vzdělávání přináší zvýšenou zátěž pro zaměstnavatele – pro územní 
samosprávy (obce a kraje). Je tedy evidentní, že celý materiál je nutno 
z hlediska vyhodnocení nákladů dopracovat. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
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Místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a 
inovace 

Obecně 
Obecně k materiálu – Zásadně nesouhlasíme se začleněním sociálně-právní 
ochrany dětí pod sociální služby a požadujeme vypustit z § 34 odst. 1 písm. 
k) body 4 a 5 a navazující ustanovení, kterými se mají zařízení sociálně-
právní ochrany změnit na pobytová zařízení sociálních služeb pro děti bez 
rodičů. 

Odůvodnění: 

Sociálně-právní ochrana dětí není sociální službou, neboť musí být daleko 
přísněji garantována státem a realizována i proti vůli samotných rodičů 
ohrožených dětí v případech, kdy jsou práva těchto dětí v kolizi s právy 
jejich rodičů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
V úpravě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, se ruší duplicitní úprava ambulantních služeb 
poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, které jsou obsahově totožné se sociálními 
službami pro rodiny a děti. Pokud jde o pobytová zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), jedná 
se svým charakterem rovněž o pobytovou sociální službu, 
jejíž setrvání v režimu zákona č. 359/1999 Sb. není důvodné. 
V zákoně č. 359/1999 Sb. zůstává ponechána pouze úprava 
pověření k výkonu specifických služeb v oblasti náhradní 
rodinné péče, neboť tyto služby nelze v tuto chvíli dost dobře 
podřadit pod sociální služby vzhledem k obtížnému 
vymezení „nepříznivé sociální situace“, na kterou by 
v případě zájemců o náhradní rodinnou péči měly takové 
služby reagovat. 

„Sociálně-právní ochrana“ poskytovaná fyzickými a 
právnickými osobami na základě „pověření“ podle § 48 a 
násl. zákona č. 359/1999 Sb. je sociální službou, čemuž 
odpovídá i obsahová totožnost jak procesu „registrace“, tak i 
práv a povinností „pověřené osoby“, které jsou stejné jako 
v případě poskytovatele sociálních služeb. Služby podle 
zákona č. 359/1999 Sb. navíc vůbec nejsou garantovány 
veřejné správou, neboť v zákoně zcela chybí to, co obsahuje 
zákon o soc. službách již dnes (plánování, vytváření sítě 
služeb, povinnost zajišťovat územní a časovou dostupnost 
služeb). Začleněním služeb, dosud poskytovaných v rámci 
soc.-práv. ochrany dětí tak naopak dojde k posílení těch 
principů, které připomínkové místo požaduje, když je však 
mylně spojuje s platnou úpravou zákona č. 359/1999 Sb., 
v níž však vůbec zakotveny takové principy nejsou. 

Místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a 
inovace 

Obecně 
Obecně k materiálu – Některá ustanovení, která zavádí nové druhy 
sociálních služeb, pokládáme za sporná, protože představují přílišnou 
regulaci státu i těch činností, které do oblasti sociální péče nespadají 
(případně spadají jen okrajově) – např. § 35 odst. 1 písm. r) a některá další 
navazující ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Pastorační a duchovní péče je navrhována jako základní 
volitelná činnost, kterou bude mít poskytovatel možnost si 
zaregistrovat či nikoliv a registraci také změnit.  
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Místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a 
inovace 

Čl. I bod 6 
K Čl. I, novelizačnímu bodu 6 – Požadujeme písmeno l) vypustit. 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno  

Místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a 
inovace 

Čl. I body 26, 
85, 90 a čl. VI 

bod 2  
Požadujeme slova „služby pro rodinu“ nahradit slovy „služby pro děti a 
jejich rodiče“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Služba pro rodinu nebude na základě uplatněných 
připomínek upravena jednotně a komplexně v § 58. 
Definice rodiny nebude v § 3 upravena.  
 

Místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a 
inovace 

Čl. I body 57 
a 74 Požadujeme slova „služba pro rodinu“ nahradit slovy „služba pro děti a 

jejich rodiče“. 

Odůvodnění: 

Předkládaný návrh zákona zavádí novou definici rodiny, která není v souladu 
s pojetím rodiny v občanském zákoníku. Do jisté míry chápeme záměr 
předkladatele chránit zájmy nezletilého dítěte a jeho rodičů, na straně druhé 
to není důvodem pro odlišnou definici rodiny (byť ve formě legislativní 
zkratky) a odklonit se tak od stávající legislativní praxe, když lze vystačit se 
slovy „(nezletilé) dítě a jeho rodiče“. V tomto kontextu je také třeba 
podotknout, že návrh zákona nedodržuje základní systematiku práva, když se 
snaží pojem svou povahou soukromoprávní definovat předpisem 
veřejnoprávním. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno  
 

Srov. předchozí obsahově totožnou připomínku. 

Místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a 
inovace 

Čl. I bod 12 
Požadujeme v § 14a odst. 1 ponechat stávající znění věty první, případně 
převést nárok na příspěvek na zdravotnické zařízení. 

Odůvodnění: 

Příspěvek se ze své definice jmenuje „na péči“ a měl by být účelově vázán 
na poskytování péče, proto má náležet buďto zdravotnickému zařízení, nebo 
nemá být vyplácen vůbec. Řada příbuzných seniorů v domovech pro seniory 
se snaží zkrátit dobu hospitalizace tak, aby skončila těsně před koncem 
měsíce, a tím tak domov pro seniory musel příspěvek na péči vyplatit 

Neakceptováno - rozpor 
 
Příspěvek na péči je příspěvkem státu na zabezpečení si 
potřebné pomoci, péče a podpory, v obecné rovině je 
skutečně vázán na poskytování péče. Současně má reagovat i 
na měnící se podmínky osoby závislé a osob pečujících 
(včetně registrovaných poskytovatelů sociálních služeb).  
 
Princip zachování výplaty příspěvku při určité době 
hospitalizace obsahuje již současná právní úprava. Návrh 
tento princip nemění, „pouze“ prodlužuje dobu.  
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(vrátit). 

Tato připomínka je zásadní. 

Jde o jedno z opatření ve prospěch neformálních pečujících, 
přičemž podpora pečujících osob je jedním z témat řady 
strategických materiálů. 2/3 příjemců příspěvku na péči 
poskytují pomoc výhradně neformální pečovatelé. 
Nezanedbatelnou míru zaujímá také péče sdílená, pouze 
menší díl příjemců příspěvku je zabezpečen výhradně 
pobytovými sociálními službami. Diferenciace doby 
hospitalizace nebránící výplatě příspěvku dle způsobu 
zajištění péče je v obecné rovině možná, současně  však 
problematická. 
 

Místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a 
inovace 

Čl. I bod 26 
Požadujeme zachovat stávající označení „domovy pro seniory“ a „domovy 
se zvláštním režimem“ z důvodu větší srozumitelnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Sjednocení těchto služeb navrhujeme z toho důvodu, že 
v domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do 
cílové skupiny zvláštního režimu a naopak. Jedním z dalších 
cílů je snížení administrativní zátěže, ke které dojde na 
základě toho, že nyní jsou třeba dvě registrace, po změně 
bude jen jedna dostačující. Obě služby mají zcela identické 
základní činnosti i úkony základních činností (vyhláška 
505/2006 Sb.). 
 

Místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a 
inovace 

Čl. I bod 49 
Požadujeme tento bod vypustit. 

Odůvodnění: 

Paliativní péče zahrnuje především zdravotní péči, a z toho důvodu nemá být 
zařazena do sociálních služeb. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Podpora při umírání je důležitá. ČR ji vnímá jako jednu 
z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti je i 
podpora sociální. Logickým systémem je tedy systém 
sociálních služeb. Sociální složka je v danou chvíli řešena 
tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče 
mají zaregistrovány různé druhy služeb jako je odborné 
sociální poradenství, odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se 
tyto služby ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto 
druhu služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto 
ubytování, strava a zdravotní péče – toto je financováno 
z veřejného zdravotního pojištění.  
 

Místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a 
inovace 

Čl. I body 83 
a 152 Požadujeme uvést, zda finanční prostředky budou poskytovány klientovi, 

nebo poskytovateli služby. 

Odůvodnění: 

Pokládáme za nepřijatelné, aby finanční prostředky byly poskytovány 

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči (například úprava IV. 
stupně) 
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poskytovateli služby. Klient má plné právo, aby si rozhodoval o způsobu 
zajištění péče. 

Tato připomínka je zásadní. 

Místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a 
inovace 

Čl. I bod 124 
Požadujeme tento bod vypustit. 

Odůvodnění: 

Předmětná ustanovení pokládáme za protiústavní. Děti nelze oddělit od jejich 
rodičů bez souhlasu soudu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Nejedná se oddělení dítěte od rodičů proti vůli rodičů a proto 
do určité doby (celkem 6 měsíců) není nezbytná ingerence 
soudu. Ustanovení však budou upravena v souladu 
s akceptováním připomínky Ministerstva vnitra (srov. výše) a 
současně bude doplněna důvodová zpráva v tomto smyslu: 
„Podle současného znění § 91 odst. 6 je obecní úřad obce 
s rozšířenou působností oprávněn zastoupit při uzavírání 
smlouvy o poskytování sociální služby osobě, která není 
schopna sama jednat a nemá zástupce. Nově se navrhuje 
upřesnit, že obecní úřad obce s rozšířenou působností (též 
jako jako orgán sociálně-právní ochrany dětí) je také 
oprávněn takto zastoupit nezletilé dítě, jde-li o uzavření 
smlouvy o poskytnutí služby dítěti v pobytovém zařízení pro 
děti (domově pro děti na přechodnou dobu) v situacích, kdy 
se toto dítě (nezletilá osoba) ocitne ve stavu nedostatku řádné 
péče, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich 
hospitalizace. Současně přitom platí podmínky stanovené v § 
91a. Navržená úprava nikdy neznamená jakékoli 
administrativní omezení rodičovské odpovědnosti nebo 
dokonce odebrání dítěte ze stávající, zejména rodičovské 
péče, proti vůli osob odpovědných za výchovu (rodičů). 
Navržená úprava také pouze blíže provádí § 929 ve spojení s 
§ 928 odst. 1 občanského zákoníku, podle nichž platí: 
nastane-li situace, kdy tu není žádný z rodičů, který má a 
vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v 
plném rozsahu, vykonává poručenství orgán sociálněprávní 
ochrany dětí jako veřejný poručník, a to až do doby, kdy soud 
jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme 
funkce. Dále se navrženým ustanovením blíže provádí § 17 
písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, podle něhož obecní úřad obce s rozšířenou působností 
vykonává poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy 
soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník 
neujme funkce. Navržené ustanovení přitom úzce navazuje 
rovněž na § 15 zmiňovaného zákona č. 359/1999 Sb., podle 
něhož ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména 
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v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní 
úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; při 
zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. 
Podle navrhovaného ustanovení postupuje tedy obecní úřad 
obce s rozšířenou působností tehdy, pokud se dítě ocitne ve 
stavu nedostatku řádné péče ve smyslu absence této péče. 
Ustanovení přitom demonstrativně uvádí situaci úmrtí nebo 
náhlé hospitalizace pečujícího rodiče, mohou to ovšem být i 
jiné obdobné situace, kdy dosavadní pečující osoba (rodič) 
přestane péči o osobu dítěte náhle sama vykonávat (např. 
rodič – samoživitel je zadržen resp. je na něj uvalena vazba 
apod.), a v rámci zajištění nedokladné péče se nepodaří tuto 
péči zajistit jejím předvídaným poskytnutím ze strany 
příbuzného dítěte nebo jiné blízké osoby. Podle § 935 odst. 1 
občanského zákoníku přitom platí, že poručenství zaniká, 
nabude-li alespoň jeden z rodičů poručence rodičovskou 
odpovědnost, popřípadě nabude-li schopnost ji vykonávat. To 
v kontextu navržené úpravy znamená, že jakmile alespoň 
jeden z rodičů nabude schopnost vykonávat rodičovskou 
odpovědnost (např. náhle hospitalizovaný rodič samoživitel 
bude propuštěn z lůžkové zdravotní péče), může se ihned 
ujmout péče o dítě. Obecně platí, že zákonný zástupce dítěte 
(rodič) může smlouvu o poskytnutí služby, uzavřenou 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle 
navrhovaného ustanovení, kdykoli ukončit. Tak např. bude-li 
ve smyslu navrženého ustanovení zajištěna obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností nedokladná péče (okamžitá 
pomoc) malému dítěti, jehož totožnost nebyla zjištěna a 
posléze se dítě resp. jeho rodiče podaří identifikovat, je rodič 
oprávněn a do jisté míry i povinen dítě bezodkladně převzít 
zpět do své péče a smlouvu o poskytování služby 
v pobytovém zařízení pro děti sám ukončit. Navržená 
příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
(který je současně orgánem sociálně-právní ochrany dětí) je 
navrhována shodně s korespondujícím zněním § 61 odst. 3 
písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., podle něhož místní 
příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností se 
řídí místem, kde se dítě nachází, jde-li právě o zajišťování 
neodkladné péče (okamžité pomoci) dítěti, které se náhle 
ocitlo v situaci absence péče.“ 

 
Místopředseda 
vlády pro vědu, 

Čl. I bod 127 
Požadujeme uvést, zda se předpokládá vytváření komunitních plánů 

Vysvětleno 
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výzkum a 
inovace 

sociálních služeb pro celý obvod obce s pověřeným obecním úřadem a 
jakým způsobem budou hrazeny náklady spojené s činností sociálního 
pracovníka těchto obcí. 

Odůvodnění: 

Dle současné úpravy v § 94 může obec zpracovat střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na 
území dané obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. 
Na straně druhé nová úprava postavení sociálního pracovníka pověřeného 
obecního úřadu (újezdního úřadu) předpokládá vytváření dokumentů 
(materiálů, přehledů, databází) o kapacitách a formách všech sociálních 
služeb poskytovaných na území obce s pověřeným obecním úřadem. V 
současné době se v některých regionech prosazuje komunitní plánování pro 
celý obvod obce s rozšířenou působností. 

Tato připomínka je zásadní. 

§ 94 stanovuje povinnosti obce v samostatné působnosti, 
kdežto § 91d a 92 stanovují povinnosti obecním úřadům 
(POÚ a ORP) v přenesené působnosti. 
 
Vytváření plánu sociálních služeb tedy spadá do samostatné 
působnosti a nelze vztahovat na územní celky pro výkon 
přenesené působnosti (ORP, POÚ). 
 

 

Místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a 
inovace 

Čl. I body 156 
a 157 Požadujeme tyto body vypustit. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že předmětná ustanovení mohou přispět k privatizaci a 
monopolizaci sociálních služeb. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 

Místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a 
inovace 

Důvodová 
zpráva Ve zvláštní části důvodové zprávy se v bodu 4 Čl. V uvádí, že „každé 

umístění dítěte do ústavního zařízení lze považovat za významnou 
skutečnost, o které by měl být orgán sociálně-právní ochrany dětí 
informován“. Takovéto tvrzení popírá podstatu sociálně-právní ochrany dětí, 
neboť orgán sociálně-právní ochrany dětí musí být o dítěti ohrožené 
umístěním mimo rodinu informováno mnohem dříve a s rodinou dítěte 
pracovat. Navrhovaná úprava zužuje sociálně-právní ochranu dětí na pouhou 
terciární prevenci. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Z citované části důvodové zprávy nevyplývá žádná změna 
v postavení či činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 
Skutečnost, že orgán sociálně-právní ochrany dětí musí plnit 
především úlohu garanta sociální práce s dítětem, které lze ve 
smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, a že při práci s rodinou musí důsledně respektovat 
princip nejméně omezujícího prostředí (princip subsidiarity 
oddělení dítěte od jeho rodiče a subsidiarity umístění 
takového dítěte do péče pobytového zařízení) i nadále 
vyplývá z dalších ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., 
především z § 9a odst. 1 a 2 citovaného zákona.  
 
Oznamovací povinnost v § 10a odst. 4 zákona č. 359/1999 
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Sb., tj. povinnost oznámit umístění dítěte do pobytového 
zařízení jeho rodiči, případně jinými oprávněnými osobami, 
v současnosti dopadá pouze na zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. Děti však mohou být pouze na základě 
rozhodnutí svých rodičů umístěny též do jiných druhů 
pobytových služeb (dětské domovy pro děti do 3 let věku 
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 
domovy pro osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách), přičemž v současnosti 
jsou tato zařízení povinna o umístění těchto dětí informovat 
orgán sociálně-právní ochrany dětí až v případě, že 
k umístění dítěte dochází opakovaně, nebo v případě, kdy 
doba umístění dítěte přesáhne 6 měsíců (§ 6 písm. f) zákona 
č. 359/1999 Sb.). Navrhované rozšíření oznamovací 
povinnosti ve vztahu k orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
tak naopak umožní vstup orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
do řešení případů těchto dětí daleko dříve, než je tomu za 
stávající právní úpravy. 

Olomoucký kraj Usnesení 
vlády  

K části II. bodu 2 – část usnesení ukládá navýšit výdaje kapitoly 313-MPSV 
dle bodů I/2a I/3 usnesení. Návrh usnesení neobsahuje bod I/3, část usnesení 
tak odkazuje na neexistující část usnesení. Část usnesení I/2 potom obsahuje 
schválení navýšení výdajů kapitoly 313-MPSV dle části „Shrnutí závěrečné 
zprávy RIA“, část 3 – tato část sice přináší celou řadu informací, neobsahuje 
však jednoznačné vymezení navýšení nákladů souvisejících s navrhovanými 
změnami. Považujeme za nezbytné, aby do uvedené části RIA byla 
zpracována přehledná tabulka, z níž bude jednoznačně zřejmé, o jaké 
navýšení výdajů kapitoly 313-MPSV se jedná, včetně konkrétního vymezení 
finančních dopadů převedení služeb z režimu zákona č. 359/1999 Sb. do 
režimu zákona o sociálních službách. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 

V návrhu státního rozpočtu je sice navýšena kapitola MPSV, 
ale z hlediska agend a činností, které na nás klade 
navrhovaná legislativní změna, není fiskálně neutrální, 
naopak nese s sebou dopady na státní rozpočet, podrobnější 
kalkulace bude dodána do RIA a důvodové zprávy. 

Olomoucký kraj Čl. I bod 6 1.1. písm. i) Za nezbytné považujeme rovněž bližší vymezení pojmů 
„v dostatečné kapacitě“ a „náležité kvalitě“. Vymezení těchto 
pojmů je nezbytné s ohledem na správu sítě. Vazba by rovněž 
měla být na registrace sociálních služeb. Je možné z tohoto 
ustanovení vyvodit, že registraci by mohly získat služby, které 
nesplňují podmínku náležité kvality, přičemž až po jejich 
registraci by tyto služby nesplňující uvedené podmínky nebyly 
zařazeny (po posouzení a zhodnocení, zda splňují podmínku 
náležité kvality) do sítě služeb. 

Vysvětleno 
 
Bod 1.1. Vysvětleno 
Bližší podmínky má upravovat prováděcí právní předpis, 
jehož zpracování je již zakotveno v § 101a, odst. III, písm. c). 
V souladu s připomínkami jiných připomínkových míst bude 
upraveno znění obsahu prováděcího předpisu takto: „Postup 
pro zpracování střednědobého a akčního plánu rozvoje 
sociálních služeb a podmínky pro zařazování a vyzařování 
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1.2. písm. j) – ustanovení nestanoví jednoznačné vymezení služeb 
určených do této sítě; považujeme za nezbytné, aby bylo 
jednoznačně definováno, co se rozumí službami celostátního a 
nadregionálního charakteru. Nelze považovat za vhodné, aby 
nebylo zřejmé, které služby mají být součástí krajské sítě dle 
písm. j). Kraj či MPSV by mohl v některých případech očekávat, 
že služba bude zařazena do „druhé sítě“, přičemž nemusí dojít 
k zařazení služby do žádné sítě. Zákonné vymezení by mělo být 
jednoznačné i směrem k poskytovatelům sociálních služeb, pro 
které by mělo být zřejmé, o zařazení do které sítě se má/může 
ucházet. Uvedené ustanovení rovněž používá pojem „zajišťují 
specifické potřeby“, kdy není zřejmé, jaké služby se pod tímto 
pojmem rozumějí. Lze se tak domnívat, že v síti MPSV budou 
zařazeny i služby s tzv. lokální (místní) působností, pokud 
zajišťují specifické potřeby. Za nezbytné považujeme rovněž 
bližší vymezení pojmů „v dostatečné kapacitě“ a „náležité 
kvalitě“. Vymezení těchto pojmů je nezbytné s ohledem na správu 
sítě. Vazba by rovněž měla být na registrace sociálních služeb. Je 
možné z tohoto ustanovení vyvodit, že registraci by mohly získat 
služby, které nesplňují podmínku náležité kvality, přičemž až po 
jejich registraci by tyto služby nesplňující uvedené podmínky 
nebyly zařazeny (po posouzení  
a zhodnocení, zda splňují podmínku náležité kvality) do sítě 
služeb. 

1.3. písm. k) – z návrhu ustanovení nevyplývá (ani z důvodové 
zprávy) důvod potřeby vedení seznamu poskytovatelů. Je logické, 
že všechny služby zařazené do krajské sítě sociálních služeb, 
jejichž prostřednictvím (a pouze jejich prostřednictvím) kraj 
zajišťuje dostupnost sociálních služeb ve svém kraji, budou tímto 
krajem současně pověřeny poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu. V tomto kontextu považujeme seznam za 
nadbytečný a požadujeme jeho vypuštění.  

1.4. písm. l) – je otázkou, zda je nutno doplňovat definici rodiny do 
zákona o sociálních službách;  navrhovaná definice rodiny je 
velmi obecná a neodpovídá ani běžně používaným definicím 
rodiny (např. sociologické, psychologické či definované v jiných 
dávkových systémech). Lze vyjádřit přesvědčení, že zařazení 
takto obecné definice je nadbytečné, když navíc § 58 v odst. 1 
definuje situace poskytování služeb pro rodinu. Pokud bude 
předkladatelem vyhodnoceno jako nezbytné definici rodiny 
do zákona o sociálních službách zařadit, lze doporučit, aby byla 
využita některá ze zavedených definic, která by rodinu 
vymezovala jako společenství rodičů a dětí (popř. rodiče a děti), 

poskytovatelů sociálních sužeb z a do krajských sítí 
sociálních služeb stanoví prováděcí právní předpis“. Tím 
budou více rozpracována jednotlivá obecná kritéria, a to i 
pokud jde o kvalitu a kapacitu.  
 
Bod 1.2. Akceptováno jinak 
V § 3, písm. j) bude definice ponechána dle návrhu. 
 
Specifikace celostátní sítě, bude následovně řešena vnitřním 
aktem řízení ministerstva v tomto duchu:  
 
O vstupu na základě žádosti od poskytovatele a výstupu z 
této sítě rozhoduje ministerstvo; celostátním charakterem 
poskytování sociální služby je míněno poskytování sociální 
služby na celém území ČR s dopadem na celou cílovou 
skupinu uživatelů služby a zároveň při poskytování sociální 
služby musí být vytvářen systémový přístup k řešení 
problematiky určité cílové skupiny v rámci celé ČR a 
vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze 
uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů 
samostatně; nadregionálním charakterem poskytování 
sociální služby je míněno poskytování sociální služby 
přesahující území minimálně 3 sousedících krajů, kdy 
vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze 
efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých 
krajů samostatně; specifickými potřebami jsou míněny 
potřeby osob nebo skupin osob, které vzhledem k jejich 
charakteru není efektivní řešit na lokální nebo regionální 
úrovni. 
 
Bod 1.3. Vysvětleno 
Je nutné rozlišit síť služeb ve smyslu služeb jako takových a 
přehled konkrétních poskytovatelů těchto služeb, kteří tyto 
služby mají poskytovat, přičemž určitou službu může 
poskytovat i více poskytovatelů. Z tohoto důvodu je na místě, 
aby byl zároveň se seznamem služeb k dispozici i přehled 
poskytovatelů, aby tak bylo zřejmé, kdo které služby 
poskytuje. Navíc praxe ukazuje, že ne ve všech krajích je síť 
soc. služeb zcela totožná s vydanými pověřeními.  
 
Bod 1.4 Akceptováno 
Pojem rodina nebude doplněn. 
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příbuzných v řadě přímé a sourozenců, a to včetně osob 
pečujících (viz zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů). 

Tyto připomínky považujeme za zásadní. 
Olomoucký kraj Čl. I bod 12 K čl. I bodu 12 – nelze namítat nic proti poskytování příspěvku na péči i 

v době hospitalizace oprávněné osoby, pokud péči poskytuje tzv. neformální 
pečovatel (zejména v situaci vyššího stupně závislosti či dítěte, resp. osoby 
do 18. roku věku), kdy příspěvek na péči nahrazuje pečující osobě příjem 
z výdělečné činnosti; zásadně však s navrhovaným nelze souhlasit, jsou-li 
oprávněné osobě poskytovány pobytové sociální služby, u nichž je úhrada za 
péči stanovena ve výši přiznaného příspěvku. Za současného stavu nelze 
připustit, aby poskytovatel pobíral úhradu za péči (ve výši přiznaného 
příspěvku na péči) i v době hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. 
V případě, že nárok na výplatu příspěvku zůstane zachován i po dobu dvou 
celých kalendářních měsíců hospitalizace, dojde k vynakládání finančních 
prostředků ze státního rozpočtu, přestože tyto prostředky nebudou využity 
k účelu, k němuž mají sloužit (klienti pobytových sociálních služeb si budou 
tyto prostředky „šetřit“). Považujeme za nezbytné, aby právní úprava 
rozlišila situace, kdy oprávněné osobě jsou poskytovány pobytové sociální 
služby, nebo pomoc neformálním pečovatelem, či výslovně stanovila, že 
úhrada za péči náleží poskytovateli pobytové služby sociální péče i v době 
hospitalizace (ten musí i po dobu hospitalizace zaměstnávat pracovníky, kteří 
zajišťují péči uživatele, který je hospitalizován). 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 

Princip zachování výplaty příspěvku na péči při určité době 
hospitalizace obsahuje již současná právní úprava. Návrh 
tento princip nemění, „pouze“ prodlužuje dobu.  
 

Olomoucký kraj Čl. I body 20 
a 22 

K čl. I bodům 20 a 22 – není zřejmé, co bude možné považovat za úkon, 
jímž dojde k započetí sociálního šetření; vzhledem ke skutečnosti, že tento 
okamžik má další procesní důsledky (např. viz bod 22 návrhu), je nezbytné, 
aby bylo jednoznačně definováno, zda tento úkon (započetí sociálního 
šetření) byl učiněn či nikoliv a jakým způsobem má být učiněn. Lze např. 
doporučit, aby započetí sociálního šetření bylo alespoň zaznamenáno do 
spisu. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Bude řešeno metodicky. 

Olomoucký kraj Čl. I bod 25 K čl. I bodu 25 – nelze souhlasit s obecnou možností při poskytování všech 
druhů sociálních služeb, které jsou poskytovány terénní formou. Tato obecná 
možnost může způsobovat problém u některých druhů sociálních služeb (př. 
odlehčovací služby, raná péče, sociální rehabilitace). Za vhodnější lze 
považovat doplnění u těch druhů sociálních služeb, u nichž lze považovat 
poskytování prostřednictvím elektronické nebo distanční hlasové 
komunikace za reálné (obdobně jako je tomu nyní u služby tísňová péče - § 
41). Zejména je však nezbytné, aby tato možnost byla vztažena na odborné 
sociální poradenství podle § 37 (dle současného návrhu není zřejmé, zda by 
tato možnost na tuto sociální službu dopadla). 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Úprava je podle dojednaného stavu poskytování služeb, 
stávající právní úprava je bariérou pro poskytování těchto 
služeb. 
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Olomoucký kraj Čl. I bod 26 K čl. I bodu 26 – nově formulované ustanovení § 34 odst. 2 zavádí možnost 
zřizovat „komunitní centra“. Jedná se o pojem, který není legislativně 
vymezen (to sice nejsou ani pojmy mezigenerační a integrovaná, což však 
nepůsobí v praxi problémy, neboť nejsou vypisovány výzvy na čerpání 
dotačních programů, které by s těmito pojmy pracovaly), a který je vykládán 
různě, a to i v návaznosti na čerpání finančních prostředků z ESIF. 
Považujeme za nezbytné, aby tento nový pojem byl legálně vymezen. Není 
zřejmé, jaká zařízení zákon tímto pojmem umožňuje zřizovat. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 

Definice komunitního centra je dána IROP proto je nutné 
zapracovat do zákona, do RIA. 
Pojem komunitní centrum bude zapracováno do metodického 
materiálu, do sborníku, který bude zveřejněn dnem platnosti 
novely. 

Olomoucký kraj Čl. I bod 27 K čl. I bodu 27 – návrh zavádí 7 nových druhů základních činností, k nimž 
se však nelze komplexně vyjádřit, neboť není znám jejich obsah (není 
nastíněn ani v části VII – Teze prováděcích právních předpisů). Zavedení 
některých základních činností může mít dopady do finanční oblasti. 
Zavedení nových základních činností se neobjevuje ve vyhodnocení 
finančních dopadů v rámci RIA, a to v návaznosti na nezbytnost 
personálního zajištění těchto základních činností. Jednoznačně však 
požadujeme vypuštění základní činnosti uvedené pod písmenem r) pastorační 
a duchovní péče. Nelze považovat za možné, aby pastoraci a duchovní péči, 
které jsou posláním příslušné církve, měly zajišťovat a financovat 
poskytovatelé sociálních služeb. Je nezbytné, aby pastorační a duchovní péče 
byla zajištěna církví, a to včetně jejího financování. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Doplníme do prováděcího právního předpisu. 
Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností 
uvedených v zákoně stanovuje prováděcí předpis. Teze 
prováděcích předpisů byly k materiálu přiloženy jen pro 
informaci. Vaše připomínky budeme brát v potaz při 
formulaci finálního návrhu, který bude předmětem 
samostatného mezirezortního připomínkového řízení. 

 
Neakceptováno – rozpor 
 
Pastorační a duchovní péče je navrhována jako základní 
činnost u vybraných sociálních služeb. Pastorační a duchovní 
péče je vykonávána pastoračními pracovníky, kteří mají již 
nyní v praxi sociálních služeb své opodstatnění i místo a tato 
činnost je v dobré praxi již nyní poskytována. Jedná se o 
pomoc při hledání odpovědi na otázky po smyslu života, 
hledání odpuštění, smíření se s nemocí, péče o existenciální a 
spirituální potřeby klienta. Cílem je poskytovat služby 
s holistickým přístupem ke klientovi, tzn. reagovat na potřeby 
fyzické, duševní, sociální a také spirituální. 

  
Olomoucký kraj Čl. I body 31, 

33, 38, 39, 41, 
42, 55 

K čl. I bodům 31, 33, 38, 39, 41, 42, 55 – navrhuje se doplnění základních 
činností, přičemž dopady tohoto rozšíření základních činností se neobjevují 
ve vyhodnocení finančních dopadů v rámci RIA, a to v návaznosti na 
nezbytnost personálního zajištění těchto základních činností.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Bude doplněna RIA. 

 

Olomoucký kraj Čl. I bod 36 K čl. I bodu 36 – navrhované doplnění lhůty může vyvolávat otázky týkající 
se toho, zda služba může být po vymezený časový úsek poskytnuta např. 
pouze jednou ročně, současně není lhůta vymezena přesně s ohledem na 
počítání času. Nezbytné je ustanovení upřesnit, např. „na dobu nejdéle 90 
kalendářních dnů po sobě jdoucích“  
a doplnit novou větu na konec odst. 1 „Služba může být poskytnuta podle 

Akceptováno jinak 
 
Na základě dalších připomínek bude upraveno následovně - 
na dobru nejdéle 3 měsíců v průběhu jednoho kalendářního 
roku. 
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potřeb osoby i opakovaně v kalendářním roce.“. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Olomoucký kraj Čl. I bod 37 K čl. I bodu 37 – v ustanovení § 46 odst. 2 písm. e) je uvedena jako základní 
činnost „sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti“. V ustanovení 
§ 35 však jsou aktivizační činnosti uvedený jako součást základní činnosti 
„výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti“. Z ustanovení tak není zřejmé, 
jaká základní činnost má být v rámci této služby poskytovatelem zajištěna. 
Považujeme za nezbytné definovat základní činnosti v souladu 
s ustanovením § 35, ustanovení je třeba v tomto smyslu upravit, aby 
nevyvolávalo výkladové nejasnosti. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Bude dáno do souladu. 

Olomoucký kraj Čl. I bod 46 K čl. I bodu 46 – nelze souhlasit se zařazením základní činnosti 
„psychosociální podpora při umírání“ k základním činnostem povinným. 
Požadujeme přeřazení mezi základní činnosti volitelné. Není důvodu, aby 
byla vždy u tohoto druhu služby tato činnost povinnou základní činností. 
Poskytovatel tohoto druhu služby by měl mít možnost zvolit si tuto základní 
činnost v návaznosti na potřeby cílové skupiny. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Od konceptu základních činností volitelných se ustupuje, 
činnost zůstává jako základní. Uživatel má vždy možnost si 
zvolit činnosti, které chce využívat. 
 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 49 K čl. I bodu 49 – zařazení této služby nepovažujeme za systémové řešení 
služeb, které se pohybují na pomezí sociálně zdravotních služeb. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno – rozpor 
 
Podpora při umírání je důležitá. ČR ji vnímá jako jednu 
z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti je i 
podpora sociální. Logickým systémem je tedy systém 
sociálních služeb. Sociální složka je v danou chvíli řešena 
tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče 
mají zaregistrovány různé druhy služeb jako je odborné 
sociální poradenství, odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se 
tyto služby ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto 
druhu služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto 
ubytování, strava a zdravotní péče – toto je financováno 
z veřejného zdravotního pojištění.  

 
Olomoucký kraj Čl. I bod 51 a 

52 
K čl. I bodům 51 a 52 – lze souhlasit s potřebou úpravy § 56 (i důvody 
uvedenými v důvodové zprávě). Úpravy však nejsou komplexní. Pokud má 
dojít k dosažení toho, co uvádí důvodová zpráva (aby služba lépe odpovídala 
potřebám klientů a skutečně poskytovaným službám), je nezbytné, aby 
základní činností této služby bylo pouze „zprostředkování komunikace mezi 
slyšící většinovou společností a osobami se sluchovým postižením nebo 
hluchoslepými osobami“ – nezbytné je definovat novou základní činnost v § 
35 odst. 1 (lze využít novou větu vkládanou do § 56 odst. 1). Fakticky je 
v rámci této sociální služby poskytováno pouze převedení mluvené řeči do 
českého znakového jazyka a naopak. Není nezbytné, aby v rámci této 
sociální služby byly zajišťovány jako povinné jiné základní činnosti, ty jsou 

Vysvětleno 
 
K § 56: 
Tlumočení pomocí komunikačních prostředků, zajištění 
přepisu mluvené řeči a zajištění přepisu audiovizuálních 
záznamů je úkonem, který spadá pod základní činnost 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Upravuje prováděcí předpis. 
 
K § 88, písm. e):  
Povinnosti poskytovatelů v § 88 jsou stanoveny pro všechny 
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zajišťovány jinými druhy sociálních služeb (odborné sociální poradenství 
ad.). Rovněž by mělo dojít k výslovnému uvedení, že pro tuto sociální službu 
neplatí povinnost a standardy sociálních služeb týkající se plánování sociální 
služby (§ 88 písm. e), neboť služba má jiný charakter. V této souvislosti 
taktéž není nezbytné, aby tato sociální služba byla zajišťována v rámci 
personálního zajištění sociálním pracovníkem. V personálním standardu této 
služby tak je potřeba vyloučit nezbytnost pozice sociálního pracovníka. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

druhy sociálních služeb. Novelou zákona se toto nastavení 
nemění.  
Proces plánování má být upraven dle potřeb a možností 
klientů a jejich nepříznivé sociální situace. Tedy např. u 
služby „Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby 
se sluchovým postižením a hluchoslepé osoby“ může být 
proces plánování stručnější, reagovat na jednorázovou 
zakázku, na což pamatují i kritérií části vyhodnocování 
individuálního plánování s klientem. 
 
K personálnímu standardu: 
Teze prováděcích právních předpisů byly přiloženy jen pro 
informaci. Došlé připomínky budou zohledněny při formulaci 
finálního návrhu, který bude předmětem samostatného 
mezirezortního připomínkového řízení. 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 57 1.1. obecně je potřeba nejprve k záměru převedení zařízení sociálně-
právní ochrany ze zákona č. 359/1999 Sb. konstatovat, že novela zákona se 
žádným způsobem nevypořádává s problematikou práce s nedobrovolným 
klientem, kdy poskytování sociálních služeb bylo dosud založeno na 
dobrovolnosti (s výjimkou § 48 odst. 4 zákona o sociálních službách), nyní 
se tedy do zákona o sociálních službách více zapracovává práce s klientem, 
který do systému sociálních vstupuje na základě ingerence státu (orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí nebo soudu). Současně se návrh nijak 
nevypořádává s otázkou hrazení takových služeb. Nedobrovolný klient 
bude povinen úhradu zaplatit pouze v případě, kdy mu bude taková 
povinnost příslušným právním titulem. Náklady spojené s výkonem 
sociálně-právní ochrany současně nelze hradit ze systému financování 
sociálních služeb (opakovaně na to upozorňují inspekce poskytovatelů 
sociálních služeb, případně kontroly jednotlivých krajů u svých 
příspěvkových organizací) a tyto činnosti jsou často hrazeny zřizovateli 
zařízení 

 
1.2. další obecnou, velmi zásadní, připomínkou k tomuto návrhu je 

fakt, že zejména u pobytových forem služeb pro rodinu nejsou dostatečně 
definovány procesní otázky související s poskytováním pobytových služeb 
nezletilým osobám. Zatímco zákon č. 359/1999 Sb. definuje v části čtvrté, 
kterou je navrhováno zcela zrušit, podrobně podmínky pro přijetí dítěte do 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (na základně jakého 
právního titulu k přijetí dochází, následné kroky jednotlivých subjektů), 
takovou právní úpravu v zákoně o sociálních službách nenacházíme a 
nenacházíme ji po zrušení části čtvrté zákona č. 359/1999 Sb. ani v jiném 
právním předpise. Je tak zřejmé, že návrh neřeší převedení služeb ze 

Neakceptováno – rozpor 
 
S problematikou práce s nedobrovolným klientem se 
v uvedeném smyslu nezabývá ani současná úprava 
„pověřených osob“. Uložení povinnosti využití odborné 
poradenské pomoci popř. mediace ve smyslu § 12 a 13 zák. č. 
359/1999 Sb. není nijak dotčeno a týká se současně již dnes i 
poskytovatelů poradenství v rámci sociálních služeb. 
Nevyužití této pomoci je řešeno deliktním právem (§ 59a/1 a/ 
zák. č. 359/1999 Sb.), na této úpravě se nic nemění. 

 
Neakceptováno – rozpor 

 
Současná úprava zák. č. 359/1999 Sb. je zmatečná. Všechny 
způsoby, vyplývající z právních zvyklostí založených dnes na 
úpravě § 42 odst. 2 zák. č. 359/1999 Sb. zůstávají zachovány 
(smlouva s uživatelem, zpravidla zastoupeným zákonným 
zástupcem, popř. ORP, soudní rozhodnutí zatímní nebo 
meritorní). Návrh naopak problematiku řeší komplexně, a to 
v souladu i s občanským zákoníkem jakož i obecnou úpravou 
poskytování soc. služeb, s nimiž je nynější úprava zákona č. 
359/1999 Sb. v obsahovém rozporu. Tak kupř. podle § 90 
zák. o soc. službách může zájemce, zastoupený ORP podle § 
91 odst. 6, požádat o poskytnutí soc. služby, stejně jako o 
poskytnutí služby ve ZDVOP může (jménem dítěte) požádat 
ORP podle § 42 odst. 2 písm. b) a odst. 5 písm. b) zákona č. 
359/1999 Sb. Na „žádost“ však teprve navazuje „titul“, 
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systému sociálně-právní ochrany dětí do sociálních služeb komplexně. 
Nedostačující je rovněž doplněná právní úprava v navrhovaných změnách 
v čl. I bodech 85 (§ 76 odst. 2), 124 (§ 91 odst. 7 a 8), 125 (§ 91a odst. 1) a 
126 (§ 91a odst. 3) – k nim viz konkrétní připomínky dále.  

 
1.3. další zásadní připomínka se vztahuje k financování služeb 

převáděných ze systému sociálně-právní ochrany dětí, kdy důvodová 
zpráva ani RIA se nevypořádává s dopady tohoto převodu a zrušení 
státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Je nezbytné, aby došlo k finanční analýze tohoto převodu. Bez 
podrobné finanční analýzy a konzultace s kraji, které jsou subjektem 
odpovědným za poskytování dotací na poskytování sociálních služeb, jde o 
závažné ohrožení fungování systému zařízení sociálně-právní ochrany dětí. 

 
1.4. nelze považovat za vhodné zrušení samostatného druhu sociální 

služby domy na půl cesty. Právní úprava, kdy se pojem „dům na půl cesty“ 
objevuje jak v ustanovení § 35 tak v ustanovení § 58 odst. 2 celou právní 
úpravu výrazně znepřehledňuje. Zařazení této služby do nového komplexu 
služeb pro rodinu není vhodné ani s ohledem na fakt, že primární cílovou 
skupinou této služby je jednotlivec, a to od 18. roku věku do 26. roku věku. 
Jako problematické se jeví nově navrhované věkové rozmezí cílové skupiny 
– osoby od 15 do 26 let. Není zřejmé, jak bude fakticky řešeno poskytování 
této služby dětem od 15 do 18 let. V případě definované sociální situace 
„ztráta bydlení“ je nezbytné řešit situaci rodiny jako celku, nikoliv 
vyčleněním dítěte, resp. využití tohoto typu služby. Z navrhovaného znění 
není zřejmá odpovědnost poskytovatele služby za faktickou péči o dítě 
(zejména výchovná složka). Je diskutabilní i samotné včlenění dítěte do 
skupiny „mladých dospělých“ často s problematickými sociálními návyky. 
Současně není zřejmé, kdo bude oprávněn/povinen u této cílové skupiny 
uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby, popř. na základě jakého 
jiného právního titulu lze služby využít. Dětem pod 18 let je potřeba zajištění 
jiné péče a dohledu. S navrhovanou úpravou nesouhlasíme a doporučujeme 
věkovou hranici nastavit od 18 do 26 let. Zařízení sociálních služeb dům na 
půl cesty nemůže zajišťovat péči o děti mladší 18 let a zároveň (v 
neodděleném provozu, pracovníků, režimu) zletilým osobám do 26 let – jsme 
přesvědčeni, že ve vztahu k nezletilým dětem je nutné plnit ještě úkoly 
výchovné, vzdělávací, atd. 
Tyto připomínky považujeme za zásadní. 

kterým je zásadně smlouva. Zák. č. 359/1999 Sb. však místo 
toho upravuje blíže nespecifikované „zajištění souhlasu 
rodiče s pobytem dítěte v zařízení“, což by odpovídalo změně 
„titulu“ na smlouvu, tedy dohodu se zákonným zástupcem 
podle § 42 odst. 8, ovšem již bez nezbytného navazujícího 
uzavření dohody apod. 
 
Neakceptováno – rozpor 
 
Dojde k převodu prostředků v objemu, odpovídajícího 
dosavadnímu státnímu příspěvku na pobyt a péči ve ZDVOP 
do příslušných položek určených na financování sociálních 
služeb. V úpravě nařízení vlády však bude garantována 
alokace pouze na tento druh sociální služby v objemu 
dosavadní rozpočtové alokace na státní příspěvek podle § 
42g zák. č. 359/1999 Sb. 
 
Neakceptováno – rozpor 

 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  

Olomoucký kraj Čl. I bod 57 1.1. k odst. 1 – definice služeb pro rodinu je výrazně nepřehledná, 
zahrnuje řadu situací. Vhodnější by bylo celé ustanovení § 58 přehledněji 
strukturovat a  jednotlivé druhy služeb definovat komplexně. Definovaný 
cíl „služby pro rodiny“ je úzce vymezen ve vztahu k jednotlivci 
(dospělému či dítěti), nikterak není zaměřen na rodinu jako celek (např. 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
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obnova funkcí rodiny) – nedostatečná precizace cíle se následně odráží v 
definici základních činností služby.   

1.2. k odst. 2 písm. b) – viz obecná připomínka. 
1.3. k odst. 2 psím. c) – v tomto ustanovení uvedené zařízení nahrazuje 

stávající zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen 
„ZDVOP“). V případě, že azylová zařízení budou do systému sociálních 
služeb zařazena, považujeme za nezbytné precizovat právní tituly pro 
přijetí dítěte do azylového zařízení obdobně jak je tomu v aktuálně platném 
znění ustanovení § 42 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. Z navrhovaného 
znění nevyplývá možnost přijetí dítěte do azylového zařízení na jeho 
žádost. Je nezbytné stanovit maximální kapacitu azylových zařízení a 
maximální počet dětí ve vztahu k počtu personálu. Dosud byl v případě 
ZDVOP kladen velký důraz na oddělení režimu typově odlišných zařízení 
(ZDVOP/zařízení pro výkon ústavní výchovy), předložený návrh zmíněné 
vůbec nereflektuje, tj. nevylučuje souběh různých typů služeb v jednom 
zařízení. 

Důvodová zpráva k zákonu vysvětluje začlenění ZDVOP do zákona o 
sociálních službách pouze ekonomickými důvody, kdy argumentuje 
využitelností zařízení, finančními náklady a nemožností regulovat počty 
ZDVOP v krajích. V důvodové zprávě ovšem nejsou zmíněny praktické 
dopady přesunutí ZDVOP do systému sociálních služeb. Poskytování 
sociálních služeb je postaveno na zásadách dobrovolnosti uživatelů služeb, 
která se projevuje v procesu uzavírání smlouvy  
o poskytování sociální služby, tj. vstupu do služby, průběžného 
vyhodnocování poskytování služby a v neposlední řadě i ukončení 
poskytování sociální služby.  Prvek dobrovolnosti ve většině případů dětí 
umístěných ve ZDVOP chybí jak  
u dětí, tak u zákonných zástupců dětí, popř. jiných osob odpovědných za 
výchovu dítěte. Návrh zohledňuje možnost umístit dítě do sociální služby na 
základě rozhodnutí soudu, ale dál již neřeší další péči a práci s dítětem a jeho 
rodinou v režimu sociální služby. Děti umístěné ve ZDVOP se velmi často 
nacházejí ve složité rodinné situaci, jsou odebírány z rodiny z důvodu 
psychického nebo fyzického týrání, nevyhovujících životních podmínek 
nikoliv pouze z důvodů absence péče o ně (hospitalizace nebo úmrtí osob 
pečujících) nebo z důvodu špatného sociálního prostředí 

Současně je potřeba poznamenat, že není řešen ekonomický 
dopad uvedené změny, kdy důvodová zpráva neuvádí žádné dopady nejen 
pro poskytovatele sociálních služeb, ale taktéž pro zřizovatele a kraje, které 
budou uvedené služby financovat. V současné době jsou na krajích 
nastaveny různé způsoby financování a výpočtu dotací pro jednotlivé 
poskytovatele sociálních služeb, takže převedení tohoto zařízení do režimu 
zákona o sociálních službách může mít zásadní dopad na zajištění 
finančních prostředků pro uvedené zařízení. 

57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
 

K důvodům umístění – srov. připomínku výše, navrhovaná 
úprava je přesnější než stávající, je, na rozdíl od úpravy 
stávající, v souladu s obecnou úpravou občanského zákoníku 
i zák. č. 108/2006 Sb. 

 
Vyplývá z § 31 občanského zákoníku ve spojení s § 90 
zákona o soc. službách. 

 
Bude a má být upraveno v personálním a materiálním 
standardu prováděcím předpisem; ke snížení nynějších 
požadavků nedojde. 

 
Důvody ekonomické jsou nejvýše podpůrné. Hlavními 
důvody je samozřejmě nezbytnost zařazení všech sociálních 
služeb určených nezletilým osobám a to ve všech formách do 
jednoho systému soc. služeb, nejen tedy z hlediska 
financování, ale rovněž rozvoje, plánování a vzájemných 
vazeb jednotlivých druhů služeb, a současně odstranění 
duplicit. 

 
Poskytování služeb na základě § 48 a násl. zák. č. 359/1999 
Sb. je již od r 2000 postaveno na stejných principech, jako 
poskytování všech sociálních služeb od r. 2007. Jde-li o práci 
s odebranými dětmi, ta je upravena v rámci úpravy 
působnosti ORP podle zákona č. 359/1999 Sb. a na této 
úpravě se nemění nic. 
 
MPSV v garantuje převod prostředků určených dnes na státní 
příspěvek za pobyt a péči ve ZDVOP do systému financování 
sociálních služeb. Je na kraji, jak s alokovanými financemi 
bude nakládat, přitom je však povinen již dnes zajistit územní 
a časovou dostupnost služby (tu mj. v případě ZDVOP dnes 
vůbec nemá). V úpravě nařízení vlády však bude garantována 
alokace pouze na tento druh sociální služby  v objemu 
dosavadní rozpočtové alokace na státní příspěvek podle § 42g 
zák. č. 359/1999 Sb. 

 
Navrhovaná úprava služby poskytované v pobytovém 
zařízení pro děti, jejichž rodiče dlouhodobě neplní povinnosti 
nebo nevykonávají práva rodičů, nijak nezasahuje do činnosti 
a působnosti školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, 
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1.5. k odst. 2 písm. d) - Není zřejmé, o jaký typ zařízení jde, na které 
sociální situace reaguje; současně opět není precizován právní titul, na 
základě kterého bude nezletilé dítě do tohoto typu zařízení přijato. Lze 
vyslovit domněnku, že jde o zařízení obdobná školským zařízením pro 
výkon ústavní výchovy s ohledem na cíl „sjednocení systému pro ohrožené 
děti“. Není však zřejmé, jak při současné právní úpravě budou vedle sebe 
fungovat školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a tato zařízení 
sociálních služeb. Zmíněná navrhovaná změna by měla smysl pouze 
v souběhu se zrušením školských a zdravotnických zařízení pro výkon 
ústavní výchovy. Mimo jiné definice cílové skupiny „nezaopatřené děti“ 
vylučuje možnost přijetí „nezletilého zaopatřeného dítěte“. 

1.6. k odst. 5 – považujeme za nezbytné, aby služby obsahovaly 
základní činnost „pomoc při zajištění stravy“ obdobně jako je navrhováno 
u služby azylové domy (§ 57). 

1.7. k odst. 6 – navrhujeme zařazení k základním činnostem základní 
činnost „nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti 
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování“. Současně ve výčtu 
základních činností absentuje zajištění poskytnutí zdravotních služeb a 
povinnost poskytovat dítěti odbornou péči prostřednictvím sociálního 
pracovníka a psychologa, které jsou nyní v aktuálně platném znění 
ustanovení § 42a odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. 

1.8. k odst. 8 – považujeme za nezbytné doplnění, že se jedná o službu 
ambulantní (příp. terénní). 

Tyto připomínky považujeme za zásadní. 

které v souladu s § 1 odst. 2 zákona  
č. 109/2002 Sb. zajišťují péči o děti výlučně na základě 
rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném 
opatření. V případě zde upravených pobytových služeb se 
naopak předpokládá poskytování služby primárně na 
smluvním základě. Jestliže bude o úpravě péče o dítě 
rozhodovat soud a nebude možné ponechat dítě v péči rodičů 
ani ho svěřit do náhradní rodinné péče, bude záležet na 
vyhodnocení soudu, jaký typ pobytového zařízení bude 
považovat za nejvhodnější náhradní výchovné prostředí pro 
konkrétní dítě s ohledem na jeho věk, individuální potřeby a 
místo bydliště. Pokud jde o pobytovou službu poskytovanou 
v azylovém zařízení pro děti (v rámci vypořádání připomínek 
v „domově pro děti na přechodnou dobu“), řada školských 
dětských domovů dnes současně provozuje i zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb. 
Provozovatelé těchto stávajících ZDVOP budou moci 
požádat o registraci k poskytování nově upravené služby 
pobytového zařízení pro děti na přechodnou dobu. 

 
Činnosti ve ZDVOP nejsou dnes blíže provedeny v úpravě 
úkonů, norma je tak dnes, jak ukazují i inspekce, pouze 
mrtvou normou. Převedením do zák. 108 a precizací jak 
základních činností, tak zejména úkonů v prováděcím 
předpise tak naopak dojde ke kvalitativnímu zlepšení. 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 77 k čl. I bodu 77 – z důvodů uvedených v připomínce k bodu 49 navrhujeme 
vypustit tento bod; pokud nedojde k vypuštění návrhu nového druhu sociální 
služby (§ 52a), nelze přistoupit na konstrukci úhrady, která je k této službě 
navrhována. Jak již bylo uvedeno, úhrada pouze ve výši přiznaného 
příspěvku na péči způsobí finanční problémy této služby. Úhradu je nezbytné 
konstruovat dle ustanovení § 73, z tohoto důvodu je nezbytné tuto službu 
včlenit do ust. § 73 odst. 1 písm. d) – na místo rušené služby domovy se 
zvláštním režimem.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 

Není shodné s § 52,  
+ viz výše 

Olomoucký kraj Čl. I bod 81 K čl. I bodu 81 – s rozšířením okruhu situací (osob), kdy je poskytována 
pečovatelská služba bezplatně lze souhlasit pouze v případě, že budou ze 
strany státu náklady na tuto službu ze 100 % hrazeny ze státního rozpočtu, 
neboť jde o realizaci státní sociální politiky. S tímto bodem tak lze souhlasit 
pouze v případě, bude-li schválen bod 152 čl. I návrhu ve vztahu k bezplatné 
pečovatelské službě – tedy bude zaveden zvláštní dotační program, ze 
kterého budou náklady poskytovatelů sociálních služeb hrazeny do výše 100 
% (včetně akceptování připomínky k bodu 152).  

Vysvětleno 
 

Pokud je návrh brán jako celek, je zřejmé, že požadované je 
uvedeno v navrhovaném § 101b. 
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Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
Olomoucký kraj Čl. I bod 83 K čl. I bodu 83 – zásadně nelze souhlasit se zavedením navrhovaného 

systému financování (dofinancování) osobní asistence prostřednictvím 
účelově určené dotace a navrhujeme tento bod z návrhu vypustit. Z návrhu 
není zřejmé, z jakého důvodu byla vybrána k tomuto systému financováním 
toliko služba osobní asistence a rovněž příjemcům této sociální služby pouze 
ve IV. stupni závislosti. Ve stejné situaci se ocitají uživatelé pečovatelské 
služby či jiných druhů sociálních služeb. Nutno navíc říct, že ustanovení 
zavádí nový nárok (veřejné subjektivní právo) na poskytnutí bezplatné formy 
osobní asistence. Tento nový nárok je zcela jistě realizací sociálního práva. 
Je tedy nezbytné, aby existovalo jasné schéma pro posuzování nároku na 
realizaci tohoto práva. Podle části návrhu VII – Teze prováděcích právních 
předpisů bude potřebu poskytování sociální služby identifikovat 
poskytovatel sociální služby, bude tuto potřebu (vyjádřenou v penězích) 
sdělovat kraji, který požadavek na dotaci posoudí, resp. zhodnotí, zda 
poskytovatel správně identifikoval potřebu péče a v jakém poměru je tato 
potřeba ve vztahu k subjektivní potřebě uživatele služby. Lze tak vysuzovat, 
že toto posouzení provádí kraj v samostatné působnosti v rámci rozhodování 
o dotaci. To však lze považovat za naprosto nepřípustné, neboť jde v rámci 
této konstrukce o rozhodování o subjektivním veřejném právu uživatele 
služby. Je tak nezbytné, aby bylo rozhodováno ve správním řízení a uživatel 
měl možnost se proti rozhodnutí  
o rozsahu poskytování služby odvolat. Rovněž je nezbytné, aby takové 
rozhodování bylo svěřeno do působnosti orgánu státu či územního 
samosprávného celku v rámci výkonu přenesené působnosti. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči (IV. stupně). 

Olomoucký kraj Čl. I bod 85 K čl. I bodu 85 – uvedené ustanovení řeší úhrady za službu, přičemž nutno 
zdůraznit, že i do této úpravy se promítá nedořešení procesních záležitostí 
souvisejících s přijetím dítěte do pobytových sociálních služeb a nejasně 
upravených smluvních vztahů; v rámci sociálních služeb platí, že smlouva je 
uzavírána mezi poskytovatelem  
a uživatelem sociální služby (v daném případě tedy mezi poskytovatelem a 
dítětem zastoupeným zákonným zástupcem, případně obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností na základě nového oprávnění v ust. § 91 odst. 7). 
V dané souvislosti by však došlo k tomu, že smlouva mezi poskytovatelem a 
dítětem bude ukládat povinnost platit úhradu třetí osobě (která není smluvní 
stranou). Z odkazu na obdobné užití § 74 odst. 3 a 5 vysuzujeme, že 
v případě poskytování služby na základě rozhodnutí soudu bude o úhradě 
rozhodovat obecní úřad obce s rozšířenou působností. Nutno poukázat na 
fakt, že důvodová zpráva ani RIA se žádným způsobem nevyjadřuje 
k dopadům tohoto opatření na obce s rozšířenou působností, není nijak 
vyčíslen počet případů, kterých se toto rozhodování bude týkat. Jde přitom o 
novou působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, neboť 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
 
Koncepce úhrad za služby sociální prevence v případě 
ambulantní a terénní (bez úhrady), pobytové (za úhradu) a 
koncepce úhrady služeb sociální péče o nezaopatřené dítě 
(úhrada jen za stravu a péči, nikoli za ubytování) zůstávají 
zachovány, stejně jako zvláštní úprava pro vyměření úhrady 
při soudem stanoveném pobytu, jak je tomu již dnes v DOZP. 
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v současné době o úhradě rozhoduje ředitel. Není rovněž zřejmé, jak je 
myšleno, že osoby od 15 do 18 let hradí úhradu podle odst. 1. Současně 
nutno upozornit, že odkaz na ustanovení § 74 odst. 4 v případě sourozenců je 
nesmyslný. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
Olomoucký kraj Čl. I bod 86 K čl. I bodu 86 – zastáváme názor, že by úhrada měla být stanovena i za 

poskytnutí přenocování. Z tohoto důvodu navrhujeme za slova „za stravu“ 
vložit slova „a za přenocování“. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Ke sloučení služeb nedojde. 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 87 K čl. I bodu 87 – není zřejmé, jak bude místní příslušnost krajského úřadu 
posuzována u terénních služeb, které jsou poskytovány na území více krajů. 
Návrh neřeší výslovně, zda taková služba bude muset mít registraci 
v každém kraji (resp. pro každé území). S principem registrace služby 
v každém z krajů lze souhlasit, ale považujeme za nutné v tomto duchu 
ustanovení upřesnit. Obdobně jako u telefonické krizové pomoci by místní 
příslušnost měla být určována v případě poskytování terénní formy služby 
poskytované prostřednictvím elektronické nebo distanční hlasové 
komunikace (čl. I bod 25 návrhu). 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Pokud bude služba poskytována na území více krajů, bude 
nutná registrace v každém kraji. 

Olomoucký kraj Čl. I bod 89 K čl. I bodu 89 – uvádění trvalého pobytu statutárního orgánu právnické 
osoby navrhujeme vypustit; není uvedeno, z jakého důvodu by měla být 
v registru dostupná informace o trvalém pobytu statutárního zástupce 
právnické osoby. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 

Olomoucký kraj Čl. I bod 92 K čl. I bodu 92 – zavedení registrační kategorie nepříznivé sociální situace 
lze považovat za vysoce problematické zejména v návaznosti na nástin 
nepříznivých sociálních situací v části návrhu VII – Teze prováděcích 
právních předpisů, neboť v této části definované nepříznivé sociální situace 
v žádném případě nevedou ke zpřesnění definice potřebnosti služby, jak 
odůvodňuje důvodová zpráva potřebu zavedení této kategorie (např. 
„nesaturovaná potřeba péče z důvodu věku“ je natolik obecné vyjádření, že 
lze pod něj podřadit téměř cokoliv, navíc není zřejmé, jak samotný věk může 
být rozhodný pro identifikování potřeby poskytování sociální služby). 
Současně však dochází k vypuštění identifikace cílové skupiny 
prostřednictvím věkové struktury osob, jimž má být sociální služba 
poskytována, a rovněž druhu zdravotního postižení. V návaznosti na obecně 
definované nepříznivé sociální situace může dojít k naprostému 
znepřehlednění systému sociálních služeb. V návaznosti na některé změny 
související s rozdělením základních činností na povinné a volitelné navíc 
nebude možné posuzovat služby v širším kontextu. V navrhované podobě je 
tak nezbytné návrh na zavedení registrace především prostřednictvím 
kategorie nepříznivé sociální situace odmítnout. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 

Teze prováděcích právních předpisů byly přiloženy jen pro 
informaci. Došlé připomínky budou zohledněny při formulaci 
finálního návrhu, který bude předmětem samostatného 
mezirezortního připomínkového řízení 
 
Ačkoli pojem cílová skupina je v oblasti registrace zavedený 
a známý, stejně jako věková kategorie a poskytovatel oba 
tyto údaje uvádí v tiskopise „Údaje o registrované službě, 
bude pojem nahrazen termínem „okruh osob, kterým budou 
sociální služby poskytovány“, aby došlo ke sjednocení 
terminologie v rámci ZSS. Okruh osob je údaj skládající se 
z údajů o cílové skupině a údajů o věkové kategorii. Oba 
termíny zůstanou zachovány. 
 
Jelikož se jedná o zavedení nového pojmu, lze tato 
připomínka chápat jako „obava z neznámého“.  Bude v první 
řadě na registrujícím orgánu posoudit jak si poskytovatel v 
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 době žádosti o registraci (příp. přeregistraci) NSS nastaví. 
Připomínku, že dojde k znepřehlednění systému služeb nelze 
akceptovat, jelikož se předpokládá zavedením NSS naopak 
zpřehlednění a větší transparentnost služeb. 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 94 K čl. I bodu 94 – považujeme za nezbytné specifikovat pojem „okamžitá 
kapacita“. Z praxe registrujícího orgánu je zřejmé, že každý poskytovatel 
tento pojem chápe odlišně, má-li dojít ke sjednocení stanovování kapacit, je 
nezbytné tento pojem specifikovat přímo v textu zákona, není dostačující 
vysvětlení v důvodové zprávě. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Důvodem pro toto ustanovení je sjednocení kapacit ve všech 
službách.  
 
Pojem okamžitá kapacita bude vydefinován v doporučeném 
postupu, který bude zpracován pro potřeby krajských úřadů. 
 
V registraci bude kapacita okamžitá, ale do upřesnění 
v aplikaci OK registr lze uvést i druhou kolonku např. 
hodinovou kapacitu. Oba tyto údaje pak budou veřejně 
přístupné.  
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 95 K čl. I bodu 95 – není zřejmé, proč pouze u některých služeb je navrhováno, 
aby poskytovatel uvedl, zda bude poskytovat základní činnosti volitelné. 
Považujeme za nezbytné, aby u všech služeb, u nichž je umožněno zvolit si 
poskytování základních činností volitelných, bylo nezbytné registrujícímu 
orgánu uvést, zda budou či nebudou poskytovány (a následně byly obsaženy 
v rozhodnutí o registraci). Uvedený návrh je současně v rozporu 
s odůvodněním novelizačního bodu v čl. I bodu 28. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek ministerstvo od návrhu základních 
činností volitelných ustupuje.  

Olomoucký kraj Čl. I bod 96 K čl. I bodu 96 – navrhujeme zahrnout mezi doklady vztahující se 
k bezdlužnosti žadatele o registraci i doklad o tom, že žadatel nemá dluhy 
vůči rozpočtům územních samosprávným celkům. Zejména kraje, které 
poskytují dotace na zajištění sociálních služeb, se mohou potýkat se 
skutečností, že právnické osoby z důvodu porušení rozpočtové kázně budou 
dlužníkem vůči kraji. Tyto částky mohou být podstatně vyšší než dluhy na 
pojistném, přičemž kraje nejsou (či i obce, které rovněž poskytují dotace na 
zajištění sociálních služeb) zahrnuty mezi subjekty, vůči nimž musí být 
žadatel o registraci bezdlužný. 

V této souvislosti současně navrhujeme, aby podmínka bezdlužnosti 
byla zařazena mezi podmínky registrace definované § 79 odst. 1 zákona o 
sociálních službách. Došlo by tím k odstranění výkladového problému 
spočívajícího v tom, zda bezdlužnost je skutečně překážkou pro udělení 
registrace, když není mezi taxativně vyjmenovanými podmínkami pro 
registraci. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
V případě přistoupení na tuto podmínku by bylo nutné 
bezdlužnost vztáhnout nejen na územní samosprávné celky, 
ale i na celý bankovní i nebankovní sektor. Poskytovatel by 
pak nemohl mít naprosto žádné pohledávky, ani úvěry a 
půjčky, což by velmi ovlivnilo financování služeb. Mnohé 
služby právě úvěry a půjčky v bankovním sektoru mají jako 
přechodný zdroj financování služby (např. do doby, než 
obdrží dotace). 

 

Olomoucký kraj Čl. I bod 98 K čl. I bodu 98 – přestože § 2203 občanského zákoníku umožňuje provést do Akceptováno 
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katastru nemovitostí zápis o nájmu, nejedná se o povinnost. Nájemní vztah 
tak nebude možno ověřit a bude nezbytné, aby žadatel doložil nájemní 
smlouvu. Ustanovení je nezbytné v tomto duchu upravit. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 105 K čl. I bodu 105 – návrh ustanovení i jeho důvodová zpráva považuje 
v současné době vedená správní řízení o registraci za řízení, v jejichž rámci 
není ověřováno plnění podmínek pro registraci. Návrh implikuje, že žadateli 
má být vždy na základě žádosti registrace udělena a teprve následně má být 
ověřováno plnění podmínek registrace. Lze konstatovat, že návrh 
dehonestuje práci registrujících orgánů, kterou v současné době provádí. Je 
nutno upozornit, že krajské úřad velmi bedlivě zkoumají, zda žadatel splňuje 
podmínky pro registraci. Při rozhodnutí o udělení registrace je tak vždy 
ověřeno, že podmínky registrace jsou splněny. Z tohoto pohledu je tak toto 
ustanovení nadbytečné a je třeba ho odmítnout. 

Pokud bude tento princip registrace navržen, je nezbytné upozornit, že 
z ustanovení jednoznačně nevyplývá, jestli je jedná o první rozhodnutí 
vydané poskytovateli nebo vždy při první registraci sociální služby (tj. i 
v případě pozdějšího doregistrování další služby). Není zřejmé, kdy přesně 
má registrující orgán provést kontrolu plnění registračních podmínek, kdy 
nastává doba „Před uplynutím této doby…“ (myšleno oněch 5 let). Může 
kontrola být provedena i v prvním roce po vydání rozhodnutí? Dále je 
uvedeno, že registrující orgán bez žádosti vydá rozhodnutí o registraci na 
dobu neurčitou. Jde tedy o řízení zahajované z moci úřední. Pokud má 
MPSV na mysli vydání rozhodnutí na dobru neurčitou jako první úkon 
v řízení – musela by být uvedena výjimka ze správního řádu. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 107 K čl. I bodu 107 – navrhujeme upravit vkládanou část takto: „podle § 81 
odst. 2 písm. c) až f) a písm. h)“ – ke změně identifikátoru nemůže dojít 
(může dojít k registraci služby nebo zrušení registrace, ale změna 
identifikátoru nepřipadá do úvahy), tato změna tudíž nemůže nastat, z tohoto 
důvodu navrhujeme vypuštění písm. b) ust. § 81 odst. 2; současně je 
nezbytné, aby změně rozhodnutí podléhala i případná změna ve volitelných 
základních činnostech, z tohoto důvodu je nezbytné zahrnout písm. h) ust. 
§ 81 odst. 2. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 

Ke změně identifikátoru dojít musí, protože při procesu 
přeregistrace bude o registraci rozhodovat krajský úřad 
příslušný podle místa poskytování služby - v některých 
případech, kdy je služba poskytována na území více krajů, 
dojde ke vzniku několika nových služeb z jedné stávající 
(jeden ID se tedy změní např. ve tři jiné). V době 
přechodného období 2 let bude docházet k postupnému 
přeregistrování všech stávajících služeb a není proto vhodné 
u služeb ponechat stávající identifikátor. Nicméně v aplikaci 
OK registr bude tato situace upravena tak, že u stávajícího ID 
služby bude informace, který nový (případně nové) ID z 
dotčené služby nově vznikly. 

Olomoucký kraj Čl. I bod 108 K čl. I bodu 108 – navrhované ustanovení implikuje celou řadu problémů, 
navrhujeme jeho zásadní přepracování a vyjasnění kompetencí MPSV a 
registrujícího orgánu, např. změnou znění úvodu ustanovení na: 

 
Vysvětleno 
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„Ministerstvo rozhodne o okamžitém…“, neboť se nabízí, aby správní řízení 
vedlo přímo MPSV, které provádí inspekci poskytování sociální služby, jíž 
má být okamžitě zrušena registrace. Z pohledu krajských úřadů je lhůta pro 
vydání rozhodnutí, která činí pouhých 5 pracovních dnů od zahájení řízení, 
nepřijatelná s ohledem na fakt, že podle ustálené judikatury soudů není bez 
dalšího možné, aby závěry kontroly (inspekce) správní orgán převzal a 
nikterak je nezkoumal (o to více v situaci, kdy správní orgán sám neprováděl 
kontrolu). Nejvyšší správní soud např. konstatoval, že výsledky kontroly 
samy o sobě nenahrazují ani nemohou nahradit dokazování provedené 
postupem stanoveným správním řádem v rámci správního řízení vedeného 
po proběhlé kontrole. Je zcela nemožné provést dokazování o takto zásadním 
zásahu do možnosti poskytování sociální služby  
v navrhované lhůtě.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Rozhodnutí o zrušení registrace bude vydávat  MPSV, 
oznámení o vydání rozhodnutí sdělí MPSV příslušnému 
registračnímu orgánu 

 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 111 K čl. I bodu 111 – navrhujeme ustanovení § 84 odst. 5 zcela zrušit. Není 
důvodu, aby v případě nové služby podle § 52a byla registrace vyžadována, 
když v případě služby podle § 52 vyžadována není. V obou případech jde o 
zdravotnická zařízení lůžkové péče, podmínky by tedy měly být stejné. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Jedná se o nový, samostatný druh služby. 

Olomoucký kraj Čl. I body 112 
a 114 

K čl. I bodům 112 a 114 – navrhuje se, aby personální změny zapisoval do 
elektronické podoby registru poskytovatel sociální služby. Není zřejmé, jak 
bude zapisovat personální zajištění služby, když v současné době nejsou 
v elektronické podobě údaje vedeny. Zejména však není zřejmé, zda již 
nebudou registrujícímu orgánu předkládány doklady související se změnami 
v personálním zajištění – tedy doklady osvědčující odbornou způsobilost 
osob v návaznosti na podmínku registrace v § 79 odst. 1 písm. b) zákona o 
sociálních službách. Změnou v čl. I bodu 106 tohoto návrhu dochází 
k odstranění povinnosti předkládat tyto doklady. Registrující orgán tak 
nebude mít k dispozici doklady k ověření plnění registračních podmínek a 
tyto bude moci ověřovat až v rámci kontroly registračních podmínek? 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 

Údaje, které v navrhované právní úpravě budou zapisovat 
sami poskytovatelé, v současné době v elektronické podobě 
existují, v registru je zapisuje na základě hlášení změn 
registrující pracovník. Přesunutím kompetence tyto údaje 
zapisovat na poskytovatele, dojde k výraznému snížení 
administrativní zátěže. 

 
Doklady týkající se personálního zabezpečení registrujícímu 
orgánu nadále dokládány nebudou, budou uloženy pouze u 
poskytovatele, který bude zodpovídat za dodržování 
podmínek ZSS. Registrující orgán tyto doklady bude 
kontrolovat v případě kontroly v místě poskytování služby.  

 
Aplikace OK registr bude upravena tak, aby bylo možné 
sledovat data vkládání změn, včetně zachování historie 
zápisů změn. 

 
Olomoucký kraj Čl. I bod 117 K čl. I bodu 117 – písm. a) – v návaznosti na připomínku k návrhu v čl. I 

bodu 92 považujeme za nezbytné upravit ustanovení tak, aby zavazovalo 
poskytovat sociální službu způsobem odpovídajícím potřebám osoby 
(nikoliv podle nepříznivé sociální situace, které je navrhováno definovat 
velmi obecně). Sociální služba musí reagovat na konkrétní situaci člověka. 

Vysvětleno  
 

Nepříznivá sociální situace je vodítkem a východiskem podle 
novelizace. 
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Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
Olomoucký kraj Čl. I bod 122 K čl. I bodu 122 - v návaznosti na připomínku k návrhu v čl. I bodu 92  

požadujeme ponechat ustanovení v původním znění, tento bod z návrhu 
vypustit. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 

Bod 92 byl vysvětlen. Nedojde k vypuštění cílové skupiny a 
věkové struktury ze systému, pouze dochází ke změně 
terminologie. Nepříznivá sociální situace je kategorie 
doplněná navíc, a doplňuje se tedy i do § 91. 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 124 K čl. I bodu 124 – z ustanovení není zřejmé, jaký vztah je mezi 
navrhovanými odst. 7 a 8. I tento novelizační bod je poznamenán faktem, že 
novela neřeší problematiku přijímání do pobytových sociálních služeb 
(zejména ZDVOP) komplexně, jak je upravena v zákoně č. 359/1999 Sb.  

Z ustanovení lze vysuzovat, že působnost obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností nastupuje až v případě, že nebude smlouva uzavřena zákonnými 
zástupci (jde pouze o oprávnění – dikce je odlišná od ustanovení § 91 odst. 
6). V případech poskytování pobytové sociální služby podle § 58 odst. 2 
písm. c) však v mnoha případech (má-li jít o náhradu ZDVOP) však bude 
služba poskytovaná v situacích, kdy uzavření smlouvy nebude ze strany 
zákonných zástupců možné. V těchto případech je nezbytné toto oprávnění 
pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností – možnost uzavřít smlouvu o 
umístění dítěte do azylového zařízení pro děti bez souhlasu zákonného 
zástupce je v rozporu s mezinárodními úmluvami, kterými je ČR vázána 
(Úmluva o právech dítěte a Listina základních práv a svobod). Takovou 
pravomoc mají pouze soudy. V současnosti je sice možnost umístění dítěte 
do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ze strany orgánu sociálně-
právní ochrany dětí, ale pouze za předpokladu splnění jedné ze dvou 
podmínek: získáním souhlasu zákonného zástupce do 24 hodin nebo 
podáním návrhu na předběžné opatření k soudu.  

Není rovněž zřejmé, z jakého důvodu je v ustanovení odst. 8 řešeno 
uzavírání smlouvy u osoby mladší 15 let. Není zřejmé, jak budou řešeny 
smluvní vztahy u osob ve věku 15 – 18 let. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
V souladu s akceptovanou připomínkou MV je odst. 7 
zpřesňujícím ustanovením vůči odst. 6, tedy zastoupení 
nezpůsobilé osoby (zde z důvodu nezletilosti s ohledem na § 
31 obč. zák.) požádat poskytovatele o poskytnutí služby a 
uzavřít s ním o tom (byť v zastoupení) smlouvu, a to v zásadě 
v situacích, kdy je nezbytné nezl. osobě zajistit okamžitou 
pomoc (neodkladnou péči ve smyslu § 15 zák. č. 359/1999 
Sb.). Odst. 8 pak s ohledem na obecnou úpravu jednání za 
nezletilé v nikoli běžných záležitostech precizuje doby, na 
něž může být smlouva o poskytování pobytové služby 
uzavřena (kterýmkoli oprávněným zástupcem dítěte) bez 
současné kontroly ze strany orgánu veřejné moci resp. 
v závažnějších případech soudu. 
 
Jde-li o věkovou hranici 15 let, je třeba uvést, že způsobilost 
dítěte k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby 
vychází z obecné úpravy svéprávnosti nezletilých osob podle 
§ 31 občanského zákoníku. Nezletilý starší 15 let je 
s ohledem na svůj věk a rozumovou a volní vyspělost 
svéprávný k tomu, aby uzavřel smlouvu o poskytnutí sociální 
služby. Osoba v tomto věku je zásadně způsobilá např. 
uzavřít smlouvu podle zákoníku práce, tedy sjednat i místo 
výkonu práce a i podle předpisů o evidenci obyvatel změnu 
místa trvalého pobytu ohlašuje osoba starší 15 let sama. 
Současné vymezení uživatelů domů na půli cesty „po 
dosažení zletilosti“ není vhodné, neboť nejen, že nereflektuje 
skutečnost, že nezletilé osobě může být přiznána plná 
svéprávnost, ale nereflektuje ani plnou dílčí svéprávnost výše 
popsanou. V praxi tato úprava dosud vedla k obtížně 
řešitelným situacím, zejména v případě zájemců o tento typ 
služby, kterým dosud nebylo 18 let, avšak všechny ostatní 
podmínky pro její poskytnutí beze zbytku splňovaly 
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Olomoucký kraj Čl. I bod 127 K čl. I bodu 127 – k písm. b) – požadujeme vypustit; není zřejmé, k čemu má 
sloužit tato působnost, jedná se pouze o nadbytečnou činnost, která nemá 
praktické opodstatnění. K písm. c) -  požadujeme vypustit; není definováno, 
jak má uvedené průběžně zjišťovat, pověřený obecní úřad nemá žádné 
kontrolní kompetence, kompetenci nelze realizovat; pokud bylo cílem 
dosáhnout toho, aby v území sledovaly výskyt neregistrovaných sociálních 
služeb, je nezbytné toto upravit jiným způsobem. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 

K písm. b) – V souladu s vypořádáním ostatních připomínek 
k tomuto bodu se navrhuje znění ustanovení takto: b) 
průběžně shromažďuje údaje o kapacitách a formách všech 
sociálních služeb poskytovaných na území jeho správního 
obvodu, využití těchto kapacit a informace o 
neuspokojených zájemcích o služby; tyto údaje předává 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
 
K písm. c) - je nutné definovat kontrolní kompetence tak, jak 
je zmíněno v odůvodnění 

 
Olomoucký kraj Čl. I bod 129 K čl. I bodu 129 – zásadně nelze souhlasit s přidáním slov „- sociálního 

kurátora“ v uvedeném ustanovení. Nelze se ztotožnit ani s důvody 
uvedenými v důvodové zprávě ani RIA. Argumentace, že tento pojem je 
uveden v právních předpisech Ministerstva spravedlnosti či koncepčních 
materiálech nemůže obstát. Pojem se neobjevuje v relevantních zákonech 
(přizpůsobovat zákon o sociálních službách podzákonným právním předpisů 
či koncepčním materiálům zcela odporuje tomu, jak je potřeba upravovat 
zákon). Pojem sociální kurátor je používán uvedenými materiály jako 
reziduum z doby před účinností zákona o sociálních službách, který zavedl 
povolání sociálního pracovníka a definoval podmínky pro jeho výkon a další 
povinnosti. Je naopak nezbytné je odstranit z uvedených podzákonných 
právních předpisů  
a koncepčních materiálů. Zavedení pojmu „sociální pracovník – sociální 
kurátor“ je zcela nesystémové a vychází pouze vstříc snaze skupiny 
sociálních pracovníků disponovat názvem, který tuto skupinu odlišuje od 
ostatních sociálních pracovníků. Tento požadavek je však nezbytné jako 
nesystémový odmítnout. Žádný právní předpis nedefinuje žádné odchylky od 
„běžných“ sociálních pracovníků. Ani věcný záměr zákona o sociálních 
pracovnících nepředpokládá rozlišování sociálního pracovníka a sociálního 
pracovníka – sociálního kurátora. Zavedení tohoto pojmu do zákona o 
sociálních službách bez současného definování odlišností od „běžného“ 
sociálního pracovníka činí právní úpravu podmínek pro výkon povolání 
sociálního pracovníka  
a jeho oprávnění a kompetencí nepřehlednou. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno - rozpor  
 
Toto označení konkrétního sociálního pracovníka obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností je uvedeno v § 24 odst. 1 
písm. k) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o 
změně dalších zákonů. 
Vzhledem k tomu, že toto označení konkrétního sociálního 
pracovníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
používáno v jiných závazných dokumentech schválených 
vládou (např: Koncepce vězeňství do roku 2025, Strategie 
prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 
2020), je tedy nezbytné ho legislativně vymezit i v zákoně o 
sociálních službách, aby úpravy byly navzájem 
komplementární. Zároveň je uvedeno toto označení ve 
vyhláškách Ministerstva spravedlnosti (Vyhláška MSp č. 
345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 
svobody, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška MSp č. 
109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění 
pozdějších předpisů). Nelze tedy rozhodně souhlasit 
s argumentem, že je toto označení používáno uvedenými 
materiály jako reziduum z doby před účinností zákona o 
sociálních službách, neboť je toto označení stále používáno, 
ba naopak v současnosti došlo k většímu zpřesnění, vymezení 
a využití.  
Zvýše uvedených důvodů trváme na ukotvení tohoto 
označení v zákoně o sociálních službách, aby došlo 
k provázanosti právních norem a vládou schválených 
materiálů. 
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Olomoucký kraj Čl. I bod 131 K čl. I bodu 131 – není definováno, jak má uvedené průběžně zjišťovat, 
obecní úřad obce s rozšířenou působností nemá žádné kontrolní kompetence, 
kompetenci nelze realizovat; pokud bylo cílem dosáhnout toho, aby v území 
sledovaly výskyt neregistrovaných sociálních služeb, je nezbytné toto upravit 
jiným způsobem. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Je nutné definovat kontrolní kompetence tak, jak je zmíněno 
v odůvodnění. 

 

Olomoucký kraj Čl. I bod 132 K čl. I bodu 132 – v první větě vypustit slovo „ostatními“ (slovo implikuje, 
že krajský úřad je rovněž poskytovatelem sociálních služeb, což zcela jistě 
není pravdou). V návaznosti na připomínky k čl. I bodům 127 a 131 
požadujeme vypustit navrhované ust. § 93 písm. a) bodu 3.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno částečně 
 
Slovo ostatními vypuštěno. Bod 127, 131, tudíž 2. část 
připomínky je bezpředmětná. 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 134 K čl. I bodu 134 – uvedená úprava písm. c) vyvolává výkladové nejasnosti. 
Použitou dikci lze vykládat pouze tak, že tato metodická a kontrolní 
působnost má být realizována vůči všem sociálním pracovníkům, na něž 
dopadá právní úprava zákona  
o sociálních službách (viz § 1 zákona o sociálních službách), neboť měla-li 
by se tato působnost vztahovat pouze na sociální pracovníky – zaměstnance 
obcí zařazené do obecních úřadů, potom by se jednalo o doplnění nadbytečné 
vzhledem ke skutečnosti, že tato působnost krajského úřadu vyplývá 
z ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud by se působnost měla vztahovat na 
všechny sociální pracovníky, měla by dopad do finanční oblasti (resp. 
personálního zajištění), ten však není vyčíslen. Lze se tak domnívat, že jde  
o působnost ve vztahu k obecním úřadům, z tohoto důvodu se jedná o úpravu 
nadbytečnou. Požadujeme vypuštění návrhu úpravy. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Došlo k nepochopení účelu ukotvení této úpravy, pokud 
nebude upřesněno v platné úpravě, nedojde k souladu plnění 
jednotlivými subjekty/úřady- úřady v praxi nyní postupují 
nejednotně. 
 
Jedná se o činnost ve vztahu k ORP a POÚ – bude upraveno. 

 

Olomoucký kraj Čl. I bod 138 K čl. I bodu 138 – vzhledem ke skutečnosti, že není znám obsah standardů 
činností sociální práce (není obsažen ani v části VII – Teze prováděcích 
právních předpisů), nelze návrh akceptovat. Ani důvodová zpráva 
neobsahuje bližší informace. RIA neobsahuje vyčíslení finančních dopadů, 
přičemž lze očekávat, že finanční dopady s sebou zavedení povinnosti 
dodržovat standardy ponese. Např. v případě, že bude obdobně jako 
v případě sociálně-právní ochrany dětí zakázána kumulace úvazků sociálních 
pracovníků s jinými agendami, půjde o výrazný dopad do oblasti 
personálního zajištění výkonu přenesené působnosti, který není vyčíslen. 
Z tohoto důvodu je nezbytné v této podobě návrh odmítnout a navrhujeme 
tento vypustit. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Prováděcí právní předpisy budou součástí samostatného 
připomínkového řízení.  
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 139 K čl. I bodu 139 – považujeme za nezbytné upřesnit (z ustanovení to 
výslovně nevyplývá), které úrovně vedení se tato povinnost týká. Přímého 
nadřízeného vedoucího pracovníka, tj. vedoucího oddělení, či vedoucího 
odboru nebo i tajemníka městského úřadu? 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
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Olomoucký kraj Čl. I bod 140 K čl. I bodu 140 – důvodová zpráva i RIA uvádí, že touto změnou dochází 
k zavedení povinnosti obcí podílet se na financování sociálních služeb. 
Vzhledem k použité formulaci však není možné mluvit o zavedení 
povinnosti obcím spolufinancovat poskytované sociální služby. Z navržené 
dikce lze vyvodit pouze konstatování, že se mohou podílet na financování 
sociálních služeb, což však mohou zejména na základě jiných právních 
předpisů a i ustanovení zákona o sociálních službách. V navržené podobě jde 
o právní úpravu, která neřeší povinnost, jak je uváděno v důvodové zprávě a 
RIA. Nelze v ní spatřovat zavedení povinnosti, ustanovení není právně 
vymahatelné. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno  
 

V souladu s úpravou provedena úprava v RIA. 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 142 K čl. I bodu 142 – v návaznosti na problémy, které jsou neustále i na úrovni 
MPSV řešeny, se získáváním údajů o osobách ve výkonu trestu při výkonu 
sociální práce podle § 92 písm. b) zákona o sociálních službách považujeme 
za nezbytné, aby bylo umožněno sociálním pracovníkům obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností  
a krajských úřadů získávat údaje nezbytné pro výkon činností sociální práce 
z Centrální evidence vězněných osob. Z jednání s Generálním ředitelstvím 
vězeňské služby vyplynulo, že hlavní překážkou k předávání údajů je 
absence zákonného zmocnění. V souvislosti s navrhovanou úpravou je tedy 
vhodné doplnit i oprávnění poskytovat uvedeným sociálním pracovníkům 
nezbytné údaje z CEVO. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
 

Požadavek na přístup do systému CEVO bude akceptován.  
 
Dále doplňujeme, že sociální kurátor žádá o informace na 
základě oprávnění, které vyplývá z § 23a odst. 3 písm. c) 
zákona č. 555/1992 Sb., o vězeňské a justiční stráži, ve znění 
pozdějších předpisů, kdy „Údaje z evidence osob ve výkonu 
zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a výkonu trestu 
odnětí svobody Vězeňská služba poskytuje na žádost 
správním orgánům a Rejstříku trestů, pokud je potřebují pro 
svou činnost“. Obec s rozšířenou působností je v postavení 
správního orgánu.  
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 147 K čl. I bodu 147 – je otázkou, zda zavedení nucené správy je v dané 
souvislosti ústavně konformním nástrojem, když navíc v obdobně 
definované situaci již zákon definuje nově možnost okamžitého zrušení 
registrace. 

K navrhovanému ustanovení je třeba definovat následující připomínky: 
• odst. 1 – nevhodná formulace, z níž vyplývá, že MPSV (inspekce) 

dává podnět MPSV k zavedení nucené správy 
• odst. 2 písm. e) – není zřejmé, co je myšleno „podmínkami 

nucené správy“ 
• odst. 4 písm. b) – je třeba vyjasnit, zda ustanovení má obsahovat 

vazbu konce nucené správy na rozhodnutí o zrušení registrace 
poskytovatele sociálních služeb či zrušení registrace sociální 
služby. Lze předpokládat, že v praxi může dojít k zavedení 
nucené správy u poskytovatele, který má registrovaných více 
sociálních služeb, a nucená správa bude zavedena pouze ve 
vztahu k jedné sociální službě. Potom by však nucená správa 
případně končila zrušením registrace pouze této jedné sociální 
služby a nikoliv poskytovatele. 

Vysvětleno 
Rozhodnutí o zavedení nucené správy bude vydávat 
ministerstvo. Na postup ministerstva je možné podat řádný 
opravný prostředek podle správního řádu, tedy podání 
rozkladu, následně je možné podat mimořádný opravný 
prostředek - správní žalobu, o které již rozhoduje soud, čímž 
bude dále zajištěna ochrana poskytovatele. 
 
Vysvětleno 
K odst. 1 – MPSV zavede nucenou správu na základě 
Rozhodnutí o zavedení nucené správy poskytovatele 
sociálních služeb. 
 
K odst. 2 písm. e) – podmínky nucené správy budou přesně 
specifikovány v návaznosti na zjištěné předmětné konání 
poskytovatele v Rozhodnutí o zavedení nucené správy 
poskytovatele sociálních služeb. 
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• Jako nezbytné se jeví zavedení povinnosti MPSV informovat o 
zavedení nucené správy kraj/krajský úřad. 

Tyto připomínky považujeme za zásadní. 

K odst. 4 písm. b) – Registrace se vydává k poskytování 
sociální služby. Každý jednotlivý druh sociální služby 
poskytovatele má své registrační číslo.  
Z merita věci vyplývá, že institut nucené správy se bude týkat 
pouze té sociální služby, kde bude konáním poskytovatele 
docházet k závažnému ohrožování zdraví a života klientů 
příslušné sociální služby. Může se však týkat všech 
jednotlivých sociálních služeb poskytovatele v případě, kdy 
takto koná ve všech poskytovaných sociálních službách. 

 
K …zavedení povinnosti MPSV informovat o zavedení 
nucené správy kraj/krajský úřad: 
- v případě, kdy bude KÚ zřizovatelem sociální služby, je 

povinnost informovat KÚ legislativně ukotvena  
- v případě, kdy KÚ nebude zřizovatelem, lze tuto 

povinnost v rámci síťování zanést do příslušného 
materiálu, který bude konkretizovat proces zavedení a 
konání nucené správy 

vzhledem k tomu, že dle  
§ 99b odst. 2 novely zavedením nucené správy přechází 
působnost statutárního orgánu poskytovatele sociálních 
služeb na nuceného správce. – rozsah bude upřesněn 
v rozhodnutí o nucené správě. 

 
Olomoucký kraj Čl. I bod 150 K čl. I bodu 150 – k poznámce pod čarou č. 70 upozorňujeme na fakt, že 

v současné době jde již o neúčinný zákon. Odkaz by měl být nahrazen 
odkazem na zákon č. 134/2016 Sb. Současně je třeba poznamenat, že odst. 1 
chápeme jako ustanovení, které definuje způsoby, jimiž může být zajištěno 
financování sociálních služeb, přičemž je na kraji, kterou variantu si zvolí, 
s čímž Olomoucký kraj souhlasí. Není zřejmé, zda navrhovaný odst. 2 toliko 
upřesňuje vztah zákona o sociálních službách k použití zákonů č. 218/2000 
Sb. a 250/2000 Sb. (či dalších „procesních“ předpisů upravujících zajištění 
finančních transferů). V tomto smyslu se však jedná o ustanovení 
nadbytečné, neboť je zřejmé, že v případě, když zákon o sociálních službách 
nestanoví odchylky, použijí se obecné právní předpisy, které upravují 
nakládání státu a územních samosprávných celků s finančními prostředky. 
K odst. 3 nutno poznamenat, že z dikce sice vyplývá, že ustanovení upravuje 
minimální výši alokace, ale je třeba brát v úvahu, že objem finančních 
prostředků je ovlivněn čerpáním finančních prostředků z ESIF, které byly 
využity kraji i na zajištění poskytování sociálních služeb, a je nezbytné do 
tohoto výpočtu zahrnout i tyto finanční prostředky. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno částečně   
 

Upraveno znění § 101, následujícím způsobem:  
(1) Sociální služby jsou z veřejných zdrojů financovány 
formou dotace nebo příspěvkem zřizovatele příspěvkové 
organizace podle zvláštního právního předpisu 37) 37a) 
Finanční prostředky jsou poskytovány jako dotace nebo jsou 
použity na financování plnění zadaného jako veřejná zakázka 
podle zvláštního právního předpisuXY-upravit poznámku ZZVZ). 

 
Prostředky z ESIF jsou určeny především na rozvoj 
sociálních služeb, nikoli na financování základních činností 
služeb. 

Olomoucký kraj Čl. I bod 152 K čl. I bodu 152 – k tomuto bodu viz rovněž připomínky k čl. I bodům 81 a Neakceptováno - rozpor 
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83 (připomínky č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazů.) – navrhujeme zrušit ustanovení ve vtahu ke službě osobní 
asistence. Ve vztahu k bezplatné pečovatelské službě žádáme ustanovení 
upřesnit a přeformulovat tak, že se jedná o účelově určenou dotaci 
poskytovanou přímo poskytovateli sociálních služeb (tedy nikoliv kraji) 
prostřednictvím rozpočtu kraje  
(v rámci výkonu přenesené působnosti). Pokud nebude vyhověno požadavku 
na vypuštění ve vztahu k osobní asistenci, je nezbytné požadovat, aby 
prováděcí právní předpis stanovil bližší podmínky pro čerpání dotace i ve 
vztahu k § 75 odst. 2 – nezbytné do ust. § 101b odst. 2 i ustanovení § 75 
odst. 2. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do Příspěvku na péči (úprava IV. stupně). 

 

Olomoucký kraj Čl. I bod 156 K čl. I bodu 156 – jedná se o možnost využít uvedených postupů k zajištění 
dostupnosti. Pokud se tedy jedná o pouhou možnost, lze konstatovat, že jde o 
ustanovení, které je nadbytečné, neboť jejich využití je možné i bez nově 
vloženého ustanovení § 105a. Nutno rovněž konstatovat, že z hlediska 
systematiky zákona o sociálních službách není zřejmé, z jakého důvodu je 
ustanovení navrhováno do části šesté, která řeší financování sociálních 
služeb, zatímco navrhovaná právní úprava se týká oblasti síťování. 
Požadujeme vypuštění tohoto bodu.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 164 K čl. I bodu 164 – považujeme za potřebné, aby se nově definovaný správní 
delikt, o jehož spáchání rozhoduje ministerstvo, vztahoval i k neplnění 
povinnosti zaměstnavatele definované v ustanovení § 93b. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 178 K čl. I bodu 178 – k ustanovení § 114 odst. 3 – lze vyjádřil obavu, že 
vzhledem k požadované délce praxe 6 let nebude dostatečný počet 
supervizorů k dispozici, je rovněž diskutabilní, zda je vůbec nezbytné, aby 
supervizor měl praxi v požadovaných činnostech. Důležitější pro výkon 
činnosti supervizora je vzdělání a absolvování dostatečného rozsahu (a 
současně obsahu) supervizního výcviku. Nutno současně zdůraznit, že 
supervizní výcvik by měl splňovat podmínky definované právními předpisy, 
pokud právní úprava zavádí supervizi jako formu vzdělávání. Z tohoto 
pohledu není možné ponechat tvorbu kurzu na jejich realizátorech. 
Považujeme za zcela nezbytné, aby obsah a rozsah kurzu supervize byl 
definován právními předpisy  
a odborná způsobilost se nabývala absolvováním akreditovaného kurzu 
(akreditovaného MPSV či jiným orgánem veřejné správy). V rámci přípravy 
právní úpravy obsahu a rozsahu kurzu bude prostor pro diskusi o nezbytném 
rozsahu, 380 hodin lze považovat za příliš obsáhlý. V této souvislosti je 
potřeba upravit navrhované ustanovení a definovat příslušné zmocňovací 
ustanovení. K odborné způsobilosti viz ještě připomínka k přechodnému 

Vysvětleno 
 
Nové ustanovení ukotvující předpoklady pro výkon činnosti 
supervizora odpovídá na dlouhodobé požadavky praxe, 
protože tato činnost je vykonávána mj. v oblasti sociálních 
služeb a má přímý vliv na kvalitu sociální služby.  
 
Návrh ustanovení vychází z konzultací se zástupci 
supervizorů, včetně ČIS, kteří uvedli, že ČR disponuje 
dostatečným počtem supervizorů.  
 
Ustanovení o praxi bude upraveno tak, aby 50% rozsahu 
praxe bylo možné získat i mimo oblast sociálních služeb, 
respektive v činnostech uvedených v § 115 odst. 1 nebo 116a 
vykonávaných i mimo oblast sociálních služeb.  
Zároveň požadavek na rozsah kurzu supervize bude snížen na 
170 hodin. 
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ustanovení – připomínka č. 0. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 
V rámci přechodných ustanovení bude uplatněn zákaz 
retroaktivity, tedy bude doplněno ustanovení, že osoby, které 
jsou způsobilé poskytovat supervizi před datem účinnosti 
novely, budou způsobilé i po datu její účinnosti, přestože 
nebudou nově nastavené předpoklady splňovat.   
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude akreditovat kurzy a 
výcviky pro supervizory (§ 114 odst. 3). Tato skutečnost 
bude zaznamenána v § 117a.  

 
 

Olomoucký kraj Čl. I bod 184 1.1. § 116a odst. 1 písm. g) – v návaznosti na připomínku k čl. I bodu 
27 požadujeme toto ustanovení vypustit 

1.2. § 116a odst. 2 písm. c) – považujeme za nezbytné specifikovat; 
takto obecně definované ustanovení vyvolá v praxi problém, kdy není 
zřejmé, zda za vzdělánív oboru právo lze považovat i studijní program 
„Právní specializace“ a podobné (např. studijní obor Právo ve veřejné 
správě, Obchodně právní studia). 

1.3. § 116a odst. 2 písm. e) – nelze připustit, aby se zákon odvolával na 
výcvik akreditovaný profesní asociací v situaci, kdy akreditace výcviku 
není výkonem veřejné správy; profesní asociace psychoterapeutů jsou 
právnickými osobami soukromého práva bez jakéhokoliv zákonného 
zmocnění k výkonu veřejné správy, přičemž je nezbytné, aby akreditace 
výcviku byla prováděna v rámci výkonu veřejné správy, pokud je na jeho 
absolvování vázáno získání odborné způsobilosti pro výkon povolání. 
K obsahu a rozsahu výcviku viz připomínka č. 0. 

1.4. § 116a odst. 2 písm. f) – není zřejmé, z jakého důvodu není mezi 
způsoby získání odborné způsobilosti absolvování vysokoškolského studia 
zaměřeného na umělecké terapie (např. obor B7506, B7701). Není zřejmé, 
z jakého důvodu byl rozsah vzdělávání zvolen v rozsahu 500 hodin, když 
v písm. a) je dostačující absolvování psychoterapeutického výcviku 
v rozsahu 400 hodin. K požadavku absolvování akreditovaného odborného 
výcvikového programu je třeba konstatovat, že nelze připustit, aby se 
zákon odvolával na výcvik, pokud tento výcvik není akreditovaný 
některým orgánem veřejné správy; vzhledem k tomu, že k akreditaci 
takového výcviku není žádný orgán veřejné správy zmocněn, lze 
předpokládat, že návrh počítá s akreditacemi profesními organizacemi 
(obdobně jako v písm. e), které však jsou právnickými osobami 
soukromého práva bez jakéhokoliv zákonného zmocnění k výkonu veřejné 
správy, přičemž je nezbytné, aby akreditace výcviku byla prováděna 
v rámci výkonu veřejné správy, pokud je na jeho absolvování vázáno 
získání odborné způsobilosti pro výkon povolání. K obsahu a rozsahu 

1.1 Neakceptováno, vysvětleno 
 
§ 116a stanoví pozice „dalších odborných pracovníků 
v sociálních službách“ - pastorační pracovníci v sociálních 
službách působí a jejich postavení není striktně vázáno 
výhradě na církve.  
MPSV vedlo odbornou diskusi se zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb a odbornými organizacemi. Trváme na 
přínosu úpravy jejich odborné způsobilosti v zákoně.  
 
 
1.2 Neakceptováno 
 
Uznány budou všechny právní obory. 
 
1.3 Vysvětleno 
Souhlasíme s připomínkou, aby se sjednotila úprava orgánů, 
které mohou akreditovat kurzy. 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude akreditovat kurzy a 
výcviky pro supervizory (§ 114 odst. 3), pastorační 
pracovníky (§ 116a odst. 2 písm. g), tlumočníky a 
přepisovatele (§ 116a odst. 2 písm. h) a i)).  
 
Výcviky pro manželské a rodinné poradce (§ 116a odst. 2 
písm. a) jsou akreditovány ve zdravotnictví, jak je již 
v současném znění zákona (v § 116a) uvedeno. Text návrhu 
zákona se tedy nemění. 
 
Obdobně jako § 116a odst. 2 písm. g) – i) bude koncipován 
odstavec týkající se odborné způsobilosti psychoterapeutů (§ 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



128 
 

výcviku viz připomínka č. 0. 
1.5. § 116a odst. 2 písm. g) - v návaznosti na připomínku k čl. I bodu 

27 (připomínku č. 0) požadujeme toto ustanovení vypustit. 
1.6. § 116a odst. 2 písm. h) – opět není zřejmé, zda ustanovení 

předpokládá akreditovaný kurz MPSV nebo jiným orgánem veřejné správy, 
nutno upozornit, že vysokoškolské studium v oblasti tlumočení českého 
znakového jazyka není k dispozici (ani akreditované); rovněž profesní 
zkouška podle zákona č. 179/2006 Sb. dosud není definována. 

1.7. § 116a odst. 2 písm. i) – žádný vzdělávací obor (vysokoškolský či 
vyšší odborné školy) není k dispozici, opět není zřejmé, zda ustanovení 
předpokládá akreditovaný kurz MPSV nebo jiným orgánem veřejné správy, 
nutno upozornit, že vysokoškolské studium v oblasti tlumočení českého 
znakového jazyka není k dispozici (ani akreditované); rovněž profesní 
zkouška podle zákona č. 179/2006 Sb. dosud není definována. 

Tyto připomínky považujeme za zásadní. 

116a odst. 2 písm. e). Ministerstvo práce a sociálních věcí 
bude akreditovat kurzy a výcviky pro psychoterapeuty. 
Akceptujeme připomínky týkající se podmínky absolvování 
komplexního psychoterapeutického výcviku certifikovaného 
profesní asociací psychoterapeutů v České republice a 
podmínky zápisu do seznamu certifikovaných 
psychoterapeutů profesní asociace psychoterapeutů. Tyto 
požadavky budou z návrhu zákona odstraněny. 
   
 
1.4 Vysvětleno 
 
Požadavky na odbornou způsobilost uměleckých terapeutů 
byly konzultovány s odbornými organizacemi.  
 

Do důvodové zprávy bude uvedeno, že z uvedených 400 
výcvikových hodin bude min. 200 hodin umělecko – 
terapeutické sebezkušenostní průpravy. 

 
1.5 Připomínka se v textu opakuje – viz 1.1 
 
1.6 Akceptováno 
 
Požadavky na odbornou způsobilost dalších odborných 
pracovníků byly konzultovány s odbornými organizacemi. 
Bude doplněno. Bude se jednat o akreditovaný kurz MPSV. 
Otázka vysokoškolského studia bude projednána s odbornými 
organizacemi. Profesní zkouška podle zákona č. 179/2006 
Sb. bude v brzké době dořešena dle informací z MŠMT. 
 
1.7 Akceptováno 
 
Viz předchozí bod 
 
V návaznosti na výše uvedené bude upraven § 117a odst. 1. 

 
Olomoucký kraj Čl. I bod 185 K čl. I bodu 185 - považujeme za nezbytné upřesnit (z ustanovení to 

výslovně nevyplývá), které úrovně vedení se tato povinnost týká, zda pouze 
přímého nadřízeného vedoucího pracovníka. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
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Olomoucký kraj Čl. II bod 4 K čl. II bodu 4 – přechodné ustanovení je nejasné, potřeba precizovat – 
navržené přechodné ustanovení používá jinou terminologii, používá pojem 
„kvalifikační předpoklad podle § 114, přitom ustanovení § 114 používá 
pojem předpoklad k výkonu činnosti a odborná způsobilost, kdy do odborné 
způsobilosti spadá i podmínka 6 let praxe. Lze tedy sice předpokládat, že ve 
stanovené tříleté přechodné lhůtě nepožaduje přechodné ustanovení splnění 
podmínky praxe, považujeme za nezbytné ustanovení upřesnit a používat 
terminologii § 114, na nějž se odvolává. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
 

 

Olomoucký kraj Čl. II bod 5 K čl. II bodu 5 – v návaznosti na připomínky k čl. I bodu 184 – ust. § 116a 
odst. 2 písm. h) a i) – je třeba opětovně upozornit, že v současné době nelze 
podmínky odborné způsobilosti naplnit – je tak otázkou, zda bude reálné 
splnění podmínek do 5 let od nabytí účinnosti zákona. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
MPSV spolupracuje s MŠMT a dalšími odbornými 
organizacemi, především s Českou komorou tlumočníků 
znakového jazyka, aby odbornou způsobilost dle 
předkládaného textu bylo možné do 5 let naplnit. 

 
Olomoucký kraj Čl. II bod 6 K čl. II bodu 6 – nutno poznamenat, že navržené přechodné ustanovení není 

v souladu s popsaným postupem obnovy registrací na str. 26 RIA. Je třeba 
však uvést, že postup popsaný v RIA, kdy obnovení registrace by probíhalo 
na základě řízení zahájených z moci úřední registrujícím orgánem, lze 
považovat za vhodnější postup. Zásadním problémem obnovení registrace je 
její neprovázanost se správou sítě jednotlivými kraji a návaznost na 
financování prostřednictvím dotačních programů jednotlivých krajů. 
Problémem bude změna druhu služby v průběhu kalendářního roku. Z tohoto 
pohledu lze považovat za nezbytné, aby byla stanovena přechodná lhůta, 
nicméně aby rozhodnutí o obnovené registraci nabývala účinnost až k 1. 1. 
následujícího roku, aby změny mohly být promítnuty do sítě sociálních 
služeb a nezpůsobovaly problémy ve vztahu k dotacím. Současně 
nepovažujeme za vhodné, aby po nabytí účinnosti zákona byly vyžadovány 
stejné podmínky na pracovníky, přestože sociální služby budou poskytovány 
podle právní úpravy účinné do 31. 8. 2017. Navrhujeme proto, aby toto 
přechodné ustanovení bylo upraveno např. takto: „Právnické a fyzické 
osoby, které jsou ke dni 1. září 2017 poskytovateli sociálních služeb na 
základě rozhodnutí  
o registraci vydaného podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede 
dnem 1. září 2017, jsou povinny ve lhůtě 2 let od tohoto dne v období od 1. 
ledna 2018 do 30. června 2019 podat žádost o obnovení rozhodnutí o 
registraci, jinak platnost tohoto rozhodnutí zaniká. Obnovené rozhodnutí se 
vydává na dobu neurčitou a účinnosti nabývá dnem 1. ledna kalendářního 
roku následujícího po kalendářním roce, v němž rozhodnutí o obnovení 
registrace nabylo právní moci. Do doby nabytí právní moci účinnosti 
obnoveného rozhodnutí o registraci nebo do uplynutí lhůty podle věty první 
se při poskytování sociálních služeb postupuje podle zákona č. 108/2006 Sb., 

Vysvětleno 
 

Kraj:  
Sítě jsou tvořeny na rok, když dojde k obnově, promítne se to 
až od dalšího roku. 

 
V RIA na str. 26 je uvedeno, že registrující orgán postupně 
osloví stávající poskytovatele s požadavkem na obnovu 
registrace. Tím je myšleno, že příslušný registrující orgán 
bude postupně informovat poskytovatele o nutnosti podat 
žádost o obnovu registrace. Povinnost podat samotnou žádost 
doplněnou příslušnými podklady a doklady musí ale provést 
poskytovatel sám, tak jak je uvedeno v přechodných 
ustanoveních v bodě 6. 

 
Registrace je samostatný proces probíhající ve správním 
řízení a nemá zákonem stanovenou povinnost návaznosti ani 
na síťování ani na dotační tituly. Pokud bychom k tomuto 
přistoupili, chyběla by zákonná opora v ZSS protože doklad o 
zařazení do sítě služeb v daném kraji není součástí podkladů 
a dokladů předkládaných k registraci. Zařazení do sítě služeb 
v kraji není ani podmínkou pro získání oprávnění k 
poskytování služeb. Registrace by pak byly vydávány 
účelově, kvůli zařazení do sítě, nebo dotačního titulu, ale ne 
kvůli skutečné potřebě zajistit v daném regionu chybějící 
službu. 
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ve znění účinném přede dnem 1. září 2017, v rozsahu stanoveném 
v rozhodnutí o registraci; tato věta se nevztahuje na předpoklady pro výkon 
povolání sociálního pracovníka a na předpoklady pro výkon činnosti 
v sociálních službách. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
Olomoucký kraj Čl. II bod 11 K čl. II bodu 11 – ve smyslu připomínky k čl. I bodu 150 je třeba upozornit, 

že objem finančních prostředků v letech 2014 až 2016 je ovlivněn čerpáním 
finančních prostředků z ESIF, které byly použity i na financování 
poskytování sociálních služeb, a je tedy zcela nezbytné tyto prostředky do 
výpočtu zahrnout. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno 
 
Prostředky z evropských fondů jsou primárně určeny na 
rozvoj sociálních služeb, nikoliv na financování základních 
činností. 

Olomoucký kraj Čl. V bod 1 1.1. k písm. d) – není zřejmé, co se rozumí „pobytovými (lůžkovými) 
službami“; lze dále vysuzovat, že musejí být splněny kumulativně obě 
podmínky – poskytování pobytových (lůžkových) služeb a současně plné 
přímé zaopatření – není však zřejmé, zda jde o vazbu na ustanovení § 58 
odst. 3. 

1.2. k písm. e) – z důvodové zprávy vyplývá, že jde o krizovou variantu 
ústavního zařízení, není však zřejmé, zda jde pouze o zařízení podle § 58 
odst. 2 písm. c) nebo i písm. d). 

Tyto připomínky považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Vymezení pojmu ústavní zařízení se přesunuje v systematice 
zákona z § 29 odst. 1 do § 4a, neboť se jedná o obecný 
pojem, používaný napříč zákonem, nejen v Hlavě VI Třetí 
části. Dosavadní vymezení v § 29 odst. 1 je přitom zcela 
nevhodné jak obsahově, tak i legislativně technicky, neboť na 
stranu jednu je zbytečně kazuistické, na stranu druhou se 
jedná o pouhý demonstrativní výčet:  
„školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné 
výchovy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, dětské 
domovy pro děti do 3 let věku a obdobné ústavy (zařízení), 
umožňují-li zvláštní právní předpisy, aby byly zřízeny 
právnickými nebo fyzickými osobami“ 
Dosavadní obecné vymezení je tedy „obdobná zařízení, jako 
jsou zařízení školská, zdravotnická nebo sociálních služeb“, 
přičemž zcela nevhodným určujícím znakem je pouze to, že 
„právní předpisy umožňují, aby byly zřízeny jakýmkoli 
subjektem“. Taková „definice“ definicí vůbec není. 
Definičním znakem „ústavního zařízení“ jako pobytové 
služby pro děti není totiž vůbec skutečnost, kdo takové 
zařízení může zřizovat a zřizuje (neboť to může kdokoli), ani 
zda jde o zařízení školské, zdravotní nebo jiné, ale určující je 
obsah poskytovaných činností.  
Definičním znakem je skutečnost, zdali je dítě v zařízení 
zaopatřováno plně, nebo nikoli. Takovou definici obsahuje 
nezměněně § 7 odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře takto:  
„Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu 
(zařízení) pro péči o děti nebo mládež, považuje se za rodinu 
samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje 
zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, 
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poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, 
ubytování a ošacení.“ 
Na to pak navazuje § 19 odst. 3 téhož zákona takto: 
„Je-li nezletilé nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření 
(§ 7 odst. 4 věta druhá) ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo 
mládež, vyplácí se přídavek na dítě tomuto ústavu 
(zařízení).“ 
Lze tedy shrnout, že definičním znakem „ústavního zařízení“ 
je poskytování plného přímého zaopatření dítěti, které je 
současně nutnou podmínkou pro to, že může být do zařízení 
vyplácen přídavek na dítě jako dávka státní sociální podpory. 
Praktickým pomocným znakem, zda-li jde o „ústavní 
zařízení“ v definovaném smyslu, je tedy to, zdali je nebo 
může být dítěti do zařízení vyplácen přídavek na dítě, nebo 
nikoli. 
Uvedená úprava je v oblasti předpisů sociálního zabezpečení 
dlouhodobě ustálená, nečiní jakékoli problémy, a neboť jde o 
výplatu dávek, takové problémy, pokud by je úprava snad 
generovala, by se musely od 1. 10. 1995 (tedy za více jak 20 
let její aplikace) již objevit – tak tomu ale není. I ostatní 
předpisy sociálního zabezpečení v této souvislosti na definici 
§ 7 odst. 4 zákona o státní sociální podpoře buď přímo 
odkazují (jako např. § 12 odst. 5 zákona o sociálních 
službách), nebo ji používají jako obecně známý pojem (např. 
§ 3 odst. 3, § 33 odst. 7, § 70 odst. 2 a § 72 odst. 4 písm. h/ 
zákona o pomoci v hmotné nouzi), nebo ji pro své účely 
samy definují shodně se zákonem o státní sociální podpoře (§ 
4 odst. 5 zákona o životním a existenčním minimu). Třeba 
ovšem dodat, že pojem „plného přímého zaopatření“ jako 
definiční znak „ústavního zařízení“ se objevil již v § 38 odst. 
6 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení 
s účinností od 1. 7. 1964, v tomto smyslu byl převzat jak 
zákonem č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení a 
v prakticky doslovné úpravě, jakou je i úprava navrhovaná, 
pak v § 37 odst. 5 vyhl. č. 149/1988 Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení.  
Lze tak říci, že navrhované vymezení „ústavního zařízení“, 
jehož určujícím znakem je „plné přímé zaopatření“, je 
v právních předpisech sociálního zabezpečení (a takovým 
předpisem je i zákon o sociálně-právní ochraně dětí) ustálené 
nikoli 20, ale již přes 50 let. Není-li o podřazení např. 
školských zařízení pro výkon ústavní výchovy pod pojem 
„zařízení (ústav) pro péči o děti nebo mládež“ sporu na úseku 
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státní sociální podpory, životního a existenčního minima či 
pomoci v hmotné nouzi, není důvod, aby tomu tak mělo být 
na úseku sociálně-právní ochrany dětí.  
Naopak dosavadní úprava v § 29 odst. 1 tu představuje 
anomálii, která naopak problémy přinášela, neboť nebylo 
zřejmé, co vše spadá pod pojem „obdobné ústavy (zařízení), 
umožňují-li zvláštní právní předpisy, aby byly zřízeny 
právnickými nebo fyzickými osobami“, když dokonce např. i 
zřizovatelé dosavadních zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc se v minulosti bránili podřazení jimi 
poskytované služby pod uvedený nejasný pojem. 
 
Pojmy v rámci jednoho právního odvětví – zde sociálního 
zabezpečení – musí být shodné obsahově a je-li to možné, 
pak co možná nejvíce i formulačně (tedy doslovně). Tomu 
navrhovaná úprava vyhovuje, naopak stávající úprava je 
s touto zásadou v rozporu. 

 
Olomoucký kraj Čl. V bod 2 K čl. V bodu 2 - ve výčtu subjektů, které má právo dítě požádat o pomoc při 

ochraně svého života a dalších svých práv, absentují poskytovatelé 
sociálních služeb – s ohledem na nově definované služby pro rodinu, je 
nezbytné výčet subjektů doplnit. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Zákonem nelze ukládat povinnosti mimo jeho rámec. Trestný 
čin neposkytnutí pomoci je pak vymezen v § 150 tr. zákona 
obecně. Z tohoto hlediska je již dnes § 8 formulován 
nevhodně. Protože však tato dosavadní úprava negeneruje 
problémy, nevidí v tuto chvíli předkladatel důvod do ní 
zasahovat. 
 

Olomoucký kraj Čl. V bod 4 K čl. V bodu 4 - ustanovení mimo jiné upravuje zřizovateli ústavního 
zařízení povinnost ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
přijetí dítěte – jelikož zřizovatelem ústavních zařízení mohou být různé 
subjekty (NNO, kraje, obce) často s odlišným sídlem, než samotné ústavní 
zařízení, jeví se jako vhodnější a efektivnější, aby byla výše zmíněná 
povinnost oznamovat přijetí dítěte dána samotnému ústavnímu zařízení 
nikoliv jeho zřizovateli. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 

Zřizovatelem ústavního zařízení se v § 10 odst. 4 nemá na 
mysli MŠMT, MPSV, kraj nebo obec jako zřizovatel 
příspěvkové organizace provozující ústavní zařízení. 
Zřizovatelem ústavního zařízení je ve smyslu § 10 odst. 4 ta 
právnická nebo fyzická osoba, která příslušné ústavní 
zařízení provozuje, ať už se jedná o příspěvkovou organizaci 
nebo o jinou právnickou či fyzickou osobu. 

Olomoucký kraj Čl. V bod 10 K čl. V bodu 10 - v ustanovení se objevuje terminologická nejednotnost 
v návaznosti na § 58 odst. 2 písm. c) navrhovaného znění zákona o 
sociálních službách - svěření dítěte do péče azylového zařízení x nařízení 
ústavní výchovy podle § 971 odst. 2 občanského zákoníku, je nezbytné 
terminologicky sjednotit označení zmíněných institutů. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
„Svěření dítěte do péče ústavního zařízení“ je synonymum k 
„nařízení ústavní výchovy s umístěním dítěte do ústavního 
zařízení“. 

Olomoucký kraj Čl. V bod 12 K čl. V bodu 12 – v návaznosti na navrhované ustanovení § 91 odst. 7 a 8 Vysvětleno 
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není zcela zřejmé, které pobytové sociální služby se uvedený souhlas týká 
(lze usuzovat, že nikoliv služby podle § 58 odst. 2 písm. c) neboť souhlas je 
vyžadován pouze ustanovením § 91 odst. 8). Považujeme za nezbytné 
ustanovení upřesnit. Současně není zřejmé, co je myšleno „podmínkami 
zákona o sociálních službách pro další poskytování služby“, jak zmiňuje 
odst. 3. Současně je třeba upozornit, že uvedené ustanovení zavádí 
rozhodování obecního úřadu obce s rozšířenou působností, aniž by důvodová 
zpráva či RIA zmiňovala dopady do rozpočtů územních samosprávných 
celků v návaznosti na potřebu personálního zajištění. Není ani zřejmé, o jaký 
počet správních řízení se jedná. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 
Právní institut souhlasu je upraven jednoznačně. Zdejší § 16b 
jasně vymezuje, že se jedná o prodloužení smlouvy o 
poskytnutí pobytové sociální služby dítěti bez doprovodu 
dospělé osoby podle zákona o sociálních službách, přičemž 
návrh § 91 odst. 8 pak zase upravuje, že smlouvu o 
poskytnutí pobytové sociální služby osobě mladší 15 let bez 
doprovodu dospělé osoby lze uzavřít nejvýše na dobu 3 
měsíců po sobě jdoucích; její trvání lze prodloužit pouze se 
souhlasem orgánu sociálně-právní ochrany dětí. A to 
samozřejmě jen na dobu, která celkově nepřesáhne 6 měsíců, 
neboť pak již je nezbytný souhlas soudu s uzavřením (nebo 
trváním) smlouvy uzavřené jménem dítěte jeho oprávněným 
zástupcem. 
Předkladatel se domnívá, že tuto právní úpravu není nutné, 
ale ani není možné již dále precizovat, aniž by šlo o duplicitní 
vyjádření již jednou vyjádřeného. „Podmínkami zákona o 
sociálních službách pro další poskytování služby“ jsou 
podmínky, vyplývající z onoho zákona, za prvé tedy 
samozřejmě, že služba je poskytována osobě, které 
poskytována být má a může (srov. např. nově zaváděný 
správní delikt: nevyhodnocuje ve stanovené lhůtě soulad 
způsobu poskytování sociální služby s nepříznivou sociální 
situací podle § 88 písm. a/) a jde-li o podmínky „dalšího 
poskytování služby“ jsou to samozřejmě podmínky, týkající 
dovolenosti a zákonnosti trvání smluvního vztahu, jak 
vyplývají z nově navrhovaného § 91 odst. 8. 
Z materiálního hlediska se jedná o rozhodovací činnost 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností již nyní, a to 
podle řady ustanovení v jejich vzájemném souhrnu. Za prvé 
podle § 42g ORP vydává vyjádření o důvodnosti pobytu 
dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na 
jehož vydání se přiměřeně použijí ustanovení správního řádu 
o správním řízení; 
Za druhé podle § 42 odst. 5 písm. a) ORP vydává předchozí 
písemný souhlas o prodloužení pobytu dítěte ve ZDVOP po 
uplynutí prvních tří měsíců (na tuto úpravu ostatně § 16b 
věcně navazuje), kde je třeba postupovat podle správního 
řádu 
Za třetí podle § 6 písm. a) a f) se SPOD zaměřuje na dětí, 
jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské 
odpovědnosti, popř. na děti které jsou na základě žádostí 
rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte 
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opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou 
péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá 
déle než 6 měsíců, přičemž podle § 10 odst. 3 písm. c) je 
ORP povinen pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho 
rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě 
uvedené v § 6, což v sobě určitý aspekt rozhodovací činnosti 
rovněž zahrnuje. 
Z výše uvedeného je zřejmé, „posuzování“ ve smyslu 
„hodnocení důkazů“ ve skutkově obdobných případech, jaké 
předvídá navrhované ustanovení § 16b ve spojení s § 91 odst. 
8 zák. o sociálních službách, ORP má a musí provádět již za 
stávající právní úpravy, proto nelze předpokládat nové 
rozpočtové náklady související s realizací této působnosti. 
 

Olomoucký kraj Čl. V bod 20 K čl. V bodu 20 – vypuštěním části ustanovení zůstává zachován pouze 
pojem „zařízení pro péči o děti“, který zůstává nejasný i přes avizovanou 
snahu o sjednocení pojmů.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 

Může se jednat i o zařízení, která neposkytují plné přímé 
zaopatření, tedy o zařízení denní péče apod. 
 

Olomoucký kraj Čl. V bod 22 K čl. V bodu 22 – zrušením části čtvrté zákona č. 359/1999 Sb. dochází ke 
zrušení zásadních procesních postupů souvisejících s přijímáním dětí do 
ZDVOP, přičemž tyto postupy nejsou vtěleny do navrhované novely zákona 
o sociálních službách ani žádného jiného právního předpisu, stejně jako 
nejsou pro sociální služby definovány parametry, které jsou podmínkou pro 
provozování ZDVOP -  k tomu viz rovněž připomínky k čl. I bodu 57. 
Považujeme za nezbytné, aby tyto instituty a parametry byly vtěleny do 
zákona o sociálních službách či jiných právních předpisů a nikoliv zrušeny 
bez náhrady. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno částečně 
 
Úprava je v zákoně o sociálních službách na základě 
uplatněných připomínek doplněna a upřesněna tak, aby 
v potřebné míře odpovídala dosavadní úpravě činnosti 
ZDVOP v § 42 a § 42a zákona č. 359/1999 Sb.  
Má platit rovněž obdobně ustanovení § 48 odst. 4 zákona o 
sociálních službách a je-li pobytová služba poskytována 
nezletilé osobě na základě rozhodnutí soudu, též ustanovení § 
48 odst. 5 zákona o sociálních službách. 
 

Olomoucký kraj RIA Je třeba vyjádřit názor, že celá RIA je zpracována velmi nepřehledně. Ke 
všem upravovaným oblastem navíc neobsahuje definování variant a jejich 
hodnocení s jednoznačným vyhodnocením variant. RIA rovněž obsahuje 
celou řadu tvrzení, která zřejmě byla pravdivá v určité době zpracování 
návrhu zákona, v jeho konečné podobě se však návrhy neobjevují nebo jsou 
jiné. Z tohoto pohledu je tak nezbytné požadovat, aby RIA byla 
dopracována, zpřehledněna a jednoznačně byly rovněž vyčísleny náklady, a 
to zejména s ohledem na fakt, že návrh usnesení ukládá zabezpečit finanční 
prostředky na náklady, které definuje příslušná část RIA. Tato část však 
neobsahuje jednoznačné vyčíslení nákladů, je tak potřeba doplnit přehlednou 
tabulku, z níž bude zřejmé, jaké náklady si změny vyžádají v jednotlivých 
oblastech. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Bude doplněno do RIA. 
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Plzeňský kraj Čl. I bod 3 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 2 odst. 2 – jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit 
prostřednictvím sociálních služeb, poskytují se přednostně sociální 
služby v terénní nebo ambulantní formě – navrhujeme vyjmout 
požadavek na přednostní poskytování sociální služby v terénní nebo 
ambulantní formě; zásadní by mělo být, o jaké služby má klient 
zájem, a to nemusí být vždy přednostně služba terénní nebo 
ambulantní; pomoc by měla vycházet z individuálně určených 
potřeb klientů  

Vysvětleno  
 
Princip subsidiarity je plně v souladu s dalšími zásadami a 
podmínkami stanovenými v zákoně o sociálních službách i 
s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. 
Navazuje na podmínky poskytovat sociální službu osobě, 
která je v nepříznivé sociální situaci, kterou má poskytovatel 
definovanou ve vymezení služby (viz § 91 o možnosti 
odmítnutí zájemce o službu). Zákon zavedením principu 
subsidiarity zdůrazňuje potřebnost služeb pro osobu v dané 
sociální situaci, aktivizační úlohu služeb a roli podpůrce 
začleňování do přirozeného prostředí.  
 
Zároveň je princip subsidiarity plně v souladu s výše 
zmíněnou Úmluvou, kdy mají mít lidé se zdravotním 
postižením možnost zvolit si na rovnoprávném základě 
s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a nemají být 
nuceni žít ve specifickém prostředí. Tímto prostředím jsou 
právě i pobytové sociální služby (bez ohledu na to, jaký mají 
charakter – ústavní či komunitní). Zároveň Úmluva uvádí, že 
by osoby se zdravotním postižením měly mít přístup ke 
službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním 
službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně 
osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob 
života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo 
segregaci. I proto je nutné, aby při přijímání zájemce o 
službu tato sociální služba zvažovala nejen přání klienta, ale i 
možnosti využití jiné, méně invazivní podpory v přirozeném 
prostředí. Zároveň je nutné brát v potaz i možnost ovlivnění 
zájemce o pobytovou sociální službu ze strany jeho blízkých 
osob, pečujících, opatrovníků, pro které je tato forma služby 
nejjednodušším (nikoliv však nejvhodnějším) zajištěním 
potřebné péče a podpory.  

 
Plzeňský kraj Čl. I bod 6 Zásadní připomínka: 

Ke znění ust. § 3 písm. k) – seznamem poskytovatelů sociálních služeb 
zařazených do krajské sítě sociálních služeb nebo sítě sociálních služeb 
celostátního nebo nadregionálního charakteru evidence poskytovatelů 
sociálních služeb, kterým bylo v souladu s tímto zákonem a předpisy 
Evropské unie o veřejné podpoře vydáno pověření k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do krajské sítě 
sociálních služeb nebo sítě sociálních služeb celostátního nebo 
nadregionálního charakteru jako služby obecného hospodářského zájmu 

Akceptováno  
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– sítí sociálních služeb Plzeňského kraje je seznam poskytovatelů; 
není zřejmé, zda všichni poskytovatelé získají pověření automaticky 
bez ohledu na to, zda požádají o dotaci 

Plzeňský kraj Čl. I bod 15 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 21a odst. 2 – v § 21a odst. 2 se  slova „§ 48 až 50“ 
nahrazují slovy „§ 48, 49 a 58“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta 
„Povinnost podle věty první má také poskytovatel sociálních služeb 
osobní asistence, pečovatelská služba, chráněné bydlení a týdenní 
stacionář, jestliže se o úmrtí oprávněné osoby dozví v souvislosti 
s poskytováním sociálních služeb této osobě.“ – nesplnění této 
povinnosti je správním deliktem – bude problematické dokazovat, 
zda poskytovatel sociální služby o skutečnosti věděl či nevěděl ve 
vztahu ke spáchání správního deliktu – u nově doplněných služeb 
není jejich povinností těmito informacemi vůbec disponovat; 
ohlašovací povinnost bude navíc pro zaměstnance poskytovatele 
zátěží 

Akceptováno 

Plzeňský kraj Čl. I bod 18 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 24 písm. b) – doplňují se slova „má-li být příspěvek 
vyplácen převodem na platební účet, obsahuje žádost také číslo účtu a 
označení majitele účtu“. – „označení majitele účtu“ považujeme za 
nadbytečný údaj; nic přece neomezuje příjemce ve výběru účtu a je 
zcela na jeho rozhodnutí, kam si nechá příspěvek zasílat  

Vysvětleno 
 
Návrh vycházel z požadavku praxe (ÚP). Identifikace 
majitele účtu napomůže krajským pobočkám ÚP při kontrole 
využívání příspěvku na péči, po kterém je voláno, i při boji 
proti nelegálnímu poskytování sociálních služeb, zejména v 
těch případech, kdy je poskytovaná péče velmi nedostatečná. 
Lze očekávat, že úprava pomůže identifikovat nelegální 
poskytovatele, „zneužití“ institutu asistenta sociální péče, či 
omezí přeplatky při úmrtí osoby apod. 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 26 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 34 odst. 1 písm. k) 4. a 5. – azylová zařízení pro děti a 
pobytová zařízení pro nezaopatřené děti – navrhujeme vypustit; 
domníváme se, že tak bude ohrožena kvalita péče o tyto děti; 
azylová zařízení pro děti navrhujeme ponechat v rámci sociálně 
právní ochrany dětí (ZDVOP) a pobytová zařízení pro 
nezaopatřené děti nejsou nikde specifikována a jsou novým typem 
pobytového zařízení pro děti 

 

Neakceptováno - rozpor 
 
Nelze souhlasit s tvrzením, že úpravou bude ohrožena kvalita 
péče o děti. Připomínkové místo ostatně neuvádí konkrétně, 
čím by měla být ohrožena.  
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty. 
Blíže srov. přílohu s navrhovanou úpravou ve formě 
„úplného znění“ dotčených služeb (pobytová zařízení pro 
děti; domy na půl cesty; služby pro rodinu). 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 27 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 35 odst. 1 

Vysvětleno k 1. části  
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písm. n) – rozvojové a nácvikové činnosti, které vedou k rozvoji nebo 
udržení schopností a dovedností v přirozeném sociálním prostředí – 
navrhujeme vypustit; nově navrhované písm. n) supluje stávající písm. 
m) 
 
písm. o) – pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném 
prostředí – navrhujeme vypustit; nelze akceptovat bez řádné specifikace 
 
písm. r) – pastorační a duchovní péče – navrhujeme vypustit; nejedná se o 
sociální službu; v případě, že by toto poskytovatel poskytoval jako 
základní činnost, musel by ji zajistit pro všechny druhy náboženství 
 
písm. t) – poskytování materiální a potravinové pomoci –nelze akceptovat 
bez řádné specifikace „materiální“ pomoci 

Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u 
jednotlivých druhů sociálních služeb bude stanoven 
v prováděcím předpisu. 
Teze prováděcích předpisů byly k materiálu přiloženy jen pro 
informaci. Vaše připomínky budeme brát v potaz při 
formulaci finálního návrhu, který bude předmětem 
samostatného mezirezortního připomínkového řízení. 
 
Neakceptováno ke 2. části – rozpor 
 
Pastorační a duchovní péče je navrhována jako základní 
činnost u vybraných druhů sociálních služeb. 
Pastorační a duchovní péče je vykonávána pastoračními 
pracovníky, kteří mají již nyní v praxi sociálních služeb své 
opodstatnění i místo a tato činnost je v dobré praxi již nyní 
poskytována.  Úkon základní činnosti bude vymezen 
v prováděcím předpisu. Jedná se o pomoc při hledání 
odpovědi na otázky po smyslu života, hledání odpuštění, 
smíření se s nemocí, péče o existenciální a spirituální potřeby 
klienta. Cílem je poskytovat služby s holistickým přístupem 
ke klientovi, tzn. reagovat na potřeby fyzické, duševní, 
sociální a také spirituální. 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 28 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 35 odst. 3 – základní činnosti, které jsou obsahem 
jednotlivých druhů sociálních služeb, jsou poskytovatelé sociálních 
služeb povinni vždy zajistit, s výjimkou základních činností, které jsou 
označeny jako volitelné. Základní činnosti volitelné mohou být 
zajišťovány podle potřeb cílové skupiny osob, kterým je sociální služba 
poskytována.“. – doporučujeme řádně specifikovat; rozumíme 
správně tomu, že se z volitelných stanou základní činnosti, které 
musí být poskytovány všem; problém nastane při výpočtu 
vyrovnávací platby i dotací, někteří poskytovatelé budou mít 
volitelnou základní činnost jiní ne – měl by být odlišný výpočet 
Jakým způsobem bude řešeno financování základních volitelných 
činností? Budou volitelné základní činnosti obsaženy v rozhodnutí o 
registraci? 

 
Změny druhů sociálních služeb dle ust. § 34. Nikde není řádně 
stanoveno, do kdy si musí poskytovatelé změnit v registru druh služby – 
do doby rozhodnutí o obnovení registrace (přechodná ustanovení) se při 
poskytování sociálních služeb postupuje dle zákona před novelou – 
základní činnosti rozdílné u těch, kteří obnoví a kteří neobnoví – 

Akceptováno 
 
Ministerstvo na základě připomínek od návrhu základních 
činností volitelných ustupuje.  
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problém financování; financování na roky 2017 a 2018 – bude muset být 
stanovena vyrovnávací platba na staré (které už nebudou platné) i nové 
služby – mělo by být stanoveno, že se automaticky překlápí např. k 1. 1. 
2018 a ne, že se služba poskytuje dle dosavadních právních předpisů. 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 29 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 37 odst. 3 – odborné sociální poradenství je 
poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních 
skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných 
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním 
postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve 
speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; 
zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést 
ke konfliktu se společností, a s pečujícími fyzickými osobami –  

 
doporučujeme doplnit; „Odborné sociální poradenství je poskytováno se 
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v 
občanských poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího 
násilí a poradnách pro osoby závislé či závislostí ohrožené a jejich 
rodinné příslušníky, v substitučních centrech a adiktologických službách 
a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; 
zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke 
konfliktu se společností, a s pečujícími fyzickými osobami“. 
 

Akceptováno 
 
Akceptováno, avšak návrh znění nelze využít, protože 
neodpovídá nejnovější terminologii, bude využit návrh dle 
Úřadu vlády ČR. 
 
 

Plzeňský kraj Čl. I body 30 
a 31 

Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 39 – osobní asistence – zásadně nesouhlasíme se 
zaváděním osobní asistence poskytované částečně bez úhrady a v 
novelizaci zákona č. 108/2006 Sb. navrhujeme vyjmutí všech 
paragrafů týkající se této oblasti, včetně návazných prováděcích 
předpisů 

 

Vysvětleno 
 

Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči. 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 36 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 44 odst. 1 – se za slovo „poskytované“ vkládají slova 
“na dobu nejdéle 3 měsíců“. – navrhujeme upravit znění tak, že se 
uvedená doba „3 měsíců“ vztahuje pouze na pobytovou službu a 
bude se jednat o službu poskytovanou na dobu nejdéle 3 měsíce „v 
kalendářním roce“ 

 

Vysvětleno 
 
Ministerstvo trvá na návrhu 3 měsíců.  
Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek a nikoli nahrazování jiných druhů 
služeb. Určitá úprava doby je zde nutná. Cíl služby může být 
naplněn jak poskytováním terénní, ambulantní nebo 
pobytovou formou. 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 40 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 47 odst. 3 – se doplňuje odstavec 3 – základní činností 

Akceptováno jinak 
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volitelnou jsou výchovné a vzdělávací činnosti a § 48 odst. 2 – i) 
výchovné a vzdělávací činnosti, je-li služba poskytována nezletilé osobě 
– navrhujeme v § 47 odst. 3 doplnit na konci věty text: je-li služba 
poskytována osobě starší 18 let; dále doporučujeme sjednotit § 47 
odst. 3 s § 48 odst. 2 písm. i) a § 48 odst. 2 písm. i) s § 47 odst. 3 

Ministerstvo na základě připomínek od návrhu základních 
činností volitelných ustupuje. 

Plzeňský kraj Čl. I bod 47 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 49 odst. 3 písm. b) pastorační a duchovní péče – 
navrhujeme vypustit; nejedná se o sociální službu; v případě, že by 
toto poskytovatel poskytoval jako základní činnost, musel by ji 
zajistit pro všechny druhy náboženství 

 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
Pastorační a duchovní péče je navrhována jako základní 
volitelná činnost, kterou bude mít poskytovatel možnost si 
zaregistrovat či nikoliv a registraci také změnit. Pastorační a 
duchovní péče je vykonávána pastoračními pracovníky, kteří 
mají již nyní v praxi sociálních služeb své opodstatnění i 
místo a tato činnost je v dobré praxi již nyní poskytována.  
Úkon základní činnosti bude vymezen v prováděcím 
předpisu. Jedná se o pomoc při hledání odpovědi na otázky 
po smyslu života, hledání odpuštění, smíření se s nemocí, 
péče o existenciální a spirituální potřeby klienta. Cílem je 
poskytovat služby s holistickým přístupem ke klientovi, tzn. 
reagovat na potřeby fyzické, duševní, sociální a také 
spirituální. 

 
Plzeňský kraj Čl. I bod 49 Zásadní připomínka: 

Ke znění ust. § 52a – sociální služby poskytované osobám 
v terminálním stavu a osobám blízkým – navrhujeme vypustit; 
maximálně by mělo jít pouze o službu terénní, která bude poskytovat 
poslední dva body, a to buď v domácnostech nebo i v hospicu, který je 
však lůžkovým zdravotnickým zařízením a tím by měl zůstat; nejsou 
jasně nastaveny zdravotní a sociální úkony a není jasné financování – 
bude tak docházet k odčerpávání prostředků sociální služby do 
zdravotnictví 

Vysvětleno 
 
Podpora při umírání je důležitá. ČR ji vnímá jako jednu 
z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti je i 
podpora sociální. Logickým systémem je tedy systém 
sociálních služeb. Sociální složka je v danou chvíli řešena 
tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče 
mají zaregistrovány různé druhy služeb jako je odborné 
sociální poradenství, odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se 
tyto služby ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto 
druhu služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto 
ubytování, strava a zdravotní péče – toto je financováno 
z veřejného zdravotního pojištění.  

 
Plzeňský kraj Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 

Ke znění ust. § 58 – služba pro rodinu – doporučujeme řádně 
specifikovat; Jakým způsobem se pozná rozdělení služeb, pokud to 
nebude jasné přímo z registru a jakým způsobem bude nastaveno 
financování? Jestliže forma poskytování nebude vyplývat přímo z 
registru, bude se tak jednat o jednu službu, což způsobí problém při 
stanovování průměrných nákladů na službu – pokud to bude v registru, 
sloučení pod jednu službu postrádá smysl. 

Akceptováno jinak 
 
Od nastavení komplexní služby pro rodinu se ustupuje, 
finální návrh je výrazně redukován.  
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Plzeňský kraj Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 58 odst. 2 písm. c) a d) – navrhujeme vypustit včetně 
souvisejících paragrafů a odkazů; obáváme se nedostatku finančních 
prostředků pokud by zanikl státní příspěvek; ve skutečnosti jde o pobyt 
nezletilých dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – pokud 
by bylo toto pobytové zařízení vnímáno jako zařízení sociálních služeb, 
budou se na ně vztahovat další povinnosti, uvedené v § 74 (viz § 75 a 
76), tj. úřad obec s rozšířenou působností bude nucen stanovovat 
rozhodnutím (velmi administrativně náročné správní řízení, pro něž je 
třeba získat velké množství písemných podkladů) povinnost rodičům 
přispívat podle jejich možností na stravu a péči). V současné době je 
toto rozhodnutí vypracováváno jen u dětí, které jsou umístěny do ústavu 
sociální péče, kde mají nařízenou ústavní výchovu. Děti, které se 
ocitnou bez péče rodičů nebo jim jsou z nějakého závažného důvodu 
odebrány a jsou na omezenou dobu umístěny do ZDVOP, je mnohem 
víc, což by znamenalo obrovskou a neodůvodněnou administrativní 
zátěž pro pracovníka OSPOD. Jako rozhodnutí týkající se dětí je 
přiděleno k vyřízení na OSPOD, ale podle našeho názoru nemá už se 
sociálně právní ochranou dětí vůbec co dělat; ze sociálního pracovníka, 
který má hájit zájmy a práva dítěte, se stane dávkový specialista. 

Vysvětleno 
 
Finanční prostředky v objemu dosavadního státního 
příspěvku budou zachovány převedením do kapitoly 
sociálních služeb.  
 
O úhradě musí někdo rozhodnout, přičemž poskytovatel 
služeb z důvodu kolize zájmů to být nemůže. Zákon již dnes, 
a to po celou dobu své účinnosti obsahuje tuto úpravu. Dětí 
ve ZDVOP na základě rozhodnutí soudu není „mnohem 
více“, pohybují se za ČR a rok ve stejných matematických 
řádech, byť absolutní počty jsou samozřejmě o něco vyšší 
než v případě dětí umístěných do DOZP. 

Plzeňský kraj Čl. I bod 78 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. 74 odst. 2 – v § 74 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou 
„Úhrada se nestanoví, jestliže osoba povinná hradit úhradu podle 
odstavce 1 doloží, že tato osoba nebo osoba s ní společně posuzovaná je 
příjemcem dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi28a).“ a ve větě 
čtvrté se slova „na žádost osoby, která je podle odstavce 1 povinna 
hradit úhradu, popřípadě z podnětu zařízení sociálních služeb 
uvedeného v odstavci 1,“ zrušují – doporučujeme ponechat v původní 
nezměněné podobě 

Akceptováno jinak 

Plzeňský kraj Čl. I bod 83 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 75 odst. 3 - osobní asistence se poskytuje částečně bez 
úhrady osobě, které náleží příspěvek ve stupni IV, pokud částka 
příspěvku a pravidelný příjem této osoby nepostačují k úhradě za 
poskytování osobní asistence v potřebném rozsahu – doporučujeme 
vypustit; jakým způsobem bude posuzováno, zda částka příspěvku a 
pravidelný příjem nepostačují k úhradě? Co je rozuměno potřebným 
rozsahem? Jaká část pravidelného příjmu bude sloužit k úhradě za 
osobní asistenci? Řešení je nesystémové a týká se pouze jednoho druhu 
sociální služby. Není jasné, jak bude systém administrován a takový 
systém může zakládat diskriminaci některých dalších uživatelů, není 
odůvodněno, proč je tento princip použit pouze u osobní asistence a 
proč pouze u osob ve IV stupni závislosti. Kraj nemá žádný nástroj na 
to, jak bude zjišťovat příjmy uživatele. Navrhovaná úprava vytváří 

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči.  
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prostředí pro podvodné jednání a neoprávněné čerpání dotací za 
asistenční službu. 

Plzeňský kraj Čl. I bod 84 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 76 odst. 1 – doporučujeme sjednotit s ust. 57 a 
související; nové ust. § 57 písm. a) obsahuje základní činnost – pomoc 
při zajištění stravy; v azylovém domě se neposkytuje strava, ale pouze 
pomoc, a proto za to by neměla být vybírána úhrada  

Akceptováno 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 85 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 76 odst. 2 – za poskytování pobytových sociálních 
služeb nezaopatřenému dítěti v zařízeních služby pro rodinu podle § 58 
hradí rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím 
soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná výživou dítěte, 
úhradu za ubytování a stravu v rozsahu stanoveném smlouvou. 
Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní 
předpis. Ustanovení § 74 odst. 2, 3 a 5 platí zde obdobně; je-li služba 
poskytována dítěti do 18 let, které službu využívá společně se 
sourozencem, platí zde obdobně také ustanovení § 74 odst. 4. Za 
poskytování pobytových sociálních služeb podle § 58 osobám od 15 do 
26 let a rodičům s dětmi hradí tyto osoby úhradu podle odstavce 1 – 
doporučujeme vypustit; problém nastává také v souvislosti 
s nedostatečnou personální kapacitou na sociálních odborech (vydávání 
rozhodnutí bude delegováno na sociální odbory) 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  

 
Dále (úhrady) viz připomínka k bodu 57. 

Plzeňský kraj Čl. I bod 87 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 78 odst. 2 – za slova „podle místa“ se vkládají slova 
„poskytování sociální služby, s výjimkou sociální služby tísňová péče a 
sociální služby krizová pomoc, která má charakter telefonické krizové 
pomoci, kdy o registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa“ 
– doporučujeme ponechat v původní nezměněné podobě; není 
stanoveno, jak by postup registrace u služeb zasahujících do více krajů 
měl probíhat; není stanoveno, kdo bude provádět kontrolu registračních 
podmínek; není stanoveno, jak bude postupováno např. při změně 
registrace; registrace podle místa poskytování bude neúnosnou zátěží 
pro organizace, které poskytují služby na území více krajů, a to 
s ohledem na to, že praxe registrujících orgánů bývá i velmi odlišná;  

Neakceptováno - rozpor 
 
S ohledem na skutečnost, že tyto druhy sociálních služeb 
mohou mít místo poskytování v určitém kraji, ale jsou 
poskytovány distanční formou, nelze jednoznačně určit, který 
krajský úřad by registraci prováděl, případně kolik registrací 
by tato služba musela mít, ani zda by musela být registrována 
ve všech krajích, kam dosahuje vliv služby. Navíc ve všech 
krajích nemají „místo poskytování“, jelikož služba je 
poskytována telefonicky nebo prostřednictvím počítače bez 
osobní přítomnosti klienta v místě poskytování služby.  
 
Protože u distanční formy komunikace nelze určit, z které 
lokality klient je, bude vhodné ponechat možnost registrovat 
takový druh služby podle stávající právní úpravy, tedy podle 
místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo 
sídla právnické osoby, nikoli podle místa poskytování služby. 
 
Nelze souhlasit s tvrzením, že „Registrace podle místa 
poskytování bude neúnosnou zátěží (administrativní a 
komunikační)“ pro organizace, které poskytují služby na 
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území více krajů, a to zejména s ohledem na to, že praxe 
registrujících orgánů bývá i velmi odlišná.“ 
 
Naopak dojde k lepší možnosti jak komunikace služeb s 
registrujícím orgánem, tak k lepší možnosti navštívit a 
kontrolovat službu registrujícím orgánem. 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 88 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. 79 odst. 3 – bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence 
RT – za účelem doložení bezúhonnosti si registrující orgán na základě 
podkladů předložených poskytovatelem vyžádá podle zvláštního 
právního předpisu výpis z evidence RT – registrující orgán nemá podle 
z. č. 108/2006 Sb., oprávnění žádat o výpis z evidence RT u 
zahraničních osob, jakým způsobem si registrující orgán obstará výpis 
z evidence RT u zahraničních osob. 

Vysvětleno  
 

Personální změny, rejstříky trestů nebudou poskytovatelé 
předkládat ani při změnách, ani při vstupu – při registraci, 
proto bude upraven i § 79 (veškeré doklady budou uloženy 
pouze u poskytovatele). 

 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 89 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 79 odst. 5 písm. d) bod 3 – vymezení nepříznivé sociální 
situace a okruh osob, pro které je sociální služba určena,“ – nelze 
akceptovat bez řádné specifikace, jak budou cílové skupiny vypadat, 
zůstane věková kategorie – důležité pro rozdělení individuálních 
projektů 

Vysvětleno 
 
Ačkoli pojem cílová skupina je v oblasti registrace zavedený 
a známý, stejně jako věková kategorie a poskytovatel oba 
tyto údaje uvádí v tiskopise „Údaje o registrované službě, 
bude pojem nahrazen termínem „okruh osob, kterým budou 
sociální služby poskytovány“, aby došlo ke sjednocení 
terminologie v rámci ZSS. Okruh osob je údaj skládající se 
z údajů o cílové skupině a údajů o věkové kategorii. Oba 
termíny zůstanou zachovány.  
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 96 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 79 odst. 5 písm. j) – se za slovo „doklad“ vkládají slova 
„nebo jeho úředně ověřená kopie“ a na konci textu písmene j) se 
doplňují slova „tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a nelze jej 
nahradit předložením splátkového kalendáře nebo povolení platit dlužné 
pojistné na sociální zabezpečení a penále ve splátkách“ – doporučujeme 
vypustit „a nelze jej nahradit předložením splátkového kalendáře nebo 
povolení platit dlužné pojistné na sociální zabezpečení a penále ve 
splátkách“; jak bude přistupováno k poskytovatelům, kteří  již registraci 
mají a mají splátkové kalendáře 

Vysvětleno 
 

Má-li poskytovatel stanovený splátkový kalendář, plyne z 
toho, že není bezdlužný. 
Splátkový kalendář sděluje, jakým způsobem je schopen 
poskytovatel závazky plnit a naopak potvrzuje, že u 
poskytovatele existuje dluh. 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 98 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 79 odst. 6 – splnění podmínky uvedené v odstavci 1 
písm. g) ověřuje a doklady uvedené v odstavci 5 písm. h) a i) zajišťuje 
registrující orgán prostřednictvím informačních systémů veřejné správy 
podle jiných zákonů – doporučujeme řádně specifikovat; jakým 
způsobem si registrační orgán opatří doklady o vlastnickém nebo jiném 
právu k objektu nebo prostorám, kde registrující orgán dohledá nájemní 

Vysvětleno 
 
Návrh odráží praxi, registrující orgán si již v současné době 
většinu podkladů vyhledává sám. 
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či podnájemní smlouvy; registrující orgán si údaje o vlastnickém nebo 
jiném právu může dohledat v katastru nemovitostí, ovšem pouze pokud 
získá potřebné údaje o nemovitosti; jak si registrující orgán opatří 
zakladatelské dokumenty, když některé z nich ve sbírce listin chybí 
nebo nejsou subjekty nikterak aktualizovány 

Plzeňský kraj Čl. I bod 99 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 79 odst. 8 – výčet nepříznivých sociálních situací, 
náležitosti popisu realizace poskytování sociálních služeb, minimální 
personální podmínky poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb 
a minimální materiální a technické podmínky poskytování sociálních 
služeb  podle § 47 až 49 a § 51 stanoví prováděcí právní předpis – 
doporučujeme řádně specifikovat; prováděcí právní předpis je neúplný, 
nesrozumitelný a neobsahuje všechny služby 

Vysvětleno 
 
Teze prováděcích právních předpisů byly přiloženy jen pro 
informaci. Došlé připomínky budou zohledněny při formulaci 
finálního návrhu, který bude předmětem samostatného 
mezirezortního připomínkového řízení. 

Plzeňský kraj Čl. I bod 105 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust.  § 81a – doporučujeme vypustit; ustanovení je nadbytečné 
a zbytečně zatěžující pro poskytovatele i registrující orgán 

Akceptováno 
 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 106 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 82 odst. 1 – o změnách údajů, které jsou náležitostí 
rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 písm. a) a g), vydává 
registrující orgán rozhodnutí o změně registrace na základě písemné 
žádosti poskytovatele sociálních služeb; tato žádost musí být podána ve 
lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně údajů došlo – 
doporučujeme řádně specifikovat a doplnit; doporučujeme doplnit, že o 
změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle 
ustanovení § 81 odst. 2 písm. a), g) a h), vydává registrující orgán 
rozhodnutí o změně; doporučujeme doplnit, aby o písm. g) bylo 
rozhodnuto dopředu a dále doporučujeme specifikovat, co se rozumí 
v písm. g) pojem „den započetí“ 

Částečně akceptováno  
 
Od návrhu volitelných činností se upouští, písm. h) se tedy 
doplňovat nebude.  
 
Den započetí je den, kdy služba může přijímat klienty.  

Plzeňský kraj Čl. I bod 107 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 82 odst. 2 – registrující orgán může rozhodnout o 
okamžitém zrušení registrace, jestliže při inspekci poskytování 
sociálních služeb byly zjištěny závažné nedostatky,  jejichž důsledkem 
je bezprostřední ohrožení zdraví a života osob, kterým jsou sociální 
služby poskytovány. Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 5 pracovních dnů 
ode dne zahájení řízení.  Podání odvolání nemá odkladný účinek – 
doporučujeme vypustit; lhůta 5 pracovních dnů je krátká; není jasné, co 
je rozuměno termínem ode dne zahájení řízení, kdy je v tomto případě 
zahájeno; není odkladný účinek a není řešeno, jak se bude postupovat 
v případě, že rozhodneme o zrušení registrace a na základě odvolání 
bude naše rozhodnutí zrušeno – poskytovatel mezitím zavře sociální 
službu; není jasné, jak se registrující orgán dozví o závěrech inspekce, 
při kterých byly zjištěny závažné nedostatky a zda zjištěné nedostatky 
vedou k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví 

Neakceptováno - rozpor 
 
Pojem „okamžité“ bude zrušen. Lhůta na vydání rozhodnutí 
se prodlouží na 30 dní. 
 
Rozhodnutí o zrušení registrace bude vydávat MPSV, o 
zrušení registrace bude informovat příslušný registrující 
orgán 
 
Registrující orgán se o závěrech inspekce dozví:  
- buďto na základě předání podnětu ke kontrole, což je po 
skončení inspekce v současnosti běžnou praxí tam, kde 
kontrola přesahuje kompetence inspekce a registrující orgán 
je kompetentní k provedení kontroly či vyžadování nápravy 
po poskytovateli. 
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 - nebo na základě vlastního požadavku, kdy písemně zažádá 
inspekci o důvodné postoupení Protokolu o inspekci 
poskytování sociální služby, což je v současné době běžnou 
praxí spolupráce s registrujícím orgánem. 
 
Postup pro zrušení registrace bude upraven v doporučeném 
postupu  
MSPV o zrušení registrace bude informovat krajský úřad  
Povinností kraje a ORP je v případě zrušení služeb zajistit 
těmto klientům (hrozí-li bezprostřední ohrožení jejich práv a 
zájmů) další sociální službu (již v současné úpravy dle § 93)  
 

 
Plzeňský kraj Čl. I bod 110 Zásadní připomínka: 

Ke znění ust. § 82b – při provádění této kontroly spolupracuje 
registrující orgán s příslušným živnostenským úřadem, popřípadě také 
s orgány, které dozírají na dodržování hygienických a požárních 
předpisů, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a s orgány 
České obchodní inspekce; tyto orgány jsou povinny žádosti 
registrujícího orgánu o součinnost při provádění kontroly vyhovět – 
doporučujeme doplnit, jak postupovat v případě, že neregistrovaná 
sociální služba odmítne kontrolujícímu orgánu vstup do takového 
zařízení; chybí jakákoliv sankce 

 

Vysvětleno 
 
Možnost přizvat ke kontrole další osobu je ukotvena v 
kontrolním řádu. 
 
V případě provádění kontroly postupuje registrující orgán dle 
kontrolního řádu. 
 
 
 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 115 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 86 odst. 2 – se na konci textu věty první doplňují slova 
„žadatelům o registraci a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v 
registru podle § 85 odst. 1“ a na konci odstavce 2 se doplňují věty 
„Žadatelé o registraci jsou povinni používat tiskopisy, které jsou 
součástí programu, pro podání žádosti o registraci podle § 79 a pro 
podání žádosti o změnu registrace sociálních služeb. Za podanou žádost 
o registraci a o změnu registrace se považuje pouze žádost, která je 
podána na tiskopisu, který je součástí tohoto programu.“ – 
nedoporučujeme navrhovaný text; vzhledem ke zkušenostem z hlášení 
těchto změn registrujícímu orgánu nepovažujeme za vhodné; registr 
nedisponuje historií a nelze dohledat okamžik provedení změn zpětně 
pro následující kontroly; jakým způsobem budou zpřístupněny 
formuláře a přístup do programu pro žadatele o registraci? 

Neakceptováno - rozpor 
 
Aplikace OK registr bude upravena tak, aby historie zápisů 
změn prováděných poskytovatelem byla zachována. Každá 
zapsaná změna bude tedy snadno dohledatelná a 
kontrolovatelná. 

Plzeňský kraj Čl. I bod 124 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. 91 odst. 7 – obecní úřad obce s rozšířenou působností je  
oprávněn uzavřít smlouvu o poskytnutí pobytové sociální služby podle 
§ 58 odst. 2 písm. c) dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku 
nebo v jiné situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jeho 

Vysvětleno 
 
Problém nemůže nastat, neboť již dnes podle § 15 a 16 jsou 
ORP povinny neodkladnou péči (okamžitou pomoc) zajistit. 
Věcně se tak nic nemění, jde jen o procesní upřesnění. 
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život nebo zdraví. Místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností se řídí místem skutečného pobytu dítěte – problém nastává 
také v souvislosti s nedostatečnou personální kapacitou na 
sociálních odborech  

Plzeňský kraj Čl. I bod 132 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 93 písm. a) bod 4) – a tyto osoby se nacházejí v 
bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou schopny samy si 
zajistit poskytování sociálních služeb – doporučujeme specifikovat, zda 
se tato formulace se vztahuje pouze k bodu 4 nebo i na ostatní body, 
pokud pouze k bodu 4, tak navrhujeme doplnit do ostatních bodů 

Vysvětleno 
 
Bude doplněno. 

Plzeňský kraj Čl. I bod 136 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 93a – zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou při výkonu 
sociální práce podle § 91d, § 92 a 93 povinni dodržovat standardy 
činností sociální práce; obsah standardů činností sociální práce stanoví 
prováděcí právní předpis – doporučujeme specifikovat nebo vypustit; 
bude se jednat v pořadí již o 3. standardy; budou tyto standardy 
propojeny se standardy OSPOD? Případně doporučujeme, po 
zkušenostech v praxi se standardy OSPOD, kdy si úřady tvořily 
standardy samy, vytvořit standardy jednotné a pro všechny úřady stejné 

Vysvětleno 
 
Bude specifikováno v prováděcím právním předpise. 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 139 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 93b – zaměstnavatel je povinen zabezpečit vedoucímu 
pracovníku, který není zařazen jako sociální pracovník, ale řídí, 
organizuje a kontroluje činnost sociálních pracovníků podle §  91d, § 92 
a 93, další vzdělávání v rozsahu nejméně 12 hodin za kalendářní rok, 
kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci v oblasti řízení ve 
vztahu k činnostem podle § 91d, § 92 a 93. Ustanovení § 111 platí zde 
obdobně s tím, že ustanovení o rozsahu hodin jednotlivých forem 
dalšího vzdělávání se nepoužije – doporučujeme vypustit 

Vysvětleno 
 
Navrhované ustanovení podporuje zvyšování kvality výkonu 
sociální práce, když vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí, 
organizují a kontrolují činnost sociálních pracovníků, by měli 
být alespoň v základním rozsahu orientováni v problematice 
sociálního zabezpečení a sociální práce, protože jejich 
rozhodnutí přímo ovlivňují kvalitu výkonu sociální práce 
směrem ke klientům sociální práce. 

 
Plzeňský kraj Čl. I bod 147 Zásadní připomínka: 

Ke znění ust. § 99a a souvisejících ustanovení – nucená správa – 
navrhujeme vyjmutí všech paragrafů týkající se této oblasti, včetně 
návazných prováděcích předpisů; chybí důvody pro zavedení nucené 
správy, není jasné, jak se dozví registrující orgán o zavedení nucené 
správy, současná podoba inspekční zprávy pouze hodnotí plnění 
jednotlivých standardů a inspekce nevyhodnocuje, zda shledané 
nedostatky vedou k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví, 
základních lidských práv a důstojnosti; navrhujeme doplnit, ustanovení 
o tom, který orgán bude mít jaké povinnosti a pravomoci; navrhujeme 
rozlišit intenzitu porušení povinností poskytovatele sociální služby a 
intenzitu zjištěných nedostatků pro zavedení nucené správy nebo 
okamžité zrušení registrace; nutné nastavit návaznost jednotlivých 
procesních kroků; není definováno, kdo bude zodpovědný např. za 

Vysvětleno 
 
Hlavním impulsem k realizaci myšlenky nuceného správce 
v oblasti poskytování sociálních služeb je potřeba zajištění 
ochrany základních lidských práv a svobod klientů v procesu 
poskytování sociální služby v případě, kdy inspekcí 
poskytování sociálních služeb jsou zjištěny nedostatky 
v takovém rozsahu, že není možné čekat na nápravu 
poskytovatelem na základě opatření, která jsou uložena 
v Protokolu o inspekci poskytování sociálních služeb v rámci 
zjištěných nedostatků. 
Institut nucené správy bude realizován v případě, kdy 
poskytovatel nebude naplňovat požadavky zákona o 
sociálních službách v procesu poskytování sociální služby, tj. 
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plnění uzavřených smluv, kdo zaplatí případné pokuty, kdo bude 
odpovědný za majetek poskytovatele; nikde také není stanoveno, kdo 
určí, co je cílem nucené správy a na základě čeho; v takto obecném 
pojetí, bez přesnějšího vymezení obsahu a též pravomocí a posloupnosti 
spolupráce jednotlivých orgánů (inspekce, registrující orgán, nucená 
správa), je na místě vážná obava z příliš volného výkladu, velmi různé 
praxe a též prostoru pro možné zneužití 

v oblasti poskytování pomoci a podpory klientům dle jejich 
potřeb při zajištění základních činností, kvůli které využívají 
danou sociální službu, bude konat v rozporu se zájmy klienta 
v oblasti dodržování jejich základních práv a svobod 
takovým způsobem, že situace bude vykazovat známky 
ohrožení klienta poskytovatelem nastaveným způsobem 
poskytování sociální služby. 
 
MPSV zavede nucenou správu na základě Rozhodnutí o 
zavedení nucené správy poskytovatele sociálních služeb. 
Podmínky nucené správy budou přesně specifikovány 
v návaznosti na zjištěné předmětné konání poskytovatele v 
Rozhodnutí o zavedení nucené správy poskytovatele 
sociálních služeb. 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 148 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 101 – mlčenlivost – nikde není upraveno vzájemné 
poskytování informací; zákon nikde blíže nespecifikuje podmínky 
spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s příslušnými orgány obcí 
v oblasti předávání informací o klientech. Jsou poskytovatelé sociálních 
služeb povinni s příslušnými orgány obcí spolupracovat? Jaké 
informace může příslušný orgán obce od poskytovatele sociálních 
služeb žádat a jaké informace mohou poskytovatelé sociálních služeb 
poskytovat?  

Vysvětleno 
 
Mlčenlivost je upravena pro potřeby služby a ochranu klientů 
v maximálně nutném rozsahu, dále se nebude rozšiřovat, aby 
byl zajištěn charakter sociální služby. 
Jednotlivé subjekty mohou předávat jiným subjektům 
informace o klientech pouze s jejich souhlasem, tato úprava 
je dostačující. 

Plzeňský kraj Čl. I bod 150 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 101 – alokace finančních prostředků – §101a – 
předcházející 3 roky – v předchozích letech tam nebyl ZDVOP a 
hospic; § 101b – předcházející 3 roky žádné finanční prostředky nebyly; 
chybí přechodná ustanovení 

Vysvětleno 
 
Nárůst potřeby finančních prostředků na nové druhy služeb 
bude zohledněn v rámci požadavků na státní rozpočet na 
daný rozpočtový rok. Případná platnost nového § 101 
nevylučuje možnost MPSV požadovat vyšší objem 
finančních prostředků, než je průměr posledních tří let. 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 151 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 101a odst. 7 – § 101a – doporučujeme specifikovat; 
ministerstvo stanoví lhůty pro zahájení a ukončení dotačního řízení – 
nutno respektovat termíny jednání zastupitelstev krajů nebo rady kraje   

Vysvětleno 
 
Intervaly pro stanovení lhůt budou nastaveny v rámci 
prováděcích předpisů natolik široce, aby bylo v praxi jejich 
dodržení realizovatelné. Bude ve smyslu „do konce ledna“, 
na tom trváme. 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 152 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 101b – navrhujeme vyjmutí uvedeného paragrafu včetně 
všech paragrafů týkající se této oblasti a návazných prováděcích 
předpisů;  

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do Příspěvku na péči. 
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Plzeňský kraj Čl. I bod 156 

a 157 
Zásadní připomínka: 

Ke znění ust. § 105a a 105b – navrhujeme vyjmutí uvedeného paragrafu 
včetně všech paragrafů týkající se této oblasti a návazných prováděcích 
předpisů;  při výběru podporovaných poskytovatelů sociálních služeb 
formou veřejných zakázek považujeme za problematické především 
nastavení parametrů veřejné zakázky; v případě nastavení rozhodujícího 
parametru v podobě nejnižší ceny, může získat podporu nekvalitní 
neprověřený poskytovatel sociální služby; v případě že budou 
podmínky požadovaných parametrů zpřísněny nad rámec zákona, 
mohou být tyto podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek považovány za diskriminační; dále není řešeno co 
dělat se sítí, která je stávající 

Akceptováno 
 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 163 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 107 písm. s) – nezapíše ve stanovené lhůtě údaje nebo 
jejich změny podle § 85 odst. 7 - nedoporučujeme navrhovaný text; 
vzhledem ke zkušenostem z hlášení těchto změn registrujícímu orgánu 
nepovažujeme za vhodné; registr nedisponuje historií a nelze dohledat 
okamžik provedení změn zpětně pro následující kontroly;  

Neakceptováno - rozpor 
 
Aplikace OK registr bude upravena tak, aby historie zápisů 
změn prováděných poskytovatelem byla zachována. Každá 
zapsaná změna bude tedy snadno dohledatelná a 
kontrolovatelná. 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 165 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 107 odst. 7 – za správní delikt se uloží pokuta do – 
navrhujeme doplnit nový správní delikt v návaznosti na ustanovení § 
82b – nevpuštění do objektu či neposkytnutí součinnosti při šetření; 
takovému subjektu by byla uložena sankce za nevpuštění do objektu či 
neposkytnutí součinnosti při šetření u subjektů, u nichž okolnosti 
nasvědčují tomu, že služby jsou poskytovány bez oprávnění  

Vysvětleno 
 
V případě provádění kontroly postupuje registrující orgán dle 
kontrolního řádu. 

Plzeňský kraj Čl. I bod 171 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 111 odst. 1 – „nejméně však činí za dobu trvání 
pracovního nebo služebního poměru 6 hodin, z toho nejméně 2 hodiny 
formou účasti v kurzech s akreditovaným programem“ – jak bude např. 
řešen případ – zaměstnanec se vrátí po mateřské dovolené např. 20. 
prosince, přesto bude muset mít 6 hodin? Totéž platí při nepřítomnosti 
z důvodu pracovní neschopnosti (dlouhodobá nemoc). Začátek 
pracovního poměru 1. 2. se zkušební dobou 3 měsíce a od června do 
konce roku dlouhodobá nemoc, tj. v práci bude jen 1 měsíc (květen) a 
musí mít 6 hodin v tomto konkrétním měsíci (samozřejmě, že se neví, 
že bude od června dlouhodobě nemocný). Začátek pracovního poměru 
1. 10. se zkušební dobou 3 měsíce, tj. do konce roku běží zkušební 
doba; jakým způsobem bude toto řešeno 

Vysvětleno 
 
Bude upraveno metodicky. 
 
 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 171 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 111 odst. 1 – bude při vzniku pracovního poměru 
v průběhu roku zohledněno, že před vznikem u jiného poskytovatele 

Vysvětleno 
 
Zákon říká: Pokud pracovní nebo služební poměr sociálního 
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absolvoval další vzdělávání? pracovníka u téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok 
nebo v případě omluvené nepřítomnosti v práci v rozsahu 
delším než 1 kalendářní měsíc, krátí se rozsah dalšího 
vzdělávání o jednu dvanáctinu doby za každý kalendářní 
měsíc trvání pracovního nebo služebního poměru.  
 
Např. Pokud zaměstnanec nastoupí v polovině roku, 
absolvuje 12 hodin povinného vzdělávání, nemusí absolvovat 
celých 24 hodin znovu. 
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 172 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 111 písm. f) – supervize – navrhujeme, sjednotit 
vzdělávání všech sociálních pracovníků a dále z průběžné zpětné vazby 
z praxe navrhujeme, aby byla supervize pouze jako jedna z forem 
dalšího vzdělávání, ale aby byla nepovinná a na úrovni ostatních forem 

Vysvětleno 
 
Supervize nebude povinnou formou dalšího vzdělávání, 
nebude stanoven minimální limit. 
 
Dle vyhodnocení připomínek, navrhujeme upravit minimální 
povinný počet hodin u akreditovaných kurzů na 6 hodin a u 
supervize a stáží nastavit možnost vykázání maximálně 12 
hodin.  
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 178 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 113 odst. 1 – předpokladem k výkonu inspekce 
poskytování sociálních služeb je plná svéprávnost, bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost, odborná způsobilost a nejméně 6 let praxe 
v oblasti poskytování sociálních služeb, z toho nejméně 3 roky výkonu 
činností sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách; 
navrhujeme vyjmutí věty „z toho nejméně 3 roky výkonu činností 
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách“, postrádá 
smysl   

 

Vysvětleno 
 
Ustanovení je vloženo s ohledem na nezbytnost odborných 
kompetencí osob vykonávajících inspekci, a to jejich 
získáním nejenom akademickým vzděláním, ale také 
získáním praktických dovedností a zkušeností, a to při 
výkonu bazálních činnosti v rámci sociálních služeb, kterými 
je výkon činností pracovníka v sociálních službách a 
sociálního pracovníka.  

 
Plzeňský kraj Čl. I bod 171 Zásadní připomínka: 

Ke znění ust. § 114 odst. 3 – předpoklady k výkonu činností supervizora 
v sociálních službách – odbornou způsobilostí je vysokoškolské 
vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu 
humanitního nebo sociálního zaměření, 6 let praxe vykonávané 
v odborných činnostech podle § 115 odst. 1 nebo § 116a a absolvování 
nejméně dvouletého kurzu supervize v rozsahu 380 hodin – považujeme 
za nedostatečnou hlavně výši hodin kurzu – 380 v pouze dvouletém 
kurzu; navrhujeme změnu na 500 hodin v tříletém kurzu a minimálně 
120 hodin odborné supervize vlastní praxe a trvalá práce pod 
supervizním vedením zkušeného supervizora - lektora po dobu 5 let od 
ukončeného vzdělání supervizora a věk supervizora minimálně 35 let; 
s porovnáním návrhu § 116a u odborné způsobilosti uměleckého 

Vysvětleno 
 
Právě s ohledem na požadavky praxe, které uvádí, že ne vždy 
je kvalita supervizorů odpovídající, je nově vloženo 
ustanovení § 114, ukotvující požadavky na předpoklady 
k výkonu činnosti supervizora.  
Předpoklady jsou nastaveny na základě konzultace se 
vzdělavateli a jsou srovnatelné také s požadavky 
 mezinárodních organizací z oblasti supervize.   
Navrhovanou úpravu nelze akceptovat, a to i s ohledem na 
další připomínková místa, která naopak navrhují snížení 
hodinové dotace kurzu z 380 na 170. 
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terapeuta (2) f: uměleckého terapeuta je  vysokoškolské vzdělání 
v oblasti humanitního studia nebo zdravotnického oboru, absolvování 
akreditovaného odborného výcvikového programu zaměřeného na 
získání dovednostní, teoretické a sebezkušenostní průpravy, v souladu 
s oborem, na který zaměřuje (dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, 
taneční a pohybová terapie), v rozsahu minimálně 500 výcvikových 
hodin a minimálně 120 hodin odborné supervize vlastní terapeutické 
praxe. 

 
V praxi se objevují špatné zkušenosti se supervizí. Nestačí otevření 
problémů, neshod a nevraživosti, ale je také potřeba nasměrování 
k řešení problémů, umět zklidnit situaci, využít svou moc k podpoře, 
pomoci a chuti najít vhodné řešení bez zbytečné bolesti či psychické 
újmy pro všechny zúčastněné. Ve standardech kvality  (Příloha č. 2 
k vyhlášce 505/2006 Sb., v pl. znění), standard 10 e): Poskytovatel 
zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, 
kterým je poskytována služba, podporu nezávislého odborníka. Nechat 
toto znění a neubírat čas vzdělávání na povinnou supervizi. 

Supervize nebude povinná.  
 

Plzeňský kraj Čl. I bod 184 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 116a písm. g) pastorační pracovníci (kaplani) – 
navrhujeme vypustit; nejedná se o sociální službu; v případě, že by toto 
poskytovatel poskytoval jako základní činnost, musel by ji zajistit pro 
všechny druhy náboženství 

Neakceptováno - rozpor 
 
§ 116a stanoví pozice „dalších odborných pracovníků 
v sociálních službách“ - pastorační pracovníci v sociálních 
službách působí a jejich postavení není striktně vázáno 
výhradě na církve.  
 
MPSV vedlo odbornou diskusi se zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb a odbornými organizacemi. Trváme na 
přínosu úpravy jejich odborné způsobilosti v zákoně.  
 

Plzeňský kraj obecně Zásadní připomínka: 
V předložených materiálech chybí některé z příloh. 

Nejedná se o připomínku, není jasné, co připomínkovému 
místu v materiálu chybí. 
 
 

Plzeňský kraj Čl. V bod 12 Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. 16b – řízení o souhlasu s prodloužením smlouvy o 
poskytnutí pobytové sociální služby dítěti – problém nastává také 
v souvislosti s nedostatečnou personální kapacitou na sociálních 
odborech a nahrnutí administrativní zátěže na pracovníky OSPOD 

Vysvětleno 
 

Není zřejmé, čeho se připomínkové místo v souvislosti 
s uplatněnou připomínkou domáhá. Tuto agendu příslušné 
úřady musí zajišťovat již dnes ve smyslu § 42 odst. 5 písm. a) 
a § 42g odst. 1 („důvodnost pobytu“) zák. č. 359/1999 Sb. 
 

Středočeský kraj Obecně Zásadní připomínka: 
S novelou stávajícího zákona o sociálních službách jako celku nesouhlasíme, 
a to z níže uvedených důvodů. Žádáme její stažení, zásadní přepracování a 

Neakceptováno - rozpor 
 
Změna druhologie byla z návrhu vypuštěna.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



150 
 

nové předložení do meziresortního připomínkového řízení. Námi uplatněné 
připomínky reflektují jednotlivá předložená ustanovení, nicméně podmínku 
stažení novely v dané podobě považujeme za nejzásadnější a tyto 
připomínky navrhujeme využít v novém návrhu změny zákona ze strany 
MPSV.  
 
 
 
Zdůvodnění:  
V mnoha ohledech se jedná o velký zásah do dosavadního systému 
sociálních služeb, ať už jde o změnu druhologie (typologie) služeb, nové 
povinnosti krajů (síťování, veřejné zakázky), nucenou správu, rozšíření 
povinností ORP, KÚ, nově i POÚ apod..   
 
 
 
Není zcela zřetelně dopracována důvodová zpráva a především dopady na 
celý systém s hledem na finanční prostředky na zajištění efektivní sociální 
služby a další aktéry (kraje, obce, obecní a krajské úřady). Tento zákon 
přináší další povinnosti státní správy, samosprávy a poskytovatelů, což bude 
přestavovat nejen náročnost po stránce personální, ale i časovou a finanční. 
Vzhledem k tomu, že mnohá ustanovení odkazují na nová znění prováděcích 
předpisů (TEZE), které nejsou v návrhu blíže specifikovány, je velmi obtížné 
návrh novely zákona o sociálních službách a dalších zákonů objektivně 
posoudit. 
Za výše zmíněných předpokladů a za použití dostupných dat a informací lze 
velice hrubým odhadem stanovit požadavek na navýšení finančních 
prostředků pouze pro sociální služby ve Středočeském kraji (v souvislosti s 
novou druhologií a personálními kritérii) až o téměř 476 482 000 Kč (bez 
zohlednění podfinancování stávajících sociálních služeb, bez validace dat u 
samotných poskytovatelů a za současného stavu seznamování se se zákonem, 
řešení a diskusi nad jeho změnami), tedy při využití směrného čísla se může 
jednat v rámci ČR minimálně o 4,43 miliardy Kč. Další finanční prostředky 
budou pravděpodobně požadovány v úrovni povinností dopadající na POÚ, 
ORP a KÚ.  
Z uvedených důvodů navrhujeme u některých změn při přípravě nového 
znění stanovit účinnost později, neboť se domníváme, že dojde 
k destabilizaci sociálních služeb a tím i k znesnadnění přístupu osob 
v nepříznivé situaci do tohoto systému. 
Zásadně nesouhlasíme s převodem hospicové péče a některých služeb pro 
rodiny s dětmi do zákona o sociálních službách, se zavedením nucené správy 
a především veřejné soutěže. 
Dále zákon v navrhované podobě nekoresponduje s legislativou v oblasti 

 
Síťování je už obsaženo v současné právní úpravě, nově jde 
jen o zpřesnění.  
 
Nucená správa bude ponechána, a to jako nástroj ochrany 
klientů, která je v současné úpravě nedostatečná. 
 
Návrh § 91d bude ponechán, ale upraven, viz připomínka 
k bodu 127. 
 
Od návrhu úpravy druhů služeb se ustupuje.  
Personální standard bude předmětem samostatného 
připomínkového řízení. 
 
Návrh nového § 52a bude zachován, viz vysvětlení k bodu 
49.  
 
MPSV nemůže ustoupit od záměru sjednocení úpravy 
poskytování sociálních služeb, a to i pobytových dětem. 
V takovém případě však musí být s ohledem na nezletilé bez 
doprovodu upravena i osobní působnost zákona. V úpravě 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se 
ruší duplicitní úprava ambulantních služeb poskytovaných na 
základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 
které jsou obsahově totožné se sociálními službami pro 
rodiny a děti. Pokud jde o pobytová zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), jedná se 
svým charakterem rovněž o pobytovou sociální službu, jejíž 
setrvání v režimu zákona č. 359/1999 Sb. není důvodné. 
V zákoně č. 359/1999 Sb. zůstává ponechána pouze úprava 
pověření k výkonu specifických služeb v oblasti náhradní 
rodinné péče, neboť tyto služby nelze v tuto chvíli dost dobře 
podřadit pod sociální služby vzhledem k obtížnému 
vymezení „nepříznivé sociální situace“, na kterou by 
v případě zájemců o náhradní rodinnou péči měly takové 
služby reagovat. 
 
Důvodová zpráva bude doplněna na základě připomínek 
připomínkových míst.  
 
Prováděcí právní předpisy budou předmětem samostatného 
připomínkového řízení. 
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zdravotnictví, zejména se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a dostatečně 
nereflektuje na současnou situaci v oblasti poskytování ošetřovatelské a 
rehabilitační péče. 
Rovněž považujeme za velmi problematické předložení návrhu do 
připomínkového řízení spolu se stejně závažným návrhem zákona 
o sociálním bydlení, který si jako tento návrh zaslouží hlubší posouzení 
důsledků v případě jejich přijetí na osoby v nepříznivé sociální situaci 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 5 Zásadní připomínka: 
§ 3 písm. i)  
Změna písmene i) takto omezuje síť výlučně na síť krajskou,  což není v 
souladu s § 3 písm. h) - střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je 
strategický dokument obce nebo kraje. Když tedy může SPRSS vytvářet dle 
zákona i obec, musí mít právo vytvářet také lokální síť sociálních služeb a 
vydávat zařazeným poskytovatelům pověření k výkonu SGEI. Navrhovaná 
úprava tuto možnost nově vylučuje. 
 

Akceptováno.  
 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 6 Zásadní připomínka: 
Celostátní síť sociálních služeb - navrhujeme zaměřit se i na okruh osob, 
které vzhledem ke svému zdravotnímu postižení vyžadují vysoce 
specializovanou sociální službu (duální psychiatrické poruchy, poruchy 
chování, chování narušující soužití), případně i s ohledem na financování 
prostřednictvím krajských dotací – osoby bez příjmu, apod. 
 
Navrhujeme nově doplnit do § 3 definici sociální práce, metody sociální 
práce, vedení spisové dokumentace, komunitní. V obecné rovině (tento 
zákon např. upravuje kvalifikační předpoklady sociálního pracovníka a další 
vzdělávání) a i ve speciální rovině pro potřeby tohoto zákona. 
Pozn. Speciální definice sociální práce je stanovena i v návrhu zákona 
o sociálním bydlení, ale netýká se ustanovení tohoto návrhu. 
 

 Navrhované znění písmena l) v § 3 nově definuje pojem rodina. Domníváme 
se, že text navrhovaného opatření neodpovídá vysvětlení v důvodové zprávě. 
Zákony České republiky v podstatě pojem rodina přímo nedefinují. Definice 
rodiny přítomná v návrhu zákona o sociálních službách by měla projít 
veřejnou debatou a dojít tak ke konsenzu, nikoliv prosazovat nepřesnou 
definici ve speciálním zákoně. Definice se odchyluje od smyslu rodiny v 
občanském zákoníku, ani v zákoně o registrovaném partnerství není 
partnerství definováno jako rodina. Navržený text „vztahově spřízněná a 
solidární skupina minimálně dvou osob blízkých" je zavádějící a lze si pod 
tímto souslovím představit jakékoliv vztahy osob, které se za blízké pouze 
prohlásí. Z toho důvodu navrhujeme toto písmeno přeformulovat.  

Částečně akceptováno 
 
Síť soc. služeb celost. nebo nadreg. charakteru je, jak návrh 
písm. j) říká, koncipována na základě zjištění potřeb (a to i 
„specifických“), resp. NSS, kam  bezpochyby mohou spadat i 
v připomínce zmíněné druhy postižení apod. Není proto třeba 
tato postižení a životní situace zvlášť vyjmenovávat.  
 
Další pojmy se budou upravovat metodicky.  
 
 
Neakceptováno - rozpor 
 
Předkladatel od návrhu pojmu rodina odstupuje.  
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Středočeský kraj Čl. I  nad 

rámec návrhu 
Zásadní připomínka: 
§ 5 odst. 3 
V odstavci 3 navrhujeme doplnit, že výkon obcí a krajů je výkonem 
v samostatné působnosti (v praxi mají obce a obecní úřady problémy 
s rozlišením, především při činnostech sociální práce, a to i s odhledem na 
příslušnou dotaci na sociální pracovníky) 

Vysvětleno 
 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 12 Zásadní připomínka: 
§ 14a odst. 1 věta první  
Navrhujeme upravit právním předpisem vratky úhrady za péči, př. stravu a 
ubytování, alespoň v obecné rovině (2 měsíce je již dlouhá doba pro právní 
vakuum - na jedné straně nedostatek finančních prostředků poskytovatele, na 
druhou nelze požadovat úhradu za službu, která nebyla vykonána); Případně 
rozlišit, že se toto prodloužení výplaty PnP při hospitalizaci vztahuje 
k situacím, kdy je pečující osoba blízká, což byl pravděpodobně cíl 
předkladatele. 

Vysvětleno 
 
Vratky nejsou součástí úpravy a není možné je zapracovat. 

Středočeský kraj Čl. I bod 13 Zásadní připomínka: 
§ 16 odst. 1 věta první  
V případě nového § 52a a § 58 navrhujeme vypustit z dosavadního textu 
dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového 
typu – týká se i dalších ustanovení týkajících se příspěvku na péči obecně. 

Vysvětleno 
 
Zavedení nových druhů služeb neznamená zánik dětských 
domovů a speciálních lůžek zdravotnických zařízení 
hospicového typu.  
 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 19 Zásadní připomínka: 
§ 25 odst. 1  
Chybí definice termínu „další zdroje informací“ (informace od sousedů – 
může být zavádějící, škol nebo i soc. pracovníků obec. úřadů?) 
Navrhujeme zvážit, zda záznam soc. šetření ÚP poskytnout na žádost i soc. 
pracovníkům ORP. 

Vysvětleno 
 
Získávání informací = základní kompetence sociálního 
pracovníka, nelze vymezit v zákoně.  
 
Bude vysvětleno v RIA.  
 

Středočeský kraj Čl. I bod 20 Zásadní připomínka: 
§ 25 odst. 2 
Sociální šetření do 5 pracovních dnů od zahájení řízení je nereálné. Není 
předpoklad, že by se podařilo přijmout takové množství kvalifikovaných 
sociálních pracovníků, aby byla podmínka splněna, a to z důvodu finančních 
prostředků a nedostatku sociálních pracovníků. 

Vysvětleno  
 
Účelem návrhu je příspěvek ke zkrácení celkové doby 
správního řízení o příspěvku na péči.  
 
Dále ministerstvo průběžně řeší personálního obsazení 
OSSZ. 
V současné době například v rámci projednávané novely 
zákona o státní službě. 
 

Středočeský kraj Čl. I na rámec 
návrhu 

Zásadní připomínka: 
§ 29 
Navrhujeme: Asistent sociální péče nesmí být v zaměstnaneckém vztahu 

Vysvětleno 
 
Jedná se o pečující osobu. Nelze takto upravovat. 
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k provozovatelům ubytovacích zařízení (neregistrované soc. služby)- 
v souvislosti s tím umožnit ÚP nahlédnutí do personálních dokumentů.  
Zdůraznit, že asistent může poskytovat péči, kterou je schopen skutečně 
zvládnout, a to i s ohledem na dojezdovost, počet a stupně závislosti osob, 
kterým je péče poskytována (může se jednat o neregistrovanou terénní 
sociální službu) 
V případě zjištění nedostatečné péče oprávněné osobě informovat neprodleně 
sociální pracovníky obecních úřadů (účelem není příspěvek odebrat, ale 
zajistit adekvátní pomoc). Vztahuje se na situace, kde je pečujícím osoba 
blízká, asistent sociální péče, poskytovatel sociálních služeb.   

 

Středočeský kraj Čl. I bod 25 Zásadní připomínka: 
§ 33  
Je nezbytné ošetřit situaci, kdy by nejvhodnější formou práce s uživateli 
terénního programu byla osobní práce a poskytovatel ji např. z finančních 
důvodů omezí pouze na elektronickou či distanční komunikaci. Zcela 
zásadní je metodicky zajistit individuální plánování s uživateli služeb v 
případě použití těchto technologií. 

Vysvětleno 
 
Plánování s klientem je nutné zajistit ve všech formách 
poskytování sociální služby. Povinnost plánovat s klientem a 
mít nastavena vnitřní pravidla pro tuto činnost upravují 
standardy kvality sociálních služeb pro všechny druhy služeb 
(nehledě na jejich formu poskytování). Bude metodicky 
podpořeno.  
 

Středočeský kraj Čl. I bod 26 Zásadní připomínka: 
§ 34  
Domovy sociální péče - změna druhologie je zcela matoucí, věk, demence, 
chron. duš. onemocnění závislosti a rizikový způsob života. Vznikají obavy, 
že budou pod jednou střechou kumulovány jednotlivé „cílové skupiny“, které 
vyžadují zcela odlišný přístup. Je velké riziko, že mohou být i v jednom 
pokoji. Navrhujeme jako jednu z verzí rozpracovat, popř. upravit.  

Upřednostňujeme však variantu ponechat současné znění, protože sloučení 
domovů pro seniory s domovy se zvláštním režimem do služby domov 
sociální péče nepovažujeme s ohledem na odlišné věcné, technické a 
personální vybavení, možnosti poskytovatele, požadavky a potřeby 
umístěných osob, za šťastné.  

Zavedením domova sociální péče není jasné, proč byl zachován domov pro 
osoby se zdravotním postižením, který by se rovněž dal vymezit 
zamýšleným popisem „životní situace“. Požadujeme zdůvodnit.  

Vysvětleno 
 
Sjednocení Domovů pro seniory (§49) a DZR (§50) 
navrhujeme z toho důvodu, že v domovech pro seniory jsou 
klienti, kteří již spadají do cílové skupiny zvláštního režimu a 
naopak.  
Nově proto bude pouze jedna služba „domov sociální péče“, 
která bude určena pro širokou cílovou skupinu osob a tuto 
cílovou skupinu si potom poskytovatel specifikuje při 
registraci. Podle registrovaného okruhu osob pak bude 
nastaven i režim daného zařízení. V případě těchto dvou 
služeb se jedná nyní také o totožné základní činnosti a jejich 
úkony stanovené v prováděcím předpisu. Služba DOZP (§48) 
je určena také nezaopatřeným dětem, kdy dle §48 odst.4 
může být vykonávána ústavní výchova, výchovná opatření 
nebo předběžné opatření podle zvláštních předpisů. Tímto se 
služba DOZP (§48) od služeb poskytovaných dle §49 a §50 
odlišuje. Základní činnosti obsahují kromě aktivizačních 
činností také výchovné a vzdělávací činnosti. 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 27 Zásadní připomínka: 
§ 35 odst. 1  
Písmeno o) - není srozumitelný termín „ pomoc při zajištění bezpečí“. Není 
zřejmé, zda nemá zajišťovat jiná složka veřejných či dalších služeb. Není 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek se od návrhu „pomoc při zajištění 
bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním 
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specifikováno, o jakou činnost konkrétně se jedná.  
„Možnost setrvání v přirozeném sociálním prostředí“ - tuto činnost lze 
chápat i již existujícím písm. j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Nové „rozvojové a nácvikové činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení 
schopností a dovedností v přirozeném sociálním prostředí – již je stávající 
písm. l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 
dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. 

Písmeno t) – bude zohledňováno dotacemi? Příprava na využití 
potravinových bank? Není jasný smysl a dopad a to i finanční. 
„Poskytování pastorační a duchovní péče“ – není přidán odkaz na definici 
uvedenou v zákoně č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, 
ve znění pozdějších předpisů.  

prostředí“ ustupuje.  
 
Pastorační a duchovní péče je navrhována jako základní 
činnost u vybraných druhů sociálních služeb. 
Pastorační a duchovní péče je vykonávána pastoračními 
pracovníky, kteří mají již nyní v praxi sociálních služeb své 
opodstatnění i místo a tato činnost je v dobré praxi již nyní 
poskytována.  
 
Činnost poskytování potravinové a materiální pomoci se 
mění na „poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a 
materiální pomoci“ a to u služeb Azylové domy, Kontaktní 
centra, Nízkoprahová centra, Noclehárny, Služby pro rodinu - 
v režimu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, 
Terénní programy.  
 
Teze prováděcích předpisů byly k materiálu přiloženy jen pro 
informaci. Vaše připomínky budeme brát v potaz při 
formulaci finálního návrhu, který bude předmětem 
samostatného mezirezortního připomínkového řízení. 
 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 28 Zásadní připomínka: 
§ 35 odst. 3 
Jak se budou posuzovat volitelné činnosti v souvislosti s financování 
sociálních služeb prostřednictvím dotací? 
S ohledem na zavedení činnosti paliativní péče nedochází ke změně § 36.  

Akceptováno jinak 
 
Od návrhu základních volitelných činností MPSV odstupuje. 
 

Středočeský kraj Čl. I  nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
§ 36 
Upozorňujeme, že ustanovení § 36 je pojato příliš široce. Navrhujeme zvážit 
rozpracování, zejména pro současné problémy při kontrolách poskytované 
zdravotní péče, absence možnosti postihu nedostatečně poskytované 
zdravotní péče, absence možnosti šetřit stížnosti na zdravotní péči, případně 
nedostatečné personální zabezpečení zdravotních služeb. 
Dále upozorňujeme, že odkaz na upravující právní předpisy neodpovídá 
platné legislativě, neboť zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 
pozdějších předpisů, byl ke dni 1. 4. 2012 zrušen a zákon č. 160/1992 Sb., o 
zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších 
předpisů, byl ke dni 1. 4. 2012 rovněž zrušen.  

Vysvětleno  
 
§ 36 konstatuje, že je možné poskytovat zdravotní péči 
v zařízeních sociálních služeb, veškeré náležitosti (rozsah, 
personál, atd…) upravuje zdravotnická legislativa, na kterou 
je odkazováno.  
Poukázání na to, že odkazujeme na neplatnou legislativu, 
není jasné, protože žádné jiné připomínkové místo toto 
nevnímá jako problém a to ani gestor, tedy Ministerstvo 
zdravotnictví.  
 

Středočeský kraj Čl. I bod 34 Zásadní připomínka: 
§ 40 odst. 3 
Proč byla strava vyjmuta ze základních činností a dána do volitelných, 
v praxi je u pečovatelské služby nejvyužívanější – přesun do podnikání? 

Vysvětleno 
 
Poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy bude 
navráceno mezi základní činnosti 
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Středočeský kraj Čl. I bod 35 Zásadní připomínka: 
§ 43 a § 45 
Nesouhlasíme se zrušením služby podpora samostatného bydlení. Mnozí 
poskytovatelé jsou zapojeni do projektů EU na podporu této služby. Zároveň 
pečovatelská služba a osobní asistence je nenahrazuje ve všech činnostech. 

Akceptováno  
 

Středočeský kraj Čl. I bod 36 Zásadní připomínka: 
§ 44 odst. 1  
Navrhujeme upravit ustanovení tak, aby přesto nemohlo být odlehčovací 
službou zneužito, např. opakovanými smlouvami. 

Akceptováno  
 
Maximální doba poskytování odlehčovací služby bude 
stanovena na 90 dní v kalendářním roce.  
 

Středočeský kraj Čl. I bod 45 Zásadní připomínka: 
§ 49 odst. 1 
Chybí upřesnění - Domov sociální péče o popis: „Režim v těchto zařízeních 
při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám 
těchto osob." 
Jak se budou vymezovat cílové skupiny – podle druhu a stupně postižení a 
především z důvodu věku? Definice nepříznivé životní situace – není znění 
příslušné vyhlášky, proto nelze připomínkovat. Nicméně by v zákoně 
měly být naznačeny alespoň okruhy konkrétních životních situací, případně 
jak jednotlivé situace rozdělit, aby nedošlo ke kumulaci těchto osob pod 
jednu střechu, v extrémních případech i do jednoho pokoje. 

Vysvětleno 
 
Sjednocení těchto služeb navrhujeme z toho důvodu, že 
v domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do 
cílové skupiny zvláštního režimu a naopak. Jedním z dalších 
cílů je snížení administrativní zátěže, ke které dojde na 
základě toho, že nyní jsou třeba dvě registrace, po změně 
bude jen jedna dostačující. Dalším důležitým cílem je 
odstranit z názvu „zvláštní režim“, který je segregující a 
stigmatizační. Nově proto bude pouze jedna služba „domov 
sociální péče“, která bude určena pro široký okruh osob a 
konkrétní okruh osob si poskytovatel specifikuje při 
registraci. 
Navrhovaná úprava je nadbytečná, protože si poskytovatel 
nepříznivou sociální situaci, kterou umí řešit a okruh osob, 
kterým bude službu poskytovat, registruje a tím specifikuje 
službu. Součástí registrace bude také popis realizace služby, 
který bude obsahovat způsob práce s klientem. 
Teze prováděcích předpisů byly k materiálu přiloženy jen pro 
informaci. Vaše připomínky budeme brát v potaz při 
formulaci finálního návrhu, který bude předmětem 
samostatného mezirezortního připomínkového řízení. 
 
Dále budou zpracovány metodické pokyny 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 48 Zásadní připomínka: 
§ 50 
Chybí popis služby, který ve stávající verzi zákona vymezuje službu Domov 
se zvláštním režimem: "Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních 
služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.". Služba DZR je 
nedostatková pro osoby neseniorského věku s problémovým chováním, které 
je neslučitelné s kolektivním soužitím. Zajistí služba Domov sociální péče 
dostatečně potřeby těchto uživatelů? S ohledem na nejasné téze a vyhlášky 

Vysvětleno 
 
Sjednocení těchto služeb navrhujeme z toho důvodu, že 
v domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do 
cílové skupiny zvláštního režimu a naopak. Jedním z dalších 
cílů je snížení administrativní zátěže, ke které dojde na 
základě toho, že nyní jsou třeba dvě registrace, po změně 
bude jen jedna dostačující. Dalším důležitým cílem je 
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se obáváme, aby toto ustanovení nebylo odstraněno bez náhrady. 

 

odstranit z názvu „zvláštní režim“, který je segregující a 
stigmatizační. Nově proto bude pouze jedna služba „domov 
sociální péče“, která bude určena pro široký okruh osob a 
konkrétní okruh osob si poskytovatel specifikuje při 
registraci. 
Navrhovaná úprava je nadbytečná, protože si poskytovatel 
nepříznivou sociální situaci, kterou umí řešit a okruh osob, 
kterým bude službu poskytovat, registruje a tím specifikuje 
službu. Součástí registrace bude také popis realizace služby, 
který bude obsahovat způsob práce s klientem. 
Teze prováděcích předpisů byly k materiálu přiloženy jen pro 
informaci. Vaše připomínky budeme brát v potaz při 
formulaci finálního návrhu, který bude předmětem 
samostatného mezirezortního připomínkového řízení. 
 
Bude vypracován metodický pokyn. 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 49 Zásadní připomínka: 
§ 52a 
Nesouhlasíme se začleněním těchto služeb do ZSS a tedy duplicitě, bez 
nejasného administrativního a finančního dopadu. 
Nicméně tyto úkony mohou vykonávat (návrh s rozšířením činností při 
umírání umožňuje i jiným druhům služeb), a v praxi i vykonávají, dosavadní 
DZR a především domovy pro seniory, které jsou nyní doplněny dalšími 
činnostmi – základními, duchovní a pastorační péče. V novele nebylo 
rozpracováno. 
Ustanovení nekoresponduje s terminologií zdravotnické legislativy. Část 
věty „ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu 
nebo poskytovateli paliativní péče v přirozeném sociálním prostředí osoby 
formou terénní služby“ je v rozporu s obory, druhy a formami zdravotní péče 
uváděné v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, bez kterého není 
možné tyto zdravotní služby poskytovat. V souladu se zákonem č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů, je tento typ 
zdravotních služeb poskytován „ve zdravotnických zařízeních lůžkové formy 
péče, oboru dlouhodobá lůžková péče paliativní, případně ve vlastním 
sociálním prostředí pacienta formou domácí péče paliativní“. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Ministerstvo na návrhu trvá. Podpora při umírání je důležitá. 
ČR ji vnímá jako jednu z hlavních priorit. Nedílnou součástí 
v této oblasti je i podpora sociální. Logickým systémem je 
tedy systém sociálních služeb. Sociální složka je v danou 
chvíli řešena tak, že poskytovatelé hospicových služeb a 
paliativní péče mají zaregistrovány různé druhy služeb jako 
je odborné sociální poradenství, odlehčovací služby aj. 
Rozhodli jsme se tyto služby ztransparentnit a tudíž 
navrhujeme vznik tohoto druhu služby. Upozorňujeme, že do 
toho není zahrnuto ubytování, strava a zdravotní péče – toto 
je financováno z veřejného zdravotního pojištění.  
 

Středočeský kraj Čl. I bod 49 Zásadní připomínka: 
§ 52a odst. 1 
Navrhujeme sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu 
a osobám blízkým z návrhu odstranit. 
§ 52a odst. 2 písm. e) 
Jaké aktivizační činnosti budou poskytovány osobám v terminálním stádiu 

Neakceptováno - rozpor 
 
Ministerstvo na návrhu trvá. Podpora při umírání je důležitá. 
ČR ji vnímá jako jednu z hlavních priorit. Nedílnou součástí 
v této oblasti je i podpora sociální. Logickým systémem je 
tedy systém sociálních služeb. Sociální složka je v danou 
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onemocnění? Navrhujeme v § 52a odst. 2 písm. e) vypustit. chvíli řešena tak, že poskytovatelé hospicových služeb a 
paliativní péče mají zaregistrovány různé druhy služeb jako 
je odborné sociální poradenství, odlehčovací služby aj. 
Rozhodli jsme se tyto služby ztransparentnit a tudíž 
navrhujeme vznik tohoto druhu služby. Upozorňujeme, že do 
toho není zahrnuto ubytování, strava a zdravotní péče – toto 
je financováno z veřejného zdravotního pojištění.  
 
Sociální péče okolo umírajících osob je natolik rozsáhlá, že ji 
nelze poskytovat pod veřejným zdravotním pojištěním. Jedná 
se především o jednání s úřady, aktivizační činnost, sociálně 
terapeutické činnosti.  Úkon bude stanoven v prováděcím 
předpisu. 
Bude upřesněna MZ terminologie. 
 
 

Středočeský kraj Čl. I body 51 
a 52  

Zásadní připomínka: 
§ 56  
Navrhujeme upravit správnou terminologii: „a osobami se sluchovým 
postižením nebo hluchoslepotou.“. 

Vysvětleno  
Stávající návrh vychází z nejnovějších termínů a je projednán 
se všemi zastřešujícími odbornými společnostmi, kteří 
shlukují tento typ sociálních služeb. 

Středočeský kraj Čl. I bod 53 Zásadní připomínka: 
§ 57 odst. 1 
Proč je zde uveden věk od 26 let (nezaopatřenost podle jiných předpisů)? 
Nelze použít v tomto případě.  
Navrhujeme znění „zpravidla osobám od 18 let věku.“ 
Podle zákona o sociálním bydlení budou mít přednost na poskytnutí služby 
osoby uznané ÚP ohrožené bytovou nouzí, v případě neuznání budou 
absolutně nedostupné osobám, které tento status nedostanou.  
Obecné vyškrtnutí poskytnutí stravy ze základních činností azylových domů 
je nevhodné. Ačkoliv je v Důvodové zprávě logicky vysvětleno, že vzhledem 
k tomu, že se jedná o preventivní službu, měli by být klienti vedeni k tomu, 
aby tuto činnosti zvládli sami, je v praxi nepředstavitelné, že by např. v 
případech azylových domů pro osoby bez přístřeší, které mnohdy přijímají 
osoby ve velmi zbědovaném stavu (jak po stránce sociálních a hygienických 
návyků, tak po stránce zdravotní), si klienti měli sami připravovat stravu. 
Minimálně by to s sebou neslo potenciální zdravotní riziko pro ostatní 
uživatele azylového domu, někteří klienti by to ani nebyli schopni zvládnout. 

Akceptováno 
 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
Obecné připomínky k tomuto paragrafu: 

 
• Příspěvek na ZDVOP poskytnuté Středočeským krajem na dětská 

centra činil v roce 2015 184 698 000 Kč. Příspěvky poskytnuté 
krajem na zařízení sociálně výchovné činnosti činila v roce 2014 

Neakceptováno - rozpor 
 
Není zřejmé, co připomínkové místo myslí druhem služby 
„dětské centrum“ – dětský domov pro děti do 3 let podle 
zákona o zdr. službách? Částka, dosud v SČK alokovaná na 
zař. soc. vých. činnosti může být SČK převedena na zajištění 
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155 801 000 Kč, v roce 2015 160 734 000 Kč. Tyto částky v 
žádném případě nepokrývají celkové náklady služeb, jedná se o 
konkrétní finanční příspěvky na službu bez ohledu na působnost 
služby pro klienty Středočeského kraje. Je patrné, že každým 
rokem náklady narůstají. V roce 2015 bylo v rámci ZDVOP 
evidováno 715 dětí bez ohledu na jejich bydliště. Ze 715 dětí jich 
320 pocházelo ze Středočeského kraje. Návrh nepočítá se 
zvýšením dotace a jejím přímým určením těmto zařízením ani se 
systémem rozdělování tak, aby nedošlo k duplicitnímu systému dle 
druhů služeb a zároveň ohrožení sítě sociálních služeb. 
 

• Na základě jakého právního titulu by bylo umisťováno dítě ve 
věku 15 až 18 let? 

• O umístění dítěte, není-li souhlas zákonného zástupce, musí 
rozhodnout soud.  

• Chybějí některé činnosti poskytované ve ZDVOP - § 42a odst. 1 
SPOD. Důvod? 

• Není uvedena např. zájmová činnost, příprava na vyučování atd.  
 

Připomínky k odstavci 1 
Pobytová služba nemůže být z principu poskytována anonymně. Vzniká 
riziko neposkytování sociálně-právní ochrany ohroženým dětem. Při 
poskytování SPO dochází k omezení preventivní složky práce orgánu SPOD, 
která je zakotvena v zákoně o SPO a je důležitým preventivním opatřením 
pro sanaci rodin. 
Navrhujeme poslední větu v odstavci 1 ve znění: "Služba v azylovém domě 
pro rodiny s dětmi a služba poskytovaná nezletilým dětem a osobám do 26 
let věku v terénní nebo ambulantní formě může být poskytována anonymně." 
vypustit.  
Připomínky k odstavci 2 písmenu c) 
V zásadě se jedná o prolomení principu dobrovolnosti poskytované sociální 
služby. Do navrhovaného azylového zařízení se přenáší institut zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), které upravuje zákon o SPOD. 
Péče poskytovaná dětem ve ZDVOP by měla být v zásadě poskytována 
dětem ohroženým, o jejichž umístění do péče rozhoduje výhradně soud. 
Nelze dále akceptovat funkci zařízení jako poskytování péče o dítě jako 
respitní služby, denní či týdenní stacionář. Již nyní se v zařízeních setkávají 
děti v různém režimu - dohoda a rozhodnutí soudu, což se negativně odráží 
na složitosti fungování zařízení a zejména na dětech. Nová úprava 
nezaručuje kvalitu poskytované služby, nestanovuje počet dětí v zařízení, jak 
dosud MPSV upravilo v § 42 odst. 3 a násl. zákona o SPOD, jako zásadní 
mechanismus pro poskytování kvalitní služby ohroženým dětem. 
Navrhujeme celé znění písm. c) v odst. 2 § 58 vypustit. 

služeb v NZDM. Se zvýšením alokace návrh počítá v tom 
smyslu, že dosavadní prostředky určené na státní příspěvek 
pro zřizovatele ZDVOP budou převedeny do rozpočtové 
kapitoly určené na financování sociálních služeb. V úpravě 
nařízení vlády však bude garantována alokace pouze na 
tento druh sociální služby v objemu dosavadní rozpočtové 
alokace na státní příspěvek podle § 42g zák. č. 359/1999 
Sb. 
 
 
 
Zásadně na základě smlouvy. 
 
 
Zákonným zástupcem dítěte je z podmínek, vyplývajících z § 
928 a § 929 občanského zákoníku, i obecní úřad obce 
s rozšířenou působností. 
 
 
Po provedených úpravách žádné relevantní základní činnosti 
nechybí. Třeba ovšem dodat, že v případě platné úpravy 
ZDVOP jsou základní činnosti uvedeny nahodile a chybí 
jejich konkretizace jednotlivými úkony (nejsou nyní zahrnuty 
ve vyhlášce č. 505/2006 Sb.), proto je otázka, co v platné 
úpravě tyto činnosti vůbec zahrnují. 
 
Srov. výše. Tyto úkony budou uvedeny ve vyhlášce. 
 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty. 
Blíže srov. přílohu s navrhovanou úpravou ve formě 
„úplného znění“ dotčených služeb (pobytová zařízení pro 
děti; domy na půl cesty; služby pro rodinu). 
 
 
Nejedná se o respitní službu. Srov. předchozí poznámku. 
Služby pobytových zařízení pro děti budou vymezeny 
obsahově stejně, jako nynější ZDVOP. Nepříznivá soc. 
situace dítěte tedy není a nebude (stejně jako dosud) dána 
nějakou potřebou „respitní“ péče, ale potřebou okamžité 
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Připomínky k odstavci 2 písmenu d) 
pobytové zařízení prakticky supluje dosavadní funkci školských 
a zdravotnických zařízení pro výkon ústavní výchovy. Jedná se tak 
o rozšíření možností realizace institucionální péče o děti, což není v souladu 
s principem transformace systému péče o ohrožené děti. 
Navrhujeme celé znění písmene d) v odst. 2 § 58 vypustit. 
Připomínky k odstavci 3 
Odstavec se váže k písmenům c) a d), která navrhujeme zrušit. Navrhujeme 
proto odstavec 3 § 58 vypustit.  
Připomínky k odstavci 4 
V souvislosti s nastavení služby pro rodinu a ohrožené děti je nezbytné a 
nutné rozšířit základní činnosti. 
Navrhujeme doplnit ustanovení o písmena: d) psychologická podpora a e) 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Připomínky k odstavci 6 
Odstavec se váže k písmenům c) a d), která navrhujeme zrušit. 
Navrhujeme proto odstavec 6 § 58 vypustit. 
Připomínky k odstavci 7 
Odstavec se váže k odstavci 2 písmenům a) a b). Je nezbytné, aby z principu 
poskytované pobytové služby by mělo být poskytování materiální a 
potravinové pomoci činností povinnou nikoli volitelnou. 
Navrhujeme nahradit slovo „volitelnou“ slovem „povinnou“.  
§ 58 odst. 8 
V základních činnostech navrhujeme nahradit psychologickou podporu 
termíny manželské a rodinné poradenství a psychoterapie, v souladu 
s vyjmenovanými dalšími odbornými pracovníky (§116a odst. 1 a v souladu 
s odbornou způsobilostí, (§116a odst. 2 písm. a) a f). 
Do základních činností přidat nově písmeno d) pokrývající sociálně právní 
poradenství takto:  
„d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.“  

 
Přes výše uvedené připomínky zásadně navrhujeme řešení situace nezletilých 
osob nadále ponechat v režimu zákona o sociálně právní ochraně dětí. Tedy 
nezačleňovat služby SPOD do ZSS. 

pomoci (nedokladné péče) při náhlém vážném ohrožení 
dítěte.  
Personální a materiální standard bude obsahem vyhlášky a 
nedojde ke kvalitním změnám (lůžková kapacita, kapacita na 
jednoho pečovatele apod.)  
 
 
Navrhovaná úprava služby poskytované v pobytovém 
zařízení pro děti, jejichž rodiče dlouhodobě neplní povinnosti 
nebo nevykonávají práva rodičů, nijak nezasahuje do činnosti 
a působnosti školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, 
které v souladu s § 1 odst. 2 zákona  
č. 109/2002 Sb. zajišťují péči o děti výlučně na základě 
rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném 
opatření. V případě zde upravených pobytových služeb se 
naopak předpokládá poskytování služby i na smluvním 
základě. Jestliže bude o úpravě péče o dítě rozhodovat soud a 
nebude možné ponechat dítě v péči rodičů ani ho svěřit do 
náhradní rodinné péče, bude záležet na vyhodnocení soudu, 
jaký typ pobytového zařízení bude považovat za nejvhodnější 
náhradní výchovné prostředí pro konkrétní dítě s ohledem na 
jeho věk, individuální potřeby a místo bydliště. Pokud jde o 
pobytovou službu poskytovanou v azylovém zařízení pro děti 
(v rámci vypořádání připomínek v „domově pro děti na 
přechodnou dobu“), řada školských dětských domovů dnes 
současně provozuje i zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb. Provozovatelé těchto 
stávajících ZDVOP budou moci požádat o registraci 
k poskytování nově upravené služby pobytového zařízení pro 
děti na přechodnou dobu. 
 
Služba pro rodinu nebude upravena komplexně v § 58. Srov. 
výše. 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 63 Zásadní připomínka: 
Proč je zdůrazněno genderově podmíněné násilí – velmi se množí násilí 
generačně podmíněné (násilí na seniorech)? 

Vysvětleno 
 
Důvodem návrhu je podpis Istanbulské dohody, ze které 
vyplývají určité povinnosti. 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 77 Zásadní připomínka: 
§ 73 odst. 6 

Návrh do § 83: Vrátit do režimu 15 % zůstatku službu chráněné bydlení. 

Akceptováno 
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Klienti mají na úhradu, především vrátit do režimu úhradu péče ve výši 
přiznaného příspěvku – v praxi velký problém. Protizákonně jsou tvořeny 
tzv. balíčky – tak, aby nedocházelo k nedoplatkům nebo k přeplatkům (při 
přečerpání úkonů nemají dostatek finančních prostředků, při nevyčerpání 
PnP nesmyslně hrozí postih ze strany ÚP odejmutí, snížení PnP z důvodů 
nevyužití příspěvku na služby). 

 

Středočeský kraj Čl. I bod 78 Zásadní připomínka: 
§ 74 odst. 2  

Navrhujeme ustanovení doplnit - upravit vliv soudem stanoveného 
výživného na výši úhrady stanovené ORP. 
Zdůraznit spolupráci s ÚP – na žádost ORP poskytnout údaje o příjemcích 
dávek pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory. 

Za současného stavu nebyla upravena úhrada nezaopatřených dětí v domově 
se zvl. režimem, příp. v chr. bydlení, ačkoliv se tyto osoby v těchto 
zařízeních nacházely. Počítalo s tím podle svého metodického doporučení i 
MPSV. Upravit i v souvislosti se zamýšleným domovem sociální péče. 

Vysvětleno 
 
Základní konstrukce úpravy platí již od 1. 1. 2007, přičemž 
ovšem stejně byla upravena již podle Části druhé vyhlášky č. 
82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče. 
Není důvod na této osvědčené úpravě v tuto chvíli cokoli 
měnit. 

Středočeský kraj Čl. I bod 81 Zásadní připomínka: 
§ 75 odst. 2 písm. b) 

V případě, že bude zachován návrh na služby rodiny s dětmi zapracovat tuto 
část do služeb, kde se počítá i s terénními službami. 

Vysvětleno 
 
Návrh parametrů služby pro rodinu bude změněn. Služba pro 
rodinu bude obsahovat sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi a manželské a rodinné poradenství. Forma terénní 
bude tedy možná.  
 

Středočeský kraj Čl. I bod 83 Zásadní připomínka: 
§ 75 odst. 3 

Kdo bude posuzovat nárok na bezplatné úkony nad IV. stupeň. Co je 
pravidelný příjem? Co je potřebný rozsah poskytované péče?. Jakou formou 
bude poskytovatelům poskytována tato finanční náhrada?  
Proč je tato výjimka pouze u osobní asistence? Podobnou činnost vykonává 
pečovatelská služba a i jiná zařízení sociálních služeb i pobytové sociální 
služby poskytují péči ve výši přiznaného příspěvku. Pokud bude OS 
poskytována náhrada z dotací, tak pro ostatní služby je toto diskriminační. 

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči (například úprava IV. 
stupně). 

Středočeský kraj Čl. I bod 85 Zásadní připomínka: 
§ 76 odst. 2 

Zde obdobně jako u ústavní výchovy, § 74 odst. 3, ale zde se stanovuje 
úhrada nezaopatřenému dítěti i za pobyt, chybí úhrada za péči. I v těchto 
zařízeních mohou být děti se zdravotním postižením (pozn. pro děti, které 
nebudou splňovat domov se zdravotním postižením, nebudou v domově soc. 
péče, ale v domově pro rodiny s dětmi). Pokud tomu tak není, měly by 
domovy sociální péče mít stanovenou věkovou hranici od 18 let). 

Akceptováno jinak 
 
Na základě řady dalších připomínek nebude upravena v § 58 
komplexně „služba pro rodinu“ a zůstane zachována 
dosavadní systematika zákona.  
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Z ustanovení nevyplývá, kdo bude hradit náklady s poskytovanou službou v 
případě uzavření smlouvy o poskytnutí služby, pokud smlouvu uzavře OÚ 
ORP (viz § 91 ZSS). 
Navrhujeme specifikovat toto v ustanovení ve smyslu uvedených 
připomínek. 

Středočeský kraj Čl. I body 86 
a 87  

Zásadní připomínka: 
§ 76 odst. 3 a § 78 odst. 2 

Není řečeno, jak postupovat v případě, že sociální služba působí ve více 
krajích. Sociální služba musí mít pro každý kraj vlastní registraci; tj. vlastní 
identifikátor.  

Vysvětleno 
 
Pokud bude mít poskytovatel službu ve více krajích, bude 
registrovat v každém kraji, kde má službu – každá služba 
dostane nový identifikátor (v OK registru bude vidět – 
historie – původní služba a nová, která ji nahrazuje). 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 88  Zásadní připomínka: 
§ 79 odst. 3 věta čtvrtá  
Návrh nad rámec právní úpravy:  
Za bezúhonné se pro účely tohoto zákona považují fyzická osoba a právnická 
osoba, které nebyly odsouzeny pro úmyslný trestný čin, ani trestný čin 
spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování 
sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných, anebo fyzická osoba a 
právnická osoba, jejichž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo 
se na ně z jiných důvodů hledí, jako by nebyly odsouzeny. Nerovné 
postavení zaměstnanců v jedné organizaci, kdy na kategorii pracovníků 
v sociálních službách je z hlediska bezúhonnosti pohlíženo přísněji, než na 
zdravotnické pracovníky pracující v zařízeních sociálních služeb. 
Navrhujeme převzít text § 3 zákona č. 95/2004Sb. a doplnit ho takto:   
„Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl 
pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný 
trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotních nebo 
sociálních služeb.“  

Vysvětleno 
 
Připomínka nad rámec návrhu.  

Středočeský kraj Čl. I body 89 
a 90  

Zásadní připomínka: 
§ 79 odst. 5 písm. a) a písm. d) bod 1, 2, 3, 5, 7, 8 a 11 
Není jasné, jestli vymezení nepříznivé sociální situace nahrazuje cílovou 
skupinu. Bude nějak konkretizováno poskytovateli? Chybí věková hranice, 
není dané, co znamená okruh osob. Jak se bude hodnotit to, co bude v 
žádosti. Z tohoto důvodu nelze úpravu dostatečně posoudit. 

Vysvětleno. 
 
V praxi bude vše jako doposud, jen se přidává nepříznivá 
sociální situace. Okruh osob je pojem na tiskopise 
k registraci, který obsahuje další kategorie: cílovou skupinu a 
označení věkové struktury, proto pouze došlo ke sjednocení 
terminologie zákona a pojmů na tiskopisu. Přidává se 
nepříznivá sociální situace, která se bude vybírat z číselníku. 

Středočeský kraj Čl. I bod 96 Zásadní připomínka: 
§ 79 odst. 5 písm. j) 
Navržená doplňující slova „tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce 
a nelze jej nahradit předložením splátkového kalendáře nebo povolení platit 
dlužné pojistné na sociální zabezpečení a penále ve splátkách“ navrhujeme 
do písmene j) nevkládat.  

Vysvětleno 
 
Má-li poskytovatel stanovený splátkový kalendář, plyne z 
toho, že není bezdlužný. 
 
Splátkový kalendář sděluje, jakým způsobem je schopen 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



162 
 

Termín „splátkový kalendář“ je relevantní pro insolvenční zákon. Má-li být 
termín „splátkový kalendář“ použit jako legislativní zkratka, ať je to 
v zákoně standardním způsobem upřesněno. Dále je třeba zohledňovat 
situaci, kdy subjekt nemá po právní stránce „závazky po lhůtě splatnosti“, 
což není s tzv. „splátkovým“ nebo „platebním kalendářem“ v rozporu.  

poskytovatel závazky plnit a naopak potvrzuje, že u 
poskytovatele existuje dluh. 
 
 
 
 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 99 Zásadní připomínka: 
§ 79 odst. 8 
Žádáme nastavení novelizačních ustanovení zákona o sociálních službách 
takovým způsobem, z něhož bude zřejmý výčet jednotlivých nepříznivých 
sociálních situací vůči druhu služby. 
Žádáme připojit k zákonu paragrafové znění prováděcích vyhlášek, definice 
nepříznivé sociální situace, personální, materiálně-technické standardy. 

Vysvětleno – k výčtu nepříznivých sociálních situací - 
vysvětleno 
Výčet jednotlivých nepříznivých sociálních situací vůči 
druhu služby se nebude nastavovat více, než je uvedeno 
v definicích některých druhů sociálních služeb. Stejně tak 
není pro všechny druhy služeb nastavena věková struktura 
nebo cílová skupina.  Je na poskytovateli, aby si sám určil 
zaměření své služby, tomuto zaměření musí odpovídat 
nastavení procesů a postupů ve službě. 
 
Vysvětleno – k tezím prováděcích právních předpisů  
Teze prováděcích právních předpisů byly přiloženy jen pro 
informaci. Došlé připomínky budou zohledněny při formulaci 
finálního návrhu, který bude předmětem samostatného 
mezirezortního připomínkového řízení. 
 
Na základě připomínkového řízení bylo akceptováno, že 
prováděcí právní předpis, který stanoví personální standard, 
bude vydán až v roce 2020.  
Před vydáním proběhne standardní připomínkové řízení. 
 
Prováděcí právní předpis stanovující minimální podmínky 
(pro registraci sociální služby) bude vydán shodně jako 
novela zákona o sociálních službách. Budou však upravena 
přechodná ustanovení k naplnění jednotlivých ustanovení dle 
jednotlivých druhů služeb, pro které bude standard nastaven 
(například pro službu chráněné bydlení bude účinný do 
jednoho roku, pro službu domov sociální péče bude 
přechodné období delší). Materiálně technický standard bude 
stanoven pouze pro služby sociální péče poskytované 
pobytovou formou.  
  

Středočeský kraj Čl. I bod 100 Zásadní připomínka: 
§ 80 věta druhá  
Mělo by být upřesněno, že potvrzení pojišťovny bude obsahovat informaci o 
tom, že je sociální služba pojištěná podle § 80 - Potvrzení pojištění o 

Vysvětleno 
 
Uzavření pojistného vztahu je dvoustranný akt, který závisí 
na dohodě zúčastněných stran. Zákon o sociálních službách 
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uzavření pojistné smlouvy, která obsahuje i pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb 
registrujícímu orgánu.  

neřešil a neřeší podmínky uzavření pojistné smlouvy. Pouze 
ukládá poskytovatelům povinnost uzavřít tuto smlouvu a 
zajistit trvání smlouvy po celou dobu, po kterou bude sociální 
služba poskytována. Za jakých podmínek bude smlouva 
uzavřena, změněna, nebo vypovězena nelze ZSS řešit. 
 
V § 80 budou slova „odpovědnosti za škodu“ nahrazena 
slovy „povinnosti nahradit újmu“. 
 
ZSS neřeší, jaká forma potvrzení bude předkládána. Bude v 
kompetenci poskytovatele rozhodnout, zda předloží potvrzení 
vydané příslušnou pojišťovnou, certifikát o uzavřeném 
pojištění, či jiný doklad, ze kterého bude zřetelné a patrné, že 
pojistná smlouva na „povinnost nahradit újmu“ je uzavřena, 
na jakou dobu a jaký je její rozsah (zda ve výčtu pojistných 
událostí jsou zahrnuty i služby s oprávnění k jejich 
poskytování, tedy registrací). 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 105 Zásadní připomínka: 
§ 81a 
Poprvé je myšleno u všech přeregistrovaných služeb, i u těch stávajících 
poskytovatelů? Po pěti letech bude vydáno rozhodnutí bez žádosti? Jak pss 
bude prokazovat, že splňuje podmínky zákona? Bude zahájeno řízení z moci 
úřední? Za těchto podmínek není přeregistrace možná v tak krátkém čase. 
Jak by to bylo v případě, že poskytovatel by byl přeregistrován, ale požádal 
by o novou službu. Byla by lhůta těch pěti let posunuta u konkrétní služby 
nebo se vztahuje k celému poskytovateli? Nezávisle na tom, kdy by služby 
vznikly? 
Navrhujeme toto ustanovení ze zákona vypustit, popř. stanovit delší 
přechodné období na přeregistraci pro stávající poskytovatele. Registrace se 
neustále mění v průběhu času, není technicky možné vše zvládnout během 
dvou let za stávajících podmínek. Došlo by ke "konzervaci" již 
registrovaných služeb, protože by nebylo možné včas vystavit rozhodnutí.  

Akceptováno 
 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 108 Zásadní připomínka: 
§ 82 odst. 3 
Je-li formulováno, že registrující orgán může rozhodnout, je určení lhůty pro 
vydání rozhodnutí zbytečné. Co by se stalo v případě, že registrující orgán 
lhůtu nestihne? Nebo se rozhodne podle § 80 správního řádu? 
Navrhujeme větu „Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 5 pracovních dnů ode 
dne zahájení řízení.“ z odstavce 3 vypustit.   

Vysvětleno 
 
Lhůta pro vydání správního rozhodnutí bude upravena, 
respektive řízení bude vedeno dle správního řádu. 
Rozhodnutí o zrušení registrace bude vydávat  MPSV, 
oznámení o vydání rozhodnutí sdělí MPSV příslušnému 
registračnímu orgánu a zároveň v dostatečném předstihu toto 
sdělí i krajské samosprávě. K této spolupráci bude vytvořen 
doporučený postup.  
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Středočeský kraj Čl. I bod 114 Zásadní připomínka: 
§ 85 odst. 7 
Jaké personální změny, uvedené v písmenu e), jsou míněny? Lze je 
vyjmenovat? Navrhujeme pouze bezejmennou organizační strukturu 
s uvedením přepočtených úvazků. Jmenný seznam bude součástí listinné 
podoby. Jaký bude v tomto případě mechanismus kontroly při § 107 odst. 2 
písm. s), jak bude možné zjistit změnu? Nesankcionovat.  
Zveřejnění vedoucího sociální služby - jedná se o další zbytečnou 
administrativu . 

Akceptováno částečně 
 
Personální změny uvedené v písmenu e) se budou zapisovat 
pouze jako „slepá organizační struktura“. Doklady a RT 
zůstanou uloženy u poskytovatele. Vedoucí sociální služby je 
jediný reálný kontakt, protože dle stávající úpravy není 
možné službu dle registru kontaktovat. A nesmíme 
zapomínat, že registr slouží i jako informační středisko pro 
občany ČR.   
 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 115 Zásadní připomínka: 
§ 86 odst. 2  
O jaké tiskopisy jde a jak budou dostupné, resp. kde budou k dispozici? 
Jakou formou budou žádosti podávány? Přes program? Jako výkaznictví? 
Nutno upřesnit.  

Vysvětleno 
 
Tiskopisy budou velmi podobné stávajícím, dojde pouze k 
jejich revizi a drobnému doplnění údajů v návaznosti na 
novelizované části ZSS.  
 
Poskytovatelé budou mít přístup do aplikace OK registr, 
která je velmi podobná jako aplikace OK poskytovatel, se 
kterou při podávání žádostí o dotace poskytovatelé běžně 
pracují. Proto se nepředpokládá seznámení se s aplikací OK 
registr poskytovateli jako nadměrně zatěžující. 
 
Aplikace OK registr bude upravena tak, aby historie zápisů 
změn prováděných poskytovatelem byla zachována. Každá 
zapsaná změna bude tedy snadno dohledatelná a 
kontrolovatelná. 
 

Středočeský kraj Čl. I  nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
§ 87 odst. 2  
Nad rámec – zásah do stavebních zákonů a zákona o zdravotních službách – 
posuzování stavby a provozního řádu při posuzování účelu stavby tak, aby 
byly dobrým podkladem pro registraci. Čímž se usnadní i posuzování 
registrace především z hlediska stavebního a materiálního vybavení. Pozn. 
povolovat stavby i s ohledem na zamýšlenou cílovou skupinu. 
Navrhujeme přidat podmínku povolení, změny registrace (zvýšení kapacity) 
registrace, kdy poskytovatel nemá dluh vůči žádnému z registrujících orgánů 
za správní delikt podle ZSS (může se jednat i o jiné správní delikty, např. 
inspekce, úřad práce, apod. – nemá dluh z důvodu uloženého správního 
deliktu. 
Navrhujeme doplnit spolupráci s orgány resortu zdravotnictví v případě 
poskytování ošetřovatelské, rehabilitační a jiné péče – viz § 36, a lékařské 
péče, pokud je zařízením deklarovaná. 

Vysvětleno 
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Středočeský kraj Čl. I bod 117 Zásadní připomínka: 
Navrhujeme v písmenu l) na konci textu slova „pokud tato osoba s takovým 
oznámením souhlasí" vypustit. Uvedené ustanovení znemožňuje výkon 
SPOD dle smyslu zákona o SPOD. 
Navrhujeme přidat další písmeno v tomto významu:  

…neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností uvedenému v § 92 písm. a), že byl podán návrh k soudu na 
posouzení detence. Účelem je včasná příprava, kdyby soud vyslovil 
nepřípustnost držení.  

Vysvětleno 
 
Bylo by zcela nadbytečné; na oznamovací povinnosti dle § 
10 odst. 4 zák. č. 359/1999 Sb. a na úpravě tr. činu 
„neposkytnutí pomoci“ dle § 150 trest. zákona se nic nemění, 
v obou případech se jedná o lex specialis. 

Středočeský kraj Čl. I  nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
§ 89 odst. 3 konec věty první  
Připomínka nad rámec novely:  
Obecně ustanovení zákona o sociálních službách nekoresponduje 
s ustanovením zákona o zdravotních službách (§ 39), ačkoliv předmět zájmu 
může být totožný. Chybí striktní vymezení osob, které mohou o užití 
omezovacích prostředků rozhodovat. Vyjmenovány jsou pouze 3 druhy 
omezovacích prostředků. Navrhujeme sjednotit užití omezovacích 
prostředků, aby jednotlivé postupy a úkony byly v souladu s platnou 
zdravotní legislativou. 
 

Vysvětleno  
 
Připomínka nad rámec návrhu. 

Středočeský kraj Čl. I bod 122 Zásadní připomínka: 
§ 91 odst. 3 písm. a) 
V praxi tato široká možnost vymezení nepříznivé situace může znamenat 
omezení se na úzký okruh osob, čímž bude docházet k situaci, že mnohé 
skupiny osob, které vyžadují náročnější péči, budou prakticky neumístitelné.  
Nad rámec novely: 
Zdůraznit, že odmítnutí uzavření smlouvy nesmí být z důvodu nedostatku 
finančních prostředků na úhradu, případně výše příspěvku na péči, s ohledem 
na stálou nejednotnost a nespravedlivé přiznání výše PnP. Mělo by se 
vycházet ze skutečně zjištěných potřeb pomoci, zjištěných sociálním 
šetřením, a to jak poskytovatelem, příp. ve spolupráci s ORP podle místa 
skutečného pobytu (§ 92). 
Do odstavce 6 doplnit ustanovení, že takto se obdobně postupuje již při 
jednání se zájemcem, kdy za zájemce vystupuje ORP, za předpokladu, že 
bylo provedeno soc. šetření, jehož součástí je i projev vůle budoucího 
uživatele. V tomto je i právo ORP vyžádat si posudek registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb (ošetřující praktický lékař) za osobu podle 
odst. 4. 
Místní příslušnost ORP změnit podle místa pobytu bez ohledu, zda se jedná 
o službu terénní, ambulantní nebo pobytovou, neboť toto činí i sociální 
pracovníci v rámci sociální práce podle skutečného pobytu osoby.  

Vysvětleno 
 
Nepříznivá sociální situace není definována náročností péče, 
není tedy možné skrze definici nepříznivé sociální situace 
omezit poskytování sociální služby pouze na klienty s nižší 
intenzitou péče. 
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Lépe specifikovat kontraindikace (třeba vyhláškou). Infekční onemocnění 
dát do souvislosti, například odkazem na zdravotnické předpisy, jaká 
infekční onemocnění jsou myšlena. V praxi velmi zneužíváno, např. MRSA.  
Lépe specifikovat, co je to „svým chováním ohrožuje sebe či své okolí“ – jde 
o velmi široký výklad, v praxi je to zneužíváno, kdy pro zamítnutí uzavření 
smlouvy poskytovatelům postačuje prostá diagnóza, ačkoliv projevy při 
dodržování medikace nebo životosprávy mohou být velmi různé. Důraz na 
sociální šetření před odmítnutím uzavřením smlouvy. 
Upravit možnosti/nemožnosti uzavírání smluv na dobu určitou v případě tzv. 
služby na zkoušku, která je v praxi využívána nadbytečně. Pokud uživatel 
není se službou spokojen, má možnost vypovědět službu bez udání důvodu. 
Pokud poskytovatel zjistí, že je mimo cílovou skupinu, je to chyba 
poskytovatele v procesu jednání se zájemcem a zjišťování jeho potřeb.  
V případě osob omezených ve svéprávnosti zvážit odkaz na občanský 
zákoník u schvalování smluv soudem, opatrovnickou radou u pobytových 
služeb, případně zastupování členem domácnosti u ambulantních a terénních 
služeb.  
Zdůraznit, že kontraindikace je pouze ve vztahu k odmítnutí uzavření 
smlouvy, nikoliv důvod pro vypovězení smlouvy. Důvody pro vypovězení 
smlouvy musí být součástí smluvních ujednání. 

Středočeský kraj Čl. I bod 124 Zásadní připomínka: 
§ 91 odst. 7 a 8 
Ustanovení odst. 7 a odst. 8 odporují Úmluvě o právech dítěte a LZPS 
a nálezům mezinárodních soudů, kdy o odnětí dítěte z péče rodičů může 
rozhodnout pouze soud. Není zřejmé, kdo bude hradit poskytovanou službu. 
OÚ ORP nemá právní subjektivitu k uzavírání smlouvy. Ustanovení odst. 8 
nechrání děti ve věku 15 - 18 let. Z ustanovení vůbec nevyplývá 
mechanismus rozhodování o souhlasu s prodloužením smlouvy o 
poskytování služby. 
Navrhujeme odstavec 7 a 8 do § 91 nevkládat a zachovat stávající znění.  

Vysvětleno 
 
Nejedná se oddělení dítěte od rodičů proti vůli rodičů a proto 
do určité doby (celkem 6 měsíců) není nezbytná ingerence 
soudu. Ustanovení však budou upravena v souladu 
s akceptováním připomínky Ministerstva vnitra (srov. výše) a 
současně bude doplněna důvodová zpráva v tomto smyslu: 
„Podle současného znění § 91 odst. 6 je obecní úřad obce 
s rozšířenou působností oprávněn zastoupit při uzavírání 
smlouvy o poskytování sociální služby osobě, která není 
schopna sama jednat a nemá zástupce. Nově se navrhuje 
upřesnit, že obecní úřad obce s rozšířenou působností (též 
jako orgán sociálně-právní ochrany dětí) je také oprávněn 
takto zastoupit nezletilé dítě, jde-li o uzavření smlouvy o 
poskytnutí služby dítěti v pobytovém zařízení pro děti 
(domově pro děti na přechodnou dobu) v situacích, kdy se 
toto dítě (nezletilá osoba) ocitne ve stavu nedostatku řádné 
péče, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich 
hospitalizace. Současně přitom platí podmínky stanovené v § 
91a. Navržená úprava nikdy neznamená jakékoli 
administrativní omezení rodičovské odpovědnosti nebo 
dokonce odebrání dítěte ze stávající, zejména rodičovské 
péče, proti vůli osob odpovědných za výchovu (rodičů). 
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Navržená úprava také pouze blíže provádí § 929 ve spojení s 
§ 928 odst. 1 občanského zákoníku, podle nichž platí: 
nastane-li situace, kdy tu není žádný z rodičů, který má a 
vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v 
plném rozsahu, vykonává poručenství orgán sociálněprávní 
ochrany dětí jako veřejný poručník, a to až do doby, kdy soud 
jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme 
funkce. Dále se navrženým ustanovením blíže provádí § 17 
písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, podle něhož obecní úřad obce s rozšířenou působností 
vykonává poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy 
soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník 
neujme funkce. Navržené ustanovení přitom úzce navazuje 
rovněž na § 15 zmiňovaného zákona č. 359/1999 Sb., podle 
něhož ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména 
v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní 
úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; při 
zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. 
Podle navrhovaného ustanovení postupuje tedy obecní úřad 
obce s rozšířenou působností tehdy, pokud se dítě ocitne ve 
stavu nedostatku řádné péče ve smyslu absence této péče. 
Ustanovení přitom demonstrativně uvádí situaci úmrtí nebo 
náhlé hospitalizace pečujícího rodiče, mohou to ovšem být i 
jiné obdobné situace, kdy dosavadní pečující osoba (rodič) 
přestane péči o osobu dítěte náhle sama vykonávat (např. 
rodič – samoživitel je zadržen resp. je na něj uvalena vazba 
apod.), a v rámci zajištění nedokladné péče se nepodaří tuto 
péči zajistit jejím předvídaným poskytnutím ze strany 
příbuzného dítěte nebo jiné blízké osoby. Podle § 935 odst. 1 
občanského zákoníku přitom platí, že poručenství zaniká, 
nabude-li alespoň jeden z rodičů poručence rodičovskou 
odpovědnost, popřípadě nabude-li schopnost ji vykonávat. To 
v kontextu navržené úpravy znamená, že jakmile alespoň 
jeden z rodičů nabude schopnost vykonávat rodičovskou 
odpovědnost (např. náhle hospitalizovaný rodič samoživitel 
bude propuštěn z lůžkové zdravotní péče), může se ihned 
ujmout péče o dítě. Obecně platí, že zákonný zástupce dítěte 
(rodič) může smlouvu o poskytnutí služby, uzavřenou 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle 
navrhovaného ustanovení, kdykoli ukončit. Tak např. bude-li 
ve smyslu navrženého ustanovení zajištěna obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností nedokladná péče (okamžitá 
pomoc) malému dítěti, jehož totožnost nebyla zjištěna a 
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posléze se dítě resp. jeho rodiče podaří identifikovat, je rodič 
oprávněn a do jisté míry i povinen dítě bezodkladně převzít 
zpět do své péče a smlouvu o poskytování služby 
v pobytovém zařízení pro děti sám ukončit. Navržená 
příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
(který je současně orgánem sociálně-právní ochrany dětí) je 
navrhována shodně s korespondujícím zněním § 61 odst. 3 
písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., podle něhož místní 
příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností se 
řídí místem, kde se dítě nachází, jde-li právě o zajišťování 
neodkladné péče (okamžité pomoci) dítěti, které se náhle 
ocitlo v situaci absence péče.“ 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 127 Zásadní připomínka: 
nový § 91d 
Ustanovení je ve vztahu k ORP chaotické – nejsou jasně dány rozdíly 
v kompetencích POÚ a ORP – na první pohled se zdá, že se jedná o souběh 
kompetencí, kdy není jasné, kdo má větší odpovědnost a pravomoci. 
Jde o problém především pro krajský úřad při kontrole, při určení nečinnosti, 
případně řešení stížnosti, který orgán byl primárně příslušný k té které 
činnosti, tj. kdo je odpovědný. 

Akceptováno jinak 
 
Navrhuje se nové písm. do § 91, 92 a 93 ve znění: 
„prostřednictvím sociálního pracovníka vykonává zejména 
tyto činnosti sociální práce: depistážní činnost, sociální 
šetření, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství, 
zabezpečuje sociální agendy, zjišťuje potřeby obyvatel obce 
nacházející se v nepříznivé sociální situaci.“  
 
Pro §§ 92 a 93 je potřeba ještě doplnit:“ prostřednictvím 
sociálního pracovníka a sociálního pracovníka- sociálního 
kurátora…..“ 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 128 Zásadní připomínka: 
§ 92 písm. a)  
Navrhujeme doplnit, resp. upřesnit: „přičemž spolupracuje s poskytovatelem 
zdravotních služeb“ 
(nezbytná součinnost při zjištění jejich schopností – duševní a mentální 
postižení, akutní a chronická onemocnění, včetně zjištění ohrožení života a 
zdraví). 

Akceptováno 

Středočeský kraj Čl. I bod 130 Zásadní připomínka: 
§ 92 písm. d)  
Navrhujeme přidat obdobu písm. b) u sociálních kurátorů.  
Vyjmenovat – provádí depistážní činnost (např. při zjištění neregistrované 
služby, vyloučené lokality) odborné sociální poradenství, zprostředkuje 
poskytování soc. služeb  

Zřejmě upravit pozn.: odborné soc. poradenství u sociálních pracovníků 
úřadů v tomto případě není považováno za soc. službu, na níž se vztahuje 
registrace nebo inspekce 

Akceptováno jinak 
 
Viz vypořádání bodu 127 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 131 Zásadní připomínka: Vysvětleno 
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§ 92 písm. e)  
Bude-li písmeno e) doplněno, jsou povinni prošetřit, zda nejsou klienti 
bezprostředně ohroženi na zdraví, životě, nebo zda nejsou porušována jejich 
lidská práva. Situace i nadále monitorovat do doby vyřešení registrujícím 
orgánem. Totéž platí, pokud jsou zjištěny vážné nedostatky v úrovni 
poskytované péče i v registrovaných zařízeních do doby vyřešení tohoto 
stavu zákonnými prostředky (nucená správa, odstranění nedostatků 
zjištěných inspekcí, apod.), přičemž spolupracuje s POÚ a KÚ viz § 93. Za 
tímto účelem umožnit vstup sociálním pracovníkům do zařízení 
(pochopitelně za současné praxe dobrovolnosti spolupráce klienta se 
sociálním pracovníkem). 

 
Zde je provazba na inspekce a nikoliv na registrační kontroly. 
 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 132 Zásadní připomínka: 
§ 93 písm. a) 

Jaké budou důsledky v případě nezajištění služby z důvodu neexistence 
takového zařízení, případně plné kapacity Bude se převádět povinnost 
zajištění služby na samosprávu? Tzn. okamžité informování krajské 
samosprávy? 
Navrhujeme doplnit „informovanost“ i vůči MPSV /z KÚ/ za účelem tvorby 
a podpory sítě celostátního nebo nadregionálního charakteru, viz naše 
připomínka – podpora služeb se specifickými cílovými skupinami 

Vysvětleno 
 
Zajištění dostupnosti sociálních služeb pro občany má 
kompetenci kraj, nikoliv MPSV.  

Středočeský kraj Čl. I bod 137 Zásadní připomínka: 
§ 93a odst. 2 

Navrhujeme zrušit souhlas osoby s předáváním informací mezi sociálními 
pracovníky POÚ, ORP a KÚ. Vstup do SZSP nelze zamezit, omezit 
nesouhlasem klienta, dále spolupráce mezi těmito orgány je dána zákonem. 
V případě nesouhlasu by nemohl být zákon naplněn (spolupráce). Navíc 
všichni tito sociální pracovníci mají danou zákonem mlčenlivost- § 100  
Poznámka: nikde není stanovena povinnost souhlasu mezi OÚ a ÚP, kdy 
mohou mít předané informace negativní vliv na výplatu dávky. Je potřeba i 
tuto situaci upravit s ohledem na skutečnost, že soc. pracovník nesmí 
hodnotit a poškodit klienta, tzn. i ve vztahu dávky nepojistného systému, 
ačkoliv se v praxi mnohdy stává, že tyto negativní údaje jsou ze strany ÚP 
vyžadovány. Úkolem soc. pracovníka obce je trpělivě doprovázet klienta, 
aby si byl schopen sám zajistit svá oprávněná práva, případně se chovat tak, 
aby se neprohlubovalo jeho sociální vyloučení a aby se nedostal do střetu se 
společností. 

Akceptováno 
 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 138 Zásadní připomínka: 
§ 93a odst. 3 

V současné době není možno toto ustanovení připomínkovat, neboť není 
známa podoba prováděcí vyhlášky. Lze se velmi obávat, aby tyto standardy 
nebyly příliš svazující a v praxi nepoužitelné.  
Navrhujeme proto toto ustanovení z návrhu vypustit.  

Vysvětleno 
 
Prováděcí právní předpisy budou součástí samostatného 
připomínkového řízení. 
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Středočeský kraj Čl. I bod 139 Zásadní připomínka: 
nový § 93b 

Navrhujeme toto ustanovení do zákona nevkládat. Vedoucí pracovník je 
povinen se dále vzdělávat podle zákona o úřednících samosprávných celků, 
jde nad rámec zákona a zároveň se týká i tajemníků a ředitelů krajských 
úřadů. 

Vysvětleno 
 
Navrhované ustanovení podporuje zvyšování kvality výkonu 
sociální práce, když vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí, 
organizují a kontrolují činnost sociálních pracovníků, měli 
být alespoň v základním rozsahu orientováni v problematice 
sociálního zabezpečení a sociální práce, protože jejich 
rozhodnutí přímo ovlivňují kvalitu výkonu sociální práce 
směrem ke klientům sociální práce. 
Zákon o úřednících ustanovuje vzdělávání v jiné oblasti, než 
je výkon sociální práce. 
 
Zároveň dojde k úpravě ustanovení, které zpřesní, o které 
vedoucí pracovníky se jedná: 
„Zaměstnavatel je povinen zabezpečit vedoucímu 
pracovníku, který není zařazen jako sociální pracovník, ale 
přímo řídí, organizuje a kontroluje činnost sociálních 
pracovníků podle §  91d, § 92 a 93, další vzdělávání 
v rozsahu nejméně 12 hodin za kalendářní rok, kterým si 
obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci v oblasti řízení ve 
vztahu k činnostem podle § 91d, § 92 a 93. Ustanovení § 111 
platí zde obdobně s tím, že ustanovení o rozsahu hodin 
jednotlivých forem dalšího vzdělávání se nepoužije.“. 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 140 Zásadní připomínka: 
§ 94 písm. f) 
Dle našeho názoru není toto ustanovení vynutitelné a vymahatelné.  
Znění § 94 je v rozporu se zněním § 105: Obec nebo kraj může poskytnout v 
souladu s § 101 ze svého rozpočtu finanční prostředky k financování 
běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb 
poskytovatelům sociálních služeb. Důvodová zpráva i RIA jasně deklaruje 
zavedení povinnosti obcí na spolufinancování sociálních služeb. Text návrhu 
tomu neodpovídá. 
Rovněž může mít vliv zákon o obcích, navrhujeme řešit tímto právním 
předpisem, popř. samostatně rozpracovat, není zřejmé, jak by to konkrétně 
probíhalo (komu, kolik, za jakých podmínek, kdo by kontroloval apod.). 

Vysvětleno 
 
Výše finančního příspěvku obcí nemůže být unifikovaně 
určena. Záleží vždy na zjištěných potřebách a potřebných 
službách, resp. službách, které jsou v krajské síti soc. služeb. 
Podobu sítě mohou obce spoluurčit, neboť mají s krajem při 
její tvorbě (a naplňování) spolupracovat a kraj má přihlížet 
k informacím od obcí. Není tudíž žádoucí zákonem určovat, 
jaká obec se má v jaké výši podílet na spolufinancování 
jakých služeb (toto by mělo být dojednáno v rámci tvorby a 
příp. naplňování sítě soc. služeb). Do zákona o obcích toto 
není možné implementovat, neboť se jedná o oblast soc. 
služeb, pro niž je speciální zákon.  
Pozor, zde nutné ještě dořešit soulad s § 105…viz i níže 
v zaslaných připomínkách k § 105.   
 

Středočeský kraj Čl. I bod 142 Zásadní připomínka: 
nový § 96b 
Navrhujeme umožnit vstup do systému Ministerstva spravedlnosti – 

Částečně akceptováno 
 
Požadavek na přístup do systému CEVO bude akceptován.  
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Vězeňské služby pro výkon činností sociálního kurátora.  
 

Středočeský kraj Čl. I bod 143 Zásadní připomínka: 
konec nadpisu části čtvrté  
Navrhujeme slova „a nucená správa“ do nadpisu nedoplňovat. 
V případě, že nadpis bude doplněn, máme tyto připomínky:  
Kdo bude odpovědný za přesun klientů v případě ukončení služby? Do § 99b 
odst. 3 navrhujeme vložit slova „neprodleně informuje o této skutečnosti 
krajský úřad“. Krajský úřad by měl být informován ihned při zahájení řízení 
o uvalení nucené správy tak, aby měl dostatek prostoru na přípravu na řešení 
této krizové situace (tzn. o počtu klientů a „cílová skupina“). Pozn. Skutečný 
stav se nemusí krýt s registrem (může být jiný počet klientů a jiná cílová 
skupina). 

Vysvětleno 
Nejde o přesun klientů, ale změnu podmínek ve službě. 
 
Vysvětleno 
K zavedení povinnosti MPSV informovat o zavedení nucené 
správy kraj/krajský úřad: 
- v případě, kdy bude KÚ zřizovatelem sociální služby, je 

povinnost informovat KÚ legislativně ukotvena  
- v případě, kdy KÚ nebude zřizovatelem, lze tuto 

povinnost v rámci síťování zanést do příslušného 
materiálu, který bude konkretizovat proces zavedení a 
konání nucené správy 

vzhledem k tomu, že dle  
§ 99b odst. 2 novely zavedením nucené správy přechází 
působnost statutárního orgánu poskytovatele sociálních 
služeb na nuceného správce. 
 

Středočeský kraj Čl. I body 144 
až 146  

Zásadní připomínka: 
bod 144, 145 a 146 
Vzhledem k předmětu inspekce definovanému v § 97, není ustanovení § 99 v 
souladu. V § 97 zůstávají předmětem inspekce povinnosti a kvalita, v § 99 
jsou ne zcela srozumitelně definovány pojmy povinnosti, standardy a 
kritéria. Pojetí je zcela odlišné od stávající úpravy.  
Je třeba vyjasnit, co bude předmětem inspekce kvality a inspekce povinností. 
Zároveň §99 uvádí, že plnění standardů kvality se hodnotí systémem bodů - 
zavedení ověření pomocí plnění poskytování povinností poskytovatelů se v 
bodovém hodnocení neodráží, v zákoně se s ním nepočítá. 
Navrhujeme zohlednění ověřování plnění povinností poskytovatelů 
v celkovém bodovém hodnocení služby a toto zapracovat do příslušného 
bodu § 99. 

Akceptováno částečně 
 
Znění ustanovení § 97 odst. 2 + § 99 bude upraveno – tj. 
v této části akceptováno, ale celkové bodové hodnocení 
zavedeno nebude – tj. v této části neakceptováno.   
 
V souladu s doručenou připomínkou se ustanovení § 97 odst. 
2 mění takto: 
Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je 

a) Kvalita poskytovaných sociálních služeb 
b) Plnění povinností poskytovatelů uvedených v § 

89 
c) Plnění povinnosti uvedené v 88 písm. k) 
d) Plnění povinnosti vést evidenci podle § 91c 

Věcné znění § 91 odst. 3 se nemění (náležitosti smlouvy a 
úhrady se budou inspekcí i nadále kontrolovat). 
 
Znění § 99 se v části doplňuje o konkrétní ustanovení § 88 
„podle § 88 a) – j) a standardů kvality sociálních služeb 
 
+ 
Bodové hodnocení se ponechává u kritérií, u povinností se 
nadále bude uvádět, zda povinnost splnil či nikoliv. Není 
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třeba další úpravy.  
Celkové bodové hodnocení poskytovatele, které bylo již 
v minulosti zrušeno jako nadbytečné a nefungující ustanovení 
zákona se nebude znovu zavádět.  
 

Středočeský kraj Čl. I bod 147 Zásadní připomínka: 
V případě, že návrh nucené správy bude přijat, máme tyto připomínky: 
Kdo bude odpovědný za přesun klientů? 
Do § 99b odst. 3 vložit „neprodleně“ informuje o této skutečnosti krajský 
úřad. Krajský úřad by měl být informován ihned při zahájení řízení o uvalení 
nucené správy tak, aby měl dostatek prostoru při přípravě na řešení této 
krizové situace (tzn. počty klientů a „cílová skupina“). Pozn.: skutečný stav 
se nemusí krýt s registrem (může být jiný počet klientů a jiná cílová 
skupina). 
Nedomníváme se, že je nucená správa nezbytně potřebná. Situace 
s nekvalitními službami by se dala řešit správně nastavenými pravidly pro 
udělování registrace u těch žadatelů, kteří vykazují znaky opravdu kvalitní 
budoucí služby a dostatečnými nástroji pro další plnění registračních 
podmínek. Rovněž tak by k dosažení účinku mohla být řádně provedena 
inspekcí a ustanovení nápravných vynutitelných nástrojů i za účasti jiných 
příslušných orgánů (Policie, soudy, finanční úřad, živnostenský úřad) 

Vysvětleno 
Nejde o přesun klientů, ale změnu podmínek ve službě. 
 
Vysvětleno 
Hlavním impulsem k realizaci myšlenky nuceného správce 
v oblasti poskytování sociálních služeb je potřeba zajištění 
ochrany základních lidských práv a svobod klientů v procesu 
poskytování sociální služby v případě, kdy inspekcí 
poskytování sociálních služeb jsou zjištěny nedostatky 
v takovém rozsahu, že není možné čekat na nápravu 
poskytovatelem na základě opatření, která jsou uložena 
v Protokolu o inspekci poskytování sociálních služeb v rámci 
zjištěných nedostatků. 
Institut nucené správy bude realizován v případě, kdy 
poskytovatel nebude naplňovat požadavky zákona o 
sociálních službách v procesu poskytování sociální služby, tj. 
v oblasti poskytování pomoci a podpory klientům dle jejich 
potřeb při zajištění základních činností, kvůli které využívají 
danou sociální službu, bude konat v rozporu se zájmy klienta 
v oblasti dodržování jejich základních práv a svobod 
takovým způsobem, že situace bude vykazovat známky 
ohrožení klienta poskytovatelem nastaveným způsobem 
poskytování sociální služby. 
MPSV zavede nucenou správu na základě Rozhodnutí o 
zavedení nucené správy poskytovatele sociálních služeb. 
Podmínky nucené správy budou přesně specifikovány 
v návaznosti na zjištěné předmětné konání poskytovatele v 
Rozhodnutí o zavedení nucené správy poskytovatele 
sociálních služeb. 
Informovanost KÚ – viz výše k Čl. I bod 143. 
  

Středočeský kraj Čl. I bod 148 Zásadní připomínka: 
§ 100 odst. 1 věta první 
Navrhujeme zvážit, zda je potřebný písemný souhlas při předání informací 
mezi uvedenými zaměstnanci státu, poskytovateli a sociálními pracovníky. 
V praxi to činí velké problémy především v těch případech, kdy je třeba 
neodkladně jednat. Mezi těmito organizacemi nevidíme problém, protože 
mají všichni tímto ustanovením stejný rozsah mlčenlivosti. 

Vysvětleno 
 
Předávání informací je citlivou záležitostí a musí být 
zachována kontrola klienta nad způsobem a rozsahem 
předávání informací o jeho osobě.  
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Středočeský kraj Čl. I bod 150 Zásadní připomínka: 
§ 101 
Zásadně nesouhlasíme s uzákoněním veřejné soutěže jako relevantního 
nástroje pro zajištění dostupnosti sociálních služeb pro občany ČR. Jde o 
mimořádně rizikový postup. Jeho preference je paradoxní vůči primárnímu 
cíli úpravy, tj. „aby poskytované sociální služby lépe odpovídaly potřebám 
klientů a byly přístupnější a efektivnější pro klienty, občany a další aktéry 
systému sociálních služeb".  
Zavedení veřejné soutěže naplnění tohoto cíle ohrozí nebo přímo znemožní, 
a to z následujících důvodů:  
Soutěž by musela akcentovat kvalitu (pravděpodobnost rozporování), 
posuzování kvality SSL je ale v kompetenci inspekce MPSV, nikoliv krajů! 
Nebude-li zavedená funkční sociální služba úspěšná v soutěži, bude vyřazena 
ze sítě, nezíská dotaci a pravděpodobně zanikne. Likvidační bude především 
řešení odstupného při zániku pracovních smluv. Postavení pracovníků 
(odborníků!) sociálních služeb se na trhu práce fatálně zhorší. To oni tvoří 
službu, v konkrétním místě, pro konkrétní klienty. Pokud služba v soutěži 
vypadne, přijdou o zaměstnání. Požadujeme od nich odbornost, nasazení a 
zodpovědnost za neúměrně nízkou odměnu. K tomu přibude obava o práci. 
Segment ztratí na přitažlivosti, ačkoliv se potýká s nedostatkem 
kvalifikovaných zájemců. Vztah mezi klientem a pomáhajícím je pilířem 
účinné sociální práce. Soutěž přinese jeho zpřetrhání. Soutěžní zakázku nelze 
vytvořit bez definovaného předmětu. V dlouhodobém časovém horizontu by 
musely být zcela konkrétně vymezeny potřebné kapacity v několika 
desítkách druhů sociálních služeb. Potřeby klientů se ale mění a síť musí 
reagovat flexibilně (zákonný požadavek), což by nebylo možné. Do 
sociálních služeb (s vazbou na IČO) jsou vynakládány veřejné prostředky 
investičního charakteru s požadavkem dlouhodobé udržitelnosti - při 
soutěžení sítí tak nastane neřešitelný problém. Zvýší se administrativní a 
procesní náročnost na straně zadavatele i uchazeče, včetně rizika chybovosti 
(poskytovatelé nemají v oblasti veřejných zakázek dostatečné zkušenosti ani 
servisní personál). Velmi vzrostou náklady, na které nebudou zdroje. 
Sociální služby jsou segmentem, kde běžné tržní mechanismy selhávají, u 
služeb sociální prevence nelze o trhu hovořit vůbec. Existenční závislost SSL 
na veřejných zdrojích je řešena režimem pověřování k výkonu SGEI 
(přičemž ČR je v kontextu EU anomálií, sociální služby nejsou v žádném 
z okolních států takto 
„pronásledované“). Obecně platí „buď tendr, nebo dotace, buď veřejná 
zakázka, nebo pověření“. Soutěž v oblasti sociálních služeb tedy obecně 
postrádá smysl a užitek. 
Personální požadavky na realizaci tohoto nového ustanovení nejsou 
v žádném případě dostačující. Požadavek na jejich pokrytí bude vycházet ze 
stanoveného způsobu soutěžení. Při stávajícím stavu by zavedení této 

Akceptováno 
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povinnosti vyžadovalo personálně zcela nové oddělení, které by mělo na 
starosti pouze soutěžení sociálních služeb do sítě. V tuto chvíli je v síti 
Středočeského kraje 640 sociálních služeb. Pokud by bylo povinné soutěžit 
všech 640 služeb, pak by bylo nutné administrativně zajistit 640 veřejných 
zakázek (příprava zadávací dokumentace - stále není jasné, jakým způsobem 
by měly být služby soutěženy, výzvy, administrace zakázek dle vnitřních 
předpisů kraje, hodnocení nabídek, zpracování výsledků veřejné zakázky, 
postoupení a administrace zadávací dokumentace k projednání orgánům 
Středočeského kraje, zpracovávání materiálů pro jednání orgánů kraje, 
rozesílání rozhodnutí o výsledku atd.). Časově by bylo soutěžení za 
stávajícího stavu nesmírně náročné, opět s ohledem na personální stavy, 
vnitřní předpisy úřadu, schvalování dokumentů v orgánech kraje. Ze 
zkušenosti z minulých let můžeme říci, že celý proces soutěže veřejné 
zakázky nám např. na vybrané druhy sociálních služeb v rámci 
individuálních projektů trval minimálně půl roku (57 služeb, personálně si 
soutěž vyžádala 4 zaměstnance).  Kalkulace personálních nákladů není bez 
bližších znalostí o určení způsobu soutěžení snadná. V současné době soutěží 
Středočeský kraj cca 2 000 veřejných zakázek ročně v personálním počtu 12 
referentů, kteří jsou maximálně vytíženi. Minimální hranice pro personální 
zajištění veřejných zakázek na obsazení sítě sociálních služeb by byla 4 nová 
pracovní místa (stanovujeme bez bližších podrobností o soutěžení) při 
víceleté soutěži a při dostatečně kompetentním personálním obsazení.  
Není zcela jasné, zdali je v tomto ustanovení zohledněn též přechod 
některých služeb z oblasti zdravotnictví a školství na financování v oblasti 
sociálních služeb. I u těchto služeb (ZDVOP, zařízení sociálně výchovné 
činnosti a hospice) bude minimální alokovaná částka činit průměr celkové 
výše dotací poskytnutých za předcházející 3 roky a bude přičtena k průměrné 
dotaci za poslední 3 roky ostatním sociálním službám dosud dotovaným v 
rámci dotačního řízení na sociální služby? Jinými slovy, jsou v průměru tří 
let zahrnuty též dotace na ZDVOP, zařízení sociálně výchovné činnosti a 
hospice? Pokud nikoli, dojde k ohrožení financování služeb jako celku! 

Středočeský kraj Čl. I bod 151 Zásadní připomínka: 
§ 101a odst. 7  
Lhůty pro zahájení a ukončení dotačního řízení za účelem sjednocení 
termínů jsou vítané, pokud budou stanoveny akceptovatelným způsobem, 
který bude umožňovat praktické provedení krajskými úřady. Zůstanou-li 
termíny zachovány podobně jako v minulých letech, nenastane pro Krajský 
úřad Středočeského kraje žádný problém. Co se týče lhůt pro zaslání splátek 
dotace poskytovatelům, velice záleží na tom, jaký termín bude stanoven. 
Pevně stanovený termín zavazuje  MPSV ke včasnému zaslání finančních 
prostředků krajům (termín je třeba stanovit i s ohledem na tuto skutečnost). 
Pro KÚSK je výplata splátek dotace administrativně náročnější, termín 
výplaty se odvíjí od termínu přijetí finančních prostředků MPSV, od termínů 

Vysvětleno 
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podpisu smluv o dotaci, od zasedání orgánů kraje (rada a zastupitelstvo), 
termínů projednání ve výborech zastupitelstva a projednání podepisovaných 
smluv o dotaci v orgánech obcí, které jsou zřizovateli dotovaných sociálních 
služeb (vnitřní předpisy KÚSK). Celý proces se děje co nejrychlejším 
možným způsobem a i bez zákonem stanoveného termínu vyplácíme 
skutečně ihned, jak je to možné, s maximální snahou celý proces urychlit.  
Proto navrhujeme toto ustanovení o lhůtách výplaty ze zákona vyjmout. Jen 
obtížně lze totiž stanovit s ohledem na výše zmíněné jednotný 
standardizovaný termín pro všechny kraje. 

Středočeský kraj Čl. I bod 152 Zásadní připomínka: 
nový § 101b 
Kvalifikovaný odhad 10% podílu klientů ve IV. stupni na celkovém počtu 
klientů služeb osobní asistence ve Středočeském kraji odpovídá statistikám 
krajského úřadu (sběr dat za rok 2015 v oblasti poskytování sociálních 
služeb na území SK). Za předpokladu 130 Kč za 1 hodinu aktivní přímé péče 
a 75 Kč za hodinu pasivní přímé péče, pokud zvážíme extrémní situaci 
(kontinuální péče 24/7), pak je na úhradu ze strany kraje potřeba 2160 Kč na 
den (s předpokladem, že zbylé hodiny budou hrazeny z příspěvku uživatele), 
tedy 64 800 Kč na měsíc - velmi okrajová situace, též za předpokladu, že 
služba je hrazena pouze z těchto dvou zdrojů.  
Není jasné, jak je upraveno financování pečovatelské služby podle § 75 odst. 
2. I toto ustanovení upravuje pouze financování služby osobní asistence. 
Dále, aby kraj disponoval nástroji k určení výše podpory (takové zatím 
nemá), musí klást vyšší nároky na vlastní sběr dat od poskytovatelů 
sociálních služeb. Sám nemá v tuto chvíli přehled o financování a 
nákladovosti služby určené výhradně klientům definovaným v § 75 odst. 2 a 
3. 
Vysoké riziko duplicity zdrojů na 1 pracovníka, který bude vykonávat 
v jeden den službu dle toho ustanovení a dále službu za úhradu (jak se budou 
uznávat náklady na školení pro 1 pracovníka? Z kterého dotačního titulu 
bude hrazeno? Cestovné? Náklady na pohonné hmoty? Náklady na telefon, 
atd.?). 
Vysoká administrativní zátěž pro poskytovatele sociální služby:  
dvojí vykazování pro dotační řízení, dvojí žádost, dvojí kontrola, dvojí 
finanční vypořádání, dvojí sledování vyrovnávací platby, velká 
pravděpodobnost nechtěného duplicitního čerpání, nutnost vést dvojí 
evidenci i pro jednoho pracovníka, různě požadavky dotačních řízení, 
zvýšená zátěž na prokázání podmínek uvedených v prováděcím předpisu. 
Navrhované paragrafové znění, upravuje účelovou dotaci pouze pro IV. 
stupeň závislosti, nicméně v průvodních dokumentech je uváděn III. i IV. 
stupeň. 
S ohledem na systémové neprovázání a nedostatečně připravené podklady 
navrhujeme vyřadit toto ustanovení z novely zákona a nehradit osobní 

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči (úprava IV. stupně). 
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asistenci nad rámec stávajícího systému!  
Středočeský kraj Čl. I bod 105 Zásadní připomínka: 

§ 105  
Nové navrhované znění § 105, a to 
„Obec nebo kraj může v souladu s § 101 poskytnout ze svého rozpočtu 
finanční prostředky k financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří 
jsou zapsáni v registru"  
je v rozporu s textem důvodové zprávy a RIA, které jasně hovoří 
o uzákonění povinnosti obcí podílet se na spolufinancování sociálních 
služeb.  
Stejně tak je znění § 105 v rozporu se zněním § 94 f) kde se výčet zákonných 
povinností obce rozšiřuje o text „zejména se podílí na financování sociálních 
služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb".  
Dále je zavádějící vyjádření, že kraj či obec může poskytnout finanční 
prostředky poskytovatelům, kteří jsou zapsání v registru. V současné době, 
kdy je podmínkou přidělení dotace z veřejných prostředků účast služby v 
krajské (případně obecní či nadregionální) síti a pověření jejího 
poskytovatele k výkonu SGEI, je zapsání v registru podmínkou 
nedostatečnou. 

Akceptováno 
 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 156 Zásadní připomínka: 
§ 105a 
S navrženou úpravou § 105a zásadně nesouhlasíme. Ačkoliv důvodová 
zpráva uvádí v souladu s evropským právem soutěž pouze jako jednu 
z možností (směrnice EP a Rady 2014/24/EU), v samotném znění zákona 
jednoznačně převažuje text o veřejné soutěži a soutěž se tak jeví jako 
preferované řešení, neboť ostatní řešení nejsou zmíněna ani popsána; výraz 
"může se použít přiměřené ustanovení" je v kontextu absence ostatních 
možností nepostačující a text § 105a je z uvedeného důvodu zavádějící. 
Veřejná soutěž je přitom pro zajištění dostupnosti sociální služby zařazené 
do sítě nejméně vhodným nástrojem (charta non erubescit, problematika 
posuzování kvality ze strany zadavatele - kraje, když kontrola kvality je v 
kompetenci jedině inspekce MPSV atd.). 

Akceptováno 
 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 157 Zásadní připomínka: 
nový § 105b 
S vložením nově navrženého § 105b do zákona o sociálních službách 
zásadně nesouhlasíme. Je nerelevantní uvádět výčet podmínek veřejné 
soutěže v zákoně o sociálních službách, když existuje příslušná 
specializovaná legislativa.  
Dále tvrdíme, že popsaný postup je v praxi nerealizovatelný. V případě, že 
by např. ve Středočeském kraji mělo docházet k pravidelnému soutěžení 
většího počtu služeb, nastane kolaps sociálních služeb v kraji a ohrožení 
jejich uživatelů na životě a zdraví, zvýší se riziko jejich sociálního 

Akceptováno 
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vyloučení. Konkrétně: Síť sociálních služeb Středočeského kraje je v 
současnosti zajišťována cca 300 poskytovateli, kteří realizují cca 639 SSL. 
Lhůta pro podávání nabídek má činit 30 dní, do 15 dní může nevybraný 
poskytovatel podat námitky. Adekvátní příprava veřejné zakázky může trvat 
až 2 měsíce (do procesu se zapojí odbor sociálních věcí, odbor krajského 
investora a dále musí proběhnout právní posouzení). Vyhlášení veřejné 
zakázky musí schválit orgány kraje, přičemž jednání zastupitelstva probíhá 
cca 1 x za 2 až 3 měsíce. Stejně tak výsledky veřejné soutěže musí být opět 
odsouhlaseny orgány kraje. V situaci jasné potřebnosti sociální služby tak 
nastane situace, že oproti dřívější praxi zajištění této kapacity v kompetenci 
kraje, obce a v konsensu s osloveným poskytovatelem (zajištění I v řádu 
týdnů) se doba zajištění potřebné služby prodlouží na min. půl roku 
(optimistický odhad). To je zcela v rozporu se zájmem klienta a veřejnosti. 

Středočeský kraj Čl. I bod 158 
a násl. 

Zásadní připomínka: 
§ 107 odst. 2, 4, nově 5 a 6 a odst. 7 
Kdo uloží pokutu podle § 88 písm. o)? Kontrolu provádí inspekce? Lidská 
práva jsou zakotvena v Listině lidských práv a svobod, je to předmět 
trestného činu, ne správního deliktu.  
Kdo uloží pokutu podle § 88 písm. f)? Kontrolu provádí inspekce?  

Vysvětleno 
 
Kdo projednává správní delikty podle konkrétních ustanovení 
podle dílčích stupňů, stanoví § 108 – v případě správního 
deliktu ve vazbě na povinnost § 88 písm. f) MPSV. 
 

Středočeský kraj Čl. I bod 166 Zásadní připomínka: 
§ 108 odst. 4 nové písmeno c) 
Nad rámec právní úpravy: 
Navrhujeme zavést správní delikt pro POÚ a ORP (nikoliv pro jednotlivé 
zaměstnance) pro nečinnost v sociální práci, kdy jsou touto nečinností hrubě 
narušeny a ohroženy oprávněné zájmy osob, jejich zdraví nebo život. 
Sociální práce není prakticky vymahatelná, což je v současně patrné 
především v dosavadní činnosti POÚ podle zákona o pomoci v hmotné 
nouzi.  

Vysvětleno 
 
Připomínka nad rámec úpravy.  

Středočeský kraj Čl. I bod 175 Zásadní připomínka: 
§ 111 odst. 5 
Nad rámec právní úpravy: 

Zákon o sociálních službách v § 111 odst. 5 stanoví, že dalším vzděláváním 
podle odstavce 2 písm. d) se rozumí vzdělávací akce v maximálním rozsahu 
8 hodin ročně organizovaná zaměstnavatelem nebo odbornou organizací, 
jejíž je zaměstnavatel členem. Podle sociální legislativy MPSV ani krajské 
úřady nelze považovat za tyto odborné organizace, proto navrhujeme tuto 
změnu: 

„Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. d) se rozumí vzdělávací akce v 
maximálním rozsahu 8 hodin ročně organizovaná zaměstnavatelem, 
ministerstvem, krajským úřadem (Kraj) nebo odbornou organizací, jejíž je 

Vysvětleno 
 
Připomínka nad rámec úpravy. 
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zaměstnavatel členem.“ 
Středočeský kraj Čl. V  

obecně 
Zásadní připomínka: 
Obecně požadujeme ponechat stávající ustanovení tohoto zákona beze 
změny. Pokud bude přistoupeno k jeho změnám, uplatňujeme následující 
připomínky. 

Neakceptováno 
 
Viz odůvodnění ke konkrétním oblastem. 

Středočeský kraj Čl. V bod 1 Zásadní připomínka: 
§ 4a, doplněná písmena d) a e) 
Pojmy vymezují zařízení, která nejsou blíže specifikována ani uváděna v 
novele zákona o sociálních službách, § 58. Navrhujeme § 58 odst. 2 písm. c) 
a d) ZSS vypustit.  
Navrhujeme doplňovaná písmena d) a e) do § 4a nevkládat. 

Vysvětleno 
 
Vymezení pojmu ústavní zařízení se přesunuje v systematice 
zákona z § 29 odst. 1 do § 4a, neboť se jedná o obecný 
pojem, používaný napříč zákonem, nejen v Hlavě VI Třetí 
části. Dosavadní vymezení v § 29 odst. 1 je přitom zcela 
nevhodné jak obsahově, tak i legislativně technicky, neboť na 
stranu jednu je zbytečně kazuistické, na stranu druhou se 
jedná o pouhý demonstrativní výčet:  
„školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné 
výchovy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, dětské 
domovy pro děti do 3 let věku a obdobné ústavy (zařízení), 
umožňují-li zvláštní právní předpisy, aby byly zřízeny 
právnickými nebo fyzickými osobami“ 
Dosavadní obecné vymezení je tedy „obdobná zařízení, jako 
jsou zařízení školská, zdravotnická nebo sociálních služeb“, 
přičemž zcela nevhodným určujícím znakem je pouze to, že 
„právní předpisy umožňují, aby byly zřízeny jakýmkoli 
subjektem“. Taková „definice“ definicí vůbec není. 
Definičním znakem „ústavního zařízení“ jako pobytové 
služby pro děti není totiž vůbec skutečnost, kdo takové 
zařízení může zřizovat a zřizuje (neboť to může kdokoli), ani 
zda jde o zařízení školské, zdravotní nebo jiné, ale určující je 
obsah poskytovaných činností.  
Definičním znakem je skutečnost, zdali je dítě v zařízení 
zaopatřováno plně, nebo nikoli. Takovou definici obsahuje 
nezměněně § 7 odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře takto:  
„Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu 
(zařízení) pro péči o děti nebo mládež, považuje se za rodinu 
samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje 
zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, 
poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, 
ubytování a ošacení.“ 
Na to pak navazuje § 19 odst. 3 téhož zákona takto: 
„Je-li nezletilé nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření 
(§ 7 odst. 4 věta druhá) ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo 
mládež, vyplácí se přídavek na dítě tomuto ústavu 
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(zařízení).“ 
Lze tedy shrnout, že definičním znakem „ústavního zařízení“ 
je poskytování plného přímého zaopatření dítěti, které je 
současně nutnou podmínkou pro to, že může být do zařízení 
vyplácen přídavek na dítě jako dávka státní sociální podpory. 
Praktickým pomocným znakem, zda-li jde o „ústavní 
zařízení“ v definovaném smyslu, je tedy to, zdali je nebo 
může být dítěti do zařízení vyplácen přídavek na dítě, nebo 
nikoli. 
Uvedená úprava je v oblasti předpisů sociálního zabezpečení 
dlouhodobě ustálená, nečiní jakékoli problémy, a neboť jde o 
výplatu dávek, takové problémy, pokud by je úprava snad 
generovala, by se musely od 1. 10. 1995 (tedy za více jak 20 
let její aplikace) již objevit – tak tomu ale není. I ostatní 
předpisy sociálního zabezpečení v této souvislosti na definici 
§ 7 odst. 4 zákona o státní sociální podpoře buď přímo 
odkazují (jako např. § 12 odst. 5 zákona o sociálních 
službách), nebo ji používají jako obecně známý pojem (např. 
§ 3 odst. 3, § 33 odst. 7, § 70 odst. 2 a § 72 odst. 4 písm. h/ 
zákona o pomoci v hmotné nouzi), nebo ji pro své účely 
samy definují shodně se zákonem o státní sociální podpoře (§ 
4 odst. 5 zákona o životním a existenčním minimu). Třeba 
ovšem dodat, že pojem „plného přímého zaopatření“ jako 
definiční znak „ústavního zařízení“ se objevil již v § 38 odst. 
6 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení 
s účinností od 1. 7. 1964, v tomto smyslu byl převzat jak 
zákonem č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení a 
v prakticky doslovné úpravě, jakou je i úprava navrhovaná, 
pak v § 37 odst. 5 vyhl. č. 149/1988 Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení.  
Lze tak říci, že navrhované vymezení „ústavního 
zařízení“, jehož určujícím znakem je „plné přímé 
zaopatření“, je v právních předpisech sociálního 
zabezpečení (a takovým předpisem je i zákon o sociálně-
právní ochraně dětí) ustálené nikoli 20, ale již přes 50 let. 
Není-li o podřazení např. školských zařízení pro výkon 
ústavní výchovy pod pojem „zařízení (ústav) pro péči o 
děti nebo mládež“ sporu na úseku státní sociální podpory, 
životního a existenčního minima či pomoci v hmotné 
nouzi, není důvod, aby tomu tak mělo být na úseku 
sociálně-právní ochrany dětí.  
Naopak dosavadní úprava v § 29 odst. 1 tu představuje 
anomálii, která naopak problémy přinášela, neboť nebylo 
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zřejmé, co vše spadá pod pojem „obdobné ústavy (zařízení), 
umožňují-li zvláštní právní předpisy, aby byly zřízeny 
právnickými nebo fyzickými osobami“, když dokonce např. i 
zřizovatelé dosavadních zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc se v minulosti bránili podřazení jimi 
poskytované služby pod uvedený nejasný pojem. 
Pojmy v rámci jednoho právního odvětví – zde sociálního 
zabezpečení – musí být shodné obsahově a je-li to možné, 
pak co možná nejvíce i formulačně (tedy doslovně). Tomu 
navrhovaná úprava vyhovuje, naopak stávající úprava je 
s touto zásadou v rozporu. 

Středočeský kraj Čl. V bod 2 Zásadní připomínka: 
§ 8 odst. 1  
Zařízení sociálně-právní ochrany plní svoji funkci v systému poskytování 
ochrany ohroženým dětem dle zákona o SPOD. Z toho důvodu navrhujeme 
je v odstavci 1 nerušit a ponechat znění tohoto ustanovení včetně návazných 
ustanovení zákona o SPOD ve stávající podobě. 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
MPSV nemůže ustoupit od záměru sjednocení úpravy 
poskytování sociálních služeb, a to i pobytových dětem. 
V takovém případě však musí být s ohledem na nezletilé bez 
doprovodu upravena i osobní působnost zákona. V úpravě 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se 
ruší duplicitní úprava ambulantních služeb poskytovaných na 
základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 
které jsou obsahově totožné se sociálními službami pro 
rodiny a děti. Pokud jde o pobytová zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), jedná se 
svým charakterem rovněž o pobytovou sociální službu, jejíž 
setrvání v režimu zákona č. 359/1999 Sb. není důvodné. 
V zákoně č. 359/1999 Sb. zůstává ponechána pouze úprava 
pověření k výkonu specifických služeb v oblasti náhradní 
rodinné péče, neboť tyto služby nelze v tuto chvíli dost dobře 
podřadit pod sociální služby vzhledem k obtížnému 
vymezení „nepříznivé sociální situace“, na kterou by 
v případě zájemců o náhradní rodinnou péči měly takové 
služby reagovat. 
 
 

Středočeský kraj Čl. V bod 3 Zásadní připomínka: 
§ 9a odst. 3  
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc plní svoji funkci v systému 
poskytování ochrany ohroženým dětem dle zákona o SPOD. 
Navrhujeme ponechat stávající znění včetně návazných ustanovení zákona o 
SPOD beze změny. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Totožně s připomínkou k Čl. V bod 2. 

Středočeský kraj Čl. V bod 12 Zásadní připomínka: 
Navrhovaný nový § 16b se jeví zcela zmatečným a ve svém důsledku 
protizákonným v návaznosti na zásady správního řízení, vymezení účastníků 

Neakceptováno - rozpor 
 
Připomínkové místo neuvádí, v čem by mělo být ustanovení 
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řízení, jejich zástupců a rozporu se stanovenými lhůtami správního řízení.  
Navrhujeme vypuštění tohoto paragrafu z předložené novely zákona 
o SPOD.  

„zmatečné“, v čem by mělo být „protizákonné v návaznosti 
na zásady správního řízení“, v čem by mělo být „zmatečné 
nebo protizákonné“, jde-li o vymezení okruhu účastníků 
(když ten je stejný jako okruh účastníků v případě uzavírání 
smlouvy, o souhlas s jejím prodloužením přitom jde) a v čem 
je rozpor se „stanovenými lhůtami správního řízení“, když 
obecného ustanovení o lhůtách (§ 71 spr. řádu) se navrhované 
ustanovení nijak nedotýká, přičemž jako lex specialis 
stanovuje propadnou lhůtu pouze pro včasné podání žádosti, 
což je standardní úprava, která je v naprostém souladu se 
správním řádem, který ostatně v § 1 odst. 2 předvídá 
výslovně: tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se 
použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. 
Připomínka tak, jak je formulována, je nevypořadatelná. 
 

Středočeský kraj Čl. V bod 16 Zásadní připomínka: 
§ 29 odst. 2 písm. c) 
Navrhované ustanovení nepokrývá potřebu sanace rodiny a potřeb dítěte s 
uloženou ochranou výchovou, ústavního ochranného léčení nebo 
zabezpečovací detence.  
Navrhujeme proto změnit znění písmene c) takto:  
„c) navštívit rodiče dítěte, kterému byla uložena ochranná výchova, ústavní 
ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, podle potřeb dítěte, vždy 
nejméně jednou za 3 měsíce,". 

Neakceptováno - rozpor 
 
Ochranná výchova, ochranné léčení i zabezpečovací detence 
jsou ochranná opatření, která jsou ukládána mladistvému 
pachateli provinění v trestním řízení podle zákona č. 
218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Obdobnou 
povahu má i uložení ochranné výchovy nebo ochranného 
léčení v civilním řízení dítěti mladšímu 15 let, které se 
dopustilo činu jinak trestného. Smyslem návštěv rodičů 
těchto delikventních dětí není primárně sanace rodinného 
prostředí, ale zajištění odpovídajících podmínek pro návrat 
dítěte po splnění cíle uloženého ochranného opatření, např. 
v návaznosti na ukončení léčení dítěte. 

Středočeský kraj Čl. V bod 18 Zásadní připomínka: 
Navržené zrušení písmene a) § 38 odst. 2 je nesystémovým krokem, kdy je 
projednávání uvedených případů jedním z nástrojů práce s rodinou, který 
často předchází uložení sankčních opatření ze strany OSPOD a má 
významný preventivní charakter v práci s rodinou na úrovni OÚ ORP. 
Navrhujeme úpravu zrušit a stávající znění § 38 odst. 2 písm. a) ZSPOD 
ponechat.  

Neakceptováno - rozpor 
 
Činnost komise pro sociálně-právní ochranu dětí by měla být 
koncepční a koordinační, nikoliv kazuistická. V tomto ohledu 
plně postačuje oprávnění tajemníka OÚORP požádat komisi 
o stanovisko k jednotlivým, zpravidla zvláště složitým či 
problematickým, případům provádění sociálně-právní podle  
§ 38 odst. 2 písm. c) zák. č. 359/1999 Sb. 

Středočeský kraj Čl. V bod 19 Zásadní připomínka: 
Zrušení písmene e) je nesystémový krok, kdy je projednávání uvedených 
případů jedním z nástrojů práce s rodinou, který často předchází uložení 
sankčních opatření ze strany OSPOD a má významný preventivní charakter v 
práci s rodinou na úrovni OÚ ORP.Navrhujeme úpravu zrušit a stávající 
znění § 38 odst. 2 písm. e) ZSPOD ponechat. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Činnost komise pro sociálně-právní ochranu dětí by měla být 
především koncepční a koordinační, nikoliv kazuistická. 
Oprávnění komise k pořádání případových konferencí je 
duplicitní k působnosti OÚORP podle § 10 odst. 3 písm. e) 
zákona č. 359/1999 Sb. Komise může dát OÚORP 
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v odůvodněných případech podnět k uspořádání případové 
konference. 

Středočeský kraj Čl. V bod 20  Zásadní připomínka: 
§ 38a odst. 1 písm. b)  
Navrhujeme ponechat současný funkční systém zařízení SPOD, stejně jako 
rozsah pověření. Navrženou úpravu včetně navazujících ustanovení zrušit.  

Neakceptováno - rozpor 

Totožně s připomínkou k Čl. V bod 2 a 3. 

Středočeský kraj Čl. V bod 22 Zásadní připomínka: 
Navrhujeme ponechat současný funkční systém zařízení SPOD, stejně jako 
rozsah pověření. Navrženou úpravu zrušit a ponechat stávající znění. 

Neakceptováno - rozpor 

Totožně s připomínkou k Čl. V bod 2, 3 a 20. 
Středočeský kraj Čl. V bod 23 Zásadní připomínka: 

Navrhujeme ponechat současný rozsah vydávaných pověření k výkonu SPO 
vzhledem k principu práce s ohroženými dětmi v systému SPO nikoli služeb. 
Navrženou úpravu zrušit a ponechat stávající znění. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Totožně s připomínkou k Čl. V bod 2, 3, 20 a 22.. 

Středočeský kraj Čl. V bod 43 Zásadní připomínka: 
§ 58 odst. 3 
Uvedené ustanovení nedostatečně specifikuje pracovní pozici, která 
ekonomickou stránku vyúčtování zajišťuje. Nejedná se o sociální práci, 
odborná způsobilost sociálních pracovníků není v ekonomické oblasti a s 
povinnou hmotnou zodpovědností.  
Navrhujeme ustanovení specifikovat ve smyslu určení oprávněné osoby k 
provádění úkonů spojených s ekonomickou stránkou příspěvku.  
 

Neakceptováno - rozpor 
 
Navrhované doplnění je nadbytečné, je věcí příjemce státního 
příspěvku na výkon pěstounské péče, koho agendou 
vyúčtování státního příspěvku pověří. Nemusí se jednat 
pouze o jeho zaměstnance, ale může jít též o externího 
dodavatele účetních služeb. Náplň činnosti sociálního 
pracovníka je upravena v § 109 zákona o sociálních službách, 
příjemce státního příspěvku by ho proto neměl pověřovat 
činnostmi, které neodpovídají odborné způsobilosti 
sociálního pracovníka. 

Středočeský kraj Čl. VI bod 11 Zásadní připomínka: 
Navrhované opatření neposkytuje prostor pro dostatečnou organizační 
a metodickou přípravu inspektorů SPO. 
Navrhujeme upravit znění přechodného ustanovení tak, aby delimitace 
inspektorů z ÚP - krajských poboček pod MPSV proběhla k účinnosti 
zákona. 

Akceptováno 

Úřad pro 
ochranu 

hospodářské 
soutěže  

Čl. I bod 150 V poznámce pod čarou č. 70, která se váže k ustanovení § 101 
zákona, je uveden neplatný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Tento je potřeba nahradit platným a již i účinným zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 

Úřad pro 
ochranu 

hospodářské 
soutěže 

Čl. I bod 156 V § 105a se opět hovoří o „ustanovení zákona o veřejných 
zakázkách“ s odkazem na poznámku pod čarou č. 70, přičemž správně by 
mělo být uvedeno „ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek“.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
§ 105a se zrušuje. 

Úřad pro 
ochranu 

hospodářské 

Čl. I bod 150 Dále navrhované ustanovení § 101 zákona označuje zdroje 
financování sociálních služeb, mezi které uvádí zadávání veřejných zakázek 
podle zvláštního právního předpisu. Zadávání veřejných zakázek však není 

Akceptováno 
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soutěže zdrojem financování, nýbrž procesem výběru dodavatele, který je regulován 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. V tomto smyslu by mělo být 
ustanovení zákona přeformulováno.  
Tato připomínka je zásadní. 

Úřad pro 
ochranu 

hospodářské 
soutěže 

Čl. I bod 156 Navrhované ustanovení § 105a zákona by mohlo navozovat dojem, 
jako by při zajišťování dostupnosti sociální služby existovaly dvě varianty 
postupu (veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku a postup dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek), jejichž volbu by bylo možno provést bez 
dalšího. Tak tomu ale nemůže být, protože pokud se v daném případě jedná o 
veřejnou zakázku (přičemž toto posouzení musí být provedeno na základě 
zákona o zadávání veřejných zakázek, který tuto problematiku upravuje v 
návaznosti na evropské směrnice), vzniká zadavateli takové veřejné zakázky 
povinnost postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek (nemůže-li 
aplikovat některou z v něm upravených výjimek) a možnost volby v takovém 
případě nemá. Dané ustanovení je tedy třeba upravit tak, aby z jeho znění 
nevyplývala výjimka pro postup zadavatele dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek, jinými slovy jednoznačně stanovit, že postup za přiměřeného 
použití ustanovení občanského zákoníku o veřejné soutěži o nejvhodnější 
nabídku je možno použít jen tam, kde nevzniká zadavateli povinnost 
postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno  
 
§ 105a se zrušuje včetně § 105b a znění § 101se upravuje, viz 
výše. 

Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu 

vlády 

Obecně Požadujeme lépe definovat vztah zákona o sociálních službách ke službám, 
které jsou poskytovány nejen dle zákona o sociálních službách. V této 
souvislosti požadujeme do zákona doplnit novou část týkající se služeb 
poskytovaných na sociálně-zdravotním pomezí. 
Odůvodnění:  
Celkové znění zákona nedostatečně reflektuje realitu služeb poskytovaných 
na sociálně-zdravotním pomezí. 
Přes veškerý pokrok v této věci, zákon stále staví na úzkém „sociálním“ 
prizmatu v oblasti pomáhajících služeb a nedostatečně reflektuje realitu 
poskytování pomáhajících služeb jako celku. V logicky vedené snaze dobře 
definovat pole působnosti sociálních služeb pak nutně dochází k přehlédnutí 
specifik služeb na sociálně zdravotním pomezí. Ve svém důsledku pak 
zvýšené či exaktněji popsané nároky kladené zákonem na poskytovatele 
služeb pak mohou vést a mnohdy vedou k vnitřním rozporům v rámci 
poskytování jednoho typu služby. Jedna služba – např. kontaktní centrum – 
pak vzhledem ke své vázanosti několika právními předpisy a normami různé 
právní síly musí zároveň sledovat několik různých cílů vycházející z 
rozdílných ideových východisek  
a zásad, plnit rozdílná kritéria kvality, podrobovat se několika kontrolním 
mechanismům, splňovat různé podmínky spojené  
s financováním apod. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Oblast bude řešena při tvorbě prováděcího právního předpisu, 
která definuje úkony k jednotlivým základním činnostem. 
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Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu 

vlády 

Obecně Požadujeme zvýšit uživatelskou přívětivost textu zákona např. 
prostřednictvím srozumitelného výkladu či uživatelského manuálu 
Odůvodnění:  
Samotný text novely ještě více komplikuje popis práv, vztahů  
a povinností v oblasti sociálních služeb a klade tak čím dál tím větší nároky 
na ty, kteří se chtějí s jeho obsahem seznámit. Velmi zjednodušeně lze říci, 
že nutným předpokladem k jeho pochopení je jistá míra zkušeností se 
systémem sociálních služeb, kterou dozajista nedisponují všichni, kterých se 
zákon primárně dotýká. Některé pojmy jsou zaváděny nově a nemají oporu v 
historické zkušenosti jak uživatelů služeb, tak profesionálů, mohou se tak 
stát vágními a neuchopitelnými. Je zřejmé, že jednoduchá formulace 
ustanovení zákona je mnohdy v rozporu se zájmem předkladatele lépe popsat 
a stanovit prvky systému sociálních služeb, na druhou stranu pokládáme za 
smysluplné a nezbytné, aby tato ustanovení byla srozumitelně předložena 
všem, jichž se dotýkají. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 

Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu 

vlády 

Obecně  
Čl. I 

Požadujeme doplnit úvod Dílů 2 a 3 o uvádějící odstavec či paragraf, který 
obecně popíše danou formu poskytování sociálních služeb. 
Odůvodnění:  
Novela obsahuje v § 53 funkci a cíl služeb sociální prevence. Obdobně jako 
v tomto případě, považujeme za vhodné, aby takto srozumitelně byly 
popsány také Díl 2 Sociální poradenství a Díl 3 Služby sociální péče a to 
z důvodu jisté vnitřní konzistence novely a také pro transparentnější a 
pochopitelnější popis daných forem poskytování sociálních služeb 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Tato oblast bude řešena metodicky. Praxe v této oblasti 
nevnímá problém.  

Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu 

vlády 

Čl. I bod 45 Požadujeme lépe definovat část popisující cílové skupiny služby Domovy 
sociální péče.  
Odůvodnění:  
Navrhované znění popisuje, že v domovech sociální péče se také poskytují 
pobytové služby osobám závislým na návykových látkách. Takovéto znění, 
za využití slova také a bez předchozího uvedení podmínkou snížené 
soběstačnosti, může vést k nejednoznačným  
a matoucím výkladům, např. že tato služba může být poskytnuta všem 
osobám závislým na návykových látkách, nebo že jiné služby, u kterých není 
výslovně uvedeno, že mohou být poskytovány osobám závislým na 
návykových látkách, jim poskytovány být nemohou, nebo zda znění 
znamená, že Domov sociální péče se může na danou cílovou skupinu 
specializovat, zatímco jiný může tuto cílovou skupinu odmítnout. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Osobám se závislostí na návykových látkách a osobám, které 
vedou rizikový způsob života, jejichž situace nebo 
zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby.  Poskytovatel si zaregistruje nepříznivou sociální 
situaci, kterou umí řešit a okruh osob, kterým bude službu 
poskytovat. Součástí registrace bude také popis realizace 
služby, který bude obsahovat způsob práce s klientem. 
Pro registraci je definován druh služby, název služby je 
ponechán na poskytovateli.  
 

Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu 

vlády 

Čl. I bod 58 Požadujeme doplnit ustanovení § 59 odst. 1 o závislosti na nelátkových 
procesech a cíl služby o rizika spojená se závislostmi obecně.  

 

Akceptováno 
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Požadované znění: 
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, 
popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových 
látkách a nelátkových závislostech. Cílem služby je snižování sociálních a 
zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek, s hazardním 
hraním a s dalšími závislostními poruchami. Služba může být osobám 
poskytována anonymně. 
 
Odůvodnění:  
Novela stále akcentuje původní, z odborného hlediska a také z hlediska 
politiky vlády již zastaralý přístup k léčbě a prevenci závislostí, který 
akcentoval závislosti na látkách, zejména ilegálních. Sama původní verze 
zákona však již od svého vzniku umožňovala podporu službám pro uživatele 
alkoholu, což byl v té době průlomový přístup. Považujeme za logické a 
racionální, aby se změna vládní politiky na integrovanou, která byla 
definována zejména v Národní strategii protidrogové politiky odrážela také 
v jednotlivých právních normách, které členové vlády připravují. 
Z odborného hlediska je pak nutné zdůraznit také fakt, že procesní závislosti, 
zejména hazardní hraní, patřím mezi společensky negativní jevy, které 
přispívají značnou mírou k sociálnímu vyloučení dotčených osob a 
sekundárně s sebou nesou značné společenské náklady, kterým lze 
poskytováním efektivních sociálních služeb předcházet. 
Obdobné změny požadujeme provést také ve všech dalších částech 
zákona popisujících jednotlivé druhy služeb pro tuto cílovou skupinu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu 

vlády 

Čl. I obecně Požadujeme doplnit příslušná ustanovení zákona popisující služby sociální 
prevence určené osobám závislým či závislostí ohroženým o 2 volitelné 
základní činnosti: a) pastorační a duchovní péče, b) psychologická podpora 
 
Odůvodnění:  
K prevenci a léčbě závislostí je možno přistupovat z pohledu několika 
modelů, v české praxi a odborné obci jsou nejvíce využívány dva z nich: 
model bi-psycho-sociální a model bio-psycho-sociálně-spirituální. Je-li cílem 
novely zákona promítnutí požadavků či reality praxe do zákona, považujeme 
za nezbytné rozšířit výčet základních činnosti všech sociálních služeb 
zaměřených na oblast závislostí o možnost zahrnutí pastorační a duchovní 
péče a psychologické podpory mezi základní činnosti (tj. do základních 
volitelných činností). S ohledem na současnou různorodou praxi reflektující 
specifika v rámci cílové skupiny jako celku a potřebě tuto diverzitu zachovat 
nenavrhujeme tyto činnosti jako povinné základní činnosti, byť by to u 
některých typů služeb odpovídalo převládajícímu způsobu jejich reálného 
poskytování. 

Vysvětleno 
 
Obsah základní činnosti bude specifikovat vyhláška 
prostřednictvím úkonů. 
 
Připomínka 
Dle vypořádací poradě bylo domluveno, že do Mgr. Dárek 
dodá návrh úkonů, které by definovali psychologickou 
podporu pro osoby závislé, či závislostí ohrožené. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 

Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu 

vlády 

Čl. I bod 26 Požadujeme v ustanovení návrhu zákona, konkrétně v § 34 odst. 1 doplnit 
zařízení sociální služby „kontaktní centrum“. 
Odůvodnění:  
Kontaktní centrum je definováno v ustanovení § 59, avšak ve výčtu zařízení 
sociálních služeb v ustanovení § 34 odst. 1 uvedeno není. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Akceptováno 

Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu 

vlády 

K platnému 
znění 

V materiálu „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související 
zákony“ není zmínka o změně či vypuštění ustanovení  
§ 36. V materiálu „Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných 
změn“ však ustanovení § 36 zcela chybí, jedná se zřejmě o administrativní 
chybu. Žádáme o příslušnou úpravu materiálů. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno  

Ústecký kraj Čl. I bod 9 K bodu 9 - § 5 odst. 2 
Navrhujeme znění § 5 odst. 2 upravit takto:  

„(2) Výkon působnosti újezdních úřadů, pověřených obecních 
úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských 
úřadů podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.“ 

Odůvodnění: 
Pokud je v § 5 odst. 1 stanoveno, že státní správu podle tohoto zákona 
vykonávají krom jiného i újezdní úřady, pak i v jejich případě jde o 
výkon přenesené působnosti.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 
 
Na základě připomínky Ministerstva obrany budou újezdní 
úřady z textu vypuštěny. 

Ústecký kraj Čl. I bod 25 K bodu 25 - § 33 odst. 4  
Navrhujeme znění § 33 ponechat ve stávajícím znění:  

„(4) Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě 
poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. Terénní služby 
mohou být poskytovány také prostřednictvím elektronické nebo 
distanční hlasové komunikace.“  
Odůvodnění: 

Elektronická či distanční hlasová komunikace se stala v dnešní době 
přirozenou součástí poskytování sociálních služeb, a to nejen sociálních 

Vysvětleno 
 
Úprava je podle dojednaného stavu poskytování služeb, 
stávající právní úprava je bariérou pro poskytování těchto 
služeb. 
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služeb poskytovaných terénní formou, ale také u těch, které jsou 
poskytovány formou ambulantní či pobytovou (např. ve fázi jednání se 
zájemcem atp.). Z tohoto důvodu nepovažujeme za nezbytně nutné tuto 
skutečnost definovat zákonem. V případě, že se tak učiní, zvláště pak, je-li 
tak učiněno navrhovaným způsobem, připouští se, že všechny sociální 
služby poskytované terénní formou mohou pracovníci takovéto služby plně 
realizovat z pohodlí vlastního domova. Tím by ovšem vznikl nežádoucí 
paradox, neboť nejen, že nelze takto zajistit všechny základní činnosti všech 
těchto služeb a o kvalitě těch, jejichž zajištění pouze prostřednictvím 
elektronické nebo distanční hlasové komunikace je možné, lze oprávněně 
pochybovat, ale také se takto prakticky stanoví, že jako součást ostatních 
forem poskytování je využití telekomunikačních technologií nepřípustné. 
Současně je MPSV takto navrhovaná změna v rozporu se základními 
zásadami zákona, neboť se, krom jiného, razantně zúží prostor pro aktivitu 
na straně uživatele a jeho sociální začleňování. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 31 K bodu 31 - § 39 odst. 2 
Navrhujeme znění § 39 ponechat v původním znění:  
„(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní 
činnosti: 
f) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
g) pomoc při osobní hygieně, 
h) pomoc při zajištění stravy, 

i) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

j) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

k) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

l) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí., 

m) sociálně terapeutické činnosti, 

n) pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném 
sociálním prostředí.“ 

V důvodové zprávě je uvedeno, že důvodem doplnění sociálně terapeutické 
činnosti do základních činností tohoto druhu sociální služby je motivováno 
potřebou odlišit hood pečovatelské služby a podtrhnout jeho aktivizační 
charakter. Takto odůvodněná změna však s ohledem na skutečnost, že 

Vysvětleno 
 
Služba osobní asistence je a pečovatelská služba jsou dvě 
rozdílné služby. Rozsah jejích úkonů stanovuje prováděcí 
předpis odlišně jak v případě stávající úpravy, tak v případě 
připravované úpravy. U pečovatelské služby bude poskytnutí 
stravy a pomoc při zajištění stravy navráceno mezi základní 
činnosti, protože se jedná o tradiční činnost, kterou 
pečovatelská služba poskytuje a je po ní ze strany klientely 
poptávka.  
 
U činnosti „pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání 
v přirozeném sociálním prostředí“ se jedná o jakýsi „dohled“, 
toto slovo je však nevhodné, aby nedošlo v praxi k mylné 
záměně s „kontrolou klienta“. Jedná se o změnu poloh, 
eliminaci rizika pádu, ale také rizika spojeného s používáním 
spotřebičů, užíváním léků a celkovým stavem klienta. Tuto 
činnost již běžně v praxi služby poskytují jako fakultativní 
činnost a pro klienty i poskytovatele je její zařazení do 
základních činností přínosem. Přesné znění úkonu bude 
stanoveno v prováděcím předpise, jehož návrh bude 
předmětem samostatného mezirezortního připomínkového 
řízení. 
 
Sociálně terapeutické činnosti vymezuje prováděcí předpis 
jako činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 
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aktivizační činnosti jsou již obsaženy v ustanovení písm. e), které naopak 
nejsou součástí základních činností pečovatelské služby, je bezpředmětná a 
nadbytečná. Ani s ohledem na existenci běžně dostupných služeb 
orientovaných na sociálně terapeutické činnosti a sociální začleňování se 
požadavek zařadit tyto činnosti do základních činností osobní asistence 
nejeví jako nutný. Klade zbytečně vysoké nároky na personální zajištění 
sociální služby osobní asistence, neboť jde o specifickou činnost, kterou by 
neměl vykonávat pracovník, který pro tuto činnost nesplňuje odbornou 
způsobilost. Ke specifikaci úkonů základních činností, pokud je tato 
specifikace nezbytná, je určena prováděcí vyhláška. 
V důvodové zprávě je dále uvedeno, že pomoc při zajištění bezpečí a 
možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí je nespecifická podpora 
klientovi, kdy je pracovník služby osobní asistence přítomen po určitou 
dobu, kdy pomáhá především se změnou poloh, doprovází klienta při 
pohybu s cílem předejít pádu apod. Na základě tohoto zdůvodnění se 
domníváme, že není nezbytné, aby toto bylo definováno jako samostatná 
základní činnost, neboť je, v případě potřeby konkrétního uživatele služby, 
toto nedílnou součástí již specifikovaných činností, a to zejména činností 
uvedených v písm. a) až d). Tím, že jsou tyto činnosti běžně vykonávány 
v rámci již definovaných činností, lze předpokládat, že definování nové 
základní činnosti bude pro poskytovatele, zájemce či uživatele spíše matoucí 
(bude pro ně těžko identifikovatelné, co má být obsahem této činnosti), 
neboť bezpečí jako takové je v mnohém subjektivní pojem a možnost setrvat 
v přirozeném prostředí s sebou ve své podstatě přinášejí všechny již 
definované základní činnosti. Pokud vzniká potřeba některé činnosti více 
konkretizovat, pak je i v tomto případě lépe učinit tak v prováděcí vyhlášce. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporující sociální začleňování osob. Poskytovatel si 
vnitřními pravidly nastaví, jaký pracovník činnosti provádí. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 33 Navrhujeme znění § 40 odst. 2 upravit takto:  
 
„(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, 

c) pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném 
sociálním prostředí,  

           d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
           e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.“ 

 
Dosavadní písmena d) a e) navrhujeme označit jako písmena c) a d). 
Odůvodnění: 

V důvodové zprávě je uvedeno, že pomoc při zajištění bezpečí a možnosti 

Vysvětleno 
 
U činnosti „pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání 
v přirozeném sociálním prostředí“ se jedná o jakýsi „dohled“, 
toto slovo je však nevhodné, aby nedošlo v praxi k mylné 
záměně s „kontrolou klienta“. Jedná se o změnu poloh, 
eliminaci rizika pádu, ale také rizika spojeného s používáním 
spotřebičů, užíváním léků a celkovým stavem klienta. Tuto 
činnost již běžně v praxi pečovatelská služba poskytuje jako 
fakultativní činnost a pro klienty i poskytovatele je její 
zařazení do základních činností přínosem. Přesné znění 
úkonu bude stanoveno v prováděcím předpise, jehož návrh 
bude předmětem samostatného mezirezortního 
připomínkového řízení. 
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setrvání v přirozeném sociálním prostředí je nespecifická podpora klientovi, 
kdy je pracovník služby přítomen po určitou dobu, kdy pomáhá především se 
změnou poloh, doprovází klienta při pohybu s cílem předejít pádu apod. Na 
základě tohoto zdůvodnění se domníváme, že není nezbytné, aby toto bylo 
definováno jako samostatná základní činnost, neboť je, v případě potřeby 
konkrétního uživatele služby, toto nedílnou součástí již specifikovaných 
činností, a to zejména činností uvedených v písm. a) a b). Tím, že jsou tyto 
činnosti běžně vykonávány v rámci již definovaných činností, lze 
předpokládat, že definování nové základní činnosti bude pro poskytovatele, 
zájemce či uživatele spíše matoucí (bude pro ně těžko identifikovatelné, co 
má být obsahem této činnosti), neboť bezpečí jako takové je v mnohém 
subjektivní pojem a možnost setrvat v přirozeném prostředí s sebou ve své 
podstatě přináší všechny již definované základní činnosti. Pokud vzniká 
potřeba některé činnosti více konkretizovat, pak je i v tomto případě lépe, 
učinit tak v prováděcí vyhlášce.    

Tato připomínka je zásadní. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 40 K bodu 40 - § 47 odst. 3 
Navrhujeme znění § 47 odst. 3 upravit takto:  
„(3) Základní činností volitelnou jsou výchovné a vzdělávací činnosti, 
je-li služba poskytována osobě starší 18 let.“ 

Odůvodnění: 
S ohledem na znění ustanovení § 47 odst. 2 písm. i) a tedy zřejmé snaze 
rozlišit výchovné a vzdělávací činnosti pro nezletilé osoby a osoby starší 18 
let, jde pouze o formulační doladění, aby toto bylo jednoznačně patrné a 
v souladu s ustanovením § 48 odst. 3.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zůstanou u všech 
druhů sociálních služeb ve stávající úpravě a nebudou 
přesouvány do základních činností volitelných.  
 

Ústecký kraj Čl. I bod 45 K bodu 45 - § 49 odst. 1 
Navrhujeme znění § 49 odst. 1 upravit takto:  

„(1) V domovech sociální péče se poskytují pobytové služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, a osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního 
onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se 
stařeckou, Alzheimerovou s demencí, u Alzheimerovy nemoci, s 
vaskulární demencí a ostatními typy demencí u jiných onemocnění, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
V domovech sociální péče se také poskytují pobytové služby osobám 
s chronickým duševním onemocněním, osobám se závislostí na 
návykových látkách a osobám, které vedou rizikový způsob života, 
jejichž situace nebo zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby.“ 
Odůvodnění: 

Okruh osob, který vede rizikový způsob života, je velmi široký a ne vždy jde 

Vysvětleno 
 
Osoby se závislostí nebo takové, které vedou rizikový způsob 
života, mohou být i nesoběstačné osoby, v § je uvedeno 
„…Osobám se závislostí na návykových látkách a osobám, 
které vedou rizikový způsob života, jejichž situace nebo 
zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby.“  Poskytovatel si zaregistruje nepříznivou sociální 
situaci, kterou umí řešit a okruh osob, kterým bude službu 
poskytovat. Součástí registrace bude také popis realizace 
služby, který bude obsahovat způsob práce s klientem.  
 
Nejedná se tedy o řešení bytové situace. 
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o osoby, které potřebují pobytovou sociální službu tohoto druhu. Pokud 
pobytové zařízení potřebují, tak z důvodu věku nebo zdravotního stavu, 
čímž spadají do již definovaného okruhu osob. Domovy sociální péče by 
neměly být řešením bytové situace.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 49 K bodu 49 - § 52a 
Navrhujeme znění § 52a zcela vypustit.   
 
„(1) Osobám v terminálním stavu jsou poskytovány sociální služby ve 
speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu 
nebo poskytovateli paliativní péče v přirozeném sociálním prostředí 
osoby formou terénní služby. Součástí služby je pomoc osobám 
blízkým. 
 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu,  
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
d) sociálně terapeutické činnosti, 
e) aktivizační činnosti, 
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, 
g) psychosociální podpora při umírání, 
h) pomoc osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem spojeným 
s umíráním a úmrtím blízké osoby. 
(3) Základní činností volitelnou je pastorační a duchovní péče.“ 
Odůvodnění: 

Hospice jsou ve své podstatě s ohledem na výkon činností spíše 
zdravotnickým zařízením. Zařazení hospiců mezi druhy sociálních služeb 
není s touto skutečností v souladu. Navrhujeme proto toto ustanovení zcela 
vypustit s tím, že by bylo vhodnější tuto problematiku řešit např. 
prostřednictvím zákona o sociálně zdravotním pomezí. Pokud budou hospice 
zařazeny do systému sociálních služeb, lze předpokládat, že budou 
neoprávněně odčerpávat finanční prostředky určené pro oblast sociálních 
služeb, přestože převažuje zdravotní a ošetřovatelská péče. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Podpora při umírání je důležitá. ČR ji vnímá jako jednu 
z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti je i 
podpora sociální. Logickým systémem je tedy systém 
sociálních služeb. Sociální složka je v danou chvíli řešena 
tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče 
mají zaregistrovány různé druhy služeb jako je odborné 
sociální poradenství, odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se 
tyto služby ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto 
druhu služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto 
ubytování, strava a zdravotní péče – toto je financováno 
z veřejného zdravotního pojištění.  
 

Ústecký kraj Čl. I bod 57 Navrhujeme znění § 58 odst. 1 upravit takto:  
 

„(1) Služba pro rodinu je ambulantní, terénní nebo pobytová služba 
poskytovaná osobám se sociálními vazbami k osobám blízkým, zejména 
nezletilým dětem a osobám do věku 26 let, jednotlivým členům rodiny a 

Vysvětleno 
 
Na základě řady dalších připomínek nebude v § 58 upravena 
komplexně „služba pro rodinu“, dosavadní systematika 
zákona bude zachována. 
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rodině, nacházející se v nepříznivé sociální situaci ohrožující její funkčnost 
nebo celistvost. Služba se poskytuje členům rodiny s dítětem, u kterého je 
vývoj ohrožen v důsledku dopadů krizové sociální situace, kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci překonat, nebo u kterého existují další rizika 
ohrožení jeho vývoje. Služba je určena také dětem ohroženým nežádoucími 
společenskými jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu života osob předcházením 
nebo snížením sociálních rizik souvisejících se způsobem jejich života, 
umožnit jim lépe se orientovat v sociálním prostředí a vytvářet podmínky pro 
řešení jejich nepříznivé sociální situace, sociální začlenění dítěte, popřípadě 
reintegraci dítěte zpět do rodiny. Služba v azylovém domě pro rodiny s dětmi 
a služba poskytovaná nezletilým dětem a osobám do 26 let věku v terénní 
nebo ambulantní formě může být poskytována anonymně.“ 

Odůvodnění: 
Navrhujeme vyškrtnout poslední větu textu, neboť anonymní poskytování 
sociální služby tohoto druhu se nejeví jako opodstatněné. A to jednak 
s ohledem na skutečnost, že nejsou pod služby pro rodinu včleněna 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ačkoli je toto v důvodové zprávě 
uvedeno. A dále na skutečnost, že z hlediska sociální práce, její kontinuity a 
efektivity při řešení sociální situace osob, kterým je tato sociální služba 
určena, zvláště je-li spolupráce s dalšími institucemi (OSPOD atp.) 
nezbytná, je anonymita spíše překážkou. Stejně tak je překážkou 
v souvislosti s nově navrženým ustanovením § 76 odst. 2, týkající se 
stanovení úhrady za dítě, kterému je poskytována sociální služba dle § 58. 

Tato připomínka je zásadní. 
Ústecký kraj Čl. I bod 58 Navrhujeme znění § 58 odst. 1 a 2 upravit takto:  

„(1) Služba pro rodinu je ambulantní, terénní nebo pobytová služba 
poskytovaná  osobám se sociálními vazbami k osobám blízkým, zejména 
nezletilým dětem a osobám do věku 26 let, jednotlivým členům rodiny a 
rodině, nacházející se v nepříznivé sociální situaci ohrožující její funkčnost 
nebo celistvost. Služba se poskytuje členům rodiny s dítětem, u kterého je 
vývoj ohrožen v důsledku dopadů krizové sociální situace, kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci překonat, nebo u kterého existují další rizika 
ohrožení jeho vývoje. Služba je určena také dětem ohroženým nežádoucími 
společenskými jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu života osob předcházením 
nebo snížením sociálních rizik souvisejících se způsobem jejich života, 
umožnit jim lépe se orientovat v sociálním prostředí a vytvářet podmínky pro 
řešení jejich nepříznivé sociální situace, sociální začlenění dítěte, popřípadě 
reintegraci dítěte zpět do rodiny. Služba v azylovém domě pro rodiny s dětmi 
a služba poskytovaná nezletilým dětem a osobám do 26 let věku v terénní 
nebo ambulantní formě může být poskytována anonymně.  

2) Služba v pobytové formě je poskytována  
a) v azylovém domě pro rodiny s dětmi na přechodnou dobu 

Akceptováno 
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rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení, zejména pokud by v důsledku jejího neposkytnutí 
mohlo dojít k odloučení dítěte od rodičů, 

b) v domě na půl cesty na přechodnou dobu osobám od 15 do 26 
let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení,   

c) v azylovém zařízení pro děti 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, zejména v důsledku úmrtí 
rodičů nebo jejich hospitalizace, nebo je-li jeho život, jeho 
normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen 
nebo narušen, které je tělesně nebo duševně týrané nebo 
zneužívané nebo které se ocitlo v prostředí nebo situaci, které 
závažným způsobem ohrožují jeho základní práva; služba může 
být dítěti poskytnuta také na základě rozhodnutí soudu o 
předběžné úpravě poměrů dítěte, svěření dítěte do péče 
výchovným opatřením nebo o nařízení ústavní výchovy podle § 
971 odst. 2 občanského zákoníku, 

d) v pobytovém zařízení pro nezaopatřené děti nezaopatřenému 
dítěti bez doprovodu dospělé osoby, jehož rodiče dlouhodobě 
neplní nebo nevykonávají povinnosti plynoucí z rodičovské 
odpovědnosti a nemohou péči o dítě zabezpečit, trvá-li nebo 
má-li trvat taková nepříznivá sociální situace déle než 6 
měsíců.“ 

Odůvodnění: 
Navrhujeme vypustit z označení služeb pro rodinu slovo „azylový“, neboť je 
více než pravděpodobné, že bude docházet k záměně s druhem sociální 
služby „azylové domy“. 
Dále je nezbytné dát do souladu obsah souvisejících ustanovení (např. § 34).  

Tato připomínka je zásadní 
Ústecký kraj Čl. I bod 57 Navrhujeme v  § 58 odst. 2, písm. b) odstranit věkovou hranici 15 – 26 a 

namísto toho vložit věkovou hranici 18 – 26 let. Dále odstranit 
slova„…spojené se ztrátou bydlení.“ Po navržené úpravě § 58 odst. 2, písm. 
b) zní: 

„b) v domě na půl cesty na přechodnou dobu osobám od 18 – 26 let 
v nepříznivé sociální situaci“.  
Odůvodnění: 

Věková hranice musí být přizpůsobena svépravností, tj. způsobilosti nabývat 
pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem 

Vysvětleno 
 
Jde-li o věkovou hranici 15 let, je třeba uvést, že způsobilost 
dítěte k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby 
vychází z obecné úpravy svéprávnosti nezletilých osob podle 
§ 31 občanského zákoníku. Nezletilý starší 15 let je 
s ohledem na svůj věk a rozumovou a volní vyspělost 
svéprávný k tomu, aby uzavřel smlouvu o poskytnutí sociální 
služby. Osoba v tomto věku je zásadně způsobilá např. 
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(právně jednat).  
Ve věkové hranici 15 – 26 let chybí informace o tom, kdo bude za nezletilé 
uzavírat smlouvy o pobytu a kdo bude osoba odpovědná za výchovu. 
Nepříznivá sociální situace nemůže být limitována pouze ztrátou bydlení, 
služba musí být poskytována stabilně osobám 18 – 26 let v jakékoliv 
nepříznivé sociální situaci, nikoliv pouze při ztrátě bydlení. 

Tato připomínka je zásadní. 

uzavřít smlouvu podle zákoníku práce, tedy sjednat i místo 
výkonu práce a i podle předpisů o evidenci obyvatel změnu 
místa trvalého pobytu ohlašuje osoba starší 15 let sama. 
Současné vymezení uživatelů domů na půli cesty „po 
dosažení zletilosti“ není vhodné, neboť nejen, že nereflektuje 
skutečnost, že nezletilé osobě může být přiznána plná 
svéprávnost, ale nereflektuje ani plnou dílčí svéprávnost výše 
popsanou.  
 
V praxi tato úprava dosud vedla k obtížně řešitelným 
situacím, zejména v případě zájemců o tento typ služby, 
kterým dosud nebylo 18 let, avšak všechny ostatní podmínky 
pro její poskytnutí beze zbytku splňovaly. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 57 § 58 odst. 2 písm. c) 
Navrhujeme vyškrtnutí tohoto bodu ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a vrátit zpět do zákona č. 359/99Sb., o sociálně právní ochraně 
dětí.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Připomínka je ve formálním rozporu s výše uvedenou 
připomínkou ÚK k pojmu „azylové“.  V úpravě zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se ruší 
duplicitní úprava ambulantních služeb poskytovaných na 
základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 
které jsou obsahově totožné se sociálními službami pro 
rodiny a děti.  
 
Pokud jde o pobytová zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc (dále jen „ZDVOP“), jedná se svým charakterem 
rovněž o pobytovou sociální službu, jejíž setrvání v režimu 
zákona č. 359/1999 Sb. není důvodné.  
 
V zákoně č. 359/1999 Sb. zůstává ponechána pouze úprava 
pověření k výkonu specifických služeb v oblasti náhradní 
rodinné péče, neboť tyto služby nelze v tuto chvíli dost dobře 
podřadit pod sociální služby vzhledem k obtížnému 
vymezení „nepříznivé sociální situace“, na kterou by 
v případě zájemců o náhradní rodinnou péči měly takové 
služby reagovat. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 57 Navrhujeme v  § 58 odst. 2, písm. d) odstranit celý odstavec „..v pobytovém 
zařízení pro nezaopatřené děti nezaopatřenému dítěti bez doprovodu dospělé 
osoby, jehož rodiče dlouhodobě neplní nebo nevykonávají povinnosti 
plynoucí z rodičovské odpovědnosti a nemohou péči o dítě zabezpečit, trvá-
li nebo má-li trvat taková nepříznivá sociální situace déle než 6 měsíců.“ 

Odůvodnění: 

Vysvětleno 
 
Navrhovaná úprava služby poskytované v pobytovém 
zařízení pro děti, jejichž rodiče dlouhodobě neplní povinnosti 
nebo nevykonávají práva rodičů, nijak nezasahuje do činnosti 
a působnosti školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, 
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Tuto funkci plní zařízení dle zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

které v souladu s § 1 odst. 2 zákona  
č. 109/2002 Sb. zajišťují péči o děti výlučně na základě 
rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném 
opatření. V případě zde upravených pobytových služeb se 
naopak předpokládá poskytování služby primárně na 
smluvním základě.  
 
Jestliže bude o úpravě péče o dítě rozhodovat soud a nebude 
možné ponechat dítě v péči rodičů ani ho svěřit do náhradní 
rodinné péče, bude záležet na vyhodnocení soudu, jaký typ 
pobytového zařízení bude považovat za nejvhodnější 
náhradní výchovné prostředí pro konkrétní dítě s ohledem na 
jeho věk, individuální potřeby a místo bydliště. Pokud jde o 
pobytovou službu poskytovanou v azylovém zařízení pro děti 
(v rámci vypořádání připomínek v „domově pro děti na 
přechodnou dobu“), řada školských dětských domovů dnes 
současně provozuje i zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb.  
 
Provozovatelé těchto stávajících ZDVOP budou moci 
požádat o registraci k poskytování nově upravené služby 
pobytového zařízení pro děti na přechodnou dobu. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 57 Navrhujeme znění § 58 odst. 7 a 8 upravit takto:  

„(7) Základní činností volitelnou je poskytování materiální 
a potravinové pomoci. 

     (8) (7) Služba poskytovaná v manželských a rodinných 
poradnách obsahuje tyto základní činnosti: 
a) psychologická podpora,  
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

(7) (8) Základní činností volitelnou je poskytování 
psychologické podpory, není-li služba poskytována v manželských a 
rodinných poradnách, a materiální a potravinové pomoci.“ 
Odůvodnění: 

Navrhujeme vložit v rámci odborného sociálního poradenství již 
uplatňovanou základní činnost pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, což vnímáme jako nedílnou 
součást poskytování tohoto druhu sociální služby. 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty. 
Blíže srov. příloha k vypořádání s navrhovanou úpravou ve 
formě „úplného znění“ dotčených služeb (pobytová zařízení 
pro děti; domy na půl cesty; služby pro rodinu). 
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Současně navrhujeme zařadit psychologickou podporu do základní činnosti 
volitelné, a to s ohledem na ustanovení § 42a zákona o sociálně právní 
ochraně dětí a důvodovou zprávu. Neboť pobytové služby uvedené v § 58 
odst. 2 písm. c) a d) by mimo jiné měly, jakožto zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, i tuto činnost zajišťovat.  

Tato připomínka je zásadní. 
Ústecký kraj Čl. I bod 81 Navrhujeme znění §75 odst. 2 upravit takto:  

„(2) Základní činnosti pečovatelské služby se, s výjimkou nákladů za 
stravu poskytovanou v rámci základní činnosti volitelné uvedené v § 40 odst. 
3 2 písm. c), poskytuje bez úhrady ***“ 

 

Odůvodnění: 

Legislativně technická úprava v návaznosti na změnové úpravy provedené v 
§ 40 zákona. 

Připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 
Úprava ohledně poskytování stravy u pečovatelské služby 
nebude provedena, připomínka je tedy irelevantní. 

Ústecký kraj Čl. I bod 85 Navrhujeme znění § 76 odst. 2 upravit takto:  
„(2) Za poskytování pobytových sociálních služeb nezaopatřenému 

dítěti v zařízeních služby pro rodinu podle § 58 hradí rodiče dítěte nebo 
rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná 
fyzická osoba povinná výživou dítěte, úhradu za ubytování a stravu 
v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady za ubytování a 
stravu stanoví prováděcí právní předpis. Ustanovení § 74 odst. 2, 3 a 5 platí 
zde obdobně; je-li služba poskytována dítěti do 18 let, které službu využívá 
společně se sourozencem, platí zde obdobně také ustanovení § 74 odst. 4. Za 
poskytování pobytových sociálních služeb podle§ 58 osobám od 15 do 26 let 
a rodičům s dětmi hradí tyto osoby úhradu podle odstavce 1.“ 

Odůvodnění: 
Tato změna není předkladatelem dostatečně zdůvodněna. Není patrné, zda se 
jedná o handicapovaného sourozence umístěného dítěte (dovozeno 
z ustanovení § 74 odst. 4). Pokud ano a bude ho možné přijmout do zařízení 
dle § 58 (bez ohledu na jeho handicap), je otázkou, zda budou základní 
činnosti tak, jak jsou v § 58 uvedeny, postačující, a zda jeho zdravotní stav 
nebude vyžadovat ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Pokud nebude 
dořešeno, jak bude péče zajištěna v případě handicapovaného sourozence? 
Navrhujeme možnost jeho umístění v zařízení dle § 58 prozatím 
nepřipouštět. Pokud se jedná pouze o nesprávné pochopení tohoto 
ustanovení, navrhujeme doplnění řádného odůvodnění této změny 
v důvodové zprávě.  

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
MPSV vnímá za zcela zásadní neoddělování sourozenců. 
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Ústecký kraj Čl. I bod 90         Navrhujeme znění §79 odst. 5 písm. d) bod 1 upravit takto:  
„d) údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou 

1. název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování 
sociálních služeb, popřípadě požadavek na nezveřejňování 
místa zařízení, jde-li o sociální služby poskytované v zařízení 
služby pro rodinu podle § 58 odst. 2 písm. a), azylovém domě 
anebo pobytové sociální služby poskytované v intervenčním 
centru nebo v zařízení pro krizovou pomoc, územní působnost 
sociální služby a jméno oprávněné osoby, popřípadě 
požadavek na nezveřejňování místa zařízení, jde-li o sociální 
služby poskytované v zařízení služby pro rodinu podle § 58 
odst. 2 písm. a), azylovém domě anebo pobytové sociální 
služby poskytované v intervenčním centru nebo v zařízení pro 
krizovou pomoc,“ 

Odůvodnění: 

V bodě 1. navrhujeme výčet stanovit tak, aby nejprve byly uvedeny ty údaje, 
které jsou platné pro všechny sociální služby a pak teprve ty, které platí 
pouze pro vyjmenované druhy sociálních služeb.  

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Tento návrh není předmětem novelizace. 
 Z hlediska systematiky předmětného § 79 odst. 5 písm. d) je 
logické, aby údaje o nezveřejňování místa byl zařazen za 
údajem o místu nebo místech poskytování služby.   

Ústecký kraj Čl. I bod 92 Navrhujeme znění §79 odst. 5 písm. d) bod 3 upravit takto:  

„3. vymezení nepříznivé sociální situace a okruh osob, pro které je 
sociální služba určena, popřípadě jejich věková hranice a/nebo druh 
zdravotního postižení,“ 
Odůvodnění: 

V bodě 3. navrhujeme ponechat poskytovateli možnost stanovit si okruh 
osob také prostřednictvím věkové hranice či druhem zdravotního postižení. 
Poskytovatel tak může lépe specifikovat na jaký okruh osob, kterým je 
sociální služba určena, je zaměřen, což mu současně umožní nastavit si 
způsob poskytování dané sociální služby, včetně jejího zajištění (například 
personálního zajištění, materiálně technického vybavení atp.).  

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
V rámci nepříznivé sociální situaci a okruhu osob je možné 
již v registru dále vyspecifikovat, pojmy, které uvádíte 
v připomínce, požadované již obsahují.  
 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 93 Navrhujeme znění § 79 odst. 5 písm. d) bod 5 upravit takto:  

„5. popis personálního zajištění personálních podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb, jejich 
kapacitě a časové dostupnosti,“ 
Odůvodnění:  

Částečně akceptováno 
 
Text bude upraven následovně: 
„5. popis personálního zajištění odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb, a jejich okamžité kapacitě,“ 
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Formulace „zajištění personálních podmínek“ je výkladově zavádějící, neboť 
může být pojímána tak, že poskytovatel je povinen zajistit podmínky pro 
personál jako takový, nikoli personálně zajistit poskytování sociální služby. 
Dále navrhujeme doplnit další proměnné, které ovlivňují personální zajištění 
každé sociální služby, a to kapacitu a časovou dostupnost.   

Tato připomínka je zásadní. 

Druh sociální služby a její kapacita je základní 
charakteristika služby ve vztahu k potřebnosti personálu. 
Časovou dostupnost (provozní dobu) si upraví poskytovatel. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 94 Navrhujeme znění §79 odst. 5 písm. d) bod 8 upravit takto:  

„8. popis zajištění materiálních a technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb, jde-li o 
poskytování sociálních služeb podle § 47 až 49 a § 51,“ 
 
Odůvodnění:  

Zajištění materiálních a technických podmínek odpovídající druhu sociální 
služby je základní podmínkou registrace, a to obecně pro všechny druhy 
sociálních služeb, proto není opodstatněné zúžení pouze na některé druhy 
sociálních služeb. Stanovení materiálně technického standardu pro služby 
sociální péče poskytované pobytovou formou není v tomto případě 
relevantní.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 
 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 95 Navrhujeme znění § 79 odst. 5 písm. d) bod 11 upravit takto:  

„11. údaj, zda budou poskytovány základní činnosti volitelné v 
případě sociálních služeb podle § 40, 46 až 49, § 52a, § 57 až § 61, a § 69,“ 

Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnění o další výše uvedená ustanovení, neboť v rámci těchto 
sociálních služeb je rovněž možné poskytovat základní činnosti volitelné.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek ministerstvo ustupuje od návrhu 
základních činností volitelných.  

Ústecký kraj Čl. I bod 96 Navrhujeme znění § 79 odst. 5 písm. j) upravit takto:  

„j) doklad nebo jeho úředně ověřená kopie, že žadatel nemá daňové 
nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; tento doklad nesmí být starší než 
3 měsíce a v případě registrace poskytovatele jej nelze jej nahradit 
předložením splátkového kalendáře nebo povolení platit dlužné pojistné na 
sociální zabezpečení a penále ve splátkách.“ 

Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnění daného ustanovení tak, aby navrhované znění bylo 
platné pro nového poskytovatele, ale aby bylo možné v případě kontrol 
plnění registračních podmínek splátkový kalendář, případně povolení platit 
dlužné pojistné, přijmout jako doklad prokazující podmínku stanovenou § 

Vysvětleno 
 
Má-li poskytovatel stanovený splátkový kalendář, plyne z 
toho, že není bezdlužný. 
Splátkový kalendář sděluje, jakým způsobem je schopen 
poskytovatel závazky plnit a naopak potvrzuje, že u 
poskytovatele existuje dluh. 
 
Ve stávající právní úpravě i v návrhu novely se jedná nadále 
pouze o sledování bezdlužnosti u zákonem uvedených 
subjektů (zdravotní pojišťovny, správa soc. zabezpečení a 
finanční úřad). Nikde se v novele ZSS ani v jeho stávající 
úpravě nehovoří o dalších institucích (města, kraje, bankovní 
či nebankovní sektor). Na případné pohledávky u dalších 
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79 odst. 5 písm. j). V praxi může nastat situace, kdy je kontrolovaný subjekt 
s povinnými platbami v prodlení, doklad o bezdlužnosti neobdrží, nicméně 
se na něj v případě existence splátkového kalendáře prozatím nehledí jako 
na dlužníka (pokud je splátkový kalendář řádně plněn), neboť „dlužník“ je 
ten, u něhož se dlužná částka vymáhá jinými prostředky. Dále je třeba si 
uvědomit, že rušit poskytovatele, který leckdy registruje i několik desítek 
sociálních služeb a plní splátkový kalendář, je unáhlené, neefektivní a 
nesystematické. Zvláště vezmeme-li v potaz, že dlužen může být například 
jen zanedbatelnou částku.  

Tato připomínka je zásadní. 

subjektů se ustanovení nevztahuje.  
 
Ve stávající právní úpravě i v návrhu novely je doklad, že 
žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na 
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na 
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti. Nemělo by tedy docházet k 
výskytu poskytovatelů, kteří nesplňují tuto zákonem danou 
podmínku.  
 

Ústecký kraj Čl. I  nad 
rámec návrhu 

K § 79 odst. 5 písm. g) (není v rámci návrhu upravováno) 
Navrhujeme znění § 79 odst. 5 písm. g) upravit takto:  

„g) rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb 
uvedeného v § 34 odst. 1 písm. c) až f) a k) bod 2 až 5 vydané orgánem 
ochrany veřejného zdraví,“ 

Odůvodnění:  
Navrhujeme doplnit o výše uvedená ustanovení z důvodu poskytování 
daného druhu sociální služby nezletilým dětem.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak  
 
Nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
 
V souladu s úpravou dojde i k úpravě i dalších návazných 
ustanovení, včetně § 79.  
 

Ústecký kraj Čl. I bod 98 Navrhujeme znění § 79 odst. 6 upravit takto:  

„(6) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. g) ověřuje a doklady 
uvedené v odstavci 5 písm. h), půjde-li o doklad o vlastnickém právu 
k objektu nebo prostorám, a i) zajišťuje registrující orgán přednostně 
prostřednictvím informačních systémů veřejné správy podle jiných zákonů.“  

Odůvodnění:  
Navrhujeme znění ustanovení odst. 6 doplnit o specifikaci dokladů 
uvedených v § 79 odst. 5 písm. h), neboť doklady prokazující „jiné právo“ 
k objektu nebo prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány, 
prostřednictvím informačních systémů veřejné správy získat nelze (např. 
nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy atp.). Dále navrhujeme doplnění 
slova „přednostně“, neboť ne vždy jsou aktuálně platné dokumenty 
dokládané na základě ustanovení § 79 odst. 5 písm. i) v informačních 
systémech veřejné správy obsaženy (nejčastěji se jedná o zakladatelské 
dokumenty předkládané rejstříkovému soudu, kdy právnická či fyzická 
osoba změnu neoznámila, případně ji oznámila až na základě informací od 
registrujícího orgánu). Na základě tohoto doplnění bude možné, v případě, 
že nelze aktuálně platné doklady získat z informačních systémů veřejné 
správy, vyžádat si tyto doklady přímo od žadatele.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno částečně 
 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 99 Navrhujeme znění § 79 odst. 8 upravit takto:  Akceptováno jinak 
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„(8) Výčet nepříznivých sociálních situací, náležitosti popisu 
realizace poskytování sociálních služeb, minimální personální podmínky 
zajištění poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb a minimální 
materiální a technické podmínky poskytování sociálních služeb podle § 47 až 
49 a § 51 stanoví prováděcí právní předpis.“ 

Odůvodnění:  
Formulace „personální podmínky“ je výkladově zavádějící, neboť může být 
pojímána tak, že poskytovatel je povinen zajistit podmínky pro personál jako 
takový, nikoli personálně zajistit poskytování sociální služby. Předkladatel 
návrhu zákona používá několik výrazů pro totéž, což může být matoucí 
(mohou vzniknout dohady, zda nemá na mysli pokaždé něco jiného), např. 
personální zajištění, personální zabezpečení, personální podmínky atp., 
proto navrhujeme tyto pojmy sjednotit, a to na „personální zajištění“. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 104 Navrhujeme znění § 81 odst. 2 písm. i) upravit takto:  

„i) dobu platnosti rozhodnutí registrace poskytovaných sociálních 
služeb podle § 81a.“ 

Odůvodnění:  
Z takto obecné formulace není patrné, jaké rozhodnutí má předkladatel 
návrhu na mysli. Uvádět „dobu platnosti rozhodnutí“ ve své podstatě může 
znamenat, uvádět platnost registrace žadatele jako takové (rozhodnutí o 
registraci poskytovatele sociálních služeb). Avšak uvádět toto do rozhodnutí 
a následně postupovat v souladu s ustanovením § 81a, je v praxi v mnoha 
případech nerealizovatelné, neboť je vždy vydáváno úplné rozhodnutí, a to i 
v případě, kdy poskytovatel požádá o změnu registrace pouze u některé jím 
registrované sociální služby. Poskytovateli je vydáváno první rozhodnutí 
s určitým spektrem sociálních služeb, které je však v průběhu času 
proměnné (poskytovatel si registruje služby nové, mění jejich nastavení, 
některou ze služeb ruší atp.). Pokud by doba 5 let byla počítána od registrace 
jako takové (tedy od registrace poskytovatele), byly by sociální služby 
registrované při registraci poskytovatele kontrolovány v době do 5 let, jiné 
(„přiregistrované“ později) například už po roce, apod. Doba 5 let by tedy 
neměla být počítána od nabytí právní moci rozhodnutí o registraci žadatele, 
ale od registrace dané sociální služby. Odkaz na ustanovení § 81a je 
propojením se stanovenou dobou 5 let, aby bylo patrné, že stanovení doby 
není na rozhodnutí registrujícího orgánu. Předkladatelem navrhované znění 
je zavádějící, respektive může být pochopeno rozdílným způsobem, proto by 
mělo být přeformulováno. Dalším úskalím je, že v době vystavení 
rozhodnutí není správnímu orgánu známé, kdy dané rozhodnutí nabyde 
právní moci, bude tedy nezbytné v prvním rozhodnutí uvádět obecně, že 

Vysvětleno 
 
§ 81a se ruší. 
 
Rozhodnutí o registraci bude dále vydáváno žadateli na dobu 
neurčitou. Vnímáme, že institut zrušení registrace 
ministerstvem a nově navržený institut nucené správy, je 
dostatečná úprava pro zajištění bazální ochrany klienta, tudíž 
MPSV ustupuje od návrhu opakovaně „testovat“ podmínky 
poskytování, tedy obnovovat si registraci. 
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doba platnosti je 5 let od nabytí právní moci a teprve poté, při další změně 
rozhodnutí tuto dobu přesně specifikovat.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 105 Navrhujeme znění § 81a upravit takto:  

„Rozhodnutí o registraci sociálních služeb vydané žadateli poprvé 
platí 5 let ode dne nabytí právní moci. Před uplynutím této doby provede 
registrující orgán kontrolu plnění podmínek registrace pro vydání 
rozhodnutí o registraci. Jestliže poskytovatel sociálních služeb prokáže, že 
splňuje podmínky uvedené v § 79 a 80, registrující orgán bez žádosti vydá 
rozhodnutí o registraci sociálních služeb na dobu neurčitou.“ 

Odůvodnění:  
Viz výše, odůvodnění k bodu 104. Pokud bude 5 letá doba počítána od 
registrace sociální služby jako takové s tím, že bude-li končit tato lhůta u 
více poskytovatelem registrovaných sociálních služeb, budou tyto služby 
kontrolovány najednou. Navrhujeme neuvádět formulaci „poprvé“, neboť 
v případě přiregistrovaných sociálních služeb nepůjde o první rozhodnutí 
jako takové.  
Z předloženého návrhu není patrné, jak bude postupováno v případě 
stávajících poskytovatelů, zcela chybí přechodná ustanovení.  
Dále navrhujeme sjednotit pojmosloví, neboť ve své podstatě se jedná o 
podmínky registrace (viz § 79 odst. 1).  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 
§ 81a se ruší. 
 
Rozhodnutí o registraci bude dále vydáváno žadateli na dobu 
neurčitou. Vnímáme, že institut zrušení registrace 
ministerstvem a nově navržený institut nucené správy, je 
dostatečná úprava pro zajištění bazální ochrany klienta, tudíž 
MPSV ustupuje od návrhu opakovaně „testovat“ podmínky 
poskytování, tedy obnovovat si registraci. 

Ústecký kraj Čl. I bod 106 Navrhujeme znění §82 upravit takto:  

„(1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit 
registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti o 
registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5, s 
výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 
odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8. Poskytovatel 
sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny 
nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady.“ 

Odůvodnění:  
Navrhujeme ponechat oznamovací povinnost tak, jak byla stanovena, 
s vyjmutím údajů podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8, které se již 
nedokládají. V registračním spisu (potažmo v registru) by měly být 
k dohledání vždy aktuálně platné údaje, což je nezbytné zejména s ohledem 
na další systémy (např. financování sociálních služeb), vyhledávání 
vhodných sociálních služeb pro konkrétní osobu v nepříznivé sociální 
situaci, apod. Těžko očekávat, v době, kdy poskytovatelé řádně nevykáží ani 
údaje dle § 85 odst. 5 a neaktualizují ani údaje obsažené v katalogu 

Neakceptováno - rozpor 
 
Nelze předjímat, jak budou poskytovatelé změny touto 
formou hlásit. Naopak. Všechny tyto změny měli 
poskytovatelé povinnost hlásit i dle stávající právní úpravy. 
Nyní dojde ke zjednodušení hlášení změn, jelikož 
poskytovatelé nebudou muset změny doručovat příslušnému 
registrujícímu orgánu v písemné podobě, a nebudou muset 
dokládat žádné přílohy (úředně ověřené kopie dokladů o 
kvalifikaci, RT aj.)  Tyto doklady si ponechá poskytovatel u 
sebe a předloží je ke kontrole registrujícímu orgánu.  
 
Poskytovatelé budou mít přístup do aplikace OK registr, 
která je velmi podobná jako aplikace OK poskytovatel, se 
kterou při podávání žádostí o dotace poskytovatelé běžně 
pracují. Proto se nepředpokládá seznámení se s aplikací OK 
registr poskytovateli jako nadměrně zatěžující. 

 
Aplikace OK registr bude upravena tak, aby historie zápisů 
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sociálních služeb či na svých webových stránkách, že budou řádně tyto 
změny zaznamenávat do registru poskytovatelů sociálních služeb 
(aktualizace příloh jako je popis realizace poskytování sociálních služeb 
není ošetřena vůbec, přitom se jedná o důležitý dokument, ze kterého čerpá 
informace laická i odborná veřejnost). Je nemyslitelné, aby krajské úřady 
neměly průběžné povědomí o tom, jak je daná sociální služba aktuálně 
zajištěna. Jedná se zejména o personální zajištění jednotlivých sociálních 
služeb a odbornou způsobilost všech fyzických osob, které přímo poskytují 
tyto sociální služby, neboť jde o základní podmínku registrace, a přímo 
souvisejí s kvalitou poskytovaných služeb. Ale také o časovou dostupnost, 
která s výše uvedeným souvisí. Lze předpokládat, že krajské úřady 
povinnost dokládat údaje a doklady, které souvisejí s poskytováním 
sociálních služeb, stanoví v souvisejících systémech, neboť je ke svému 
rozhodování potřebují a nemohou si s ohledem na pracovní vytížení svých 
zaměstnanců dovolit, aby neustále sledovali, zda se v registru „něco“ 
změnilo či nikoli, a zda jsou tyto změny aktuální a validně zaznamenané, 
takže poskytovateli se nikterak citelně neuleví. Spíše naopak (pokud půjde o 
poskytovatele poskytujícího sociální služby v několika krajích, a požadavky 
jednotlivých krajů nebudou jednotné). Na krajské úřady byly převedeny 
kompetence týkající se financování sociálních služeb, ale postupně se jim 
odebírají nástroje, které umožňovaly získat povědomí o poskytovaných 
sociálních službách (nejprve přechod kompetencí provádění inspekcí 
poskytovaní sociálních služeb, nyní například zrušení oznamovací 
povinnosti). Přitom bez potřebných nástrojů bude pro krajské úřady takřka 
nemožné řádně plnit jim svěřené povinnosti a efektivně vynakládat finanční 
prostředky na zajištění sociálních služeb.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

změn prováděných poskytovatelem byla zachována. Každá 
zapsaná změna bude tedy snadno dohledatelná a 
kontrolovatelná. 
 
Jestliže novela zákona zamýšlí posílit kompetenci 
poskytovatelů ve smyslu hlášení údajů elektronickou cestou 
(přes aplikaci OK registr) a možnost ponechání veškerých 
dokladů o pracovnících u poskytovatele, pak musí být dána 
možnost registrujícímu orgánu tyto doklady zkontrolovat.  
 

Ústecký kraj Čl. I bod 107 Navrhujeme znění § 82 odst. 2 upravit takto:  

„(2) (3) O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o 
registraci podle § 81 odst. 2 podle § 81 odst. 2 písm. b) až f) h), vydává 
registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné 
žádosti poskytovatele sociálních služeb. Žádost o změnu registrace obsahuje 
údaje, kterých se změny týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování 
sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až po právní moci 
rozhodnutí o změně registrace.“ 

Odůvodnění:  
Navrhujeme doplnění povinnosti poskytovatele požádat i o změnu týkající 
se základní činnosti volitelné, která je sice povinnou náležitostí rozhodnutí, 
bude-li poskytována, ale žádné z ustanovení zákona nestanovuje 
oznamovací povinnost, pokud při poskytování základní činnosti volitelné 
dojde ke změně.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek ministerstvo ustupuje od návrhu 
základních činností volitelných. 
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Ústecký kraj Čl. I bod 108 Navrhujeme znění § 82 odst. 3 upravit takto:  

„(3) (4) Registrující orgán může rozhodnout o okamžitém zrušení 
registrace, jestliže při inspekci poskytování sociálních služeb byly zjištěny 
závažné nedostatky, jejichž důsledkem je bezprostřední ohrožení zdraví a 
života osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. Lhůta pro vydání 
rozhodnutí činí 5 pracovních dnů ode dne zahájení řízení. Podání odvolání 
nemá odkladný účinek. Krajský úřad současně se zahájením řízení o 
okamžitém zrušení registrace podá podnět ministerstvu pro postup podle § 
99a.“  

Odůvodnění:  
Zajistit navazující sociální služby pro uživatele rušené sociální služby, není 
otázkou jen několika dní, ale spíše týdnů či měsíců, během nichž nebude 
nikomu známo, jak je služba poskytována, a současně není prakticky žádná 
možnost toto poskytování ovlivnit. Navrhujeme proto, aby byla i v tomto 
případě bezodkladně využita možnost nucené správy (viz ustanovení § 99a). 
V případě, že bude krajským úřadem zahájeno řízení o okamžitém zrušení 
registrace, podá podnět ministerstvu k vydání rozhodnutí o zavedení nucené 
správy.  

Dále je třeba si uvědomit, že navrhované ustanovení nepřinese požadovaný 
účinek, jestliže se nezvýší kvalita podnětů, které jsou postupovány krajským 
úřadům. Okamžité zrušení sociální služby bude jen stěží proveditelné na 
základě inspekce poskytování sociálních služeb, pokud se v této oblasti nic 
nezmění. Již nyní zkušenosti z praxe poukazují na to, že podklady, které 
krajské úřady obdrží například jako podnět k zahájení řízení ve věci 
správního deliktu, nejsou bohužel k zahájení řízení dostatečně průkazné, a 
nebývají postupovány bezodkladně. A důkazy, které jsou podkladem pro 
okamžité zrušení sociální služby, musí být nezpochybnitelné, aby obstály i 
při jednání správního soudu.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 
Slovo „okamžité“ se vypouští“. 
 
MPSV rozhodne o zrušení registrace a o rozhodnutí 
informuje příslušný registrující orgán. Lhůta pro rozhodnutí 
se prodlouží na 30 dnů. 

Ústecký kraj Čl. I bod nad 
rámec návrhu 

Navrhujeme znění § 82 odst. 6 upravit takto:  

„(5) (6) (7) Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže 
poskytovatel sociálních služeb nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě 
do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci. V případě, kdy 
poskytovatel sociálních služeb nezapočne poskytování jen některé ze 
sociálních služeb uvedených v rozhodnutí o registraci, pozbývá ve 
stanovené lhůtě platnost registrace jen této sociální služby.“  

Odůvodnění:  
Navrhujeme doplnění v souvislosti s uplatňovanou praxí, která však není 
v zákoně o sociálních službách dostatečně upravena, neboť „rozhodnutí o 
registraci“ je používáno v souvislosti s registrací žadatele jako poskytovatele 

Vysvětleno 
 
Týká se i situace, kdy rozhodnutí o registraci obsahuje 
několik sociálních služeb a poskytovatel nezapočne 
poskytovat pouze jednu (nebo několik) z nich - v tomto 
případě pozbude platnost registrace pouze této konkrétní 
sociální služby (služeb).  
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sociálních služeb. Skutečnost, že se lhůta 6 měsíců vztahuje i na nezahájení 
poskytování jen některé sociální služby tak není dostatečně ošetřena (jak 
tomu je například v jiném případě v ustanovení § 82 odst. 4 platného znění 
zákona)  

Tato připomínka je zásadní. 
 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 113 Navrhujeme znění § 85 odst. 5 upravit takto:  

„(5) Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje o kapacitě, 
personálním, materiálním a technickém a personálním zabezpečení 
zajištění, poskytování základních činností včetně základních činností 
volitelných a fakultativních činností a financování jednotlivých sociálních 
služeb, a zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba 
poskytována, a o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o 
poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3, a údaje o počtu 
osob, u kterých byla použita opatření omezující pohyb osob, a o četnosti 
jejich použití podle druhů těchto opatření, a to pro účely analytické a 
koncepční činnosti ministerstva. Poskytovatel sociálních služeb, který je 
zapsán v registru, je povinen tyto údaje sdělovat krajskému úřadu 
uvedenému v odstavci 1 prostřednictvím elektronického systému na tiskopisu 
předepsaném ministerstvem, a to ve lhůtě do 30. června za předchozí 
kalendářní rok. Příslušný krajský úřad kontroluje správnost a úplnost těchto 
údajů.“ 

Odůvodnění:  
Navrhujeme sjednotit pojmosloví (zákon používá krom jiného pojem 
„personální zajištění“), Tento termín je výstižnější, neboť je patrné, že jde o 
popis toho, jak je sociální služba personálně zajištěna, zatímco označení 
„personální podmínky“ může být zavádějící (viz též odůvodnění k bodu 99 
pod číslem připomínky 20). Dále navrhujeme odstranit povinnost krajského 
úřadu kontrolovat správnost a úplnost údajů. Tato povinnost není reálně 
splnitelná, neboť pro kontrolu některých poskytovatelem zadávaných údajů 
nejsou k dispozici podklady. V případě, že nebude v zákoně zachováno 
ustanovení § 82 odst. 1, nebudou mít krajské úřady k dispozici ani to málo, 
co mají nyní.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 

Ústecký kraj Čl. I bod 114 Navrhujeme znění § 85 odst. 7 zcela vypustit 
Odůvodnění:  

Poskytovatelé v oznamování změn nejsou příliš důslední. Situace se 
znatelně zlepšila po té, co je neplnění této povinnosti sankcionováno. 
Domněnka, že budou poskytovatelé řádně a ve stanovené lhůtě sami měnit 
údaje v registru, je s ohledem dosavadní zkušenosti z praxe nereálná. A to 
bez ohledu na to, že i nesplnění povinnosti podle § 85 odst. 7 je taktéž 

Akceptováno částečně 
 
Všechny tyto změny měli poskytovatelé povinnost hlásit i dle 
stávající právní úpravy. Nyní dojde ke zjednodušení hlášení 
změn, jelikož poskytovatelé nebudou muset změny doručovat 
příslušnému registrujícímu orgánu v písemné podobě, a 
nebudou muset dokládat žádné přílohy (úředně ověřené kopie 
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sankcionováno, neboť je všem zúčastněným zcela zřejmé, že neplnění této 
povinnosti nebude v mnohých případech možné zjistit a následně dostatečně 
prokázat. Aby byl registrační spis a registr jako zdroj informací o 
poskytovateli dostatečně přínosný, musí být údaje a doklady v něm obsažené 
aktuálně platné. Jinak je jako zdroj vesměs bezcenný. Tato skutečnost je 
však neakceptovatelná, neboť obsažené informace jsou potřebné pro další 
rozhodování nejen dotčených orgánů, ale i odborné a laické veřejnosti. 
Z tohoto důvodu navrhujeme ponechání ustanovení § 82 odst. 1 (viz 
odůvodnění výše). Je zcela neakceptovatelné, aby registrující orgán neměl 
povědomí o personálním zajištění, a to jak z hlediska samotné struktury, tak 
z hlediska odborné způsobilosti pracovníků přímé péče. A to zejména 
s ohledem na skutečnost, že dostatečné personální zajištění je základní 
podmínkou registrace, jejíž neplnění je důvodem pro rozhodnutí o zrušení 
registrace, a také je jedním ze základních předpokladů pro kvalitu 
poskytované sociální služby, která má krom jiného přímou souvislost se 
zařazováním sociálních služeb do krajských sítí a jejich financováním. Svou 
roli má i samotná časová dostupnost (provozní doba) sociální služby, což je 
proměnná, která má taktéž souvislost s kvalitou služby, neboť pokud je 
sociální služba dostupná spíše ojediněle nelze očekávat, že zde bude 
probíhat kontinuální, systematická a tím pádem i efektivní sociální práce 
(apod.). S ohledem na financování těchto služeb je pro krajské úřady 
neakceptovatelné, aby byl tento údaj svévolně měněn. Z praxe je známa řada 
případů, kdy se poskytovatel dotazoval na možnost uzavřít sociální službu 
například po dobu letních prázdnin, Vánoc či z důvodu „celozávodní 
dovolené“, přičemž mu bylo vysvětleno, že toto není možné. Pokud si údaj o 
časové dostupnosti bude poskytovatel měnit sám v neomezeném rozsahu, 
tzn., že může ve své podstatě zúžit provozní dobu například na 1 den 
v týdnu či v měsíci nebo poskytování služby na nějaký čas zcela přerušit, 
aniž by toto krajský úřad věděl a mohl zasáhnout, nemůže být po krajských 
úřadech požadováno, aby zaručil dostupnost jednotlivých druhů sociálních 
služeb, a současně efektivní vynakládání finančních prostředků. Bohužel 
situace je taková, že nejen že mnozí poskytovatelé nejsou schopni řádně 
aktualizovat své vlastní webové stránky, ale ani údaje, k jejichž aktualizaci 
se zavázali (např. základní údaje v katalogu sociálních služeb), ale také 
leckdy neřeší souvislosti a požadují změny, které nejsou možné, na což jsou 
upozorněni až registrujícím orgánem. K zajištění určité časové dostupnosti a 
odpovídajícímu personálnímu zajištění se poskytovatelé zavazují i v 
souvislosti s čerpáním finančních prostředků a neměli by je měnit bez 
vědomí donátora. Argument, že donátor potřebné informace může získat 
z registru poskytovatelů sociální služeb je bezpředmětný, neboť není 
prakticky žádná jistota, že zde uvedené údaje budou aktuální a dále není 
s ohledem na pracovní vytížení pracovníků těchto donátorů možné, aby jimi 
byly průběžně sledovány údaje všech registrovaných sociálních služeb, zda 

dokladů o kvalifikaci, RT aj.)  Tyto doklady si ponechá 
poskytovatel u sebe a předloží je ke kontrole registrujícímu 
orgánu.  
 
Rozhodně nelze důležitost hlášení těchto změn podceňovat. 
Pokud nebudou klienti, jejich rodinní příslušníci a široká 
veřejnost informována o změnách, které se služby dotýkají, 
pak jistě dojde ke snížení prestiže služby, služba se bude jevit 
jako nespolehlivá. Nebudou-li aktuální údaje o službě, 
nebude se moci na službu případný zájemce obrátit.  
 
Poskytovatelé budou mít přístup do aplikace OK registr, 
která je velmi podobná jako aplikace OK poskytovatel, se 
kterou při podávání žádostí o dotace poskytovatelé běžně 
pracují. Proto se nepředpokládá seznámení se s aplikací OK 
registr poskytovateli jako nadměrně zatěžující. 
 
Aplikace OK registr bude upravena tak, aby historie zápisů 
změn prováděných poskytovatelem byla zachována. Každá 
zapsaná změna bude tedy snadno dohledatelná a 
kontrolovatelná.  
 
Aplikace OK registr bude upravena pro vkládání 
požadovaných změn poskytovateli. Nahlížet na tyto změny 
bude moci pouze registrující pracovník, údaje nebudou 
veřejně dostupné. 
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v nich nedošlo ke změně.   
Tato připomínka je zásadní. 

Ústecký kraj Čl. I bod 117 Navrhujeme znění § 88 písm. c) ponechat v původním znění:  

„c) vést evidenci odmítnutých žadatelů o sociální službu, evidenci 
žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby,“ 

Odůvodnění:  
Předkladatelem navržená formulace může být zavádějící, neboť není zcela 
patrné, o jaké odmítnutí se jedná, zda pouze o případy, kdy je žadatel 
odmítnut jednou pro vždy, anebo i o případy, kdy je žadatel odmítnut s tím, 
že bude osloven, jakmile se uvolní kapacita sociální služby. Povinnost 
předkladatelem nebyla konkretizována, jak uvádí v důvodové zprávě, 
naopak je možné ji vnímat několika způsoby.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno částečně 
 
Formulace změněna podle doručených připomínek 
k ustanovení § 88 písm. c): 
 
Vést evidenci žadatelů o sociální službu, s kterými nemohl 
uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů 
uvedených v § 91 odst. 3 

 

Ústecký kraj Čl. I bod 117 Navrhujeme znění § 88 písm. e) upravit takto:  

„e) společně s osobou, které poskytuje sociální službu, plánovat a 
hodnotit průběh poskytování sociální služby podle sjednaného cíle 
spolupráce a uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby společně 
s osobou, které poskytuje sociální službu, je-li to možné s ohledem na její 
zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich 
zákonných zástupců nebo opatrovníků, a vést písemné individuální 
záznamy o průběhu poskytování sociální služby této osobě a jeho 
hodnocení; plnění této povinnosti koordinuje sociální pracovník,“ 

Odůvodnění:  
Navrhujeme změny předloženého znění tak, aby bylo patrné, jak může 
poskytovatel postupovat v případě, že uživatel nebude schopen plánovat a 
hodnotit průběh poskytování sociální služby sám, přičemž vstupovat do 
tohoto procesu je legitimní právo zákonného zástupce. A současně, aby byla 
stanovena poskytovateli povinnost vést záznamy nejen o průběhu 
poskytování sociální služby, ale také i o jeho hodnocení. 

Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno částečně 
 
Formulace ustanovení § 88 písm. e) bude v souladu 
s doručenými připomínkami k ustanovení § 88 písm. e) 
změněna takto: 
 
§ 88 písm. e) 
Společně s osobou, které poskytuje sociální službu 
s ohledem na nepříznivou sociální situaci, kterou s osobou 
řeší, plánuje a hodnotí průběh poskytování sociální služby 
podle sjednaného cíle spolupráce sjednaných cílů 
spolupráce a uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby 
(požadavek neplatí pro osoby, kterým poskytovatel 
poskytuje sociální službu na základě rozhodnutí soudu), a 
vést písemné individuální záznamy o průběhu a hodnocení 
poskytování sociální služby této osobě, plnění této povinnosti 
koordinuje sociální pracovník. 
 
Odůvodnění: 
Ad první část věty (do požadavku vedení písemných 
záznamů) 
Nesouhlasíme se zapracováním požadavku „ze strany těchto 
osob, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu“. Doplněním 
tohoto pojmu by se vneslo do poskytování sociálních služeb 
více problematických otázek. Kdo by hodnotil a jak v jaké 
formě doplněnou skutečnost, apod.? 
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V případě poskytování sociální služby je plánování 
považováno za nepodkročitelnou povinnost u všech klientů a 
druhů sociálních služeb, ovšem ne vždy je možný stejný 
rozsah, apod. Je vždy nezbytné postupovat individuálně, 
zajišťovat klientovi vyšší či nižší míru podpory a plánovat 
podle jeho skutečných potřeb. Do návrhu novely se 
zapracovává pojem, který se nyní v zákonu a prováděcím 
předpisu zdůrazňuje a upravuje se již v samotném počátku 
poskytování sociální služby tj. registraci. Jedná se o pojem 
nepříznivá sociální situace. Proto upravujeme znění 
povinnosti tímto pojmem, je již zohledněn v dílčích 
vztahujících se kritériích toto povinnosti. 
Poskytovatel by měl vždy být schopen zjišťovat minimálně 
vůli/nevůli, potřeby klienta, když není např. možná verbální. 
Podle toho by také mělo vypadat plánování. Individuální 
přístup a jeho zaznamenávání o každém klientovi 
považujeme v sociální službě za nezbytné a možné.  
 
K požadavku doplnění opatrovníka, zákonného zástupce, 
apod. Požadavek nebude zapracován. Je rozhodně nezbytné, 
aby se podílely i další osoby, které jsou podstatné pro 
plánování pomoci a podpory klientovi. Ať je to zákonný 
zástupce či opatrovník. Jde ale především o péči klientovi a 
sledování jeho potřeb, řešení jeho nepříznivé sociální situace. 
Další osoby jsou však žádoucí a je dobré jejich zapojení pro 
smysluplnost. Pak by ale výčet byl nedostačující. Není to jen 
opatrovník, zákonný zástupce, ale jsou i nové instituty 
zastoupení podle NOZ. Považujeme za lepší zapracovat 
zapojení dalších osob do metodického výkladu. Za 
nepřijatelné považujeme plánování bez osoby pouze se 
zákonným zástupcem či opatrovníkem bez osoby samotné. 
Do části individuálního záznamu doplňujeme ve znění 
připomínky „a jeho hodnocení“. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 137 § 93a odst. 2 
Navrhujeme změnit citované ustanovení takto: 

„(2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou povinni vést záznamy o 
činnostech sociální práce vykonávané podle § 91d, § 92 a 93 ve 
Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka, který je součástí 
Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Za účelem 
zprostředkování a zaměření pomoci osobám uvedeným v § 91d, § 92 a 93 
jsou zaměstnanci uvedení v odstavci 1 oprávněni předávat si vzájemně údaje 
týkající se těchto osob, a to na základě jejich souhlasu.“ 

Akceptováno 
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Odůvodnění: 
Považujeme další vytváření dokladu o souhlasu za zbytečně zatěžující. 
Dotčené orgány jsou vázány mlčenlivostí danou jim zákonem. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 138 § 93a odst. 3 
Navrhujeme tento odstavec vypustit. 
Odůvodnění: 

Předkladatel návrhu zákona by měl současně s tímto zákonem předložit 
k připomínkování i návrh prováděcího právního předpisu ke standardům 
sociální práce. Jestliže obsah standardů sociální práce není znám, není 
možné nově doplněný odstavec připomínkovat a tedy ani uvádět do zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 
Teze prováděcích právních předpisů byly přiloženy jen pro 
informaci. Vaše připomínky budou zohledněny při formulaci 
finálního návrhu, který bude předmětem samostatného 
mezirezortního připomínkového řízení. 
 
Standardy výkonu činností sociální práce ve veřejné správě  
 
Hlavní cíle sociální práce:  
Ochrana důstojnosti a odborná podpora osob ohrožených 
sociálním vyloučením 
Snížení rizika závislosti osob na sociální práci – podpora 
samostatnosti 
 
Výkon činností sociální práce zajišťuje sociální pracovník a 
provádí:  
1) analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální 

oblasti, 
2) zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně 

právních problémů, 
3) depistážní činnost, poskytuje krizovou pomoc, 
4) poskytuje sociální poradenství a sociální rehabilitaci, 
5) zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje, 
6) vykonává sociální šetření včetně zpracování 

individuálního plánu, 
7) vyhodnocuje sociální situaci s míru potřeb osob/osoby a 

navrhuje způsob řešení, 
8) spolupracuje s příslušnými institucemi a dalšími aktéry 

v sociální oblasti za účelem řešení nepříznivé sociální 
situace,  

9) zprostředkovává poskytování sociálních služeb včetně 
další pomoci, 

10) zpracovává Standardizovaný záznam sociálního 
pracovníka (SZSP) popř. spisovou dokumentaci 
(písemné záznamy, záznamy ostatních institucí popř. 
dalších odborných pracovníků – psycholog, psychiatr, 
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lékař apod.) 

 
Sociální pracovník v praxi: 
- vyhledává klienty nacházející se v nepříznivé sociální 

situaci jako je např. ohrožení ztrátou bydlení, zhoršující 
se zdravotní stav, nedostatek finančních prostředků, 

- naváže osobní kontakt včetně přímé komunikace 
s klientem, udržuje intenzitu vztahu potřebnou 
především pro účely řešení konkrétní situace, 

- identifikuje potřeby klienta a ve spolupráci s ním určí 
postup vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace, 

- poskytuje sociální poradenství zaměřené na řešení 
nepříznivé sociální situace a zprostředkování další 
pomoci klientovi, 

- provádí sociální šetření za účelem získání a 
vyhodnocení komplexních informací o aktuální situaci 
klienta, včetně identifikace potřeb jeho rodiny, resp. 
sociálního okolí a společně posuzovaných osob, 

- volí vhodné metody a postupy pro řešení nepříznivé 
sociální situace (poradenský rozhovor, doprovod apod.) 

- jedná a spolupracuje s příslušnými institucemi a 
odbornými pracovníky (případová konference apod.) 

- zpracovává SZSP a spisovou dokumentaci (důraz na 
mlčenlivost) 

 
Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka  
 
Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka 
stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Činnosti sociálního pracovníka stanoví § 109 a předpoklady 
pro výkon povolání sociálního pracovníka, včetně odborné 
způsobilosti, stanoví § 110 zákona  
o sociálních službách. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 139  § 93b 
Navrhujeme tento paragraf vypustit 

Odůvodnění: 
Na vedoucí zaměstnance se vztahuje zákon o úřednících, které stanoví 
povinné penzum vzdělávání vedoucích úředníků, je na každém vedoucím 

Vysvětleno 
 
Navrhované ustanovení podporuje zvyšování kvality výkonu 
sociální práce, když vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí, 
organizují a kontrolují činnost sociálních pracovníků, by měli 
být alespoň v základním rozsahu orientováni v problematice 
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zaměstnanci se zaměřit na získání informací, které jsou pro výkon funkce 
potřebné. 

Tato připomínka je zásadní. 

sociálního zabezpečení a sociální práce, protože jejich 
rozhodnutí přímo ovlivňují kvalitu výkonu sociální práce 
směrem ke klientům sociální práce. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 147 Navrhujeme znění § 99a odst. 1 upravit takto:  

„(1) Ministerstvo může na základě podnětu krajského úřadu, 
v případě zahájení řízení o okamžitém zrušení registrace podle § 82 odst. 3 
4, nebo inspekce poskytování sociálních služeb zavést nucenou správu 
poskytovatele sociálních služeb, jestliže předchozí opatření k nápravě 
nedostatků zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb nebo 
uložení pokuty nevedlo k nápravě a důsledkem neplnění povinností 
poskytovatele sociálních služeb je ohrožení života nebo zdraví osob, kterým 
poskytuje sociální služby, anebo porušení jejich základních lidských práv a 
důstojnosti.“ 

Odůvodnění:  
Navrhujeme změnit znění ustanovení tak, aby podnět pro zavedení nucené 
správy mohl podat i krajský úřad (viz navrhované znění a odůvodnění 
k bodu 108).  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 
Vysvětlení viz výše. 

Ústecký kraj Čl. I bod 150 3. § 101 odst. 3 

Navrhujeme následující znění: 

 

„(3) Minimální výše alokace finančních prostředků na dotace podle § 
101a, § 101b a  § 102 až 104 na příslušný rozpočtový rok činí částku 
minimálně ve výši dotace poskytnuté v předchozím roce na  dotace podle § 
101a, § 101b a  § 102 až 104.“ 

Odůvodnění: 
Toto lze chápat tak, že se sečtou dotace na sociální služby (§ 101 a), dotace 
dle § 101b (dosud jsme tyto prostředky nedostávali na dofinancování 
pečovatelské služby a osobní asistence, které mají bezúhradové klienty dle 
zákona), dotace na sociální práci (§ 102 a 103) a udělá se z toho průměr za 
3 roky. S tím nelze souhlasit. Nevíme, zda dotace na sociální služby (§ 
101a) nebude ještě pokrácena o částku dotace, kterou MPSV poskytne na 
plnění povinností dle § 101b. Mohlo by dojít ke snížení prostředků, které 
obdržíme na aktuální rok oproti roku předchozímu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Ministerstvo trvá na návrhu – tedy minimální výše dotace se 
bude počítat z částky za poslední tři roky.  
 
Od § 101b, odst. 2 ministerstvo ustupuje.  
Do průměru se bude započítávat i finance na „bezúhradové 
klienty“.  
 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 158 Navrhujeme znění § 107 odst. 2 písm. b) upravit takto:  

„b) nevede evidenci odmítnutých žadatelů o sociální službu podle § 

Akceptováno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



210 
 

88 písm. c),“ 
Odůvodnění:  

Viz odůvodnění k bodu 117.  
Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Ústecký kraj Čl. I bod 158 Navrhujeme znění § 107 odst. 2 písm. c) upravit takto:  
„c) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které poskytuje sociální 

služby, průběh poskytování sociální služby nebo nevede písemné 
individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a jeho 
hodnocení podle § 88 písm. e),“ 

 
Odůvodnění:  

Viz odůvodnění k bodu 117. Předkladatelem navrhované znění váže správní 
delikt na skutečnost, zda bude či nikoli plánován a hodnocen průběh 
poskytování sociální služby společně s osobou, které je poskytována sociální 
služba, a to bez ohledu na skutečnost, zda je tato osoba s ohledem na svůj 
zdravotní stav vůbec schopna se na těchto činnostech podílet. V praxi jistě 
budou případy, kdy se bude tato osoba moci podílet pouze částečně, ale také 
případy, kdy se objektivně nebude schopna podílet vůbec nebo jen 
minimálně. A bude jen na subjektivním zvážení každého inspektora, zda je 
toto zapojení dostatečné. Poskytovatel nemá v tomto případě prakticky 
žádnou právní jistotu, že nebude sankcionován za něco, co ve své podstatě 
neovlivní.  

Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno částečně 
 
V souladu s vypořádáním připomínky všech připomínkových 
míst k § 107 odst. 2 písm. c) se formulace mění takto: 
 
§ 107 odst. 2 písm. c) 
Neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které poskytuje 
sociální službu s ohledem na nepříznivou sociální situaci, 
kterou s osobou řeší  průběh poskytování sociální služby 
nebo nevede písemné individuální záznamy o průběhu a 
hodnocení poskytování sociální služby této osobě podle § 88 
e). 
 
Odůvodnění: 
Považujeme za nezbytné, aby se osoba podílela vždy. 
Zapojení samozřejmě odpovídá jejím možnostem, stavu, 
apod. Více popsáno k bodu 117 - § 88 písm. e). Poskytovatel 
samozřejmě podle v rámci své odbornosti zpracuje 
individuální záznamy a povede individuální plán podle 
řešené nepříznivé sociální situace klienta. Klient se může 
podílet pouze i projevem vůle a poskytovatel by měl bazální 
potřeby a projevy vůle klienta znát. V opačném případě je 
otázkou, jak může být služba klientovi poskytována a jak je 
zajištěna profesionální výkon sociální práce ve službě. 
Subjektivní výklad inspektora je zcela minimalizován tím, že 
je stanoveno objektivní měřítko – s ohledem na nepříznivou 
sociální situaci, kterou s klientem řeší. Je tak zaručena právní 
jistota poskytovateli.  
Hodnocení se zapracovává, tak jako u samotné povinnosti. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 158 Navrhujeme znění § 107 odst. 2 písm. l) upravit takto:  
„l) neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1 a 2,“ 
Odůvodnění:  

Navrhujeme vložit také odst. 2, v případě ponechání odst. 1 (viz navrhované 
znění a odůvodnění k bodu 106).  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 

Ústecký kraj Čl. I nad 
rámec návrh 

Navrhujeme znění § 107 odst. 2 písm. p) ponechat:  

„p) uzavře smlouvu, která neobsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 

Neakceptováno 
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odst. 2,“ 

Odůvodnění: 
Zákon stanovuje náležitosti smlouvy, tj. stanovuje určitou povinnost, jejíž 
plnění bude kontrolováno (viz ustanovení § 97 odst. 3), avšak její neplnění 
zrušením ustanovení § 107 odst. 2 písm. p) nebude sankcionováno. Je 
z hlediska ochrany osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, 
neakceptovatelné, aby tato povinnost nebyla vymahatelná. Ponecháním 
vymahatelnosti práva prostřednictvím jiných nástrojů, je zdlouhavé, a často 
k nim není přistoupeno, neboť jejich využití není daná osoba schopna, a není 
toho schopen ani její zákonný zástupce.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Předkladatel se rozhodl v rámci této novely požadovanou 
skutkovou podstatu správního deliktu z právní úpravy 
vypustit. Kontrolu náležitostí smlouvy považujeme za 
podstatnou, proto zůstává v ustanoveních předmětu inspekce 
poskytování sociálních služeb, ale jejich nepovažujeme za 
nezbytné, aby zůstala tato skutková podstata v části zákona, 
která definuje správní delikty. Sankcionování poskytovatelů 
za především formální nedostatky, kterými opomenutí dílčích 
náležitostí je, považujeme za zatěžující pro poskytovatele a 
nadměrně přísné, formální požadavek, a to i s ohledem na 
další skutkové podstaty ustanovení § 107 zákona. 

To neznamená, že nebude tento zákonný požadavek na 
poskytovatele kontrolován a že nebude vymahatelný. I nadále 
zůstávají ustanovení sankcionovatelná, a to prostřednictvím 
uložených opatření, které jsou definovány § 98 odst. 5 
zákona. Je plně v pravomoci inspekce zvážit, o jak závažný 
nedostatek se jedná a stanovit tomu odpovídající lhůtu pro 
nápravu. Současně je součástí právní úpravy § 107 písm. m.), 
které stanoví, že se poskytovatel dopustí správního deliktu, 
jestliže nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření k 
odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo nepodá 
písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5. 
S ohledem na skutkovou podstatu požadovaného správního 
deliktu připomínkovým místem, považujeme zákonem 
definované kontrolní a sankční mechanismy za dostatečné. 

 
Ústecký kraj Čl. I bod 161 Navrhujeme znění § 107 odst. 2 písm. p) upravit takto:  

„p) porušuje povinnost dodržovat lidská práva a svobody osoby, které 
poskytuje sociální služby, stanovenou v § 88 písm. f).“ 

Odůvodnění:  
Doporučujeme změnu formulace, neboť předkladatelem navržené znění je 
z hlediska výrokové logiky nesmyslné („porušovat“ versus „v rozporu“).  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno částečně 
 
Znění povinnosti bude zachováno. 
Ale budou specifikována kritéria standardů kvality o 
konkrétní skutkové podstaty, které budou identifikovány jako 
nejčastější pochybení/zjištění v oblasti ochrany lidských práv 
inspekcí poskytování sociálních služeb. Bude předloženo 
v rámci připomínkového řízení k prováděcímu předpisu, kde 
jsou kritéria uvedena.  
Současně upozorňujeme na skutečnost 
Částka za správní delikt se navyšuje na 500 000 Kč. 
 
Odůvodnění zpracované KVOP bude doplněno do RIA. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



212 
 

Odůvodnění: 
Záměrem předkladatele jsou 2 skutkové podstaty pro správní 
trestání v oblasti ochrany lidských práv a svobod (tj. úprava v 
§ 107) + samozřejmě úprava povinností (§88) a kritérií 
kvality.  

a) Nedodržování pravidel pro individuální 
poskytování sociálních služby – tj. individuální 
přistup ke klientovi, a proto dochází k porušování 
lidských práv a svobod 

b) Porušování lidských práv a svobod, kdy zjištění 
svým charakterem neodpovídá skutkové podstatě 
trestného činu, přesto k porušování lidských práv 
dochází. 

Proto jsou také navrženy správní delikty za tyto skutkové 
podstaty ve stejné výši tj. 250 000 Kč. Podle připomínek 
bude výše pokuty za oblast lidských práv navýšena na 
500 000 Kč. 
Dalším podstatným prvkem tohoto pojetí a návrhu je pro-
vazba ustanovení § povinnosti v § 88 zákona a dílčích kritérií 
kvality sociálních služeb, a v souladu s ustanovením § 99.  
Cílem návrhu není dublovat současnou právní úpravu 
v oblasti trestní, tato pochybení poskytovatele jsou 
předmětem trestního práva. Taktéž poskytovatel je povinen 
zaručit ochranu základních lidských práv a svobod, které jsou 
pod ochranou soudní moci. 
V obecném pohledu je oblast ochrany lidských práv a svobod 
upravena a zajištěna požadavky na individuální přístup podle 
zákona o sociálních službách včetně skutkové podstaty 
správního deliktu a nově také § 107 písm. p), dále pak 
existuje ochrana trestní a soudní. Z hlediska formulace 
oblastí ochrany se domníváme, že z hlediska 
nejednoznačných definicí navržených pojmů MSP ČR, 
ZVOP, MLP ČR by se jednalo o vnesení právní nejistoty do 
systému sociálních služeb. Např. co vnímat a rozumět 
pojmem fyzické a psychické integrity? 
Významnou oblastí, kterou zákon o sociálních službách již 
ošetřuje, je oblast § 89. I zde je provázána problematika 
ochrany práv klienta se správními delikty. Dále pak jsou 
systémově implementovány další nástroje prostřednictvím 
návrhu této novely: nucená správa, možnost okamžitého 
ukončení poskytování sociální služby a poslední novelou 
implementovaná problematika „vážně míněného 
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nesouhlasu“.  
 

Ústecký kraj Čl. I bod 163 Navrhujeme znění § 107 odst. 2 písm. s) vypustit:  
„s) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje nebo jejich změny podle § 85 
odst. 7,“ 
Odůvodnění: 

Zjištění, zda nastala skutková podstata tohoto správního deliktu (zda byla 
porušena povinnost dle § 85 odst. 7), a její prokázání, bude v praxi těžko 
realizovatelné. Navrhujeme zcela vypustit jak povinnost dle § 85 odst. 7, tak 
i správní delikt s touto povinností související (viz odůvodnění k bodům 106 a 
114), a současně odpovídajícím způsobem upravit znění souvisejících 
ustanovení.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
Nelze souhlasit s tvrzením, že prokázání skutkové podstaty 
deliktu bude v praxi těžko realizovatelné. Nelze předjímat, 
jak budou poskytovatelé změny touto formou hlásit. Naopak. 
Všechny tyto změny měli poskytovatelé povinnost hlásit i dle 
stávající právní úpravy. Nyní dojde ke zjednodušení hlášení 
změn, jelikož poskytovatelé nebudou muset změny doručovat 
příslušnému registrujícímu orgánu v písemné podobě, a 
nebudou muset dokládat žádné přílohy (úředně ověřené kopie 
dokladů o kvalifikaci, RT aj.)  Tyto doklady si ponechá 
poskytovatel u sebe a předloží je ke kontrole registrujícímu 
orgánu.  
 
Nelze důležitost hlášení těchto změn podceňovat. Pokud 
nebudou klienti, jejich rodinní příslušníci a široká veřejnost 
informována o změnách, které se služby dotýkají, pak jistě 
dojde ke snížení prestiže služby, služba se bude jevit jako 
nespolehlivá. Nebudou-li aktuální údaje o službě, nebude se 
moci na službu případný zájemce obrátit.  
 
Rovněž opomíjením hlášení personálního zajištění služby 
může dojít k pochybnostem o kvalitě služby. Jestliže služba 
nebude kvalitně personálně zajištěna, nemůže být ani kvalitně 
poskytována.  
 
Poskytovatelé budou mít přístup do aplikace OK registr, 
která je velmi podobná jako aplikace OK poskytovatel, se 
kterou při podávání žádostí o dotace poskytovatelé běžně 
pracují. Proto se nepředpokládá seznámení se s aplikací OK 
registr poskytovateli jako nadměrně zatěžující. 
 
Aplikace OK registr bude upravena tak, aby historie zápisů 
změn prováděných poskytovatelem byla zachována. Každá 
zapsaná změna bude tedy snadno dohledatelná a 
kontrolovatelná. 
 
Sankce je zakotvena 
§ 107 odst. 2 písm. s) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje nebo 
jejich změny podle § 85 odst. 7, 
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Ústecký kraj Čl. I bod 164 Navrhujeme znění § 107 odst. 5 upravit takto:  
„(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako 

zaměstnavatel dopustí správního deliktu tím, že nezabezpečí či neumožní 
zaměstnanci další vzdělávání v rozsahu stanoveném v § 111.“ 

Odůvodnění:  
Navrhujeme doplnit povinnost „zabezpečit“ o variantu „umožnit“, neboť 
v praxi může nastat situace, kdy si sociální pracovník další vzdělávání zajistí 
sám a na zaměstnavateli je pouze to, aby absolvování tohoto vzdělávání 
zaměstnanci umožnil. V tomto případě zaměstnavatel vzdělávání jako 
takové nezabezpečuje a bylo by tak diskutabilní, zda nedošlo ke spáchání 
správního deliktu, přestože by další vzdělání pracovníkovi umožnil. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 
Pojem „nezabezpečí“ zahrnuje i „neumožní“. Na návrhu 
ministerstvo trvá, viz bod 139. 
 

Ústecký kraj Čl. I bod 176 Navrhujeme v  § 111 odst. 8 odstranit slova „..a to nejméně 6 hodin 
ročně.“ Po navržené úpravě § 111 odst. 8 zní: 

 
„Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. f) se rozumí 

systematická odborně vedená činnost, jejímž cílem je v rámci skupinových 
nebo individuálních setkání prohlubovat, upevňovat a doplňovat profesní 
kompetence, etickou citlivost sociálních pracovníků a kvalitu poskytovaných 
služeb a odborných činností.“.  

Odůvodnění: 
Sociální pracovníci by měli mít možnost využít služeb supervizora dle své 
potřeby, nikoliv povinnost. Supervizních setkání by mělo být využíváno na 
základě skutečné potřeby pracovníka, tato by neměla být hodinově 
stanovena zákonem. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno částečně 
 
Supervize nebude povinnou formou dalšího vzdělávání, 
nebude stanoven minimální limit. 
 
Navrhujeme upravit minimální povinný počet hodin u 
akreditovaných kurzů na 6 hodin a u supervize a stáží 
nastavit možnost vykázání maximálně 12 hodin.  
 

Ústecký kraj Čl. II bod 6 Navrhujeme znění přechodného ustanovení odst. 6 upravit takto:  
„6. Právnické a fyzické osoby, které jsou ke dni 1. září 2017 

poskytovateli sociálních služeb na základě rozhodnutí o registraci vydaného 
podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. září 2017, 
jsou povinny ve lhůtě 2 let od tohoto dne podat žádost o obnovení rozhodnutí 
o registraci, jinak platnost tohoto rozhodnutí zaniká. K podání žádosti může 
krajský úřad poskytovatele sociálních služeb vyzvat, tento je povinen výzvy 
uposlechnout. Obnovené rozhodnutí se vydává na dobu neurčitou. Do doby 
nabytí právní moci obnoveného rozhodnutí o registraci nebo do uplynutí 
lhůty podle věty první se při poskytování sociálních služeb postupuje podle 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. září 2017, 
v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci.“ 

Odůvodnění:  
Navrhujeme, aby bylo možné vyzvat poskytovatele sociálních služeb 
k podání žádosti k obnovení rozhodnutí o registraci, a to z toho důvodu, aby 

Vysvětleno 
 
Při tvorbě přechodných ustanovení je potřebné brát ohled 
například na poskytovatele, kteří potřebují určitou dobu na 
úpravy podkladů pro registraci, aby mohli projít procesem 
přeregistrace.  
 
Při akceptaci návrhu připomínky by mohlo dojít k ohrožení 
služeb, v případě, že by registrující orgán poskytovatele 
vyzval dřív, než by byl na přeregistraci připraven.  
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došlo k rovnoměrnému rozložení vydávání nových rozhodnutí o registraci. 
Toto doplnění tak zamezí situaci, která nastala v roce 2007, kdy již existující 
poskytovatelé sociálních služeb podali žádost až v posledním měsíci 
zákonem stanovené lhůty. Krajské úřady tak byly zbytečně zahlceny. 
Možnost rovnoměrného rozložení vytváří prostor pro realizaci místních 
šetření pro ověření plnění materiálních a technických podmínek, bez něhož 
by nemělo být nové rozhodnutí vydáno.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Ústecký kraj Čl. V bod 1 Navrhujeme v  § 4a odst. 1, písm. d) nahradit termín „ústavní zařízení“ za 
„..pobytové zařízení pro děti.“  Po navržené úpravě § 4a, odst. 1, písm. d) 
zní: 

„d) pobytovým zařízením pro péči o děti nebo mládež, které na 
základě smlouvy nebo rozhodnutí soudu poskytuje pobytové (lůžkové) služby 
a plné přímé zaopatření podle § 7 odst. 4 zákona o státní sociální podpoře 
dítěti bez doprovodu dospělé osoby (dále jen „pobytové zařízení“ 

 Odůvodnění: 
Termín „pobytové zařízení pro péči o děti nebo mládež“ lépe vystihuje 
charakter služby 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 
Ustanovení je v souladu se standardní a dlouholetou úpravou 
předpisů sociálního zabezpečení. 
Tak § 7 odst. 4 zák. o státní sociální podpoře: 
„Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu 
(zařízení) pro péči o děti nebo mládež, považuje se za rodinu 
samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje 
zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, 
poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, 
ubytování a ošacení.“ 
§ 4 odst. 5 zák. o životním a existenčním minimu: 
„Nezaopatřené dítě se neposuzuje společně s rodiči, pokud je 
na základě rozhodnutí příslušného orgánu v plném přímém 
zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež. Za 
plné přímé zaopatření se považuje zaopatření v ústavu 
(zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento 
ústav (zařízení) dětem stravování, ubytování a ošacení.“ 
Je nezbytné, aby pojmy, užívané v předpisech sociálního 
zabezpečení byly obsahově jednotné, což platí, pokud je to 
možné, i pro slovní vyjádření. 
 

Ústecký kraj Čl. V bod 12 Navrhujeme v  § 16b odst. 1, zcela nahradit znění tohoto odstavce 
takto: 
„(1) Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby dítěti bez 

doprovodu dospělé osoby podle zákona o sociálních službách může být 
prodloužena jen s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. Písemný souhlas je poskytován na základě žádosti 
podané jménem dítěte, zákonným zástupcem, poručníkem, opatrovníkem 
dítěte nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte alespoň 30 dní přede 
dnem uplynutí doby, na kterou byla smlouva uzavřena.“  

Odůvodnění: 
Žádost o prodloužení pobytové sociální služby může podat dítě, příp. jeho 
zákonný zástupce, poručník, opatrovník příp. jiná osoba odpovědná za 

Akceptováno částečně 
 
Dítě mladší 15 let zásadně není způsobilé uzavřít smlouvu o 
poskytnutí pobytové sociální služby, proto jeho jménem 
jedná zákonný zástupce. Stranami této smlouvy jsou dítě 
(zastoupené zákonným zástupcem, tedy také případně 
poručníkem nebo opatrovníkem nebo jinou osobou 
v obdobném postavení) na straně jedné a na straně druhé 
poskytovatel služby. Jsou-li tu dvě smluvní strany (uživatel a 
poskytovatel služby) a zákon trvání smlouvy podmiňuje 
veřejnoprávním souhlasem, není důvod, aby žádost o takový 
veřejnoprávní souhlas mohla podat pouze jedna smluvní 
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výchovu. Poskytovatel zařízení nesmí být oprávněn podávat tuto žádost o 
prodloužení pobytu. Dále lhůta 10 dnů je z pohledu administrace celého 
procesu velmi krátká, doporučujeme lhůtu 30 dnů. 

Tato připomínka je zásadní.  
 

strana. Druhá smluvní strana je ostatně účastníkem řízení. 
Jde-li o dítě (zastoupené oprávněným zástupcem), třeba 
dodat, že bez ohledu na předmětné řízení může samozřejmě 
smlouvu o poskytování pobytové služby kdykoli vypovědět. 
Jde-li o lhůtu 10 dnů, nejedná se o lhůtu pro vydání 
rozhodnutí, ale o propadnou lhůtu k podání žádosti. 
Ustanovení však bude v souladu s akceptací připomínek i 
dalších připomínkových míst upraveno tak, že bude doplněna 
věta:  
„Po dobu řízení o žádosti podle věty první trvá závazek ze 
smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby dítěti bez 
doprovodu dospělé osoby, nedojde-li k zániku závazku 
z jiného důvodu.“  
 

Ústecký kraj Čl. V bod 12 Navrhujeme v  § 16b zcela odstranit odstavce 2 a 3 
Odůvodnění: 

Po úpravě odst. 1 § 16b je toto znění již bezpředmětné. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
- v návaznosti na vypořádání předchozí připomínky. 

Ústecký kraj Čl. V bod 12 Navrhujeme v  § 16b odst. 4, nahradit text „..vydává bez časového 
omezení, nebo s časovým omezením vyplývajícím ze zákonných podmínek 
podle druhu poskytované služby, nebo je-li v zájmu dítěte, aby doba trvání 
souhlasu byla časově omezena z jiného důvodu. Obecní úřad obce 
s rozšířenou působností může souhlas podle odstavce 1 zrušit v novém řízení 
zahájeném z moci úřední, změní-li se podstatné okolnosti pro jeho vydání.“  

textem „..se poskytuje na dobu nejdéle 3 měsíců.“ 
Po navržené úpravě § 16b, odst. 4 zní: 

„(4) Souhlas podle odstavce 1 se poskytuje na dobu nejdéle 3 měsíců.“ 
Odůvodnění: 

Doba delší než 3 měsíce není v tomto ohledu žádoucí. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno 
 
Skutečnost, že souhlas pozbývá účinnosti uplynutím celkové 
doby 6 měsíců (tedy zpravidla po nejvýše 6 měsících 
nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení), vyplývá z hmotného 
práva, tedy z návrhu § 91 odst. 8 zák. o soc. službách. 

Ústecký kraj Čl. V bod 16 § 29 odst. 2 písm. d) 

Navrhujeme vypuštění tohoto písm. d) 

Odůvodnění: 
V okamžiku nálezu dítěte nebo opuštění dítěte matkou po porodu dítěte, 
které je ve zdravotnickém zařízení, je nutno především komunikovat se 
zdravotnickým zařízením, šetření v rodině a činit další neodkladné kroky, 
nikoli osobní návštěva dítěte, která pro jeho zajištění pozbývá smyslu. 
K čemu by byla osobní návštěva pracovnice OSPOD např. narozeného 
dítěte? Toto opatření pozbývá smyslu, neboť je třeba v jeho zájmu činit 
faktické a právní kroky a ne dítě osobně navštěvovat.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Osobní návštěva dítěte, které bylo po narození opuštěno jeho 
matkou, má obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
napomoci při formulování návrhu na svěření dítěte do 
náhradního výchovného prostředí ve smyslu § 452 odst. 2 
z.ř.s., tj. určení osoby nebo zařízení způsobilého zajistit dítěti 
řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav. Osobní 
návštěva dítěte může zejména předejít tomu, aby dítě bylo 
svěřeno do nevhodného výchovného prostředí s ohledem na 
jeho zdravotní stav, nebo naopak zamezit tomu, aby dítě bylo 
s odkazem na jeho zdravotní stav nedůvodně svěřeno do 
náhradní péče ústavního zařízení, ačkoliv by péči o něj mohla 
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zajistit určitá fyzická osoba. Zejména pak takovou návštěvou 
je zjišťováno, zda se dítě v zařízení vůbec nachází. Úprava 
návštěv odloženého novorozence je navíc účinná od 1. 4. 
2000, tedy déle než 16 let, není důvod do ní zasahovat.  

Ústecký kraj Čl. V bod 43 § 58 odst. 3 
Navrhujeme nové znění tohoto odstavce vypustit  

 
Odůvodnění: 

Příspěvek je nezúčtovatelnou formou na výkon příslušné činnosti a měl by 
jako takový zůstat subjektu, kterému byl přiznán bez povinnosti vyúčtování. 
Vyúčtování státního příspěvku by navíc neúměrně navýšilo administrativní 
pracnost už tak náročné činnosti.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
Nezbytnost vyúčtování státního příspěvku na výkon 
pěstounské péče vyplývá z jeho zálohové povahy, kdy se 
státní příspěvek poskytuje dopředu na celý kalendářní rok 
nebo zbývající část kalendářního roku. Výše dopředu 
vyplaceného státního příspěvku tak nemusí odpovídat 
reálným potřebám a nákladům spojeným s realizací dohod o 
výkonu pěstounské péče. 

Ústecký kraj Čl. VIII Navrhujeme odstranit text uvedeného ustanovení. 
„a) čl. V bodu 37 a čl. VII, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 
2018,“ 
Odůvodnění: 

Inspekce poskytování sociálně-právní ochrany se přesunuje k 1. 1. 2018 
z Úřadu práce – krajských poboček pod MPSV. Vzhledem k tomu, že bude 
provedena delimitace zaměstnanců Úřadu práce, z krajských poboček  do 
organizačních struktur MPSV, navrhujeme, aby přechod zaměstnanců 
proběhl z důvodu dostatečné organizační a metodické přípravy inspektorů 
SPO nejpozději k datu účinnosti zákona o sociálních službách, tj. k 1. 9. 
2017. 

Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno 
 
Bude upravena dostatečně dlouhá doba vzhledem k účinnosti 
zákona. 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 6 Zásadní připomínka: 
V § 3 písm. l) navrhujeme podrobněji formulovat pojem rodina 
s vazbou na další ustanovení tohoto zákona a občanského zákoníku 
(zákon č. 89/2012 Sb.) 
Odůvodnění 
Pojem rodina není nikde obecně vymezen, přičemž jej mnohé předpisy a 
zejména občanský zákoník často používá a spojuje s ním mnohá práva a 
povinnosti. Přesto, že vymezení pojmu je vztáhnuto jen k zákonu o 
sociálních službách, považujeme definici za velmi obecnou a vágní. 
Vymezení k občanskému zákoníku jako k zákonu lex generalis by mělo být 
zřejmé. 

Akceptováno částečně 
 
Pojem zrušen. 
 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 6 Zásadní připomínka: 
V § 3 navrhujeme doplnit písm. m) - definovat pojem pomoc při zajištění 
bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí  

 
Odůvodnění 
Návrh zákona zavádí nový druh základní činnosti vyjmenovaný v § 35 odst. 

Vysvětleno  
 
Ve vyhlášce budou vymezeny úkony. 
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1. Tento druh činnosti je povinný při sociální službě osobní asistence (§39) a 
pečovatelské služby (§40). Pro poskytovatele sociálních služeb je pojem 
pomoci při zajištění bezpečí při poskytování sociální služby velmi široký 
pojem, těžko uchopitelný a definovatelný. Pokud je bezpečím myšleno 
zajištění 24 hodinového nepřetržitého dohledu (Str. 18 Ria), ev. změna 
poloh či doprovod jako prevence pádu (důvodová zpráva k bodu bod 31 a 
bodu 33), pak je třeba to uvést. Pakliže jsou tím myšleny ještě i jiné činnosti, 
je třeba uvést alespoň jejich demonstrativní výčet nebo jiná charakteristika 
pojmu. Požadujeme proto definování tohoto pojmu v § 3. 

Zlínský kraj Čl. I bod 26 Zásadní připomínka: 
§ 34 odst. 1 písm. a)  - je nezbytné definovat zařízení pečovatelské 
služby (ev. definici provést jako další písmeno v pojmech dle § 3), 
nebo by měl název tohoto paragrafu znít „pečovatelská služba“ 
Odůvodnění 
V dalších ustanoveních zákona (Díl 3) není zařízení pečovatelské 
služby uvedeno, pouze pod § 40 je uvedena pečovatelská služba. Dle 
důvodové zprávy se má poskytovat v tzv. střediscích osobní hygieny, 
které ovšem též nejsou v novele uvedeny. 

 

Akceptováno jinak 
 
Pojem bude definován v metodickém materiálu. 

Zlínský kraj Čl. I bod 26 Zásadní připomínka: 
§ 34 odst. 1 písm. j)  - navrhujeme text „nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež“  nahradit textem  „domy na půl cesty“  
§ 34 odst. 1 písm. k) bod 3.  - navrhujeme text „domy na půl cesty“  
nahradit textem „nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“     
Odůvodnění 
Nízkoprahová zařízení patří systematicky zařadit pod zařízení služeb 
pro rodinu, naopak domy na půl cesty by měly poskytovat služby 
dospělým osobám – viz.i připomínka k § 58 

Akceptováno 
 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 26 Zásadní připomínka: 
§ 34 odst.1 písm. k) - navrhujeme definovat  „zařízení služeb pro 
rodinu“ (ev. definici provést jako další písmeno v pojmech dle § 3) 
§ 34 odst.1 písm. p) – navrhujeme vypustit písmeno p) pracoviště 
rané péče  a přesunout je jako další bod 6. pod písm. k) 
Odůvodnění 
Pracoviště rané péče také poskytuje službu rodině a systematicky by 
mělo zde být zařazeno.  

Akceptováno jinak 
 
Pojem vypuštěn. 

Zlínský kraj Čl. I bod 26 Zásadní připomínka: 
§ 34 odst. 2  - navrhujeme definovat pojem mezigenerační, 
integrovaná a komunitní centra 
Odůvodnění 
Jedná se o nové zařízení sociálních služeb a je třeba definovat, co tím 
zpracovatel má na mysli (ev. definici provést jako další písmeno v 
pojmech dle § 3). 

Akceptováno jinak 
 

Mezigenerační centra již jsou ve stávajícím znění, v praxi to 
nečiní potíže. Pojem komunitní centra bude vymezen 
v metodickém materiálu. 
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Zlínský kraj Čl. I bod 27 Zásadní připomínka: 
 
§ 35 odst.1 písm. r) - celý text tohoto písmene požadujeme vypustit  
 
Odůvodnění 
Pastorační a duchovní činnost by neměla být považována za  základní 
činnost sociální služby. Tuto činnost zajišťují registrované církve. 
Náboženské vyznání je ve smyslu Ústavy a Listiny základních práv a svobod 
osobní věcí každého člověka. Je na jeho vůli, která z církví mu uspokojení 
jeho potřeb poskytne. Kaplani by neměli být zaměstnanci zařízení sociálních 
služeb. Zařízení sociálních služeb by měla na žádost uživatele sociálních 
služeb ve smyslu § 35 odst.1 písm. h)  kontakt na církve zprostředkovat.  
 

Neakceptováno - rozpor 
 
Pastorační a duchovní péče je vykonávána pastoračními 
pracovníky, kteří mají již nyní v praxi sociálních služeb své 
opodstatnění i místo a tato činnost je v dobré praxi již nyní 
poskytována. Úkon základní činnosti bude vymezen 
v prováděcím předpisu.  
Pastorační pracovník není zaměstnancem církve. 
Poskytovatel musí zprostředkovat. 
Nelze označit jako neuznatelný náklad u dotace na sociální 
služby. Toto doplníme do RIA. 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 27 Zásadní připomínka: 
Do § 35 odst.1 požadujeme doplnit následující základní činnosti 
- Asistovaný kontakt mezi rodičem a dítětem 
- Pomoc obětem násilné trestné činnosti a osobám jim blízkým 
s traumatem spojeným s trestnou činností  
Odůvodnění 
Asistovaný kontakt mezi rodičem a dítětem by měl patřit mezi základní 
činnosti nové sociální služby pro rodinu dle § 58 odst. 4, pomoc 
obětem násilné trestné činnosti a osobám jim blízkým by měl patřit 
mezi základní činnosti dle § 37 odst. 3 

 

Akceptováno částečně 
 
Asistovaný kontakt bude definován jako úkon ve vyhlášce. 
  
 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 28 Zásadní připomínka: 
Požadujeme bližší specifikaci základních činností volitelných tak, 
aby byla zřejmá jejich návaznost na financování dle § 101 a násl.    
Odůvodnění: 
Srovnatelná data z předchozího období nejsou žádná. Je třeba vytvořit 
takový postup, z něhož bude zřejmé, za jakých podmínek lze 
financovat volitelné činnosti z dotací, který neumožní zneužívání 
systému  (vazba na §§ 46, 57, 59, 60a, 61,69). 

 

Vysvětleno 
 
MPSV odstupuje od návrhu institutu základních volitelných 
činností.  

Zlínský kraj Čl. I bod 29 Zásadní připomínka: 
Je třeba  doplnit v § 37 odst. 4 písm. d)  ve znění „Pomoc obětem 
násilné trestné činnosti a osobám jim blízkým s traumatem spojeným 
s trestnou činností“.   
Odůvodnění: 
Odborné sociální poradenství, které i dle současného znění zákona o 
sociálních službách je poskytováno mimo jiné v poradnách pro oběti 
trestných činů a domácího násilí, by mělo poskytovat pomoc obětem 
násilné trestné činnosti a osobám jim blízkým s traumatem spojeným 
s trestnou činností jako svou základní činnost.  

Vysvětleno 
 
Navrhovaná základní činnost má charakter specifikace cílové 
skupiny, nikoliv činnosti jako takové a viz. připomínka 
k bodu 27..   
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Zlínský kraj Čl. I bod 30 Zásadní připomínka: 

Požadujeme vypustit celý bod 30, tzn. ponechat stávající text § 39 
odst. 1. 

 
Odůvodnění: 
Chronické duševní onemocnění je onemocnění jako každé jiné. Návrh 
stigmatizuje osoby s duševním onemocněním. Zákon o sociálních 
službách nemá poskytovat služby dle diagnóz. Jakmile se začnou 
vypisovat diagnózy, vždy může dojít k tomu, že na nějakou se 
zapomene. Podstatné jsou projevy a potřeby uživatele dané služby.   

 

Akceptováno 
 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 37 Zásadní připomínka: 
§ 46 odst. 1 - požadujeme vypustit slova „včetně chronického duševního 
onemocnění“ 

 
Odůvodnění: 

Chronické duševní onemocnění je onemocnění jako každé jiné. Návrh 
stigmatizuje osoby s duševním onemocněním. Zákon o sociálních službách 
nemá poskytovat služby dle diagnóz. Jakmile se začnou vypisovat diagnózy, 
vždy může dojít k tomu, že na nějakou se zapomene. Podstatné jsou projevy a 
potřeby uživatel služby. 

 

Vysvětleno 
 
Nedochází ke sloučení služeb, služba denní stacionář (46 § 1) 
zůstává v původním znění.  
souhlasím 

Zlínský kraj Čl. I bod 45 Zásadní připomínka: 
Navrhujeme upravit znění textu § 49 odst. 1 takto: 
„ V domovech sociální péče se poskytují pobytové služby osobám, 
které  
a)  mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,   
b) jsou  závislé na návykových látkách nebo vedou rizikový způsob 
života, jejichž situace nebo zdravotní stav vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby „   
Odůvodnění: 
Chronické duševní onemocnění je onemocnění jako každé jiné. Návrh 
stigmatizuje osoby s duševním onemocněním, Alzheimerovou 
chorobou, vaskulární demencí a jinými demencemi. Všechno to jsou 
nemoci. Zákon o sociálních službách nemá poskytovat služby dle 
diagnóz. Jakmile se začnou vypisovat diagnózy, vždy může dojít 
k tomu, že na nějakou se zapomene. Podstatné jsou projevy a potřeby 
uživatel služby. Rozdělení služeb sociální péče na a) a b) je nutné 
z důvodu zajišťování potřeby plánování a financování jednotlivých 
forem služby sociální péče. 

Vysvětleno 
 
Sjednocení Domovů pro seniory (§49) a DZR (§50) 
navrhujeme z toho důvodu, že v domovech pro seniory jsou 
klienti, kteří již spadají do cílové skupiny zvláštního režimu a 
naopak.  
Nově proto bude pouze jedna služba „domov sociální péče“, 
která bude určena pro širokou cílovou skupinu osob a tuto 
cílovou skupinu si potom poskytovatel specifikuje při 
registraci. Podle registrovaného okruhu osob pak bude 
nastaven i režim daného zařízení. 
 
Dle připomínky Moravskoslezského kraje navrhujeme 
následující znění: 
„V domovech se sociální péčí se poskytují pobytové služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
osobám s demencí, osobám s chronickým duševním 
onemocněním, osobám se závislostí na návykových látkách, 
osobám s nelátkovou závislostí a osobám, které vedou 
rizikový způsob života, jejichž situace nebo zdravotní stav 
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 vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby“. 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 47 Zásadní připomínka: 
V § 49 odst. 3 - požadujeme zrušit písm. b)  
 
Odůvodnění: 
Pastorační a duchovní činnost by neměla být považována za  základní 
činnost sociální služby. Tuto činnost zajišťují registrované církve. 
Náboženské vyznání je ve smyslu Ústavy a Listiny základních práv a 
svobod osobní věcí každého člověka. Je na jeho vůli, která z církví mu 
uspokojení jeho potřeb poskytne. Kaplani by neměli být zaměstnanci 
zařízení sociálních služeb. Domov sociální péče by měl na žádost 
uživatele sociálních služeb ve smyslu odst. 2 písm. e) tohoto paragrafu 
kontakt na církve zprostředkovat.  

 

Neakceptováno - rozpor 
 
Pastorační a duchovní péče je navrhována jako základní 
činnost. Pastorační a duchovní péče je vykonávána 
pastoračními pracovníky, kteří mají již nyní v praxi 
sociálních služeb své opodstatnění i místo a tato činnost je 
v dobré praxi již nyní poskytována.  Úkon základní činnosti 
bude vymezen v prováděcím předpisu.  
Pastorační pracovník není zaměstnancem církve. 
Poskytovatel musí zprostředkovat. 
Nelze označit jako neuznatelný náklad u dotace na sociální 
služby. Toto doplníme do RIA.  
 

Zlínský kraj Čl. I bod 49 Zásadní připomínka: 
V § 52a požadujeme zrušit odst. 3 

 
Odůvodnění: 
Pastorační a duchovní činnost by neměla být považována za  základní 
činnost sociální služby. Tuto činnost zajišťují registrované církve. 
Náboženské vyznání je ve smyslu Ústavy a Listiny základních práv a 
svobod osobní věcí každého člověka. Je na jeho vůli, která z církví mu 
uspokojení jeho potřeb poskytne. Zařízení  by mělo na žádost uživatele 
sociálních služeb ve smyslu odst.2 písm. c) tohoto paragrafu  kontakt 
na církve zprostředkovat.  

 

Neakceptováno - rozpor 
 

Pastorační a duchovní péče je navrhována jako základní 
činnost. Pastorační a duchovní péče je vykonávána 
pastoračními pracovníky, kteří mají již nyní v praxi 
sociálních služeb své opodstatnění i místo a tato činnost 
je v dobré praxi již nyní poskytována. Úkon základní 
činnosti bude vymezen v prováděcím předpisu.  
Pastorační pracovník není zaměstnancem církve. 
Poskytovatel musí zprostředkovat. 
Nelze označit jako neuznatelný náklad u dotace na 
sociální služby. Toto doplníme do RIA.  

 
Zlínský kraj Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 

1) Požadujeme ponechat § 58 v současném znění, nově navržený § 58 
chronologicky přečíslovat. 

2) V navrženém § 58 odst. 1 požadujeme následující úpravu   
- V druhé větě doplnit slova …a osobám zodpovědným za 

výchovu………. Nově znění textu „Služba se poskytuje členům 
rodiny a osobám zodpovědným za výchovu s dítětem, u kterého 
je vývoj ohrožen …………..jeho vývoje.“ 

- V předposlední větě je třeba slovo „reintegrace“  nahradit 
slovem „návrat“  

3) V navrženém § 58 odst. 2 požadujeme zrušit písm. b),d)  
4) V navrženém § 58 odst. 4 požadujeme doplnit další základní 

činnost pod nové písm. d) asistovaný kontakt mezi dítětem a 
rodičem  

5) V navrženém § 58 odst.8 požadujeme doplnit  další základní 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty. 
Blíže srov. přílohu s navrhovanou úpravou ve formě 
„úplného znění“ dotčených služeb (pobytová zařízení pro 
děti; domy na půl cesty; služby pro rodinu) vypořádání. 
Jde-li o věkovou hranici 15 let, je třeba uvést, že způsobilost 
dítěte k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby 
vychází z obecné úpravy svéprávnosti nezletilých osob podle 
§ 31 občanského zákoníku. Nezletilý starší 15 let je 
s ohledem na svůj věk a rozumovou a volní vyspělost 
svéprávný k tomu, aby uzavřel smlouvu o poskytnutí sociální 
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činnost pod nové písm.d) odborné sociální poradenství. 
Odůvodnění: 
V domě na půl cesty dle navrženého znění (§ 58 odst. 2 písm. b) by měla být 
služba poskytována osobám od 15 tet. Ty jsou ovšem nezletilé a s omezenou 
svéprávností. Nemohou se rozhodovat, kde budou bydlet. Řešení nepříznivé 
sociální situace spojené se ztrátou bydlení těchto osob postačí zařízení dle § 
58 odst.2 písm. c) – azylové zařízení pro děti  (v doporučujících 
připomínkách navrhujeme pojem krizové zařízení pro děti a mládež). Navíc 
dům na půl cesty v tomto novém ustanovení není nijak charakterizován. 
Není ani zřejmé, jaký okruh mladých lidí by v něm bydlel. Proto se navrhuje 
ponechat původní režim domu na půl cesty pro mladé dospělé tak, jak je 
charakterizován v současném znění zákona, písm. b)  zcela zrušit a „mládež“ 
řešit krizovým zařízením. 
Služba pro rodinu by měla být poskytována i osobám zodpovědným za 
výchovu, doplnění je zde s ohledem na ne zcela jasnou definici pojmu 
„rodina“ v § 3. Slovo reintegrace je stigmatizující pro děti, doporučujeme 
nahradit srozumitelným a známým návrat do rodiny. 
Charakteristika navržená v § 58 odst. 2 písm. d) odpovídá školským 
zařízením typu dětský domov.  V žádném případě nesouhlasíme s tím, aby 
vznikala v rámci sociálních služeb paralelně ještě nějaká jiná zařízení pro 
děti ústavního typu. 
Další základní činnosti je třeba do odstavců 4) a 8) doplnit v souvislosti 
s funkčností poskytování služeb. (viz.i připomínka k § 35) 
 

služby. Osoba v tomto věku je zásadně způsobilá např. 
uzavřít smlouvu podle zákoníku práce, tedy sjednat i místo 
výkonu práce a i podle předpisů o evidenci obyvatel změnu 
místa trvalého pobytu ohlašuje osoba starší 15 let sama. 
Současné vymezení uživatelů domů na půli cesty „po 
dosažení zletilosti“ není vhodné, neboť nejen, že nereflektuje 
skutečnost, že nezletilé osobě může být přiznána plná 
svéprávnost, ale nereflektuje ani plnou dílčí svéprávnost výše 
popsanou. V praxi tato úprava dosud vedla k obtížně 
řešitelným situacím, zejména v případě zájemců o tento typ 
služby, kterým dosud nebylo 18 let, avšak všechny ostatní 
podmínky pro její poskytnutí beze zbytku splňovaly. 
Stanovisko ke službám pro rodinu je uvedeno zvlášť 
k materiálu, který byl   nově předložen 
 
 

Zlínský kraj Čl. I body 61 
a 62 

Zásadní připomínka: 
Požadujeme do § 60 odst. 2 i do odst. 3 doplnit písm. c) 
psychologická podpora 

 
Odůvodnění: 
Lidé nacházející se v ohrožení života a zdraví potřebují psychologickou 
pomoc, která by měla být nabídnuta jako základní činnost. 

Vysvětleno 
 
Jedná se o specifickou činnost podle účelu jednotlivých 
druhů sociálních služeb a jejich právní úpravy. A po jednání 
s odbornou veřejností se dohodlo, že psychologická podpora 
pro potřeby sociálních služeb je vydefinována primárně pro 
oblast rodinného a manželského poradenství. V ostatních 
službách je tato podpora zahrnut v již stávajících činnostech.  
 
Psychologická podpora by měla být standardem první 
pomoci pro lidi nacházející se v situaci ohrožení života nebo 
zdraví Na připomínce trvám alespoň u § 60 odst.3  ( 
krizová pomoc formou pobytových služeb)  
 

Zlínský kraj Čl. I bod 76 Zásadní připomínka: 
§ 73 odst. 3 – v poslední větě je nutno písm. e) změnit na písm. d)  
ve znění „Maximální výši úhrady….pobytových služeb uvedených 
v odst. 1 písm. b) – d) musí osobě zůstat….. příjmu .“ 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
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S ohledem na novelizaci odst. 1 má jen písmena a) – d). 
Zlínský kraj Čl. I bod 78 Zásadní připomínka: 

§ 74 odst. 1  - v první větě je nutné za slova „… úhradu za“ vložit 
slovo „ubytování“. Text by zněl „Za pobytové služby poskytované 
nezaopatřenému dítěti……hradí…….., úhradu za ubytování, stravu a 
za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.“ 
Odůvodnění: 
Uvedená úprava je nutná z důvodů transparentnosti se stanovením 
úhrad za poskytování pobytových sociálních služeb nezaopatřenému 
dítěti v zařízeních služby pro rodinu  dle § 76 odst.2  uvedených  
v bodu 85,kde je úhrada za ubytování stanovena a v důvodové zprávě 
je uvedeno, že je stanovena  stejným způsobem jako pro děti 
v domovech pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Vysvětleno 
 
Srov. shora – komplexní služba pro rodinu v § 58 nebude 
upravena. Pobytové služby jsou nezaopatřeným dětem 
zásadně poskytovány bez úhrady ubytování a na této zásadě 
se nemá nic měnit. 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 90 Zásadní připomínka: 
§ 79 odst. 5 písm. d) bod 1.  
- požadujeme vypustit text  „písm. a)“     novelizovaný text by zněl  
„zařízení služby pro rodinu podle § 58 odst. 2“  
- za slova „územní působnost sociální služby“ vložit text „v případě 
terénní služby vymezenou územím obce, kde je sociální služba 
poskytována,……….“ 
 
Odůvodnění: 
- I azylové zařízení pro děti (viz doporučující připomínka ke změně 
názvu) splňuje podmínky požadavku na nezveřejňování místa zařízení. 
- Návrh nevymezuje, jak má být územní působnost vymezena, v 
případě terénních služeb je nejvhodnější vymezit ji územím obce. 

Připomínka je nesrozumitelná.  
 
Část k písm. a) – 
Neakceptováno 
 
 
Vysvětleno  
K části připomínky týkající se vymezení územní působnosti 
v případě terénních služeb 
 
Vymezit územní působnost územím obce nelze, jelikož u 
terénních služeb může dojít k přesahu území obce, mnohdy 
zajišťují služby v několika obcích a vymezovat do rozhodnutí 
konkrétní obce by bylo zdlouhavé. 
 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 94 Zásadní připomínka: 
V § 79 odst. 5 písm. d) body 8 a 9 :  
 
- doplnit na konec textu bodu 8.  „§ 58 odst. 2“   
- doplnit, že v bodu 9. se ruší písm. f), správné znění: „9. způsob 
zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb  podle § 
34 odst.1 písm. c)- e)“    
 
Odůvodnění: 
- popis zajištění materiálně technických podmínek by měl být 
obsahem žádosti o registraci i u pobytových  služeb pro rodinu,  

Vysvětleno 
K bodu 8:  
Popis materiálního a technického vybavení služby se 
předkládá při registraci každého druhu sociální služby. 
Materiálně technický standard je v návrhu pouze pro služby 
sociální péče poskytované pobytovou formou a pro vybrané 
služby dle vypořádání. Bude i pro pobytové služby pro 
pobytové služby pro děti (nyní ZDVOPy). 
 
Akceptováno 
K bodu 9. 
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- v chráněném bydlení, které je v platném znění zákona o sociálních 
službách uvedeno pod § 34 odst.1 písm. g) a nyní je  uvedeno pod   § 
34 odst.1 písm. f), se zdravotní péče dle platného znění zákona 
nezajišťuje.   
- Nesouhlas se zařazením domova pro děti do sociálních služeb.  

 

připomínka je oprávněná, dojde k úpravě – chráněné bydlení 
(navrhované písm. f) bude z § 36 odstraněno).  
 
Neakceptováno - rozpor 
K § 58 a § 56a a 56b. 
 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 98 Zásadní připomínka: 
Za stávající text § 79 odst. 6 navrhujeme doplnit slova    „…, jsou - 
li v nich založeny.“  
 
Odůvodnění: 
Ne všechny údaje dle § 79 odst. 5 písm. h) a i) lze zjistit 
z informačních systémů veřejné správy. Pokud jsou např. prostory, 
v nichž jsou poskytovány sociální služby, užívány na základě nájemní, 
podnájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod., nemá registrující 
orgán možnost je z informačních systémů získat a poskytovatel je musí 
doložit.         

 

Akceptováno jinak 
 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 107 Zásadní připomínka: 
Navrhujeme v první větě za výčet písmen § 81 odst. 2 doplnit písm. 
h) .  Správný text  by zněl: „….podle § 81 odst. 2 písm. b) až f)  a h)“ . 
 
Odůvodnění: 
Základní činnosti volitelné jsou náležitostí rozhodnutí o registraci a i 
při jejich změnách je třeba o nich rozhodnout. 

Vysvětleno 
 
Základní volitelné činnosti nebudou součástí návrhu. Tudíž 
písmeno h) bude odstraněno z návrhu § 81, odst. 2).  
 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 110 Zásadní připomínka: 
Navrhujeme doplnit ve výčtu úřadů a orgánů, s nimiž má registrující 
orgán dle § 82b spolupracovat, text   „s příslušnou krajskou pobočkou 
Úřadu práce ČR“  takto: 
„Při provádění této kontroly spolupracuje  registrující orgán 
s příslušnou krajskou pobočkou  Úřadu práce ČR, příslušným  
živnostenským úřadem…..“        
 
Odůvodnění: 
Také i z činnosti úřadů práce lze zjistit informace, týkající se 
kontrolovaných  osob (např. koncentrace osob, pobírajících příspěvek 
na péči na jednom místě). 

Vysvětleno 
 
Text „Při provádění této kontroly spolupracuje registrující 
orgán s příslušným živnostenským úřadem, popřípadě také s 
orgány, které dozírají na dodržování hygienických a 
požárních předpisů, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, a s orgány České obchodní inspekce; tyto orgány 
jsou povinny žádosti registrujícího orgánu o součinnost při 
provádění kontroly vyhovět“ bude vypuštěn. 
 
Neakceptováno z důvodu ukotvení možnosti přizvat ke 
kontrole další osobu v kontrolním řádu. 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 129 Zásadní připomínka: 
Z § 92 bísm. b)  požadujeme vypustit slova  „sociálního kurátora“ 
Odůvodnění: 
Povolání „sociální kurátor“ není definován v žádných předpisech, 

Vysvětleno 
 
jde o označení sociálního pracovníka pracujícího s určitými 
cílovými skupinami, které umožňuje těmto osobám se obrátit 
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úkoly sociálního pracovníka tak, jak jsou definovány v uvedeném 
paragrafu, se neomezují jen na osoby odcházející z výkonu trestu 
odnětí svobody.  

na konkrétního pracovníka obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, zároveň ostatním institucím podílejících na 
kontinuální práci s danou osobou. Zároveň je toto označení 
konkrétního pracovníka obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností používáno v jiných závazných dokumentech 
schválených vládou (např: Koncepce vězeňství do roku 2025, 
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 
až 2020)  
 

Zlínský kraj Čl. I bod 150 Zásadní připomínka: 
- V § 101 za odstavec 3 požadujeme doplnit nový odst. 4  (ev. 
předřadit jej jako odst. 3 a dosavadní odst. 3 přečíslovat jako odst. 4 ) 
v následujícím znění: 
„Zvláštní právní předpis stanoví způsob zajištění víceletého 
financování sociálních služeb ze státního rozpočtu na období 
minimálně 3 let“ 
- pozn.70) pod čarou  je uveden neplatný zákon č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách. Je nutné změnit na č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.   
Odůvodnění: 
- Vydání předpokládaného právního předpisu zajistí, že financování 
sociálních služeb ze státního rozpočtu bude alespoň na období 3 let 
zabezpečeno. 
- Aktualizace zákona o veřejných zakázkách. 

Vysvětleno 
Připomínka nad rámec návrhu.  
 
 
Akceptováno 
Formální připomínka k zákonu o veřejných zakázkách. 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 151 Zásadní připomínka: 
V § 101a za odst. 7 (nebo před něj) požadujeme zařadit ustanovení 
řešící způsob financování základních činností volitelných. 
Odůvodnění: 
Jedná se o možnost rozšíření základních činností, kterou nebudou 
všichni poskytovatelé sociálních služeb využívat. Je třeba nastavit 
základní parametry pro spravedlivé financování. 

Vysvětleno  
 
MPSV odstupuje od návrhu institutu volitelných základních 
činností. 
 

Zlínský kraj Čl. I bod 183 Zásadní připomínka: 
V § 116 odst. 9  za třetí větu požadujeme doplnit větu následujícího 
znění: „Za další vzdělávání se považuje i specializační vzdělávání 
zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami 
v kalendářním roce, kterými pracovník v sociálních službách získává 
odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka.“  
Další věty by pak pokračovaly tak, jak jsou navrženy.  
Odůvodnění:   
Mělo by být umožněno započíst v kalendářním roce studujícímu 
pracovníkovi v sociálních službách uvedené vzdělávání, aby nemusel 
ještě navíc absolvovat v daném roce kurzy uvedené v odst. 5. 

Akceptováno jinak 
 
Nesouhlasíme s tím, aby se připomínka týkající se 
zaznamenání probíhajícího studia na VOŠ či VŠ vztahovala 
pouze na pracovníka v sociálních službách a navrhujeme 
změnu v § 111 odst. 2, písm. a), na tento § navazuje § 116 
odst. 9, věta třetí a čtvrtá (tzn. vztahuje se také na PSS).  
 
Návrh úpravy: 
111 odst. 2, písm. a) 
Formy dalšího vzdělávání jsou 
a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami 
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a vyššími odbornými školami navazující na získanou 
odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního 
pracovníka. Za specializační vzdělávání se považuje 
také probíhající studium na vyšší odborné škole 
nebo vysoké škole v oborech vzdělání uvedených v § 
110 odst. 4, písm. a) a b).   

 
Zlínský kraj Čl. I bod 184 Zásadní připomínka: 

V § 116a odst. 1 písm. g) - požadujeme vypustit text pod písm. g) 
pastorační pracovníci (kaplani) a nahradit textem „g) speciální 
pedagogové“  (ev. zařadit chronologicky za sociální pedagogy). 
 
V  § 116a odst. 2 písm. g) - požadujeme zrušit odbornou způsobilost 
pastoračního pracovníka a nahradit ji odbornou způsobilostí 
speciálního pedagoga (ev. zařadit chronologicky za sociální pedagogy) 
Odůvodnění: 
Pastorační pracovníci by neměli být pracovníky v sociálních službách. 
Zajištění pastorační činnosti je věcí jednotlivých církví. Je věci 
svědomí každého uživatele jeho vyznání a pobytové zařízení sociálních 
služeb by mělo jen zprostředkovat kontakt se zástupcem církve 
uživatelem zvolené. 
Speciální pedagogové mohou pracovat jak v zařízeních dle § 48 tak i 
dle § 58. Je třeba je uvést mezi odborné pracovníky a stanovit jejich 
odbornou způsobilost. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Speciální pedagogové jsou regulováni v zákoně o 
pedagogických pracovnících, spadají tady do § 115 odst. 1, 
písm. d) – pedagogičtí pracovníci.  
 
§ 116a stanoví pozice „dalších odborných pracovníků 
v sociálních službách“ - pastorační pracovníci v sociálních 
službách působí a jejich postavení není striktně vázáno 
výhradě na církve.  
 
MPSV vedlo odbornou diskusi se zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb a odbornými organizacemi. Trváme na 
přínosu úpravy jejich odborné způsobilosti v zákoně.   

Zlínský kraj Čl. II body 1 
až 11  

Zásadní připomínka: 
Ve všech bodech požadujeme datum 1. září 2017 nahradit datem 1. 
ledna 2018 
Odůvodnění: 
Navrhujeme účinnost zákona posunout k 1. lednu 2018. Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb i akční plán jsou dokumenty kraje 
schvalované vždy na období kalendářních let. Také financování 
sociálních služeb je krajem schváleno na období kalendářního roku ve 
vztahu k sociálním službám, které se touto novelizací mění. V průběhu 
roku nelze zajistit kompatibilitu střednědobého plánu, akčního plánu a 
financování s novelou zákona. Z těchto důvodů je třeba posunout i 
účinnost přechodných ustanovení.  

 

Akceptováno  
 

Zlínský kraj Čl. II bod 6  Zásadní připomínka: 
Za první větu je třeba vložit větu v následujícím znění: „O registraci 
rozhoduje krajský úřad příslušný dle § 78 odst. 2“  
Odůvodnění: 
S ohledem na změnu místní příslušnosti krajského úřadu dle § 78 odst. 

Vysvětleno 
 
Legislativně není nutné opakovat. Je uvedeno v § 79. Při 
nové registraci se musí poskytovatel řídit novou právní 
úpravou – tedy provést registraci dle místa poskytování 
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2,je třeba upravit i přechodná ustanovení. sociální služby.  
 

Zlínský kraj Čl. II bod 16 Zásadní připomínka: 
V § 29 odst. 1 věta první - za stávající text před středník doplnit  slova 
„a  v pobytových službách  poskytovaných dle § 58 zákona č. 
108/2006 Sb.  
Odůvodnění: 
Pobytová zařízení pro rodiny poskytující sociální službu pro rodinu dle 
novelizovaného ustanovení § 58 zákona o sociálních službách mají 
také charakter ústavního zařízení a je třeba v nich sledovat dodržování 
práv dítěte. 

Vysvětleno 
 
Pobytová zařízení pro děti, která boudou poskytovat dle 
novelizovaného znění zákona o sociálních službách, 
samozřejmě mají charakter ústavního zařízení a je třeba 
v nich sledovat dodržování práv dítěte, což vyplývá z obecné 
definice „ústavní zařízení“ v nově vkládaném § 4a. Doplnění 
zdejší úpravy by bylo nadbytečné.  

Zlínský kraj Čl. VI body 1 
až 12 

Zásadní připomínka: 
Ve všech bodech požadujeme datum 1. září 2017 nahradit datem 1. 
ledna 2018. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme účinnost zákona o sociálních službách posunout k 1. lednu 
2018.  Z těchto důvodů je třeba posunout i účinnost přechodných 
ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí. 

Akceptováno 
 
 

Zlínský kraj Čl. VIII Zásadní připomínka: 
Navrhujeme text v tomto znění:  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 
ledna2018. 

Odůvodnění: 
Navrhujeme účinnost zákona posunout  k 1.lednu 2018. Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb i akční plán jsou dokumenty kraje 
schvalované na období kalendářních let. Podmínky financování 
sociálních služeb dle dokumentů schválených krajem se týkají též 
období kalendářního roku ve vztahu k sociálním službám, které se 
touto novelizací mění. Kompatibilitu střednědobého plánu, akčního 
plánu i financování ve vztahu k novele zákona v průběhu kalendářního 
roku nelze zajistit. 

Akceptováno 
 
 

Kraj Vysočina Obecně V obecné rovině návrh zákona vítáme, některá ustanovení však nemají vazbu 
na zajištění financování, je třeba dopracovat přechodná ustanovení a hodně 
též bude záležet na zpracování prováděcích předpisů, jejichž obsah nelze v 
současné době předjímat a je zde velký prostor (k tezím se samostatně 
nevyjadřujeme) 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
V oblasti financování i přechodných ustanovení považuje 
předkladatel navržená ustanovení za dostatečná. Návrhy a 
změny prováděcích předpisů budou předmětem samostatného 
připomínkového řízení.  
 
 

Kraj Vysočina Čl. I bod 36 Navrhujeme v § 44 odst. 1 nahradit slova „na dobu nejdéle 3 měsíců“ 
slovy „na dobu nejdéle 6 měsíců“.  

Navrhovaná úprava odpovídá potřebám a současné praxi poskytovatelů 
sociálních služeb 

Vysvětleno 
 
Na základě dalších připomínek bude upraveno následovně - 
na dobru nejdéle 90 dní v průběhu jednoho kalendářního 
roku. 
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Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
 

Kraj Vysočina Čl. I bod 40 Navrhujeme v § 47 odst. 3 doplnit na konci věty slova „je-li služba 
poskytována osobě starší 18 let“. 
Jestliže je nezletilým dětem základní činnost výchovné a vzdělávací činnosti 
poskytována podle ust. § 47 odst. 2 písm. i), odst. 3 pak logicky musí 
navrhovat tuto základní činnost jako volitelnou pro osoby zletilé (stejně jako 
je tomu u služby DOZP) 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zůstanou ve 
stávající úpravě zákona. 
 

Kraj Vysočina Čl. I bod 49 V § 52a nejsou nastaveny explicitně zdravotní a sociální úkony, není jasné 
financování těchto úkonů v návaznosti na veřejnou podporu a služby 
obecného hospodářského zájmu.  
Není patrná hranice mezi sociální službou a zdravotní péčí, 
navrhujeme upravit. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Bude upraveno v Metodice MPSV pro kraje a hl. město 
Prahu. 

Kraj Vysočina Čl. I bod 53 Navrhujeme v § 57 odst. 1 zpřesnit termín „zpravidla“ od 26 let věku. 
Bez úpravy věková hranice celkem postrádá smysl. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
 
 

Kraj Vysočina Čl. I bod 57 Ustanovení § 58 obsahuje převod zařízení působících na základě pověření 
podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí do působnosti zákona o 
sociálních službách. Dosavadní zkušenosti z praxe již podobnou situaci 
přinášejí, když například sociálně aktivizační služby působí jako sociální 
služby ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí.  
Poskytovatel sociální služby při postupu podle zákona o sociálních 
službách uzavírají smlouvu s rodiči a respektují jejich cíle a potřeby. 
Orgány sociálně-právní ochrany dětí v některých případech namítají, že 
sociální služba neplní jejich očekávání a cíle. Problém je zejména v tom, že 
výkon sociálně-právní ochrany dětí vychází z trochu jiných principů, než 
zákon o sociálních službách.  
Navrhovaný přesun významné skupiny služeb do působnosti zákona o 
sociálních službách nebyl na úseku sociálně-právní ochrany dětí dostatečně 
konzultován a diskutován a přináší riziko, že potřeby sociálně-právní 
ochrany dětí nebudou prostřednictvím sociálních služeb dostatečně řešeny. 
Navrhujeme převod zařízení působících na základě pověření podle 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí do působnosti zákona o 
sociálních službách v současné době nerealizovat. 
Dále navrhujeme v § 58 odst. 1 odstranit v poslední větě, že služba v 
azylovém domě pro rodiny s dětmi a služby poskytovaná nezletilým 
dětem v terénní a ambulantní formě může být poskytována anonymně.  

Vysvětleno 
 
Výkon SPOD skutečně vychází z trochu jiných principů než 
poskytování služeb, což platí ovšem pouze pro orgány 
veřejné moci (tedy dle § 4 odst. 1, § 10, 11, 17, 52, 53, 61 
zák. č. 359/1999 Sb. a souv.). Jde-li o poskytování „sociálně-
právní ochrany“ podle § 4 odst. 2 písm. d), § 8, 9 a 48 až 50a, 
tedy o poskytování služeb, žádné jiné principy tu nejsou 
(srov. již důvodovou zprávu k zák. č. 359/1999 Sb. z roku 
1999). Principem je konsensus, smlouva a absence 
„donucujících“ mechanismů ze strany poskytovatele 
(„pověřené osoby“) vůči klientům. 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty. 
Blíže srov. příloha vypořádání s navrhovanou úpravou ve 
formě „úplného znění“ dotčených služeb (pobytová zařízení 
pro děti; domy na půl cesty; služby pro rodinu). 
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Tato možnost by zcela popřela principy sociálně-právní ochrany (působení 
směřující k obnovení narušených funkcí rodiny), kontinuitu sociální práce s 
rodinou apod. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Kraj Vysočina Čl. I nad 
rámec návrhu 

Navrhujeme novelizovat § 73 odst. 3 v tom smyslu, že povinný zůstatek 
příjmu nezůstává osobě, jejíž majetkové poměry jí umožňují hradit 
úhradu v plné výši. Zájemcům o sociální službu a uživatelům, kteří 
nemají dostatečné příjmy, navrhujeme uložit povinnost vypracovat 
čestné prohlášení o majetkových poměrech, povinnost sdělit informace 
o příjmových a majetkových poměrech a oznamovat změny v těchto 
poměrech. 
Jedná se o dlouhodobě neřešenou situaci, kdy řada klientů sice nemá 
příjmy v dostatečné výši, nicméně mají velmi vysoké částky na účtech 
nebo i jiný majetek, s jehož zohledněním je nemorální na tyto klienty 
doplácet z veřejných prostředků. V této souvislosti se domníváme, že 
nestačí novelizace § 71 odst. 3 (doplnění možnosti dohodnutí spoluúčasti 
na úhradě nákladů i s klientem), neboť zde se předpokládá dobrovolnost a 
řešením je už nyní to, že klient prohlásí, že má na plnou úhradu a 
nedokládá tedy svůj příjem. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Jedná se o návrh nad rámec zákona, který vyžaduje rozsáhlou 
legislativní změnu. V danou chvíli jí vítáme a rádi připravíme 
návrh do další novely. Návrh bude hotov do konce roku 
2017.  Návrh vyrovnání bude vložen do RIA. 
 

 

Kraj Vysočina Čl. I bod 78 Navrhujeme v § 74 odst. 2 doplnit slova „úhrada zařízení náleží od 
prvního dne pobytu dítěte v tomto zařízení“. 
Vzhledem k tomu, že v zákoně není žádný termín stanoven a v případě, že 
dochází k odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, může se řízení protáhnout na dobu půl roku i více. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Nelze stanovovat povinnosti retroaktivně. 

Kraj Vysočina Čl. I bod 83 Navrhujeme v § 75 vypustit odstavec 3.  
Jedná se o nesystémové a diskriminační řešení pouze u jednoho druhu 
služby, navíc není brána v potaz majetková situace dané osoby (úspory, 
movitý, nemovitý majetek), která může mít vliv na financování 
poskytované služby. Rozsah poskytované osobní asistence není bez úhrady 
nijak regulován a může nastat situace, kdy náklady na poskytování osobní 
asistence jedné osobě překročí 1 mil. Kč, pokud bude využívána možnost 
žít ve IV. stupni příspěvku na péči v samostatném bytě s vysokým 
rozsahem osobní asistence a nahradit tím za zvýšených nákladů pobytové 
služby. Navržená úprava tento požadavek nevylučuje, ale osobám v jiném 
stupni příspěvku to umožněno není. Kapacity osobní asistence v současné 
době nejsou na takové rozšíření poptávky kapacitně připravené.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči (například vznik V. 
stupně či úprava IV. stupně). 

Kraj Vysočina Čl. I bod 90 Navrhujeme v § 79 odst. 5 písm. d) bodu 1 za slova jméno oprávněné Vysvětleno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



230 
 

osoby doplnit, k čemu se má oprávnění vztahovat 
Navrhujeme v § 79 odst. 5 písm. d) bodu 1 vypustit slova „územní 
působnost“ pro jejich zavádějící charakter. 
U pobytové a ambulantní formy není zřejmé, zda je územní působnost dána 
místem poskytování (adresa zařízení – pak se jedná o povinný údaj v 
žádosti a rozhodnutí), nebo je určena pro osoby mající na vymezeném 
území (např. správní obvod ORP) trvalý nebo skutečný pobyt (takto s ní ale 
v současné době registrační orgán nepracuje). Pouze u terénní formy se dá 
předpokládat vymezení území, na kterém služba fakticky poskytuje své 
sociální službu, ale pak je opět vymezením místa poskytování sociální 
služby a jako taková by měla být náležitostí rozhodnutí o registraci. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 
Termínem oprávněná osoba je myšlena osoba, která 
zodpovídá za registrovanou službu (v tiskopisu Údaje o 
registrované sociální službě se uvádí jako odpovědný 
vedoucí) – je to osoba oprávněná jednat za službu.  

 
Územní působností služby se rozumí: 
u služeb s pobytovou a ambulantní formou se pojmem 
rozumí územní působnost služby „dle zařízení“, kterým je 
adresa zařízení, ve kterém je služba poskytována,  
- u služeb s terénní formou poskytování se pojmem rozumí 
kraje, ve kterých má služba zařízení, kontaktní místo nebo 
relevantní dosah služby 
 

Kraj Vysočina Čl. I bod 94 Navrhujeme v § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8 vypustit text „jde-li o 
poskytování sociálních služeb podle § 47 až 49 a § 51“. 
Popis zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb navrhujeme ponechat pro všechny druhy 
služeb a nezužovat jej pouze na některé druhy sociálních služeb, neboť 
zajištění těchto podmínek je základní podmínkou registrace.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Materiálně technický standard (dále jen MTS) je v návrhu 
zpracován pouze pro služby sociální péče poskytované v 
pobytové formě. Tedy žadatel o registraci tohoto druhu 
služby na základě ustanovení bude povinen naplňovat MTS, 
jak bude stanovovat prováděcí právní předpis.  
 
Nicméně stále zůstane povinnost u všech druhů služeb při 
registraci předkládat své materiálně technické zajištění – 
jeho dostatečnost bude nadále registrující orgán posuzovat s 
ohledem na druh služby, kapacitu, cílovou skupinu klientů a 
jejich nepříznivou sociální situaci.  
 
Pro lepší srozumitelnost bude text ustanovení upraven. 

 
Kraj Vysočina Čl. I bod 98 Navrhujeme § 79 odst. 6 zúžit, neboť „jiné právo“ než vlastnické k objektu 

nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, 
prostřednictvím informačních systémů veřejné správy získat nelze.  
Dále navrhujeme doplnit slovo „přednostně“ neboť ne vždy jsou 
v informačních systémech veřejné správy obsaženy aktuálně platné 
zakladatelské dokumenty. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
§ 79 odst. 6 bude doplněn na konci textu  „v případě 
existence jiného práva než vlastnického k objektu nebo 
prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z 
něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo 
prostory užívat, ověřuje registrující orgán splnění podmínky 
prostřednictvím dokladů o vztahu k objektům nebo 
prostorám  předložených žadatelem“ 
 
Nebude- li tedy možnost ověřit údaje prostřednictvím 
informačních systémů veřejné správy (vlastnický vztah), 
budou údaje ověřeny z listinných dokumentů, které předloží 
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žadatel o registraci (jiný než vlastnický vztah – např. 
nájemní nebo podnájemní vztah). 
 

Kraj Vysočina Čl. I bod 99 Navrhujeme v § 79 doplnit za odst. 8 odst. 9 v tom smyslu, že lhůta pro 
vydání rozhodnutí v řízení o žádosti o registraci právnické osoby 
zapisované do obchodního nebo obdobného rejstříku před jejím 
vznikem neběží do doby provedení zápisu a přidělení identifikačního 
čísla osoby.  
Nově může právnická osoba podle navrhovaného § 79 odst. 5 písm. a) 
podat žádost ještě před svým vznikem, rozhodnutí o registraci je však 
možné vydat teprve existující právnické osobě – do doby jejího zápisu se 
jedná pouze o fiktivní osobu, která nemůže poskytovat sociální služby. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Bude upraveno metodicky. 
 
 

Kraj Vysočina Čl. I bod 106 Navrhujeme v § 82 odst. 1 ponechat oznamovací povinnost 
poskytovatelů sociálních služeb ve stávající podobě. 

V registru (registračním spise) by měly být dohledatelné platné údaje, což je 
nezbytné zejména s ohledem na další systémy a činnosti. Na základě 
praktických zkušeností nelze na plnění této povinnosti ze strany 
poskytovatelů (vkládání do registru) spoléhat, navíc zamýšlená kontrola 
plnění této jejich povinnosti ze strany registrujícího orgánu je v praxi 
nerealizovatelná. S ponecháním tohoto odstavce je nezbytné provést 
přečíslování následujících odstavců. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 

Nelze předjímat, jak budou poskytovatelé změny touto 
formou hlásit. Naopak. Všechny tyto změny měli 
poskytovatelé povinnost hlásit i dle stávající právní úpravy. 
Nyní dojde ke zjednodušení hlášení změn, jelikož 
poskytovatelé nebudou muset změny doručovat příslušnému 
registrujícímu orgánu v písemné podobě, a nebudou muset 
dokládat žádné přílohy (úředně ověřené kopie dokladů o 
kvalifikaci, RT aj.)  Tyto doklady si ponechá poskytovatel u 
sebe a předloží je ke kontrole registrujícímu orgánu.  

 
Poskytovatelé budou mít přístup do aplikace OK registr, 
která je velmi podobná jako aplikace OK poskytovatel, se 
kterou při podávání žádostí o dotace poskytovatelé běžně 
pracují. Proto se nepředpokládá seznámení se s aplikací OK 
registr poskytovateli jako nadměrně zatěžující. 

 
Aplikace OK registr bude upravena tak, aby historie zápisů 
změn prováděných poskytovatelem byla zachována. Každá 
zapsaná změna bude tedy snadno dohledatelná a 
kontrolovatelná. 

 
Jestliže novela zákona zamýšlí posílit kompetenci 
poskytovatelů ve smyslu hlášení údajů elektronickou cestou 
(přes aplikaci OK registr) a možnost ponechání veškerých 
dokladů o pracovnících u poskytovatele, pak musí být dána 
možnost registrujícímu orgánu tyto doklady zkontrolovat. 
Nebude-li prováděno hlášení změn, bude se poskytovatel 
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jevit tak, že nepřijímá ani nepropouští, nebo jinak nemění 
své pracovníky. Nebude tedy možnost provést kontrolu 
skutečné kvality těchto osob dle jejich dokladů o 
kvalifikaci, kurzech aj. 

 
Kraj Vysočina Čl. I bod 108 Navrhujeme v § 82 odst. 3 výrazně zpřesnit podmínky, za kterých lze 

toto ustanovení aplikovat. 
S ohledem na dopad tohoto ustanovení je nejasná celá řada otázek, např. 
jak se dozví registrující orgán o závěrech inspekce poskytování soc. služeb, 
při kterých byly zjištěny závažné nedostatky, kdo bude mít jaké pravomoci 
a povinnosti a jak a kdy je oprávněn je použít. 
V obdobné duchu doporučujeme zpřesnit i ustanovení § 82 odst. 4 
písm. b) zákona, neboť jeho aplikace vyvolává celou řadu otázek. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
S účinností zákona bude vytvořen doporučený postup. 
Veškeré tyto podrobnosti budou doplněny do RIA. 
Bude poskytnuta součinnost a inspekční tým předá inspekční 
protokol. 
 
V případě nastalé situace jsou všechny podněty, řešení, která 
stojí mimo kompetenci inspekce poskytování sociálních 
služeb, v současné době po skončení inspekce předávány 
písemnou formou příslušným orgánům, tj. i KÚ a jejich 
odborům, formou podnětu k prošetření.  
Na základě důvodného vyžádání KÚ je současnou běžnou 
praxí předávání Protokolů o inspekci poskytování sociální 
služby příslušnému KÚ. 
Pravomoci a povinnosti a jejich použití vyplývá z gesce 
jednotlivých orgánů, kterým je podnět předán. 
 

Kraj Vysočina Čl. I bod 114 Navrhujeme v § 85 vypustit odstavec 7. 
V reálu je písm. a) – c) neodkontrolovatelné, sice je za to správní delikt, ale 
registrující orgán se nedozví změnu provozní doby, ani kontaktních údajů a 
při kontrole nezjistí, jestli už uplynulo 15 dní od doby, co poskytovatel 
změnil telefon nebo provozní dobu atp., pouze když by si někdo stěžoval ke 
krajskému úřadu nebo by to na sebe řekl sám poskytovatel.  
V případě písm. d) a e) se asi dá zkontrolovat podle pracovních smluv (v 
případě, že je při kontrole opravdu všechny poskytovatel předloží), pokud 
bude v registru uveden datum vyvěšení a přílohy se nebudou přehrávat, ale 
původní verze budou zůstávat a dál se nahrávat nové a nebude tam vyvěšená 
jen organizační struktura, ale i jmenný seznam, ani tak si to u „velkých“ 
poskytovatelů nedovedeme při kontrole představit, jak to budeme zpětně 
kontrolovat. 
Chybí zde provázanost s personálním standardem, jehož splnění registrující 
orgán posuzuje pouze pro vstup do služby a při případné kontrole. Pokud při 
registrační kontrole zjistíme, že někdy v průběhu období nesplňoval 
poskytovatel personální standard, chybí řešení a postih této situace. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Všechny změny, kterých se ustanovení týká, měli 
poskytovatelé povinnost hlásit i dle stávající právní úpravy. 
Nyní dojde ke zjednodušení hlášení změn, jelikož 
poskytovatelé nebudou muset změny doručovat 
příslušnému registrujícímu orgánu v písemné podobě, a 
nebudou muset dokládat žádné přílohy (úředně ověřené 
kopie dokladů o kvalifikaci, RT aj.) Tyto doklady si 
ponechá poskytovatel u sebe a předloží je ke kontrole 
registrujícímu orgánu.  
 
Rozhodně nelze důležitost hlášení těchto změn podceňovat. 
Pokud nebudou klienti, jejich rodinní příslušníci a široká 
veřejnost informována o změnách, které se služby dotýkají, 
pak jistě dojde ke snížení prestiže služby, služba se bude 
jevit jako nespolehlivá. Nebudou-li aktuální údaje o službě, 
nebude se moci na službu případný zájemce obrátit.  

 
Jestliže novela zákona zamýšlí posílit kompetenci 
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poskytovatelů ve smyslu hlášení údajů elektronickou cestou 
(přes aplikaci OK registr) a možnost ponechání veškerých 
dokladů o pracovnících u poskytovatele, pak musí být dána 
možnost registrujícímu orgánu tyto doklady zkontrolovat. 
Nebude-li prováděno hlášení změn, bude se poskytovatel 
jevit tak, že nepřijímá ani nepropouští, nebo jinak nemění 
své pracovníky. Nebude tedy možnost provést kontrolu 
skutečné kvality těchto osob dle jejich dokladů o 
kvalifikaci, kurzech aj. 
 
Poskytovatelé budou mít přístup do aplikace OK registr, 
která je velmi podobná jako aplikace OK poskytovatel, se 
kterou při podávání žádostí o dotace poskytovatelé běžně 
pracují. Proto se nepředpokládá seznámení se s aplikací OK 
registr poskytovateli jako nadměrně zatěžující. 
 
Aplikace OK registr bude upravena tak, aby historie zápisů 
změn prováděných poskytovatelem byla zachována. Každá 
zapsaná změna bude tedy snadno dohledatelná a 
kontrolovatelná. Kontroly budou prováděny jako dosud, v 
režimu kontrolního řádu, který stanovuje i lhůty pro 
kontroly. 
 
Aplikace OK registr bude upravena pro vkládání 
požadovaných změn poskytovateli. Nahlížet na tyto změny 
bude moci pouze registrující pracovník, údaje nebudou 
veřejně dostupné.  

 
Kraj Vysočina Čl. I bod 117 Navrhujeme v § 88 písm. j) doplnit slova „a minimální personální 

standardy“. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
§ 88 stanovení povinnosti poskytovatele, jejichž dodržování 
kontroluje inspekce poskytování sociálních služeb. 
Minimální personální standard stanoví (na základě vzešlých 
připomínek až od roku 2020) minimální počty pracovníků v 
přímé péči pro registraci. Je nutné vnímat rozdíl mezi 
kvalitou nastavení u registrace (služba ještě nemá klienty) a 
kvalitou při procesu poskytování sociální služby (postupy, 
nastavení služby, které dodržuje lidská práva klientů a 
pomáhá mu řešit jeho nepříznivou sociální situaci).  
 
V § 88 se tedy nejedná o kvalitu „minimální“, ale 
optimální, jejíž nastavení respektuje možnosti a potřeby 
klientů. 
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Kraj Vysočina Čl. I bod 132 Navrhujeme v § 93 písm. a) bod 4 vypustit, případně zúžit pouze na v 

ohrožení života a zdraví, tj. pouze na nejzávažnější případy, kde v 
reálu už nyní hledáme řešení za každou cenu.  
Navrhované znění jinak zakotvuje povinnost krajského úřadu zajistit 
poskytnutí sociálních služeb v případě, kdy obecní úřad obce s rozšířenou 
působností informoval krajský úřad o zjištění, že pro osobu není na území 
jeho správního obvodu dostupná sociální služba, a tyto osoby se nacházejí 
v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou schopny samy si 
zajistit poskytování sociálních služeb.  
V praxi to znamená, že povinnost zajistit takovou službu pro klienta je 
udělena krajskému úřadu. Již v této chvíli je v terénu velký počet klientů, 
kteří jsou neumístitelní do sociálních služeb (kontraindikace, nízké příjmy 
atd.). Jestliže se nedaří najít pro takové klienty místo ani sociálním 
pracovníkům ORP, je téměř nereálné, aby takové místo našel krajský úřad. 
Zřizovatelem některých druhů sociálních služeb je kraj, a i když se jedná o 
jeho příspěvkové organizace, je velmi diskutabilní, aby zasahoval do 
procesů přijetí klienta do služby. U služeb, kde není kraj zřizovatelem, pak 
není již vůbec reálné ovlivnit přijetí takovéhoto klienta. 
Pro kraj jako zřizovatele by to ve výsledku znamenalo, že by musel mít k 
dispozici volné, pohotovostní kapacity ve svých službách, mít smluvně 
ošetřeny pohotovostní kapacity u všech druhů dalších sociálních služeb. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
 
 

Kraj Vysočina Čl. I body 156 
a 157  

Z ustanovení § 105a a § 105b není zřejmé, zda použití soutěže je 
dobrovolné nebo povinné, případně v jakých případech je povinné. 
Povinnost soutěžit poskytovatele sociálních služeb by mohla vést k 
ohrožení zřizovatelské působnosti k příspěvkovým organizacím a ke 
zmaření významných investic do infrastruktury sociálních služeb. 
Navrhujeme tato ustanovení vypustit. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
 
 

Kraj Vysočina Čl. I bod 176 Navrhujeme v § 111 odst. 8 vypustit slova „a to v rozsahu nejméně 6 
hodin ročně“. 

Supervizi navrhujeme ponechat jako dobrovolnou formu, při současné 
praxi je ani nelze považovat za vzdělávací činnost. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno částečně 
 
Supervize nebude povinnou formou dalšího vzdělávání, 
nebude stanoven minimální limit. 
 
Navrhujeme upravit minimální povinný počet hodin u 
akreditovaných kurzů na 6 hodin a u supervize a stáží 
nastavit možnost vykázání maximálně 12 hodin.  

 
Kraj Vysočina Čl. V bod 1 Navrhujeme zrušit § 4a odst. 1 písm. d), který zavádí novou definici 

„ústavního zařízení“ s možností přijetí dítěte na základě smlouvy či 
Vysvětleno 
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soudního rozhodnutí.  
Není zřejmé, o jaké zařízení se bude jednat, jestliže stávající zařízení pro 
výkon ústavní výchovy neumožňuje přijetí dítěte jiným způsobem než na 
základě rozhodnutí soudu. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vymezení pojmu ústavní zařízení se přesunuje v systematice 
zákona z § 29 odst. 1 do § 4a, neboť se jedná o obecný 
pojem, používaný napříč zákonem, nejen v Hlavě VI Třetí 
části. Dosavadní vymezení v § 29 odst. 1 je přitom zcela 
nevhodné jak obsahově, tak i legislativně technicky, neboť na 
stranu jednu je zbytečně kazuistické, na stranu druhou se 
jedná o pouhý demonstrativní výčet:  
„školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné 
výchovy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, dětské 
domovy pro děti do 3 let věku a obdobné ústavy (zařízení), 
umožňují-li zvláštní právní předpisy, aby byly zřízeny 
právnickými nebo fyzickými osobami“ 
Dosavadní obecné vymezení je tedy „obdobná zařízení, jako 
jsou zařízení školská, zdravotnická nebo sociálních služeb“, 
přičemž zcela nevhodným určujícím znakem je pouze to, že 
„právní předpisy umožňují, aby byly zřízeny jakýmkoli 
subjektem“. Taková „definice“ definicí vůbec není. 
Definičním znakem „ústavního zařízení“ jako pobytové 
služby pro děti není totiž vůbec skutečnost, kdo takové 
zařízení může zřizovat a zřizuje (neboť to může kdokoli), ani 
zda jde o zařízení školské, zdravotní nebo jiné, ale určující je 
obsah poskytovaných činností.  
Definičním znakem je skutečnost, zdali je dítě v zařízení 
zaopatřováno plně, nebo nikoli. Takovou definici obsahuje 
nezměněně § 7 odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře takto:  
„Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu 
(zařízení) pro péči o děti nebo mládež, považuje se za rodinu 
samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje 
zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, 
poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, 
ubytování a ošacení.“ 
Na to pak navazuje § 19 odst. 3 téhož zákona takto: 
„Je-li nezletilé nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření 
(§ 7 odst. 4 věta druhá) ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo 
mládež, vyplácí se přídavek na dítě tomuto ústavu 
(zařízení).“ 
Lze tedy shrnout, že definičním znakem „ústavního zařízení“ 
je poskytování plného přímého zaopatření dítěti, které je 
současně nutnou podmínkou pro to, že může být do zařízení 
vyplácen přídavek na dítě jako dávka státní sociální podpory. 
Praktickým pomocným znakem, zda-li jde o „ústavní 
zařízení“ v definovaném smyslu, je tedy to, zdali je nebo 
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může být dítěti do zařízení vyplácen přídavek na dítě, nebo 
nikoli. 
Uvedená úprava je v oblasti předpisů sociálního zabezpečení 
dlouhodobě ustálená, nečiní jakékoli problémy, a neboť jde o 
výplatu dávek, takové problémy, pokud by je úprava snad 
generovala, by se musely od 1. 10. 1995 (tedy za více jak 20 
let její aplikace) již objevit – tak tomu ale není. I ostatní 
předpisy sociálního zabezpečení v této souvislosti na definici 
§ 7 odst. 4 zákona o státní sociální podpoře buď přímo 
odkazují (jako např. § 12 odst. 5 zákona o sociálních 
službách), nebo ji používají jako obecně známý pojem (např. 
§ 3 odst. 3, § 33 odst. 7, § 70 odst. 2 a § 72 odst. 4 písm. h/ 
zákona o pomoci v hmotné nouzi), nebo ji pro své účely 
samy definují shodně se zákonem o státní sociální podpoře (§ 
4 odst. 5 zákona o životním a existenčním minimu). Třeba 
ovšem dodat, že pojem „plného přímého zaopatření“ jako 
definiční znak „ústavního zařízení“ se objevil již v § 38 odst. 
6 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení 
s účinností od 1. 7. 1964, v tomto smyslu byl převzat jak 
zákonem č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení a 
v prakticky doslovné úpravě, jakou je i úprava navrhovaná, 
pak v § 37 odst. 5 vyhl. č. 149/1988 Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení.  
 
Lze tak říci, že navrhované vymezení „ústavního 
zařízení“, jehož určujícím znakem je „plné přímé 
zaopatření“, je v právních předpisech sociálního 
zabezpečení (a takovým předpisem je i zákon o sociálně-
právní ochraně dětí) ustálené nikoli 20, ale již přes 50 let. 
Není-li o podřazení např. školských zařízení pro výkon 
ústavní výchovy pod pojem „zařízení (ústav) pro péči o 
děti nebo mládež“ sporu na úseku státní sociální podpory, 
životního a existenčního minima či pomoci v hmotné 
nouzi, není důvod, aby tomu tak mělo být na úseku 
sociálně-právní ochrany dětí.  
Naopak dosavadní úprava v § 29 odst. 1 tu představuje 
anomálii, která naopak problémy přinášela, neboť nebylo 
zřejmé, co vše spadá pod pojem „obdobné ústavy (zařízení), 
umožňují-li zvláštní právní předpisy, aby byly zřízeny 
právnickými nebo fyzickými osobami“, když dokonce např. i 
zřizovatelé dosavadních zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc se v minulosti bránili podřazení jimi 
poskytované služby pod uvedený nejasný pojem. 
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Pojmy v rámci jednoho právního odvětví – zde sociálního 
zabezpečení – musí být shodné obsahově a je-li to možné, 
pak co možná nejvíce i formulačně (tedy doslovně). Tomu 
navrhovaná úprava vyhovuje, naopak stávající úprava je 
s touto zásadou v rozporu. 
 

Kraj Vysočina Čl. V bod 2 V případě, že bude zúžen okruh pověřených osob dle návrhu novely, 
navrhujeme, aby byl doplněn v § 8 okruh subjektů, na něž se může dítě 
obrátit se žádostí o pomoc, a to o „poskytovatele sociálních služeb“. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Zákonem nelze ukládat povinnosti mimo jeho rámec. 
Povinnost poskytnout zdravotní službu tak upravuje zákon o 
zdravotních službách, povinnosti Policie ČR upravuje zákon 
o PČR atd. Trestný čin neposkytnutí pomoci je pak vymezen 
v § 150 tr. zákona obecně. Z tohoto hlediska je již dnes § 8 
formulován nevhodně. Protože však tato dosavadní úprava 
negeneruje problémy, nevidí v tuto chvíli předkladatel důvod 
do ní zasahovat. 

Kraj Vysočina Čl. V bod 12 Navrhujeme zrušit celý navrhovaný § 16b.  
Nesouhlasíme s tím, aby poskytovatel sociálních služeb mohl požádat o 
souhlas s prodloužením smlouvy o poskytnutí pobytové služby dítěti, a aby 
účastníkem řízení bylo jen dítě a poskytovatel této služby. Je zde jednak 
evidentní střet zájmů, jednak zákonní zástupci dítěte nejsou účastníky 
tohoto řízení. Za spornou považujeme lhůtu 10 dnů pro vydání rozhodnutí, 
která se jeví jako velice krátká. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Jedná se o nepochopení úpravy smluvního poskytování 
služeb. Stranami této smlouvy jsou dítě (zastoupené 
zákonným zástupcem, tedy také případně poručníkem nebo 
opatrovníkem nebo jinou osobou v obdobném postavení) na 
straně jedné a na straně druhé poskytovatel služby. Jsou-li tu 
dvě smluvní strany (uživatel a poskytovatel služby) a zákon 
trvání smlouvy podmiňuje veřejnoprávním souhlasem, není 
důvod, aby žádost o takový veřejnoprávní souhlas mohla 
podat pouze jedna smluvní strana. Druhá smluvní strana je 
ostatně účastníkem řízení. Jde-li o dítě (zastoupené 
oprávněným zástupcem), třeba dodat, že bez ohledu na 
předmětné řízení může samozřejmě smlouvu o poskytování 
pobytové služby kdykoli vypovědět. 
Jde-li o lhůtu 10 dnů, nejedná se o lhůtu pro vydání 
rozhodnutí, ale o propadnutou lhůtu k podání žádosti. 
Ustanovení však bude v souladu s akceptací připomínek i 
dalších připomínkových míst upraveno tak, že bude doplněna 
věta:  

„Po dobu řízení o žádosti podle věty první trvá závazek ze 
smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby dítěti bez 
doprovodu dospělé osoby, nedojde-li k zániku závazku 
z jiného důvodu.“  
 

Kraj Vysočina Čl. V bod 18 Navrhujeme zachovat v § 38 odst. 2 písm. b) oprávnění komise 
projednávat případy dětí se syndromem CAN.  
Jedná se o možnost posouzení závažných případů nezávislými odborníky 

Vysvětleno 
 

Činnost komise pro sociálně-právní ochranu dětí by měla 
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(na rozdíl od případové konference). 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

být především koncepční a koordinační, nikoliv kazuistická. 
V tomto ohledu plně postačuje oprávnění tajemníka 
OÚORP požádat komisi o stanovisko k jednotlivým, 
zpravidla zvláště složitým či problematickým, případům 
provádění sociálně-právní podle § 38 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 359/1999 Sb.. 

Kraj Vysočina Čl. V bod 22 Navrhujeme zachovat stávající ustanovení § 39 - § 43.  
Souhlasíme se zrušením pouze § 40, neboť toto zařízení má alternativu v 
sociálních službách.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 

MPSV nemůže ustoupit od záměru sjednocení úpravy 
poskytování sociálních služeb, a to i pobytových dětem. 
V takovém případě však musí být s ohledem na nezletilé 
bez doprovodu upravena i osobní působnost zákona. 
V úpravě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, se ruší duplicitní úprava ambulantních služeb 
poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-
právní ochrany dětí, které jsou obsahově totožné se 
sociálními službami pro rodiny a děti. Pokud jde o 
pobytová zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
(dále jen „ZDVOP“), jedná se svým charakterem rovněž o 
pobytovou sociální službu, jejíž setrvání v režimu zákona č. 
359/1999 Sb. není důvodné. V zákoně č. 359/1999 Sb. 
zůstává ponechána pouze úprava pověření k výkonu 
specifických služeb v oblasti náhradní rodinné péče, neboť 
tyto služby nelze v tuto chvíli dost dobře podřadit pod 
sociální služby vzhledem k obtížnému vymezení 
„nepříznivé sociální situace“, na kterou by v případě 
zájemců o náhradní rodinnou péči měly takové služby 
reagovat. 

Kraj Vysočina Čl. V bod 23 
a násl. 

Navrhujeme zachovat § 48 an. ve stávající podobě.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 

Totožně s předchozí připomínkou. 
Kraj Vysočina Čl. VI  V části VI (Přechodná ustanovení) navrhujeme, aby delimitace 

zaměstnanců Úřadu práce proběhla nejpozději k datu předpokládané 
účinnosti novely zákona č. 108/2006 Sb., tj. k 1. 9. 2017, aby byla zajištěna 
dostatečná organizační a metodická příprava inspektorů sociálně-právní 
ochrany. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
zemědělství 

Čl. I bod 6  Zásadní připomínka č.1: 
V čl. 1 bodě 6 požadujeme písmeno l) vypustit. 
V čl. 1 bodě 26, 85 a 90, čl. 6 bodě 2 písm. a), b), d) a e) požadujeme slova 
„služby pro rodinu“ nahradit slovy „služby pro děti a jejich rodiče“ ve všech 
jejich výskytech.  

Akceptováno částečně  
 
Ministerstvo od návrhu pojmu rodina ustupuje.  
 
Název služby sice, stejně jako dosavadní SAS, užívá slovo 
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V čl. 1 bodě 57 a v bodě 74 požadujeme slova „služba pro rodinu“ nahradit 
slovy „služba pro děti a jejich rodiče“ ve všech jejich výskytech. 
Odůvodnění: předkládaný návrh zavádí novou definici rodiny, která není 
v souladu s pojetím rodiny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Ačkoli lze pochopit záměr předkladatele spočívající v ochraně zájmů 
nezletilého dítěte a jeho rodičů, není důvod kvůli tomuto záměru nově a 
odlišně od stávající legislativní praxe definovat pojem rodiny, byť jako 
legislativní zkratku, když lze vystačit se slovy „(nezletilé) dítě a jeho 
rodiče“. V tomto kontextu je také třeba podotknout, že návrh nedodržuje 
základní systematiku práva, když se snaží pojem svou povahou 
soukromoprávní definovat předpisem veřejnoprávním. Má-li být v návrhu 
používán pojem rodina, nechť je vycházeno z občanského zákoníku.  
 

„rodina“, nicméně zatímco dnes je SAS vymezena jako „ 
služby poskytované rodině s dítětem“, ačkoli „rodina“ není 
subjektem práva (nelze uzavřít smlouvu s „rodinou“, ale vždy 
jen s konkrétní osobou nebo osobami), nově navrhovaná 
úprava cílové skupiny má znít: „ poskytované nezletilým 
osobám, těhotným ženám a jednotlivým členům rodiny“. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 2: 
Vypustit § 34, odst. 1, písm. k) bod 4 a 5 a navazující ustanovení návrhu, 
kterými by se měla zařízení sociálně-právní ochrany změnit na pobytová 
zařízení sociálních služeb pro děti bez rodičů. 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
V úpravě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, se ruší duplicitní úprava ambulantních služeb 
poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, které jsou obsahově totožné se sociálními 
službami pro rodiny a děti. Pokud jde o pobytová zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), jedná 
se svým charakterem rovněž o pobytovou sociální službu, 
jejíž setrvání v režimu zákona č. 359/1999 Sb. není důvodné. 
V zákoně č. 359/1999 Sb. zůstává ponechána pouze úprava 
pověření k výkonu specifických služeb v oblasti náhradní 
rodinné péče, neboť tyto služby nelze v tuto chvíli dost dobře 
podřadit pod sociální služby vzhledem k obtížnému 
vymezení „nepříznivé sociální situace“, na kterou by 
v případě zájemců o náhradní rodinnou péči měly takové 
služby reagovat. 
 
Není tomu tak. „zařízení sociálně-právní ochrany“ a „zařízení 
sociálních služeb“ jsou obsahová synonyma. Tyto pojmy 
nejsou naplněny jiným, než technickým obsahem, tedy 
zejména jde-li o sociálně-právní ochranu ve smyslu 
poskytování služeb. Zmatečné je nynější znění zákona 359, 
nikoli navrhovaná úprava.  
Principy poskytování služeb podle zákona č. 359/1999 Sb. a 
podle zákona č. 108/2006 Sb. jsou totožné, a to nejen 
z hlediska filosofie úpravy, ale především jejího 
legislativního vyjádření. Tak především podle § 8 odst. 1 zák. 
č. 359 platí: Dítě má právo požádat … zařízení sociálně-
právní ochrany… pověřené osoby … o pomoc při ochraně 
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svého života a dalších svých práv. Podle § 9 odst. 1 zák. č. 
359 platí: Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu 
dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o 
pomoc … pověřené osoby. Úprava je analogická úvodnímu 
ustanovení zákona č. 108 ke smlouvě o poskytnutí sociální 
služby, když podle § 90 platí: Osoba může požádat o 
poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb. 
Jedná se v obou případech o „dobrovolnost“ a v obou 
případech navazuje jednání se zájemcem o službu 
finalizované v ujednaném závazku o poskytnutí dané služby. 
Zák. 359 tyto okolnosti až na výjimky ponechává pouze na 
obecné úpravě (občanský zákoník – závazkové právo), 
zatímco zák. č. 108 má obecnou úpravu smlouvy pro všechny 
druhy služeb. Ale právě ve vztahu ke ZDVOP má takovou 
úpravu i dosavadní zákon 359: § 42 odst. 8 (písemná dohoda, 
která obsahuje…) 
Jde-li o služby poradenské, zák. 359 v § 12 odst. 1 stanovuje, 
že za podmínek tam stanovených obecní úřad obce s 
rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít 
odbornou poradenskou pomoc. Jedná se o povinnost uzavřít 
smlouvu o poskytnutí poradenské služby. Tou se ovšem 
rozumí služby poskytované v ambulantní formě podle řady 
zákonů, nikoli výlučně podle zák. 359, Jedná se v první řadě 
právě již dnes o odborné sociální poradenství a další 
poradenské služby podle zákona 108. 
Jde-li o služby pobytové, jejich nedobrovolné čerpání může 
být opřeno pouze o rozhodnutí soudu. To je uvedeno mj. v § 
13a, kde jsou ovšem uvedeny nejen dosavadní ZDVOP, ale 
rovněž střediska výchovné péče, primárně poskytující rovněž 
„dobrovolné pobyty“, dále domovy pro osoby se zdr. 
postižením, primárně poskytující rovněž služby smluvní, a 
nakonec zařízení poskytovatele zdravotních služeb, rovněž 
poskytující primárně služby smluvní. Z toho hlediska je 
jedno, v kterém zákoně budou dosavadní ZDVOP upraveny, 
neboť soudní rozhodnutí i ve vztahu ke všem ostatním v § 
13a uvedeným druhům služeb představuje vždy výjimku 
z principu „dobrovolnosti“. Tu ostatně obsahuje i sám zákon 
č. 108 po celou dobu své účinnosti v dosavadním § 48 odst. 
4. Pojem „sociální služby“ ostatně netvoří právní titul, ale její 
obsah. Obecně nemůžeme ani v soc. službách hovořit o žádné 
„dobrovolnosti“ ani v případě uživatele jakékoli služby 
sociální péče, ať již v domově, nebo služby terénní či 
ambulantní, pakliže má sám omezenou svéprávnost z důvodu 
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věku (dítě) nebo soudního omezení, a poskytnutí např. 
pečovatelské služby nebo služby domova pro osoby se zdr. 
postižením sjednal jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. 
Jde-li o služby pobytové, reaguje na tento fakt ostatně úprava 
novějších §§ 91a až 91c. Ostatně o tom, že zdaleka ne vše je 
v soc. službách „dobrovolné“ vystihuje i tradiční úprava § 89 
(Opatření omezující pohyb osob). Nyní navrhovaná úprava 
na všech těchto aspektech nemění nic. 
 
V závěru je připomínka nevypořadatelná. Pokud přip. místo 
uvádí: dojde k ještě ztíženějšímu poskytování sociálně-právní 
ochrany ohroženým dětem zejména v případech, kdy s jejím 
poskytováním rodiče nesouhlasí a vzpěčují se proti ní. 
Neexistuje ale žádné ustanovení v zákoně č. 359, které by 
„vzpěčování se“ rodičů proti poskytování služby mohlo 
jakkoli zlomit jinak, než jde-li o poradenství, poskytované 
ovšem i dnes podle zákona 108 či dalších předpisů (§ 12, 
který není návrhem dotčen) a podle kterého by snad službu 
bylo možno poskytnout proti vůli rodiče. Nelze vypořádávat 
připomínky na základě toho, že se připomínkové místo 
domnívá, že je rušena nějaká právní úprava, která ovšem 
nikdy neexistovala a neexistuje. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 3: 
Vypustit § 91 odst. 7 a 8, ustanovení je protiústavní, děti nelze oddělit od 
jejich rodičů bez rozhodnutí soudu. 
 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
Nejedná se oddělení dítěte od rodičů proti vůli rodičů a proto 
do určité doby (celkem 6 měsíců) není nezbytná ingerence 
soudu. Ustanovení však budou upravena v souladu s 
akceptováním připomínky Ministerstva vnitra (srov. výše) a 
současně bude doplněna důvodová zpráva v tomto smyslu: 
„Podle současného znění § 91 odst. 6 je obecní úřad obce s 
rozšířenou působností oprávněn zastoupit při uzavírání 
smlouvy o poskytování sociální služby osobě, která není 
schopna sama jednat a nemá zástupce. Nově se navrhuje 
upřesnit, že obecní úřad obce s rozšířenou působností (též 
jako orgán sociálně-právní ochrany dětí) je také oprávněn 
takto zastoupit nezletilé dítě, jde-li o uzavření smlouvy o 
poskytnutí služby dítěti v pobytovém zařízení pro děti 
(domově pro děti na přechodnou dobu) v situacích, kdy se 
toto dítě (nezletilá osoba) ocitne ve stavu nedostatku řádné 
péče, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich 
hospitalizace. Současně přitom platí podmínky stanovené v § 
91a. Navržená úprava nikdy neznamená jakékoli 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



242 
 

administrativní omezení rodičovské odpovědnosti nebo 
dokonce odebrání dítěte ze stávající, zejména rodičovské 
péče, proti vůli osob odpovědných za výchovu (rodičů). 
Navržená úprava také pouze blíže provádí § 929 ve spojení s 
§ 928 odst. 1 občanského zákoníku, podle nichž platí: 
nastane-li situace, kdy tu není žádný z rodičů, který má a vůči 
svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném 
rozsahu, vykonává poručenství orgán sociálněprávní ochrany 
dětí jako veřejný poručník, a to až do doby, kdy soud jmenuje 
dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce. Dále 
se navrženým ustanovením blíže provádí § 17 písm. b) 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle 
něhož obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává 
poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud 
jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme 
funkce. Navržené ustanovení přitom úzce navazuje rovněž na 
§ 15 zmiňovaného zákona č. 359/1999 Sb., podle něhož 
ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v 
důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní 
úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; při 
zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. 
Podle navrhovaného ustanovení postupuje tedy obecní úřad 
obce s rozšířenou působností tehdy, pokud se dítě ocitne ve 
stavu nedostatku řádné péče ve smyslu absence této péče. 
Ustanovení přitom demonstrativně uvádí situaci úmrtí nebo 
náhlé hospitalizace pečujícího rodiče, mohou to ovšem být i 
jiné obdobné situace, kdy dosavadní pečující osoba (rodič) 
přestane péči o osobu dítěte náhle sama vykonávat (např. 
rodič – samoživitel je zadržen resp. je na něj uvalena vazba 
apod.), a v rámci zajištění nedokladné péče se nepodaří tuto 
péči zajistit jejím předvídaným poskytnutím ze strany 
příbuzného dítěte nebo jiné blízké osoby. Podle § 935 odst. 1 
občanského zákoníku přitom platí, že poručenství zaniká, 
nabude-li alespoň jeden z rodičů poručence rodičovskou 
odpovědnost, popřípadě nabude-li schopnost ji vykonávat. To 
v kontextu navržené úpravy znamená, že jakmile alespoň 
jeden z rodičů nabude schopnost vykonávat rodičovskou 
odpovědnost (např. náhle hospitalizovaný rodič samoživitel 
bude propuštěn z lůžkové zdravotní péče), může se ihned 
ujmout péče o dítě. Obecně platí, že zákonný zástupce dítěte 
(rodič) může smlouvu o poskytnutí služby, uzavřenou 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle 
navrhovaného ustanovení, kdykoli ukončit. Tak např. bude-li 
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ve smyslu navrženého ustanovení zajištěna obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností nedokladná péče (okamžitá 
pomoc) malému dítěti, jehož totožnost nebyla zjištěna a 
posléze se dítě resp. jeho rodiče podaří identifikovat, je rodič 
oprávněn a do jisté míry i povinen dítě bezodkladně převzít 
zpět do své péče a smlouvu o poskytování služby v 
pobytovém zařízení pro děti sám ukončit. Navržená 
příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
(který je současně orgánem sociálně-právní ochrany dětí) je 
navrhována shodně s korespondujícím zněním § 61 odst. 3 
písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., podle něhož místní 
příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností se 
řídí místem, kde se dítě nachází, jde-li právě o zajišťování 
neodkladné péče (okamžité pomoci) dítěti, které se náhle 
ocitlo v situaci absence péče.“ 
 
§ 91 odst. 6 nezahrnuje případy dětí, které jsou v ohrožení, 
zákonné zástupce mají, ale ti nesouhlasí s jejich umístěním do 
ZDVOP – samozřejmě, že tyto situace úprava „smlouvy o 
poskytnutí sociální služby“ nezahrnuje a ani zahrnovat 
nemůže. V popisovaných případech je třeba postupovat podle 
§ 16 odst. 1 zákona č. 359 (ocitne-li se dítě ve stavu 
nedostatku řádné péče anebo je-li život dítěte, jeho normální 
vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo 
narušen, je obecní úřad obce s rozšířenou působností 
povinen podat neprodleně návrh soudu na vydání 
předběžného opatření) popř. podle § 13a odst. 2 (Není-li 
možné zajistit dítěti potřebnou ochranu a pomoc jiným 
výchovným opatřením nebo opatřením sociálně-právní 
ochrany a zároveň není možné zajistit péči o dítě náhradní 
rodinnou péčí, zejména pěstounskou péčí na přechodnou 
dobu, může soud rozhodnout o svěření dítěte do péče domova 
pro děti na přechodnou dobu podle odstavce 1 písm. a), jde-li 
o dítě, /a/ které se ocitlo ve stavu nedostatku řádné péče 
anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný 
důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen, /b/ které se ocitlo 
bez péče přiměřené jeho věku, /c/ tělesně nebo duševně 
týrané nebo zneužívané, nebo /d/ které se ocitlo v prostředí 
nebo situaci, které závažným způsobem ohrožují jeho 
základní práva.).  
Na této úpravě se nic (s výjimkou záměny pojmu ZDVOP) 
nic nemění. Odpověď na otázku připomínkového místa jak se 
budou podobné případy řešit v případě, že ZDVOP budou 
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pod sociálními službami je tedy tato: stejně jako dosud. 
Podáním návrhu k soudu orgánem sociálně-právní ochrany 
dětí. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 4: 
Je třeba naplnit usnesení vlády, podpořit cíl vytvořit víceleté financování 
sociálních služeb, k tomu je nezbytně nutné naplnit úkol MF ČR o vytvoření 
fondu, který by umožnil víceleté financování sociálních služeb – uvést 
v zákoně termín vytvoření. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Dle § 101. Odst. 3, která zajišťuje alespoň jistou míru 
očekávání pro poskytovatele.  
 
V kontextu vypořádacích porad s resorty došlo i k výměně 
názorů s MF, které se vyjádřilo, že vytvoření státního fondu 
jako způsobu financování sociálních služeb je nevhodné. 
Ačkoli se MPSV v mnohých věcech s resortem financí 
z podstaty věci neshoduje, v tomto ohledu je nutno 
podotknout, že v tomto směru dochází mezi resorty ke 
konsensu. Opět upozorňujeme též na skutečnost, že zmíněné 
usnesení vlády předpokládá vznik státního fondu pouze jako 
jednu z možností, jak zajistit víceleté financování sociálních 
služeb. Smyslem zákona o sociálních službách je primárně 
zajistit klientovi dostupnou službu v náležité kvalitě. 
MPSV si tak trvá na výše uvedeném vypořádání, které 
v rámci navrženého znění zajišťuje alespoň částečnou míru 
jistoty pro poskytovatele sociálních služeb.  
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 5: 
Zároveň je důvodné v novele zákona: 
- je důvodné odstranit dva zásadní střety zájmu, kdy kraje jsou ze zákona 
tvůrci SPRSS a do tohoto plánu zahrnují i služby, které sami zřizují - 
následně pro tyto služby přidělují podíl veřejných rozpočtů krajů a státu. 
- střet tvůrce plánu a zřizovatel služeb, který si sami zahrnují do plánu 
- střet zájmů rozdělování státní dotace pro příspěvkové organizace kraje a 
ostatním poskytovatelům 
- střet zájmů hospodaření s veřejným rozpočtem kraje ve prospěch 
zřizovaných osob svým jménem a jiným subjektům 
- střet zájmů v oblasti podpory investic pro svoje příspěvkové organizace a 
pro jinak zřízené organizace  
Na toto novela nepamatuje a nijak neřeší - přitom podmínky a povinnosti 
dává všem poskytovatelům stejné, ale nástroje na plnění úkolů má každý 
subjekt jiný.  
 

Neakceptováno - rozpor 
 
V rámci eliminace střetu zájmů bude MPSV v zákoně o 
sociálních službách a v příslušných prováděcích právních 
předpisech určeno jako nadřízený (správní) orgán, který bude 
provádět přezkum rozhodnutí kraje o zařazení či nezařazení 
služby do sítě (příslušná ustanovení budou stanovena 
vyhláškou), a také obdobně pro oblast dotací, kdy bude 
provádět přezkum přidělení dotace krajem. Paragrafové znění 
upravující uvedené oblasti bude konzultováno 
s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí. 
 
V kontextu komunikace s MV došlo MPSV k závěru, že není 
možné v kontextu komplikované legislativy týkající se 
pravomocí krajů při výkonu samostatné působnosti a 
možností MPSV jako dozorového orgánu zajistit 
dostatečným způsobem vypořádání této připomínky. 
Upozorňujeme též, že pro komplexní změnu financování 
sociálních služeb není v současné době politická podpora. 
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Alespoň dílčí kontrola MPSV nad kraji v otázce zařazování 
služeb so sítě je navržena nově v § 3 písm. m) 
 
„Podmínky zařazování sociálních služeb do sítě a podmínky 
jejich vyřazování ze sítě se řídí právním předpisem dle § 
101a, odst. III, písm. c). Kontrolu nad dodržováním 
podmínek stanovených tímto právním předpisem vykonává 
ministerstvo.“ 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 6: 
Je nutno jasně vymezit uzavírání ústní formy smlouvy u služeb sociální 
prevence, kdy lze uzavírat smlouvu anonymně. V praxi se často tato smlouva 
uzavírá implicitně např. tím, že s klientem mluví terénní pracovník, případně 
v denním centru se vysprchuje. Zejména při setkání v terénu by vyjednávání 
o smlouvě mohlo oslovenou osobu odradit od dalšího.  
 

Vysvětleno 
 
Tato oblast je již zákonem stanovena. Vždy je třeba dodržet 
ustanovení § 91 odst. 2, tedy smlouva musí obsahovat dané 
náležitosti, a to i když je uzavírána v ústní formě. V případě 
anonymních klientů to platí taktéž. K náležitostem je vždy 
třeba přistupovat v kontextu daného druhu a charakteru 
služby. Pokud je služba poskytována bez úhrady, nebude 
požadován bod „výše úhrady…“ apod. Osobní dokumentace 
klienta musí obsahovat informaci, že byla smlouva uzavřena 
a co bylo dohodnuto. 
Poskytovatel musí mít proces uzavírání smlouvy nastaven 
tak, aby odpovídal zákonu a zároveň 
potřebám/požadavkům/možnostem klientů. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 7: 
Je nutno jednoznačně stanovit, co má obsahovat záznam o ústní smlouvě. 
V častých případech je nemožné zaznamenat všechny údaje podle § 91, odst. 
2. Riziko správního deliktu a následné pokuty za nedodržení by mohlo 
paralyzovat pomoc zejména lidem bez domova.  
 

Vysvětleno 
 
Tato oblast je již zákonem stanovena. Vždy je třeba dodržet 
ustanovení § 91 odst. 2, tedy smlouva musí obsahovat dané 
náležitosti, a to i když je uzavírána v ústní formě. V případě 
anonymních klientů to platí taktéž. K náležitostem je vždy 
třeba přistupovat v kontextu daného druhu a charakteru 
služby. Pokud je služba poskytována bez úhrady, nebude 
požadován bod „výše úhrady…“ apod. Osobní dokumentace 
klienta musí obsahovat informaci, že byla smlouva uzavřena 
a co bylo dohodnuto. 
Poskytovatel musí mít proces uzavírání smlouvy nastaven 
tak, aby odpovídal zákonu a zároveň 
potřebám/požadavkům/možnostem klientů. 
Klient musí vždy získat základní informace po poskytování 
služby, tedy o jaký druh se jedná, pravidla a výpovědní 
důvody, a musí být domluveno, co a kdy bude poskytováno – 
vždy dle charakteru služby a nepříznivé sociální situace 
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klienta.    
Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 8: 
Navrhovaný systém dalšího vzdělávání zaměstnanců sociálních služeb je pro 
svou komplikovanost a vystavení skutečnostem, na jejichž existenci nemá 
poskytovatel vliv v praxi nerealizovatelný. Jedná se zejména o tyto 
skutečnosti: 
a) nedostatečný počet řídících zaměstnanců, oproti zaměstnancům, na něž se 
povinnost vztahuje,  
b) odchod zaměstnanců před realizací naplánovaných kurzů a supervizí,  
c) rušení plánovaných kurzů a supervizí ze strany dodavatele „na poslední 
chvíli“ a v závěru kalendářního roku,  
d) nepružnost nabídky akreditovaných kurzů ve vztahu k proměnlivosti 
vzdělávacích potřeb zaměstnanců,  
e) nedostatek finančních prostředků na akreditované kurzy a supervizi,  
g) neúměrnost počtu požadovaných hodin vzdělávání ve vztahu 
k průměrnému měsíčnímu počtu hodin odpracovaných pracovníky 
v sociálních službách na dohody mimo pracovní poměr (například 4 hodiny 
měsíčně) a k vysokému počtu těchto pracovníků (například 100 u jednoho 
poskytovatele), 
f) nepřiměřená časová náročnost na řízení procesu naplnění požadavku ve 
vztahu k počtu hodin odpracovaných pracovníky v sociálních službách na 
základě dohod mimo pracovní poměr (zjišťování vzdělávacích potřeb, 
plánování a vyhledávání způsobu jejich naplnění, monitoring a kontrola 
realizace, vyhodnocování a stanovení opatření při nenaplňování plánu), 
g) rozpor mezi neexistencí kurzů s přesným počtem hodin, který 
konkrétnímu pracovníkovi zbývá do povinného počtu hodin dalšího 
vzdělávání (například 3 hodiny), a nemožností hradit hodiny dalšího 
vzdělávání nad zákonem stanovený objem z veřejných finančních 
prostředků. 
Posouzení nenaplnění této povinnosti jako dopuštění se správního deliktu je 
proto zcela neadekvátní nemožnosti naplnit tuto povinnost. 
 

Vysvětleno 
 
Souhlasíme s odůvodněním, že v některých případech u 
pracovníků v sociálních službách by mohla být povinnost 
absolvovat povinně 12 hodin v akreditovaných programech a 
6 hodin supervize neefektivní a nehospodárná.  
 
Nicméně akreditované kurzy jsou plnohodnotným přínosem v 
oblasti vzdělávání a nabývání znalostí a dovedností – právě 
ve vztahu k potřebám klientů.  
 
Proto navrhujeme upravit minimální povinný počet hodin u 
akreditovaných kurzů na 6 hodin a u supervize a stáží 
nastavit možnost vykázání maximálně 12 hodin.  
 
Pro zajištění kvality dalšího vzdělávání považujeme za nutné 
určit maximální či minimální počet hodin dalšího vzdělávání. 
V současné době může zaměstnanec splnit povinnost dalšího 
vzdělávání například pouze absolvováním stáže, což 
nepovažujeme za přínosné. 
 
Dále akceptujeme připomínku některých připomínkových 
míst, která se váže k povinnosti zajistit zaměstnanci 
minimálně 6 hodin vzdělávání ročně v případě kratšího 
pracovního poměru, a od tohoto požadavku ustupujeme. 
 
Stanovení maximálního rozsahu hodin ročně nemá za cíl 
omezit či regulovat rozsah vzdělávání v návaznosti na 
potřeby zaměstnance, poskytovatele a účel, kterého má být 
dosaženo – stanoví pouze počet hodin započitatelných do 
ročního objemu 24 hodin (preventivní opatření), tedy kurzy, 
konference, stáže a supervize mohou zaměstnanci absolvovat 
ve větším rozsahu. 
 
Ad d) Autoři připomínky předkládají domněnku o 
nepružnosti nabídky akreditovaných kurzů ve vztahu k 
proměnlivosti vzdělávacích potřeb zaměstnanců, která však 
není jakkoli fakticky podložena, a zároveň nenabízejí 
alternativní řešení. Jednou z předností volného trhu dalšího 
vzdělávání v oblasti sociální práce a sociálních služeb, 
omezeného pouze procesem akreditace, je obecná schopnost 
reagovat nabídkou na poptávku, je-li dostatečná. Rovněž lze 
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objednávat kurzy na míru. 
 
Navíc nová aplikace pro akreditační řízení a návrh na vydání 
rozhodnutí o akreditace do 90 dnů ode dne přijetí žádosti 
umožní reagovat na poptávku ještě pružněji. 
 
Zkušenost prokazuje, že uvedení zákonné povinnosti dalšího 
vzdělávání bez sankce samo o sobě pro dobrou praxi nestačí. 
Právě z uvedeného důvodu není tato povinnost u některých 
poskytovatelů plněna, přičemž ale rozvoj dovedností a 
odbornosti pracovníků v sociálních službách a sociálních 
pracovníků je klíčový z hlediska kvality služeb 
poskytovaných křehkým klientům. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 9: 
§ 2 Základní zásady 
Mezi základní zásady sociálních služeb doplnit tuto zásadu: 
„Pomoc musí být poskytována s ohledem na ochranu fyzického a duševního 
zdraví a života osob.“ 
Odůvodnění: 
Z výsledků inspekcí sociálních služeb je zřejmé, že tato oblast je (mimo jiné 
v důsledku akcentování individuality, uplatňování vlastní vůle uživatelů 
sociálních služeb a ochrany práv v posledních letech) značně podceňována. 
Poskytovatelé sociálních služeb neidentifikují rizika ohrožení zdraví a života 
uživatelů, k němuž může při poskytování služby dojít, a nestanoví opatření 
pro jejich snížení či eliminaci. V řadě případů tak k poškození zdraví 
uživatelů služby (včetně duševního zdraví) dochází. 
Absence explicitního uvedení této zásady v současné době neumožňuje 
inspektorům sociálních služeb její uplatňování vymáhat. 
Záměr předkladatele reagovat na tuto skutečnost je zřejmý z návrhu zařadit 
mezi základní činnosti druhu sociální služby „osobní asistence“ činnost 
„pomoc při zajištění bezpečí“, tento způsob však představuje nedostatečné, 
nesystémové a deformující řešení uvedeného problému. 
 

Vysvětleno 
 
Nový návrh výrazně posiluje individualitu prostřednictvím 
posílení pojetí nepříznivé sociální situace osoby, ale v rámci 
vydefinování sociální služby. Důraz na ochranu fyzického a 
duševního zdraví a života osob vyplývá již z platné právní 
úpravy a je dále posilován v dalších ustanoveních zákona, 
zejména v oblasti standardů kvality sociálních služeb.  

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 10: 
§ 3, písm. h), i), j 
Při vyjednávání sítě poskytovatelů je třeba rozšířit platformu o samotné 
poskytovatele, kterých se SPRSS týká především. V zákoně chybí povinná 
procedura vyjednávání sítě – kraj, obec, poskytovatel.  
 Odůvodnění:   
Je třeba vydat metodologii, kde budou uvedeny základní zásady a povinné 
procesy, na jejichž základě se vytváří střednědobý plán kraje a návazný 
systém spravedlivého rozdělení finančních dotací. Je nutné odstranit 

Vysvětleno 
 
Bude upraveno zmocnění pro vyhlášku. 
 
Bude upraveno znění obsahu prováděcího předpisu takto: 
„Postup pro zpracování střednědobého a akčního plánu 
rozvoje sociálních služeb a podmínky pro zařazování a 
vyzařování poskytovatelů sociálních sužeb z a do krajských 
sítí sociálních služeb stanoví prováděcí právní předpis“. 
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existující střet zájmů mezi krajem, který je zároveň poskytovatelem 
sociálních služeb a zároveň rozdělovatelem dotací! 
 

Tento postup zahrne i zapojení všech zainteresovaných 
aktérů, tedy i poskytovatelů. Kromě toho připomínáme, že 
fakticky je zapojení poskytovatelů do vytváření sítě soc. 
služeb již zachyceno v současném znění zákona, a to v § 95, 
písm. d) – kraj kromě jiného zpracovává plán (tj. i síť, která 
je součástí plánu) ve spolupráci se zástupci poskytovatelů 
soc. služeb. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 11: 
§ 21a)  
Vyjmout poskytovatele ambulantních a terénních sociálních služeb z okruhu 
subjektů, které jsou povinny písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce 
přijetí oprávněné osoby k hospitalizaci propuštění z hospitalizace a její 
úmrtí. 
Odůvodnění: Za využití příspěvku na péči je zodpovědný jeho příjemce a 
informaci o neoprávněném čerpání mají primárně k dispozici jiné instituce 
než poskytovatel sociální služby.  Není účelné touto zodpovědností zatížit 
poskytovatele sociální služby namísto institucí, které jsou kompetentní 
k jejímu naplňování. Ohlašovací povinnost by navíc pro zaměstnance 
poskytovatele představovala neúměrnou zátěž (například 1 sociální 
pracovník služby osobní asistence vede případy 100 uživatelů služby). 
Prokazování toho, zda poskytovatel sociální služby o skutečnosti věděl či 
nevěděl (ve vztahu ke spáchání správního deliktu dle § 107) by bylo 
komplikované. 
 

Akceptováno 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 12: 
§ 39 odst. (1)  
K nově doplněné skupině osob s duševním onemocněním doplnit do věty: 
„…včetně chronického duševního onemocnění….“ včetně kompenzovaného 
chronického duševního onemocnění 
Odůvodnění:   
Ze zkušenosti – vyžadování osobní asistence ze strany příbuzných u osoby 
s dekompenzovaným duševním onemocněním, která neužívala léčbu a byla 
pro pracovníky OA nebezpečná. 

Vysvětleno 
 
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít 
smlouvu pouze dle důvodů uvedených v § 91 odst. 3. 
Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových 
sociálních služeb stanovuje § 36 vyhlášky 505/2006 Sb.  
 
Dále má mít poskytovatel ve smlouvě s osobou zahrnuto 
ujednání o dodržování vnitřních pravidel. Má mít zpracována 
vnitřní pravidla pro postup v případě porušování vnitřních 
pravidel, případně ukončit s osobou smlouvu na základě 
výpovědních důvodů. 
Navrhované doplnění do zákona je nadbytečné. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 13: 
§ 39 odst. (2) Osobní asistence 
Doplnit základní činnost: pomoc při zajištění polohy a pohybu 
 

Vysvětleno 
 
Taková činnost je již v současnosti pomoc při zvládání péče o 
vlastní osobu. 
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Sloučit duplicitní druhy služeb „osobní asistence“ a „pečovatelská služba“. 
Zařazení uvedených činností je nesystémové.  
Záměr předkladatele podporovat samostatnost uživatele služby deklarovaný 
v důvodové zprávě je již řešen povinností poskytovatele (uvedenou v § 2 
ZSS) uplatňovat zásadu „podporovat rozvoj jejich samostatnosti“. 
Jak v případě této činnosti, tak i v případě činnosti „pomoc při zajištění 
bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí“ se nejedná o 
základní činnost, ale o povinnost poskytovatele uplatňovat zásadu (dbát na 
bezpečí uživatele služby, usilovat o to, aby setrval v přirozeném prostředí).  
Chvályhodný záměr předkladatele nově doplnit chybějící oblast pohybu a 
polohy lze účelněji uskutečnit doplněním činnosti „pomoc při zajištění 
polohy a pohybu“. 
Činnost „sociálně terapeutické činnosti“ není pro osobní asistenci příznačná, 
naopak je typická či určující pro jiné druhy služeb, například pro sociální 
rehabilitaci. Jejím zařazením mezi základní činnosti osobní asistence by 
došlo k deformaci obsahu služby. 
Úsilí předkladatele o odlišení druhů služby „osobní asistence“ a 
„pečovatelská služba“ prostřednictvím umělého zařazení nových základních 
činností je neefektivní, jelikož problém spočívá v duplicitě služeb.  
Tyto dva druhy sociální služby se v praxi od sebe neliší: řeší nepříznivou 
sociální situaci uživatele služby ve stejných oblastech života a podstatou 
obou je kompenzace nedostatečného aktuálního potenciálu (schopností) 
uživatele služby (například na rozdíl od sociální rehabilitace, která sociálně 
terapeutickými činnostmi reaguje na nedostatek dovedností uživatele služby, 
přičemž jeho schopnosti jsou zachovány). 

 
Služba osobní asistence je a pečovatelská služba jsou dvě 
rozdílné služby. Rozsah jejích úkonů stanovuje prováděcí 
předpis odlišně jak v případě stávající úpravy, tak v případě 
připravované úpravy. U pečovatelské služby bude poskytnutí 
stravy a pomoc při zajištění stravy navráceno mezi základní 
činnosti, protože se jedná o tradiční činnost, kterou 
pečovatelská služba poskytuje a je po ní ze strany klientely 
poptávka.  
 
U činnosti „pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí“ se jedná o jakýsi „dohled“, 
toto slovo je však nevhodné, aby nedošlo v praxi k mylné 
záměně s „kontrolou klienta“. Jedná se o změnu poloh, 
eliminaci rizika pádu, ale také rizika spojeného s používáním 
spotřebičů, užíváním léků a celkovým stavem klienta. Tuto 
činnost již běžně v praxi pečovatelská služba poskytuje jako 
fakultativní činnost a pro klienty i poskytovatele je její 
zařazení do základních činností přínosem. Přesné znění 
úkonu bude stanoveno v prováděcím předpise, jehož návrh 
bude předmětem samostatného mezirezortního 
připomínkového řízení. 
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zůstanou u všech 
druhů sociálních služeb ve stávající úpravě a nebudou 
přesouvány do základních činností volitelných. 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 14: 
§ 39 až § 70 
Do všech typů služeb – prevence, poradenství a péče - doplnit základní 
volitelnou činnost: 
a) poskytování materiální a potravinové pomoci 
b) pastorační a duchovní péče 
Odůvodnění: 
ad a) Klienty uvedených služeb jsou lidé chudí nebo na okraji chudoby. 
Pokládáme za důležité, aby i k nim se dostala potravinová a materiální 
pomoc z FEAD. 
ad b) Pastorační a duchovní péče se v praxi osvědčuje, je částí klientů 
vyhledávaná – neuvedení této činnosti je pro klienty diskriminační. 
 

Částečně akceptováno 
 
a) poskytování materiální a potravinové pomoci bude 
začleněno jako základní činnost u těchto druhů sociálních 
služeb – azylové domy, kontaktní centra, krizová pomoc, 
nízkoprahová denní centra, noclehárny, terénní programy. 
 
b) pastorační a duchovní péče – bude základní činností u 
vybraných sociálních služeb (domovy sociální péče atp.).   
 
Na základě připomínek ministerstvo ustupuje od návrhu 
základních činností volitelných.  
 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 15: 
§ 40 Pečovatelská služba 
V případě osobní asistence je explicitně uvedeno, že je poskytována bez 

Vysvětleno 
 
Služba osobní asistence a pečovatelská služba jsou dvě 
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časového omezení. V případě pečovatelské služby tomu tak není (pouze bylo 
vypuštěno „ve vymezeném čase“).  
Nutno sjednotit. 
Odůvodnění: 
Vymezení času poskytování služby je nejednotné, není jednoznačné, čím se 
tyto druhy sociální služby ve vztahu k době poskytování liší.  
Tyto druhy služby jsou uvedeny duplicitně: mají totožný účel jak a) 
z hlediska oblastí života, které řeší, tak z hlediska příčin rizika sociálního 
vyloučení (snížená úroveň schopností uživatelů služby) a tedy i 
způsobu naplňování potřeb uživatelů služby (kompenzace těchto schopností). 
 

rozdílné služby, i přesto, že jejich základním účelem je aby 
osoba mohla zůstat co nejdéle v přirozeném sociálním 
prostředí. Rozsah úkonů stanovuje prováděcí předpis odlišně 
jak v případě stávající úpravy, tak v případě připravované 
úpravy. U pečovatelské služby bude poskytnutí stravy a 
pomoc při zajištění stravy navráceno mezi základní činnosti, 
protože se jedná o tradiční činnost, kterou pečovatelská 
služba poskytuje a je po ní ze strany klientely poptávka. 
Osobní asistence je komplexnější službou, která může být 
poskytována celodenně. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 17: 
§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením  

- sloučit s § 49 – Domovy sociální péče. 
Požadujeme najít pro tyto služby alternativní pojmenování - možná 
alternativa Domovy pro seniory. 
Odůvodnění: Pokud má novela zákona o sociálních službách přinést 
zjednodušení kategorizace poskytovaných služeb, pak jednotná forma 
Domovů sociální péče je naprosto nezbytná. Členění se vytvoří 
pojmenováním cílové skupiny při registraci. 
Název domovy sociální péče připomíná péči ústavní a je pro klienty 
stigmatizující. 
 

Vysvětleno 
 
Sjednocení Domovů pro seniory (§49) a DZR (§50) 
navrhujeme z toho důvodu, že v domovech pro seniory jsou 
klienti, kteří již spadají do cílové skupiny zvláštního režimu a 
naopak.  
 
Nově proto bude pouze jedna služba „domov sociální péče“, 
která bude určena pro širokou cílovou skupinu osob a tuto 
cílovou skupinu si potom poskytovatel specifikuje při 
registraci. Podle registrovaného okruhu osob pak bude 
nastaven i režim daného zařízení. V případě těchto dvou 
služeb se jedná nyní také o totožné základní činnosti a jejich 
úkony stanovené v prováděcím předpisu. Služba DOZP (§48) 
je určena také nezaopatřeným dětem, kdy dle §48 odst. 4 
může být vykonávána ústavní výchova, výchovná opatření 
nebo předběžné opatření podle zvláštních předpisů. Tímto se 
služba DOZP (§48) od služeb poskytovaných dle §49 a §50 
odlišuje. Základní činnosti obsahují kromě aktivizačních 
činností také výchovné a vzdělávací činnosti. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 18: 
§ 52a Sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu 
Nesouhlas – odmítáme začlenění této služby do sociálních služeb! 
Odůvodnění:   
Péče o klienty v terminálním stavu se řeší bez problémů i ve stávajícím 
systému sociálních služeb. Jejich začlenění by přineslo další finanční zatížení 
systému, bez jakéhokoliv pozitivního efektu ve vztahu ke klientům! Je stejně 
nepravděpodobné zařazení do sítí sociálních služeb - dochází k omezení 
rozvoje zařízení pro seniory a to zejména z deficitu zdrojů v rozpočtu. Pokud 
nedojde k zařazení do sítě služeb, není zbytné uvádět to ve změně zákona pro 
16 pobytových hospicových služeb. Krom toho pobyt na hospicovém lůžku, 

Neakceptováno - rozpor 
 
Podpora při umírání je důležitá. ČR ji vnímá jako jednu 
z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti je i 
podpora sociální. Logickým systémem je tedy systém 
sociálních služeb. Sociální složka je v danou chvíli řešena 
tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče 
mají zaregistrovány různé druhy služeb jako je odborné 
sociální poradenství, odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se 
tyto služby ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto 
druhu služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto 
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které je výhradně povahou nestátní zdravotnickým zařízením, je cca 14 dní 
až měsíc a také méně a vztahovat na tyto uživatele služby povinnost naplnění 
standardů sociálních služeb a individuálního plánování - klíčových 
pracovníků a dalších povinností je zátěží obslužného personálu i lidí na 
lůžkách a jejich rodinách. Financování je nutné vyřešit podporou veřejných 
rozpočtů samostatně dotacemi a krom toho Hospice mají možnost přijmout 
PNP ve prospěch příjmu. Snaha hospicového hnutí je jasná, ale efektivita má 
koncový negativní dopad na samotné registrované služby - hospice - dle 
zákona 108/2006 Sb. 
 

ubytování, strava a zdravotní péče – toto je financováno 
z veřejného zdravotního pojištění.  
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 19: 
§ 57 Azylové domy, odst. (1)  
Nově doplněnou věkovou hranici od 26 let snížit na stávající věkovou 
hranici od 18 let a neměnit kategorizaci azylových domů. 
Odůvodnění:  
Stávající nastavení azylových domů je vyhovující. Není žádoucí oddělovat 
část mladých dospělých ve věku od 18-26 let od ostatních. Není vhodné 
převádět dětské domovy a kojenecká zařízení touto formou do zákona o 
sociálních službách - to i z důvodů, že nikde není patrné, jak by se zajistili 
zdroje mezi resorty - školství - zdravotnictví - sociální.  
 

Akceptováno 
 
 
  

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 20: 
§ 58 Služba pro rodinu, odst. (2)a) 
Ponechat možnost registrovat službu Azylový dům pouze pro jednoho 
z rodičů s dítětem. 
Odůvodnění: 
V azylových domech pro matky s dětmi v tísni hledají své útočiště 
především matky, které trpěly domácím násilím. Pokud by zde existovala 
možnost ubytování mužů a má to velmi negativní dopad na bezpečnost péče 
o oběti domácího násilí - azylový dům pozbude svého poslání. Je nutné 
nastavit alternativní - volitelné cílové skupiny - matka s dítětem - otec 
s dítětem - rodina s dětmi - jednotlivci muži - jednotlivci ženy. Tím se může 
vytvořit cílená pomoc a reakce na potřeby podle místní znalosti a potřeby.  
 

Akceptováno 
 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 21: 
§ 78 Odst. (1)  
– uvádí, že sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění, není-li v 
§ 83 a 84 stanoveno jinak.   
Proto požadujeme do § 83 doplnit větu: 
Registrace se nevyžaduje u dobročinných spolků, dobrovolných církevních 
aktivit a při poskytování dobrovolné sociální pomoci formou subsidiarity a 
sousedské výpomoci. 
Odůvodnění:  

Vysvětleno 
 
Sociální služby lze poskytovatel pouze s oprávněním, jinak 
se jedná o nelegální služby, sousedská výpomoc je možná.  
 
Do RIA bude doplněno, že sousedská výpomoc, není 
považována za nelegální sociální službu.  
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Pokud by toto doplnění nenastalo, bude jakákoliv dobrovolná sociální pomoc 
považována za nezákonnou a bude vyžadována pouze od registrovaných 
služeb. Přesto lidé často vypomáhají sousedsky nezištně – s donesením 
nákupu, s úklidem apod., což by snadno mohlo být zaměněno za činnosti 
pečovatelské služby. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 22: 
§ 88, písm. c) doplnit s výjimkou služeb podle § 61, 69. 
Odůvodnění:  
Specifikovat výjimku pro některé služby (např. § 61, 69), ve kterých se 
uzavírá implicitně ústní smlouva a je vždycky problematické specifikovat 
odmítnutí. Obtížně se bude v těchto službách prokazovat, zda k odmítnutí 
došlo nebo ne. 
 

Vysvětleno 
 
V každé sociální službě musí být nastaven systém na 
odmítání klientů, poskytovatel i odmítá, existenci takové 
dokumentace a činnosti z důvodu rovného přístupu 
považujeme za nezbytné. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 23: 
§ 91  
Je nutno stanovit formu a obsah záznamu o smlouvách uzavřených 
ústně. 
Odůvodnění:  
Je nutno jasně vymezit uzavírání ústní formy smlouvy u služeb sociální 
prevence, kdy lze uzavírat smlouvu anonymně. V praxi se často tato smlouva 
uzavírá implicitně např. tím, že s klientem mluví terénní pracovník, případně 
v denním centru se vysprchuje. Zejména při setkání v terénu by vyjednávání 
o smlouvě mohlo oslovenou osobu odradit od další spolupráce. Je nutno 
jednoznačně stanovit, co má obsahovat záznam o ústní smlouvě. V častých 
případech je nemožné zaznamenat všechny údaje podle § 91, odst. 2. Riziko 
správního deliktu a následné pokuty za nedodržení by mohlo paralyzovat 
pomoc zejména lidem bez domova.  

Vysvětleno 
 
Tato oblast je již zákonem stanovena. Vždy je třeba dodržet 
ustanovení § 91 odst. 2, tedy smlouva musí obsahovat dané 
náležitosti, a to i když je uzavírána v ústní formě. V případě 
anonymních klientů to platí taktéž. K náležitostem je vždy 
třeba přistupovat v kontextu daného druhu a charakteru 
služby. Pokud je služba poskytována bez úhrady, nebude 
požadován bod „výše úhrady…“ apod. Osobní dokumentace 
klienta musí obsahovat informaci, že byla smlouva uzavřena 
a co bylo dohodnuto. 
Poskytovatel musí mít proces uzavírání smlouvy nastaven 
tak, aby odpovídal zákonu a zároveň 
potřebám/požadavkům/možnostem klientů. 
Klient musí vždy získat základní informace po poskytování 
služby, tedy o jaký druh se jedná, pravidla a výpovědní 
důvody, a musí být domluveno, co a kdy bude poskytováno – 
vždy dle charakteru služby a nepříznivé sociální situace 
klienta.  
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 24: 
§ 105a  
Upřesnit úvodní větu: „ K zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazené do sítě sociálních služeb….“ celý odstavec následující. 
Odůvodnění:  
Nejednoznačné znění, které uvádí v nejistotu stávající registrované služby, 
zda nebude ohroženo jejich stávající působení výběrem nového 
poskytovatele. Není možné soutěžit služby zařazené již do sítě služeb, kvůli 
provozním a majetkovým vztahům provozu sociálních služeb, vkladům do 

Akceptováno jinak 
 
Navrhovaný § 105a bude vypuštěn. 
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personálu, pokud je služba kvalitní a není proti ni zahájeno úspěšně zahájeno 
řízení o odebrání registrace. Pokud je vůbec důvodné soutěžit - to s ohledem 
na různé zřizovatelské formy služeb a poskytovatelů a také i na základě 
k různému nerovnému přístupu k vícezdrojovému financování sociálních 
služeb. Také je zásadní problém v nerovném přístupu k veřejným zdrojům, 
dle typu poskytovatelů služeb. Toto je systémové ohrožení poskytovatelů, 
prohlubující nerovnost a vyvolávající nutnost domáhání se práva přes 
podávání žalob a dalších řešení.   
Proto požadujeme vztáhnout tento paragraf pouze na výběr nových služeb, 
pokud předkladatel obhájí důvodnost a zajištění rovnosti přístupu ke zdrojům 
poskytovatelů služeb! 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 25: 
§107 
Vypustit správní delikt „(5) Právnická osoba … se dopustí správního deliktu 
tím, že nezabezpečí zaměstnanci další vzdělávání v rozsahu stanoveném v § 
111“. 
Odůvodnění: 
Navrhovaný systém dalšího vzdělávání zaměstnanců sociálních služeb je pro 
svou komplikovanost a vystavení skutečnostem, na jejichž existenci nemá 
poskytovatel vliv v praxi nerealizovatelný.  
Jedná se zejména o tyto skutečnosti: 
a) nedostatečný počet řídících zaměstnanců, oproti zaměstnancům, na něž se 
povinnost vztahuje,  
b) odchod zaměstnanců před realizací naplánovaných kurzů a supervizí,  
c) rušení plánovaných kurzů a supervizí ze strany dodavatele „na poslední 
chvíli“ a v závěru kalendářního roku,  
d) nepružnost nabídky akreditovaných kurzů ve vztahu k proměnlivosti 
vzdělávacích potřeb zaměstnanců,  
e) nedostatek finančních prostředků na akreditované kurzy a supervizi,  
g) neúměrnost počtu požadovaných hodin vzdělávání ve vztahu 
k průměrnému měsíčnímu počtu hodin odpracovaných pracovníky 
v sociálních službách na dohody mimo pracovní poměr (například 4 hodiny 
měsíčně) a k vysokému počtu těchto pracovníků (například 100 u jednoho 
poskytovatele), 
f) nepřiměřená časová náročnost na řízení procesu naplnění požadavku ve 
vztahu k počtu hodin odpracovaných pracovníky v sociálních službách na 
základě dohod mimo pracovní poměr (zjišťování vzdělávacích potřeb, 
plánování a vyhledávání způsobu jejich naplnění, monitoring a kontrola 
realizace, vyhodnocování a stanovení opatření při nenaplňování plánu), 
g) rozpor mezi neexistencí kurzů s přesným počtem hodin, který 
konkrétnímu pracovníkovi zbývá do povinného počtu hodin dalšího 
vzdělávání (například 3 hodiny), a nemožností hradit hodiny dalšího 

Vysvětleno 
 
Zkušenost prokazuje, že uvedení zákonné povinnosti dalšího 
vzdělávání bez sankce samo o sobě pro dobrou praxi nestačí. 
Právě z uvedeného důvodu není tato povinnost u některých 
poskytovatelů plněna, přičemž ale rozvoj dovedností a 
odbornosti pracovníků v sociálních službách a sociálních 
pracovníků je klíčový z hlediska kvality služeb 
poskytovaných křehkým klientům. 
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vzdělávání nad zákonem stanovený objem z veřejných finančních 
prostředků. 
Posouzení nenaplnění této povinnosti jako dopuštění se správního deliktu je 
proto zcela neadekvátní vzhledem k nemožnosti naplnit tuto povinnost. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 26: 
§ 107 t) odstranit tento bod ze správních deliktů 
Odůvodnění: Zákon neuvádí konkrétní a návodný způsob, jak 
vyhodnocování provádět. Hodnocení toho zda došlo, nebo nedošlo ke 
správnímu deliktu, by tak bylo velice subjektivní. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vysvětleno 
 
Podle § 99 je pro-vazba povinností uvedených v § 88 a 
kritérii standardů kvality sociálních služeb. Správní delikt 
uvedený v § 107 t) je tak konkrétně definován. Povinnost 
poskytovatele a vztahující se kritérium standardu kvality 
sociálních služeb stanoví požadovaný minimální obsah 
hodnocení a stanoví i lhůtu, kdy je takovéto hodnocení 
nezbytné realizovat. 
Je tedy zcela jednoznačný a konkrétní, právní jistota je tak 
zachována.  
Správní delikt je nezbytné zachovat. 
 
 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 27: 
§ 111 a 116 ZSS 
Vypustit minimální povinný počet hodin akreditovaných kurzů a supervize.  
Alternativa: ponechat jej pouze v případě sociálních pracovníků a snížit jej 
na 1/3 hodin akreditovaných kurzů a 1/3 hodin supervize. 
Odůvodnění: 
Povinnost podílu akreditovaných kurzů a supervize (12 + 6 hodin ročně) 
z celkového povinného ročního objemu dalšího vzdělávání (24 hodin) 
zejména v případě pracovníků v sociálních službách, ale i sociálních 
pracovníků, neodpovídá jejich praktickým potřebám. 
Aby mohli účinně poskytovat službu s ohledem na specifickou cílovou 
skupinu a její nepříznivou sociální situaci, potřebují tito pracovníci 
absolvovat především specializované školicí akce pořádané 
zaměstnavatelem, teprve potom obecné akreditované kurzy. 
Pracovníci v sociálních službách navíc zejména v terénních službách často 
odpracují pouze minimální počet hodin (např. 4 hodiny měsíčně strávené 
doprovodem uživatele na kulturní akci) a těchto pracovníků je vzhledem 
k potřebám cílové skupiny vysoký počet (například 100), hrazené formy 
vzdělávání jsou v těchto případech naprosto nehospodárné! 
 

Akceptováno částečně 
 
Souhlasíme s odůvodněním, že v některých případech u 
pracovníků v sociálních službách by mohla být povinnost 
absolvovat povinně 12 hodin v  akreditovaných programech a 
6 hodin supervize neefektivní a nehospodárná.  
 
Nicméně akreditované kurzy jsou plnohodnotným přínosem 
v oblasti vzdělávání a nabývání znalostí a dovedností – právě 
ve vztahu k potřebám klientů.  
 
Proto navrhujeme upravit minimální povinný počet hodin 
u akreditovaných kurzů na 6 hodin a u supervize a stáží 
nastavit možnost vykázání maximálně 12 hodin.  
 
Pro zajištění kvality dalšího vzdělávání považujeme za nutné 
určit maximální či minimální počet hodin dalšího vzdělávání. 
V současné době může zaměstnanec splnit povinnost dalšího 
vzdělávání například pouze absolvováním stáže, což 
nepovažujeme za přínosné. 
 
Stanovení maximálního rozsahu hodin ročně nemá za cíl 
omezit či regulovat rozsah vzdělávání v návaznosti na 
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potřeby zaměstnance, poskytovatele a účel, kterého má být 
dosaženo – stanoví pouze počet hodin započitatelných do 
ročního objemu 24 hodin (preventivní opatření), tedy kurzy, 
konference, stáže a supervize mohou zaměstnanci absolvovat 
ve větším rozsahu. 

 
Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 28: 
§116 a) odst. (3) – tento odstavec vypustit 
Odůvodnění: Tito pracovníci (zejména právníci, tlumočníci, přepisovatelé) 
pracují většinou formou dohody, nebo jsou to OSVČ. Nastavení povinnosti 
vzdělávání jednak představuje finanční zátěž pro poskytovatele a jednak 
časovou pro samotné pracovníky. 
 

Vysvětleno  
 
Navrhované ustanovení podporuje zvyšování kvality 
sociálních služeb, neboť pracovníci, kteří v nich působí, by 
měli být alespoň v základním rozsahu v této problematice 
orientováni, protože také oni jsou ve vztahu ke klientům 
sociálních služeb. 
 
Ustupujeme z požadavku 24 hodin povinného vzdělávání pro 
další odborné pracovníky za rok a nově předkládáme 12 
hodin povinného vzdělávání za rok (bez ohledu na druh 
pracovního poměru, tedy také DPP, DPČ…). 
 
Do RIA bude doplněno vyhodnocení dopadu této změny. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 29: 
§ 116 odst. (5) písm. c)  
– doplnit způsobilost k výkonu povolání i po absolvování kurzu sanitář. 
Odůvodnění: kurz je rozsahem velice podobný kurzu pro pracovníky 
v sociálních službách. Pokud zákon uznává tuto kvalifikaci pro pracovníky 
v písm. a), bylo by vhodné uznat kvalifikaci i pro pracovníky uvedené 
v písm. c).  
 

Vysvětleno 
 
Písmeno a) stanoví pomocné a obslužné práce, kdežto 
písmeno c) pečovatelskou činnost a osobní asistenci. 
Předpokládá se rozdílná úroveň činností, a proto u písm. a) je 
uvedena mj. možnost „sanitář“, kdežto u písm. c) 
„ošetřovatel“. 
 
Do přechodných ustanovení bude doplněna informace ve 
smyslu -pracovník v sociálních službách, který splnil do data 
účinnosti novely podmínku získání kvalifikace „sanitář“, 
podle stávající právní úpravy (§ 40 vyhlášky 505/2006 Sb.), 
splňuje i nadále kvalifikaci pracovníka v sociálních službách 
a nemusí absolvovat kvalifikační kurz pro pracovníky 
v sociálních službách. 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 36: 
Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s tím, aby sociálně-právní ochrana dětí (dále 
jen SPOD) byla začleněna pod sociální služby. SPOD není sociální služba, 
musí ji garantovat stát, neboť SPOD musí být realizována i proti vůli rodičů 
ohrožených dětí v případech, kdy jsou práva dětí v kolizi s právy rodičů. 
Navrhujeme vypustit § 34, odst. 1, písm. k) bod 4 a 5 a navazující ustanovení 
návrhu, kterými by se měla zařízení sociálně-právní ochrany změnit na 

Neakceptováno - rozpor 
 
V úpravě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, se ruší duplicitní úprava ambulantních služeb 
poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, které jsou obsahově totožné se sociálními 
službami pro rodiny a děti. Pokud jde o pobytová zařízení pro 
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pobytová zařízení sociálních služeb pro děti bez rodičů. 
 

děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), jedná 
se svým charakterem rovněž o pobytovou sociální službu, 
jejíž setrvání v režimu zákona č. 359/1999 Sb. není důvodné. 
V zákoně č. 359/1999 Sb. zůstává ponechána pouze úprava 
pověření k výkonu specifických služeb v oblasti náhradní 
rodinné péče, neboť tyto služby nelze v tuto chvíli dost dobře 
podřadit pod sociální služby vzhledem k obtížnému 
vymezení „nepříznivé sociální situace“, na kterou by 
v případě zájemců o náhradní rodinnou péči měly takové 
služby reagovat. 
 
Nikoli navrhovaný zákon, ale platný zákon č. 359 obsahuje 
zmatečné pojmy, které matou i připomínkové místo. 
Samozřejmě že „výkon sociálně-právní ochrany dětí“ není 
sociální služba, musí ji garantovat stát a musí být realizován i 
proti vůli rodičů. Na tom se nemění nic. Naopak 
„poskytování /služeb/ sociálně-právní ochrany dětí 
pověřenými osobami“ službou jsou i nyní (a to jistě 
„sociální“, neboť o „zdravotní“, „školskou“ či „advokátní“ 
atd. službu nejde). Tyto služby ani dnes negarantuje stát, 
nelze je realizovat proti vůli rodičů, jsou založeny na 
dobrovolnosti a smluvním čerpání atd. (srov. § 8 odst. 1, § 9 
odst. 1, § 42 odst. 8, § 49 odst. 9 aj.). Na této koncepci se 
věcně nic nemění. Není tak zřejmé, s čím připomínkové 
místo nesouhlasí.  
Platí tak, co bylo uvedeno u jedné z připomínek výše:  Nelze 
vypořádávat připomínky na základě toho, že se připomínkové 
místo domnívá, že je rušena nějaká právní úprava, která 
ovšem nikdy neexistovala a neexistuje. Připomínkové místo 
nemůže citovat ustanovení, podle něhož by pověřená osoba 
mohla realizovat (bez rozhodnutí soudu, což ale platí i pro 
soc. služby) „poskytování sociálně-právní ochrany“ proti vůli 
rodičů. Takové ustanovení neexistuje a nikdy neexistovalo. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 37: 
V důvodové zprávě se k čl. V (změna zákona o SPOD), v bodu č. 4 uvádí, že 
každé umístění dítěte do ústavního zařízení lze považovat za významnou 
skutečnost, o kterém by měl být orgán SPOD informován. To představuje 
nepochopení či popření podstaty SPOD ze strany navrhovatele novely 
zákona, neboť orgán SPOD musí být o dítěti ohroženém umístěním mimo 
rodinu informován mnohem dříve a s rodinou dítěte pracovat.  Nová úprava 
zužuje SPOD na terciární prevenci. 
   

Vysvětleno 
 
Z citované části důvodové zprávy nevyplývá žádná změna 
v postavení či činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 
Skutečnost, že orgán sociálně-právní ochrany dětí musí plnit 
především úlohu garanta sociální práce s dítětem, které lze ve 
smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, a že při práci s rodinou musí důsledně respektovat 
princip nejméně omezujícího prostředí (princip subsidiarity 
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oddělení dítěte od jeho rodiče a subsidiarity umístění 
takového dítěte do péče pobytového zařízení) i nadále 
vyplývá z dalších ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., 
především z § 9a odst. 1 a 2 citovaného zákona.  
Oznamovací povinnost v § 10a odst. 4 zákona č. 359/1999 
Sb., tj. povinnost oznámit umístění dítěte do pobytového 
zařízení jeho rodiči, případně jinými oprávněnými osobami, 
v současnosti dopadá pouze na za zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. Děti však mohou být pouze na základě 
rozhodnutí svých rodičů umístěny též do jiných druhů 
pobytových služeb (dětské domovy pro děti do 3 let věku 
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 
domovy pro osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách), přičemž v současnosti 
jsou tato zařízení povinna o umístění těchto dětí informovat 
orgán sociálně-právní ochrany dětí až v případě, že 
k umístění dítěte dochází opakovaně, nebo v případě, kdy 
doba umístění dítěte přesáhne 6 měsíců (§ 6 písm. f) zákona 
č. 359/1999 Sb.). Navrhované rozšíření oznamovací 
povinnosti ve vztahu k orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
tak naopak umožní vstup orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
do řešení případů těchto dětí daleko dříve, než je tomu za 
stávající právní úpravy. 
 
Bylo vysvětleno, že oznamovací povinnosti ústavních 
zařízení se návrhem rozšiřují, tzn., že OSPOD se dozví 
mnohem dříve o umístění dětí do ústavního zařízení, o nichž 
by se za stávající úpravy nedozvěděl. Na to to připomínkové 
místo uvádí, že s tímto nesouhlasí. Musí uvést, s čím 
nesouhlasí. Navrhuje tedy ponechání úpravy v platném znění, 
kdy je oznamovací povinnost užší, ačkoli sám požaduje, aby 
se o umísťovaných dětech OSPOD dozvídal včas? Nebo 
naopak požaduje ještě širší oznamovací povinnost? To však 
není možné, neboť žádné ústavní zařízení nemůže 
oznamovací povinnost plnit dříve, než bezodkladně poté, kdy 
je u něj dítě umístěno. Dřívější moment nelze legislativně 
uchopit, to by byl nejvýše úkol pro věštírnu nebo jasnovidce, 
aby bylo možno oznamovat budoucí umístění dětí, které 
ústavnímu zařízení dosud nejsou známy, nikdy zatím s nimi 
nevešel v kontakt, nezná jejich rodiče, a možná snad budou 
tyto děti do tohoto zařízení někdy v budoucnu umístěny, ale 
kdy? Za týden, měsíc, rok, deset let? Jak si takovou úpravu 
připomínkové místo představuje prakticky? 
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Ministerstvo 
zemědělství 

 Zásadní připomínka č. 38: 
Vypustit § 105a a § 105b  -  hrozba privatizace a monopolizace sociálních 
služeb. 
 

Akceptováno  
 
 

Liberecký kraj Čl. I bod 26 Zásadní připomínka: 
§ 34 odst. 1 písm. a) 

Návrh: text písmena a) upravit takto:  

„ambulantní zařízení pečovatelské služby,“ 
Odůvodnění: 
Je třeba striktně do zákona zanést termín „ambulantní“, neboť v praxi stále 
řada poskytovatelů sociálních služeb a jejich zadavatelů, zaměňuje 
poskytování sociální služby dle § 40 zákona 108/2006 Sb. a poskytování 
ubytovacích kapacit, s doplňkovými sociál. službami v DPS – domech 
s pečovatelskou službou (právě dle jejich názoru, je DPS jakýmsi zařízením 
pečovatelské služby). Je třeba všem dát jasnou terminologií v zákoně najevo, 
že zařízení pečovatelské služby jsou ambulantní a jedná se pouze o tzv. 
střediska osobní hygieny. 

Vysvětleno 
 
Do ustanovení § 34 se neuvádí forma poskytování sociální 
služby. 

Liberecký kraj Čl. I bod 32 Zásadní připomínka: 

Návrh: Text nově vložené věty upravit takto:  
...„ Služba se poskytuje v domácnostech osob a v ambulantních zařízeních 
pečovatelské služby“. 
Odůvodnění: 
Zanesení termínu „ambulantní“ do zákona z důvodu záměny termínu dům 
s pečovatelskou službou a zařízení pečovatelské služby v praxi. 

Vysvětleno 
 
Forma je již uvedená na začátku odst. 1 § 40. 

Liberecký kraj Čl. I bod 83 Zásadní připomínka: 
Návrh: Navrhujeme odložit účinnost ustanovení §75 odst. 3 z důvodu 
nepřipravenosti systému financování asistenčních služeb na krajské úrovni. 
Odůvodnění: 
Systém není vhodné zavádět plošně, je třeba nejprve odpilotovat v rámci 
projektu např. v rámci 1-2 krajů z důvodu eliminace úniku finančních 
prostředků ze systému financování sociálních služeb.  
Ne v každém kraji působí zcela profesionální týmy sociálních služeb – 
osobní asistence. Nejprve je třeba zmapovat poptávku po nepřetržité osobní 
asistenci. 
Systém financování sociálních služeb není na poskytování asistenční služby 
„zdarma“ připraven, viz dále nový § 101b. 
 

Vysvětleno  
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči (například vznik V. 
stupně či úprava IV. stupně). 

Liberecký kraj Čl. I bod 98 Zásadní připomínka: 
Návrh: Doplnit do věty ... „spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví“ 
… takto: 
„Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. g) ověřuje ve spolupráci s 

Vysvětleno 
 
Připomínka obsahuje špatné odkazy, tudíž není jasné, 
k jakému ustanovení se vyjadřuje.  
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orgánem ochrany veřejného zdraví a doklady uvedené v odstavci 5 písm. h) 
a i) zajišťuje registrující orgán prostřednictvím informačních systémů 
veřejné správy podle jiných zákonů.“ 
Odůvodnění: 
Důležité pro jasné vymezení, jakým způsobem bude podmínka zjištěna a 
získána, že nepůjde o pouhé subjektivní hodnocení registrujícího orgánu. 

 

Liberecký kraj Čl. I bod 106 Zásadní připomínka: 
Návrh: 
Doplnit do věty ...“případně před započetím provozování sociální služby 
maximálně 6 měsíců předem.“ takto: 
„O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 
odst. 2 písm. a) a g), vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace 
na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb; tato žádost musí 
být podána ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně údajů došlo, 
případně před započetím provozování sociální služby maximálně 6 měsíců 
předem.“ 
Odůvodnění: 
Je třeba pamatovat na součinnost se základní sítí poskytovatelů sociálních 
služeb a možnost požádat si o registraci předem před samotným 
provozováním sociální služby za předpokladu jejího započetí ve lhůtě do 6 
měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci. 

Vysvětleno 
 
Ukotvením povinnosti hlásit změny, které jsou náležitostí 
rozhodnutí o registraci před započetím poskytování služby, 
by byla dána možnost poskytovateli žádat opakovaně o 
posunutí termínu započetí služby.  

Liberecký kraj Čl. I bod 108 Zásadní připomínka: 
Návrh: 
Doplnit do věty: ... „ve spolupráci s orgánem veřejného zdraví, lékaře 
apod…“  takto: 
 „Registrující orgán může rozhodnout o okamžitém zrušení registrace, ve 
spolupráci s orgánem veřejného zdraví, lékaře apod., jestliže při inspekci 
poskytování sociálních služeb byly zjištěny závažné nedostatky,  jejichž 
důsledkem je bezprostřední ohrožení zdraví a života osob, kterým jsou 
sociální služby poskytovány. Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 5 pracovních 
dnů ode dne zahájení řízení.  Podání odvolání nemá odkladný účinek.“ 
Odůvodnění: 
Registrující orgán nemá žádnou kompetenci, která by ho opravňovala na 
základě pouhého vlastního úsudku kvalifikovaně posoudit skutečné reálné 
důsledky, které by ohrožovaly zdraví a život osob. 
 

Vysvětleno 
 
Rozhodnutí o zrušení registrace bude vydávat MPSV, 
oznámení o vydání rozhodnutí sdělí MPSV příslušnému 
registrujícímu orgánu. 
 

Liberecký kraj Čl. I bod 109 Zásadní připomínka: 
Návrh: 
Přidat písm. e) ve znění:  písm. e) V případě, že poskytovatel sociální služby 
nepožádá o zrušení registrace sociální služby, která byla zrušena zákonem 
o sociálních službách s účinností od  
1. září 2017, registrující orgán rozhodne o zrušení registrace služby z moci 
úřední. 

Vysvětleno 
 
Připomínka obsahuje špatné odkazy, tudíž není jasné, 
k jakému ustanovení se vyjadřuje.  
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Odůvodnění: 
Chybí možnost zrušení registrované sociální služby podle zákona účinného 
přede dnem 1. září 2017. 

Liberecký kraj Čl. I bod 110 Zásadní připomínka: 
Návrh: 
Změnit „Při provádění této kontroly“…na znění „V rámci této kontroly“… 
takto: V rámci této kontroly spolupracuje registrující orgán s příslušným 
živnostenským úřadem, popřípadě také s orgány, které dozírají na 
dodržování hygienických a požárních předpisů, předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, a s orgány České obchodní inspekce; tyto orgány 
jsou povinny žádosti registrujícího orgánu o součinnost při provádění 
kontroly vyhovět. 
Odůvodnění: 
Termín „provádění“ zavádí spíše k povinnosti spolupráce s ostatními orgány 
na místě kontroly. Přitom ke spolupráci může dojít kdykoliv v průběhu řízení 
o kontrole. Pokud by tato spolupráce byla možná pouze na místě kontroly, 
mohlo by to činit v praxi překážku. 

Vysvětleno 
 
V případě provádění kontroly postupuje registrující orgán 
podle kontrolního řádu. 

Liberecký kraj Čl. I bod 115 Zásadní připomínka: 
Návrh: 
Doplnit „Ve výjimečných případech lze podat i jinou formou a následně, po 
odstranění překážek, dodat na předepsaném tiskopisu.“ Takto: Věta poslední 
v § 86, odst. 2 … Za podanou žádost  
o registraci a o změnu registrace se považuje pouze žádost, která je podána 
na tiskopisu, který je součástí tohoto programu. Ve výjimečných případech 
lze podat i jinou formou a následně,  
po odstranění překážek, dodat na předepsaném tiskopisu. 
Odůvodnění: 
Je potřeba pamatovat i na skutečnost, kdy bude technický problém 
s počítačovým programem spravovaným MPSV, který neumožní 
poskytovateli včas dle zákonné lhůty podat žádost. 

Vysvětleno 
 
Je uvedeno v důvodové zprávě, že v případech nefunkčnosti 
registru lze podat i v písemné podobě a následně, po 
odstranění překážek, dodat na předepsaném tiskopisu.“ 

Liberecký kraj Čl. I  nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
Návrh: 
Doplnit odst. 6) v souvislosti s § 82, odst. 3) takto: § 98, odst. 6 Ministerstvo 
informuje neprodleně registrující orgán o výsledku provedené inspekce 
poskytování sociálních služeb. 
Odůvodnění: 
Registrující orgán v současné době nedisponuje se závěry inspekce a nemůže 
pružně reagovat. 

Akceptováno jinak 
 
Bude doplněno „Ministerstvo vyrozumí o vydání rozhodnutí 
o zrušení registrace příslušný registrační orgán“. 
 
 

Liberecký kraj Čl. I bod 117 Zásadní připomínka: 

Návrh: 
Do věty písm. a) doplnit: „… způsob sociální služby vyhodnocovat, vést 
evidenci odmítnutých žadatelů o sociální službu, předávat  informace o 

Vysvětleno 
 
Povinnosti není možno takto doplnit, požadované téma řeší 
jiná povinnost. Je nezbytné nechat provazbu na kritéria 
standardů kvality podle § 99. Tento návrh by vnesl potíž do 
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potřebných kapacitách obecnímu úřadu obce  
s rozšířenou působností uvedenému v § 92 písm. a)“, takto: 
„Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytovat sociální služby způsobem odpovídajícím nepříznivé sociální 
situaci vymezené v rozhodnutí o registraci a ve lhůtě stanovené standardy 
kvality poskytování sociálních služeb tento způsob poskytování sociální 
služby vyhodnocovat, vést evidenci odmítnutých žadatelů  
o sociální službu, předávat  informace o potřebných kapacitách obecnímu 
úřadu obce  
s rozšířenou působností uvedenému v § 92 písm. a),“… 
Odůvodnění: 
Je nutné, aby obec s rozšířenou působností měla informace o tom, že osoba, 
která žije ve správním území obce, se ocitla v situaci, která ohrožuje její 
život a zdraví a tuto situaci ve spolupráci  
s poskytovatelem řešila. 

výkladu a metodického vedení poskytovatelů a není proto 
možné ho akceptovat.  

Liberecký kraj Čl. I bod 117 Zásadní připomínka: 
Návrh: 
Doplnit písm. m) ve znění: 
„m) neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností uvedenému v § 92 písm. a) že z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 
nemůže poskytovatel  poskytnout sociální služby osobě, která se může bez 
další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její život a zdraví, 
pokud tato osoba  
s takovým oznámením souhlasí.“ 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění u § 88 písm. a. 

Vysvětleno 
 
Současný návrh ustanovení považujeme za dostatečný. 
Oznámení se souhlasem osoby až ve chvíli, kdy osoba 
odchází ze služby a je ohrožena na životě a zdraví 
považujeme za dostatečné. Ve fázi jednání se žadatelem 
naopak za zatěžující pro poskytovatele.  

Liberecký kraj Čl. I bod 150 Zásadní připomínka: 

Návrh: 
Do ustanovení je třeba doplnit odkaz na zákon 250/2000 Sb. V současné 
právní úpravě uvedeno pod odkazem 37a) . 
Takto: Sociální služby jsou z veřejných zdrojů financovány zejména formou 
dotací nebo příspěvkem zřizovatele příspěvkové organizace podle zvláštního 
právního předpisu37); 37a) anebo zadáváním veřejných zakázek podle 
zvláštního právního předpisu70). Možnost doplňkového financování 
sociálních služeb jinými formami stanovenými zvláštními právními 
předpisy71) tím není dotčena. 
Odůvodnění: 
Sociální služby jsou již v současné době financovány nejen na základě 
zákona 218/2000 Sb. z úrovně státu, ale i na základě zákona 250/2000 Sb. na 
úrovni krajů a obcí. 

Akceptováno 

Liberecký kraj Čl. I bod 152 Zásadní připomínka: 
Návrh: 
Navrhujeme vypustit z novely.  

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
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Odůvodnění: 
Jde o administraci dalšího dotačního titulu. Kraje nejsou na novou 
administraci připraveny – v souvislosti s převodem části dotačního řízení 
z MPSV na kraje, jsou kraje již nyní zahlceny administrativními úkony, na 
které stát krajům nepřispívá. 

implementovaný do příspěvku na péči (IV. stupně). 

Liberecký kraj Čl. I bod 156 Zásadní připomínka: 
Návrh:  
Navrhujeme vypustit z novely. 
Odůvodnění: 
V současných podmínkách není vhodné využívat při určování sítí sociálních 
služeb veřejných zakázek. Kraj v rámci procesu plánování, zjišťování potřeb 
atd. spolupracuje nejen s obcemi, coby zadavateli sociálních služeb, ale také 
s poskytovateli sociálních služeb a dalšími subjekty. V případě soutěžení 
bude kraj ve střetu zájmů.  
Dalším argumentem je, že kraj by nemohl vítěznému poskytovateli 
sociálních služeb zaručit, že při vstupu do sítě (s určitou kapacitou) obdrží od 
kraje „protiplnění“ – záruku zaplacení alikvotní částky (za pracovní úkony), 
neboť kraj nemá jistotu, jakou finanční částku od státu obdrží v souvislosti 
s plněním povinnosti vyplývající z §95. Zákon pouze určuje %podíl, viz 
příloha zákona o sociálních službách. Kraje budou tedy soutěžit pouze 
„místo“ v síti. To by byla v rámci veřejných zakázek rarita. 

Akceptováno 
 

Liberecký kraj Čl. I bod 157 Zásadní připomínka: 
Návrh:  
Navrhujeme vypustit z novely. 
Odůvodnění: 
V současných podmínkách není vhodné využívat při zařazování sociálních 
služeb do sítí sociálních služeb veřejných zakázek. Viz více zdůvodnění 
k bodu 156. 

Akceptováno 
 
 

Liberecký kraj Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
Důvod připomínky: 
Text vykazuje chybu. Paragraf má odkazovat na § 101a odst. 7. 
Návrh znění po zapracování připomínky: 
„(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 101a odst. 7 a § 101b.“ 

Akceptováno 
 
 
 
 
 

Liberecký kraj Čl. II  Zásadní připomínka: 
Doplnit další odstavec: „Právnické a fyzické osoby, které jsou ke dni 1. září 
2017 poskytovateli sociálních služeb na základě rozhodnutí o registraci 
vydaného podle zákona č. 108/2006 Sb.,  
ve znění účinném přede dnem 1. září 2017, jsou povinny do tří měsíců od 
účinnosti zákona podat žádost o zrušení sociální služby. V opačném případě 
registrující orgán rozhodne o zrušení registrace služby z moci úřední.“ 
Důvod připomínky: Chybí vypořádání se zrušením registrace sociálních 
služeb dle novely zákona účinné od 1. 9. 2017. 

Vysvětleno 
 
V důvodové zprávě i v přechodných ustanoveních zákona je 
uvedeno, že všechna rozhodnutí, která nebudou po uplynutí 
přechodného období „obnovena“ zaniká jejich platnost, jsou 
zrušena.  
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Návrh znění po zapracování připomínky: 
Přechodné ustanovení  
... 
12. Právnické a fyzické osoby, které jsou ke dni 1. září 2017 poskytovateli 
sociálních služebna základě rozhodnutí o registraci vydaného podle zákona 
č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. září 2017, jsou povinny 
do tří měsíců od účinnosti zákona podat žádost o zrušení sociální služby. 
V opačném případě registrující orgán rozhodne o zrušení registrace služby 
z moci úřední. 

Liberecký kraj Čl. II  Zásadní připomínka: 
Doplnit další odstavec: „Registrující orgán je povinen do tří měsíců od 
účinnosti tohoto zákona postoupit listinnou podobu registru právnické 
a fyzické osoby, které jsou ke dni 1. září 2017 poskytovateli 
sociálních služeb dle místní příslušnosti, podle zákona účinného přede dnem  
1. 9. 2017 a na základě žádosti poskytovatele, na krajský úřad příslušný 
podle místa poskytování sociální služby.“ 
Důvod připomínky: Chybí přechodná doba pro postoupení listinné podoby 
registru u stávajících poskytovatelů sociálních služeb. Vzhledem k množství 
těchto poskytovatelů a řadě úprav dle novely zákona bude technicky 
náročnější a tudíž zdlouhavý samotný technický přenos na místně příslušný 
krajský úřad. 
Návrh znění po zapracování připomínky: 
Přechodné ustanovení  
... 
13. Registrující orgán je povinen do tří měsíců od účinnosti tohoto zákona 
postoupit listinnou podobu registru právnické a fyzické osoby, které jsou ke 
dni 1. září 2017 poskytovateli sociálních služeb dle místní příslušnosti 
podle zákona účinného přede dnem 1. 9. 2017 a  
na základě žádosti poskytovatele, na krajský úřad příslušný podle místa 
poskytování sociální služby. 

Vysvětleno 
 
Bude doplněno do důvodové zprávy.  
 
Poskytovatelé dle stávající právní úpravy požádají místně 
příslušný krajský úřad o přeregistraci s tím, že veškeré 
dokumenty týkající se registrované služby doloží 
poskytovatel (žadatel o přeregistraci) registrujícímu orgánu. 
Tím dojde i ke kontrole veškeré dokumentace potřebné k 
vydání rozhodnutí dle novely ZSS. Oba registrující orgány 
(stávající i případný nový) budou aplikací OK registr 
upozorněni, že dochází k tomuto procesu. Listinná podoba 
služeb dle stávající právní podoby zůstává ve správě 
krajského úřadu, který registraci prováděl. Po zákonem 
stanovené době může dojít k archivaci dokumentů. Naopak 
nově registrovaná služba v rámci obnovy registrace bude mít 
přidělený nový identifikátor a také bude muset doklady 
předložit dle nové právní úpravy a tím prokázat splnění 
podmínek pro získání oprávnění k poskytování služby.  
Předáváním seznamů a listinných podob spisů by docházelo k 
nadměrné administrativní zátěži registrátorů. V případě 
poskytovatele, který má více služeb a došlo by k přeregistraci 
u několika krajských úřadů, by bylo sporné kterému úřadu 
dokumenty předat. 
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Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 14 K čl. I bodu 14 (§ 21a odst. 1 zákona, ohlašovací povinnost) 
Navrhujeme v ustanovení § 21a odst. 1 části věty za středníkem, vypustit 
slova: „i poskytovatel sociálních služeb osobní asistence, pečovatelská 
služba, chráněné bydlení a týdenní stacionář, jestliže se o této 
skutečnosti dozví v souvislosti s poskytováním těchto sociálních služeb 
oprávněné osobě,“. 
Nepovažujeme za reálné ve službách osobní asistence, pečovatelská služba, 
ohlašovat hospitalizaci klienta, a to i v případě, že se o této skutečnosti 
dozvíme. U těchto druhu služeb nezjišťujeme výši přiznaného příspěvku na 
péči a nevíme, zda je klient příjemcem příspěvku. Důvodem je, že klient 
platí za jednotlivé nasmlouvané úkony. Výše úhrady za terénní služby se 
nemusí rovnat výší příspěvku.  
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v § 5 odst. 1) písmeno d) 
stanoví, že správce je povinen shromažďovat osobní údaje odpovídající 
pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového 
účelu. 
Klient může přerušit službu a během této doby dojde k jeho úmrtí. 
Pracovníci terénní služby nezjistí úmrtí klienta a nesplnili by ohlašovací 
povinnost. 
Výše příspěvku na péči není potřebným údajem pro poskytování 
pečovatelské a asistenční služby. 
Za využití příspěvku na péči je zodpovědný jeho příjemce a informaci o 
neoprávněném čerpání mají primárně k dispozici jiné instituce než 
poskytovatel sociální služby.  Není účelné touto zodpovědností zatížit 
poskytovatele sociální služby namísto institucí, které jsou kompetentní k 
jejímu naplňování. Ohlašovací povinnost by navíc pro zaměstnance 
poskytovatele představovala neúměrnou zátěž (například 1 sociální 
pracovník služby osobní asistence vede případy 100–300 uživatelů služby). 
Prokazování toho, zda poskytovatel sociální služby o skutečnosti věděl či 
nevěděl (ve vztahu ke spáchání správního deliktu) by bylo komplikované. 
Tato připomínka je zásadní.   

Akceptováno částečně 
 
Akceptujeme kromě chráněného bydlení.  

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 31 Navrhujeme, aby v § 39 odst. 2 písm. h) byla čárka nahrazena tečkou a 
písm. i) bylo zcela vypuštěno. 
Nesouhlasíme se zařazením „pomoci při zajištění bezpečí a možnosti 
setrvání v přirozeném sociálním prostředí“ mezi základní činnosti služby. 
Možnost setrvání v domácím prostředí je hlavním účelem služby, nikoliv 
základní činností. Pokud bude součástí základní činnosti pomoc při zajištění 
bezpečí, stanou se tak zaměstnanci sociálních služeb odpovědni za bezpečí 
klientů nepřirozeným způsobem.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 32 Navrhujeme, aby v § 40 odst. 2 písm. b) byla čárka nahrazena tečkou a 
písm. c) bylo zcela vypuštěno. Písm. d) a e) pak bude nutno přečíslovat. 

Akceptováno 
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K odůvodnění viz předchozí bod. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 36 Navrhujeme v § 44 odst. 1 vypustit slova „na dobu nejdéle tří měsíců“, 
tj. ponechat předmětné ustanovení v původním znění. 
Je ohrožující pro osobu využívající tuto službu časové omezení služby po 
dobu 3 měsíců. Např. v rodině mohou nastat situace, kdy budou potřebovat 
využít delší dobu pobytu v odlehčovací službě.  
Služba je ze své podstaty využívána neformálními pečovateli především k 
jejich odpočinku, tak aby pečující osoba zvládla i dlouhodobé poskytování 
neformální péče a nehrozilo její vyčerpání a nutnost řešit potřebnou péči o 
danou osobu například umístěním v pobytové službě. Dále služba umožňuje 
zastoupit pečovatele v době, kdy si potřebuje zařídit své osobní záležitost 
(návštěva lékaře, vyřizování na úřadech, volnočasové aktivity apod.). Řada 
neformálních pečujících proto využívá odlehčovací služby pravidelně např. v 
terénní formě např. několik hodin v týdnu. Omezení poskytování terénní i 
ambulantní formy služby na 3 měsíce pro ně znamená nejistotu a může je 
ohrozit vyčerpáním, což může znemožnit zajištění péče o závislou osobu v 
domácím prostředí. Pobytová forma je poskytována na různě dlouhou dobu. 
Její vymezení specifikuje služba ve veřejném závazku. Stává se, že 
v pobytové formě z důvodu nepříznivé sociální situace využívá službu 
člověk déle než 3 měsíce.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek a nikoli nahrazování jiných druhů 
služeb. Určitá úprava doby je zde nutná. Na základě dalších 
připomínek bude ponecháno dle návrhu, tedy na dobu 
nejdéle tří měsíců v průběhu jednoho kalendářního roku.  
 
Cíl služby může být naplněn jak poskytováním terénní, 
ambulantní nebo pobytovou formou. 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 45 Navrhujeme v § 49 odst. 1 za slova „osobám s chronickým duševním 
onemocněním,“ doplnit slova „jejichž stav je stabilizovaný,“. Dále se 
navrhuje do stejného ustanovení doplnit za slova „osobám se závislostí 
na návykových látkách“ slova „,které podstoupily léčbu“.  
Novelou koncipovaná cílová skupina je příliš široká.  
Osoba závislá na návykových látkách může trpět abstinenčními příznaky, a 
pokud bude i nadále zneužívat návykové látky v domově, nebudou moci 
pracovníci zajistit ostatním klientům bezpečí např. z důvodu agresivního 
chování.  
Osoba, která vede rizikový způsob života, nemusí mít ještě nastavenou 
léčbou, a tudíž může narušovat soužití ostatních klientů. Tento stav bude 
přetrvávat, než se léčba upraví. Z naší praxe vyplývá, že délka objednání na 
psychiatrické vyšetření trvá 1-2 měsíce. Přestěhováním klientů na jedno 
patro v domově sociální péče je stigmatizační a tomu se snažil tento zákon 
předejít.  
Tato námitka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít 
smlouvu pouze dle §91 odst. 3. Zdravotní stavy vylučující 
poskytování pobytových sociálních služeb stanovuje §36 
vyhlášky 505/2006 Sb. Dále má mít poskytovatel ve smlouvě 
s osobou zahrnuto ujednání o dodržování vnitřních pravidel. 
Má mít zpracována vnitřní pravidla pro postup v případě 
porušování vnitřních pravidel, případně ukončit s osobou 
smlouvu na základě výpovědních důvodů. 
 
Navrhované doplnění do zákona je nadbytečné. 
 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 53 Navrhujeme, aby v § 57 odst. 1 bylo vypuštěno slovo „zpravidla“ a 
číslovka „26“ nahrazena číslovkou „18“. 
Stávající nastavení azylových domů je vyhovující. Není žádoucí oddělovat 
část mladých dospělých ve věku od 18-26 let od ostatních. Není vhodné 
převádět dětské domovy a kojenecká zařízení touto formou do zákona o 

Akceptováno 
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sociálních službách. 
Tato připomínka je zásadní. 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 57 Navrhujeme, aby byla v § 58 odst. 1 na konci první věty tečka 
nahrazena čárkou a doplněna slova „a těhotným ženám.“.  
Služby pro rodinu nemají mezi cílovými osobami či skupina osob zahrnuty 
těhotné ženy, kterým by tyto služby měly být také určeny. Mezi klienty 
služeb pro rodinu je nutno zahrnou také těhotné ženy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 63 Navrhujeme v § 60a odst. 1 nahradit slova „genderově podmíněného“ 
slovem „domácího“. 
Sousloví genderově podmíněné násilí je dle našeho názoru nejasné a 
zavádějící. Není zřejmé, zda se má vztahovat na oběti násilí vůči sexuálním 
menšinám či motivovaného nenávistí k osobám opačného pohlaví (muž – 
žena). Domácí násilí je oproti tomu výraz neutrální, obecný, pod který se dají 
subsumovat veškeré myslitelné případy násilí, jehož oběti budou pomoc 
intervenčního centra vyhledávat. Legislativa by měla užívat neutrálních 
výrazů, protože stát se nesmí vázat na žádnou ideologii ani náboženské 
vyznání (čl. 2 odst. 1 Listiny). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Definice služby intervenční centrum se nebude upravovat, 
tato služba bude nadále určena pro oběti domácího násilí.  
 
Na základě připomínek ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu bude vložen nový paragraf § 60b 
„Služba pro osoby ohrožené genderově podmíněným 
násilím“. Pojem bude dále vymezen v doporučeném postupu.  
 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 57 Navrhujeme, aby byla do § 58 odst. 2 přidána písm. e) a f). Písmeno f) 
zní: „v azylovém domě pro matky s dětmi na přechodnou dobu matce 
s dítětem nebo dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení, zejména pokud by v důsledku jejího neposkytnutí mohlo dojít 
k odloučení dítěte od matky,“. Písmeno f) zní: „v azylovém domě pro 
otce s dětmi na přechodnou dobu otci s dítětem nebo dětmi v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, zejména pokud by v důsledku 
jejího neposkytnutí mohlo dojít k odloučení dítěte od otce.“ 
Dle důvodové zprávy je služba azylových domů (§ 57) nyní určena zpravidla 
pro osoby od 26 let věku s tím, že výslovně není určena pro rodiny nebo 
rodiče s dětmi, protože tyto služby byly zahrnuty nově do služeb pro rodinu 
(§ 58). Dle našeho názoru je však nutné zachovat možnost registrovat službu 
azylový dům také pouze pro jednoho rodiče s dítětem nebo dětmi, a to jak 
pro matku, tak otce zvlášť. 
V azylových domech pro matky s dětmi v tísni hledají své útočiště 
především matky, které trpěly domácím násilím. Pokud by zde existovala 
možnost ubytování mužů, mělo by to velmi negativní dopad na bezpečnost 
péče o oběti domácího násilí a azylový dům pozbude svého poslání. 
Obdobně, byť se v praxi tyto případy vyskytují méně, by měla existovat 
stejná možnost pro muže s dítětem nebo dětmi. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
 
 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 57 Navrhujeme, aby do § 58 odst. 4 byla v písmeni c) nahrazena tečka 
čárkou a následně vloženo nové písm. d), které zní: „výchovné, 

Vysvětleno 
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vzdělávací a aktivizační činnosti.“ 
Tyto činnosti jsou významnou složkou terénní práce v rodinách. 
 
Prostřednictvím těchto činností se často navazuje kontakt s rodinou, buduje 
se na nich důvěra tak, aby bylo možné přistoupit k citlivějším a závažnějším 
obtížím, se kterými se rodina potýká. Daná cílová skupina má významné 
zábrany v přístupu k těmto činnostem organizovaných jinými institucemi 
(uživatelé služby často nemají dovednosti a vůli někam pravidelně docházet).  
Tato připomínka je zásadní. 

Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 77 Navrhujeme do ustanovení § 73 vložit za odstavec 6 nový odstavec 7), 
který zní: „Odstavec 3 a 5 se nepoužije v případě poskytovatelů 
sociálních služeb nezařazených do krajské sítě sociálních služeb nebo 
sítě sociálních služeb celostátního nebo nadregionálního charakteru.“ 
 
Současný zákon o sociálních službách, ani předložená novela, nereflektuje 
skutečnost, že jsou sociální služby poskytovány též subjekty, které nejsou 
nikterak vázány na rozpočet svého zřizovatele (příspěvkové organizace), ani 
nejsou zařazeni do krajské sítě ani sítě sociálních služeb celostátního nebo 
nadregionálního charakteru, a tudíž nejsou příjemci vyrovnávací platby. Není 
tak žádného důvodu, aby tyto subjekty poskytovaly svým klientům stravu a 
ubytování za regulované ceny. Poskytovatelům v podobě příspěvkové 
organizace, či poskytovatelům, kteří jsou příjemcem vyrovnávací platby, 
jsou tyto regulované příjmy dorovnávány z veřejných rozpočtů.  
Důvodem pro úpravu financování sociálních služeb v zákoně o sociálních 
službách je skutečnost, že finanční prostředky, které lze od klientů vybrat, 
spočívají buď v nízkém příspěvku na péči či v regulovaných cenách za 
ubytování a stravu, přičemž výše těchto prostředků neodpovídá požadavkům 
kladeným na kvalitu sociálních služeb. Ze strany státu jsou tak na jedné 
straně stanoveny požadavky a pravidla na kvalitu a určitou úroveň 
poskytovaných sociálních služeb, a na druhou stranu jsou poskytovatelé 
nuceni tyto požadavky zajišťovat za státem regulované ceny (příspěvek na 
péči, maximální výše úhrady za ubytování a stravu), přičemž pouze 
některým vybraným subjektům jsou dorovnávány případné ztráty z toho 
vzniklé. Je proto zcela přirozené ostatním subjektům deregulovat tyto ceny 
tak, aby mohly dosahovat státem stanovené požadavky na zajištění 
poskytování sociálních služeb. Dojde tak ke zcela jednoznačnému oddělení 
poskytovatelů, kteří jsou navázaní na veřejné rozpočty, u nichž budou 
poskytovány služby za regulované ceny, od poskytovatelů, kteří z veřejných 
rozpočtů nečerpají žádné prostředky a ti pak budou oprávněni poskytovat 
služby za ceny neregulované. 
Tato připomínky je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Taková úprava jde proti logice předmětných ustanovení, tedy 
proti ochraně klienta. Požadavek na vytvoření nového 
odstavce není akceptovatelný. 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 81 Navrhujeme v § 75 odst. 2 ponechat původní znění, tj. vypustit písm. b) 
navrhované novely. 

Vysvětleno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



268 
 

Řešení považujeme za nesystémové. Rozšíření okruhu osob, kterým je 
poskytována pečovatelská služba bez úhrady povede k další finanční zátěži 
poskytovatelů. Finanční náhrada za takto poskytnuté služby by měla být 
adresná a konkrétní, v současné době tomu tak není ani v případě stávajícího 
ustanovení. Navrhujeme ustoupit od tohoto rozšíření. Tuto pomoc může 
poskytnout pracovník prorodinné služby.  
Tato připomínka je zásadní.  

Za účelem refundace nákladů na pečovatelskou službu 
poskytovanou částečně bez úhrady je navrženo nové 
ustanovené § 101 b, kde je navrhováno zavedení účelově 
určené dotace. 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 83 Navrhujeme, aby do ustanovení § 75 byl za odstavec 3 přidán nový odstavec 
4, který zní: „Osoba, které jsou poskytovány sociální služby, a které by 
podle odstavce 3 částka příspěvku ve stupni IV spolu s jejím 
pravidelným příjmem nepostačuje k úhradě částky za poskytování 
osobní asistence v potřebném rozsahu, je povinna doložit poskytovateli 
těchto sociálních služeb výši svého příjmu a příspěvku na péči a 
neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši 
úhrady podle odstavce 3.“ 
Sociálním pracovníkům zákon neumožňuje zjišťovat výši pravidelného 
přijmu a příspěvku na péči u asistenční služby. Tudíž pokud by text zůstal v 
původní verzi, poskytovatel by nemohl splnit zákonnou podmínku a 
poskytovat službu částečně bez úhrady, případně by klienti mohli 
neoprávněně požadovat službu bez částečné úhrady. 
Ke znění § 75 odst. 3 rovněž uvádíme, že zde není vymezeno kdo, jak a na 
základě čeho je oprávněn rozhodnout, jaký je potřebný rozsah služby a 
rovněž absentuje ustanovení upravující otázku, kdo nahradí poskytovateli 
náklady na zajištění takové služby. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči (IV. stupně). 
 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 94 V ustanovení § 79 odst. 5 písm. d) bodě 7 navrhujeme za čárku doplnit 
následující slova „hodinová kapacita terénních služeb,“.  
V terénních službách s mnoha proměnnými, jako je např. nepřetržitá služba, 
je stanovení a dodržení okamžité kapacity velmi složité. Tyto služby reagují 
na měnící se potřeby uživatelů hlavně z časového hlediska, snaží se pružně 
reagovat na potřeby uživatelů v míře, jakou umožňuje hodinová kapacita 
pracovníků služby na týden či měsíc a zákoník práce. Stanovení okamžité 
kapacity je zde velmi svazující, neumožní poskytovateli pružně reagovat a 
vystavuje jej riziku správního deliktu při jejím překročení či při odmítnutí 
uzavřít smlouvu o poskytování služby z důvodu plné kapacity.  
Proto navrhujeme upravit na okamžitou kapacitu u pobytových a 
ambulantních služeb a hodinovou kapacitu u služeb terénních. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Důvodem pro toto ustanovení je sjednocení uvádění kapacit 
ve všech službách.  
 
Pojem okamžitá kapacita bude vydefinován 
v doporučeném postupu, který bude zpracován pro 
potřeby krajských úřadů a MHMP. 
 
V registraci bude kapacita okamžitá, ale do upřesnění 
v aplikaci OK registr lze uvést i druhou kolonku např. 
hodinovou kapacitu. Oba tyto údaje pak budou veřejně 
přístupné.  
 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 105 Navrhujeme vypustit celý § 81a. 
Navrhovaná registrace na dobu určitou je způsobilá paralyzovat činnost 

Akceptováno 
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poskytovatelů, a to jak v oblasti smluvních vztahů uzavíraných na delší 
období (např. dlouhodobé nájemní smlouvy), tak v přístupu k investičním 
úvěrům s delší splatností než 5 let, půjčkám či dotacím z evropských fondů, 
kdy nebude možné prokázat potřebnou dobu udržitelnosti poskytovaných 
služeb. Dopadat bude i na zaměstnance, u kterých bude pracovní smlouva 
uzavírána na dobu určitou. Úprava je navíc nadbytečná, neboť stávající 
úprava zajišťuje dostatek kontrolních i nápravných mechanismů, v krajním 
případě odnětí registrace. 
Navrhovaná úprava tedy v žádném případě nepřinese důvodovou zprávou 
proklamované „zkvalitnění sociálních služeb skrze nastavení udržitelných 
vstupních podmínek poskytování sociálních služeb,“ ale zmatek a právní 
nejistotu. 
Tato připomínka je zásadní.  

 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 117 Navrhujeme v § 88 písm. e) před úvodní slova „společně s osobou“ vložit 
slova „vyjma sociální služby pastorační a duchovní péče “.  
 
V § 35 písm. r) je nově zakotvena základní činnost při poskytování 
sociálních služeb „pastorační a duchovní péče“. Jakkoliv vítáme tento krok, 
je nutné zohlednit specifičnost této služby. Nejedná se totiž pouze o službu 
sociální, ale zejména o službu povahy duchovní, která umožňuje realizovat 
příjemci služeb jeho právo na svobodu náboženského vyznání. Poskytování 
pastorační a duchovní péče je proto třeba vnímat v kontextu čl. 10, 15 a 16 
Listiny základních práv a svobod. 
Lze předpokládat, že při poskytování služeb pastorační a duchovní péče bude 
klient pastoračnímu pracovníkovi (např. knězi, pastoračnímu asistentovi či 
osobě v obdobném postavení) sdělovat informace, které samy o sobě jsou 
předmětem povinné mlčenlivosti vyplývající z vnitřních předpisů církví. 
Tato povinnost mlčenlivosti duchovního (zjednodušeně označovaná jako 
zpovědní tajemství) je přitom českým právem na řadě míst uznána (viz např. 
možnost odepření svědecké výpovědi, absence oznamovací povinnosti ve 
vztahu k trestným činům apod., či např. ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 3/2002 Sb.). 
Právní úprava vedení záznamů o poskytovaných službách tudíž musí být 
konformní s povinností mlčenlivosti duchovních. 
Dále platí, že veškeré informace, které se kaplan (pastorační pracovník) 
dozví při pastorační a duchovní péči jsou chráněnými osobnostními projevy, 
resp. citlivými údaji ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů. Správce osobních údajů je přitom povinen 
shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného 
účelu. Jsme přesvědčeni, že pouhá obecně koncipovaná povinnost 
poskytovatele vést záznamy o průběhu poskytování sociální služby nemůže 
ospravedlňovat uchovávání údajů vypovídajících o náboženském či 
světonázorovém přesvědčení klientů, včetně všech citlivých osobních 

Vysvětleno 
 
Jedná se o činnost sociální služby. Cílem individuálního 
plánování a záznamů není v rozporu se zpovědním 
tajemstvím. Tyto činnosti jsou realizovány v rámci 
profesionální sociální služby s účelem podpory a péče o 
klienta. Současně jsou zpracovávány v souladu s § 2.  
 
Duchovní stejně jako např. manželský poradce pracuje 
s citlivými údaji. Nad rámec má ještě popsané zpovědní 
tajemství.  Individuální záznamy jsou odbornou dokumentací 
a je tedy nezbytné takto s ní pracovat. Individuální záznamy 
jsou zpracovávány za účelem plánování a hodnocení 
poskytování sociální služby podle nepříznivé sociální situace 
klienta. Zpovědní tajemství není nutno do plánu 
zaznamenávat. Záznam o realizované činnosti způsobem, 
který neporuší zpovědní tajemství s ohledem na účel sociální 
služby je však podle našeho názoru možný. K rozporu pak 
s jinou legislativou podle našeho stanoviska nedochází. 
Současně je tuto skutečnost možnost dopsat do důvodové 
zprávy/RIA. 
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informací, které jsou předmětem rozhovoru či zpovědi s kaplanem.  
V případě přijetí novely v této podobě by poskytovatelé byli sevřeni hrozbou 
sankce ze dvou stran. Za porušení povinnosti vést záznamy či neplánování 
průběhu poskytování sociální služby by jim hrozila pokuta za správní delikt 
dle § 107 odst. 2 písm. c) zákona o sociálních službách, a to až do výše 
250.000,- Kč. Za porušení povinnosti při zpracování citlivých údajů by však 
poskytovatelům hrozil postih za správní delikt, a to až do výše 10.000.000,- 
Kč (§ 45 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů)! 
Jistě nebylo cílem zákona, aby poskytovatel sociálních služeb spáchal 
správní delikt, ať se již zachová jakkoliv. Odmítl-li by totiž sociální službu 
pastorační a duchovní péče, dopustil by se správního deliktu dle § 107 odst. 
2 písm. d), za což by mu hrozil postih ve výši 20.000,- Kč. Pokud by to navíc 
neuvedl v evidenci odmítnutých žadatelů, hrozil by mu další postih do výše 
50.000,- Kč. 
Nadto lze ještě zmínit i možný trestněprávní postih v důsledku možného 
spáchání trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji ve 
smyslu § 180 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Objektivní 
stránka skutkové podstaty výše uvedeného trestného činu totiž spočívá 
v tom, že pachatel poruší státem uznanou mlčenlivost (zpovědní tajemství je 
státem uznaná mlčenlivost, viz níže) tím, že že neoprávněně zveřejní, sdělí 
nebo zpřístupní třetí osobě údaje získané v souvislosti s výkonem svého 
povolání, zaměstnání nebo funkce a způsobí tím této osobě vážnou újmu na 
právech nebo oprávněných zájmech. Z hlediska věřícího člověka lze dodat, 
že vyzrazení zpovědního tajemství je vždy vážnou újmou na osobnostních 
právech. 
Požadavek plánování průběhu sociální služby též není přijatelný. Využitím 
služby pastorační a duchovní péče se realizuje individuální náboženská 
svoboda. Nutnost plánovat tyto služby by byla v rozporu s čl. 15 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod, neboť by docházelo k situacem, kdy by 
člověk v rozporu s Listinou mohl být na základě plánu nucen využívat služby 
pastorační a duchovní péče dle stanoveného plánu, což by mohlo být 
v rozporu s jeho svědomím, stejně jako s možností změnit své náboženství či 
být bez vyznání. 
Nejpodstatnějším problémem této konstrukce, kdy je kaplan povinen vést 
záznamy o sociální službě pastorační a duchovní péče, je možnost porušení 
zpovědního tajemství. Zpovědní tajemství je zvláštní případ státem uznané 
mlčenlivosti, který je zakotven v § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o 
svobodě náboženského vyznání a o postavení církví a náboženských 
společností. Nemožnost jakýmkoliv způsobem informovat o zpovědním 
tajemství je zřejmá přímo ze zákona o církvích, když v § 7 odst. 3 se počítá 
s výročními zprávami o výkonu zvláštních práv, vyjma zpovědního 
tajemství. Není-li možné ve výroční zprávě ani uvést počet zpovědí či jinak 
informovat o využívání tohoto tzv. zvláštního práva, tím spíše není možné o 
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tomtéž vést záznamy jako o jiných sociálních službách. 
Lze tak uzavřít, že je nutné ze zákona vyjmout povinnost poskytovatele 
plánovat a vést záznamy o průběhu sociální služby pastorační a 
duchovní péče. Její ponechání by znamenalo rozpor s čl. 10 odst. 3, 15 
odst. 1 a 16 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a založila tak 
protiústavnost zákona v této části. Poskytovatele služeb by dále vystavilo 
téměř jistému postihu za správní delikt či dokonce za trestný čin.  
Tato připomínka je zásadní. 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 117 Doporučujeme § 88 písmeno f) zcela vypustit a následující písmena 
přečíslovat. 
Povinnost dodržovat lidská práva je jistě základní povinností poskytovatele 
sociálních služeb. Ovšem tato povinnost plyne z Listiny základních práv a 
svobod a mezinárodních lidskoprávních smluv, nikoliv ze zákona o 
sociálních službách.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Citovaná ustanovení budou upravena v souladu s ostatními 
připomínkami takto: 
 
Znění povinnosti i správního deliktu bude zachováno. 
Ale budou specifikována kritéria standardů kvality o 
konkrétní skutky, které budou identifikovány jako nejčastější 
pochybení/zjištění v oblasti ochrany lidských práv inspekcí 
poskytování sociálních služeb. Bude předloženo v rámci 
připomínkového řízení k prováděcímu předpisu, kde jsou 
kritéria uvedena.  
 
Částka za správní delikt se navyšuje až do výše 500 000 Kč. 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 121 Navrhujeme za dosavadní poslední větu v § 91 odst. 1 doplnit nové věty, 
které zní: „Požadavek písemné formy smlouvy se nepoužije u smluv, 
které lze uzavřít anonymně. V takovém případě je poskytovatel povinen 
sepsat záznam o uzavření ústní smlouvy, v němž uvede všechny 
náležitosti odst. 2, které lze zjistit bez nepřiměřených obtíží.“ 
Je nutno jasně vymezit uzavírání ústní formy smlouvy u služeb sociální 
prevence, kdy lze uzavírat smlouvu anonymně. V praxi se často tato smlouva 
uzavírá implicitně např. tím, že s klientem mluví terénní pracovník, případně 
v denním centru se vysprchuje. Zejména při setkání v terénu by vyjednávání 
o smlouvě mohlo oslovenou osobu odradit od dalšího. 
 V častých případech je nemožné zaznamenat všechny údaje podle § 91, 
odst. 2. Riziko správního deliktu a následné pokuty za nedodržení by mohlo 
paralyzovat pomoc zejména lidem bez domova. Proto navrhujeme, aby byl 
poskytovatel povinen sepsat písemný záznam o uzavření ústní smlouvy, kde 
uvede všechny náležitosti dle § 91 odst. 2, které lze zjistit bez nepřiměřených 
obtíží. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Vždy je třeba dodržet ustanovení § 91 odst. 2, tedy smlouva 
musí obsahovat dané náležitosti, a to i když je uzavírána 
v ústní formě. V případě anonymních klientů to platí taktéž. 
K náležitostem je vždy třeba přistupovat v kontextu daného 
druhu a charakteru služby. Pokud je služba poskytována bez 
úhrady, nebude požadován bod „výše úhrady…“ apod. 
Osobní dokumentace klienta musí obsahovat informaci, že 
byla smlouva uzavřena a co bylo dohodnuto. 
 
Poskytovatel musí mít proces uzavírání smlouvy nastaven 
tak, aby odpovídal zákonu a zároveň 
potřebám/požadavkům/možnostem klientů. 
Klient musí vždy získat základní informace po poskytování 
služby, tedy o jaký druh se jedná, pravidla a výpovědní 
důvody, a musí být domluveno, co a kdy bude poskytováno – 
vždy dle charakteru služby a nepříznivé sociální situace 
klienta. 
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Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 150 Navrhujeme, aby byla v § 101 odst. 1 za větu první vložena nová věta 
druhá, která zní: „Cenová nabídka nemůže být nejdůležitějším a 
rozhodujícím kritériem.“ Dosavadní druhá věta se stává třetí větou 
předmětného ustanovení a zůstává beze změny. 
V případě, kdy cenová nabídka je nejdůležitějším kritériem při výběru 
zakázky, je ohrožena kvalita sociálních služeb. Reálně hrozí stav, kdy bude 
cenová nabídka nadřazena nad kvalitu služby, její personální a materiální 
vybavení, reference apod. Proto navrhujeme, aby bylo zákonem stanoveno, 
že cenová nabídka nemůže být nejdůležitějším a rozhodujícím kritériem. 
Toto ustanovení bude ve vztahu k veřejným zakázkám v oblasti sociálních 
služeb lex specialis k zákonu o veřejných zakázkách. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
§§ 105a a 105b se zrušují, upraveno znění § 101, 
následujícím způsobem:  
 
(1) Sociální služby jsou z veřejných zdrojů financovány 
formou dotace nebo příspěvkem zřizovatele příspěvkové 
organizace podle zvláštního právního předpisu 37) 37a) 
Finanční prostředky jsou poskytovány jako dotace nebo jsou 
použity na financování plnění zadaného jako veřejná zakázka 
podle zvláštního právního předpisuXY-upravit poznámku ZZVZ). 
 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 156 Navrhujeme, aby byla v § 105a za slova „K zajištění dostupnosti 
poskytování“ doplněna slova „v daném místě a čase dosud nefungující“. 
Dále navrhujeme za větu první vložit novou větu druhou, která zní: 
„Cenová nabídka nemůže být nejdůležitějším a rozhodujícím 
kritériem.“ Dosavadní druhá věta se stává třetí větou předmětného 
ustanovení a zůstává beze změny. 
Dle našeho názoru se jedná o nejednoznačné znění, které uvádí v nejistotu 
stávající registrované služby, zda nebude ohroženo jejich stávající působení 
výběrem nového poskytovatele. Není možné soutěžit služby zařazené již do 
sítě služeb, kvůli provozním a majetkovým vztahům provozu sociálních 
služeb, vkladům do personálu, pokud je služba kvalitní a není proti ni 
zahájeno úspěšně zahájeno řízení o odebrání registrace. Proto navrhujeme 
vložení slov „v daném místě a čase dosud nefungující“, čímž bude 
upřesněno, že přiměřené použití ustanovení občanského zákoníku o 
nejvhodnější nabídce nebo ustanovení zákona o veřejných zakázkách se 
použije pouze v případě soutěžení nové sociální služby, případně sociální 
služby, která není obsazena, ale nebudou tím ohroženi stávající 
poskytovatelé daných sociálních služeb. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno  
 
§§ 105a a 105b se zrušují, upraveno znění § 101, 
následujícím způsobem:  

(1) Sociální služby jsou z veřejných zdrojů 
financovány formou dotace nebo příspěvkem 
zřizovatele příspěvkové organizace podle 
zvláštního právního předpisu 37) 37a) Finanční 
prostředky jsou poskytovány jako dotace nebo jsou 
použity na financování plnění zadaného jako 
veřejná zakázka podle zvláštního právního 
předpisuXY-upravit poznámku ZZVZ). 

 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 161 V návaznosti na bod č. 33 navrhujeme zcela vypustit § 107 odst. 2 písm. 
p). 
Povinnost dodržovat lidská práva neplyne ze zákona o sociálních službách, 
ale z Listiny základních práv a svobod a mezinárodních lidskoprávních 
smluv. Stanovení správního deliktu „porušování lidských práv a svobody 
osoby, které poskytuje sociální služby, v rozporu s § 88 písm. f)“ je 
problematické.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Viz vypořádáno v rámci čl. 1 bod 117 § 88 písm. f).  
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Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 164 Navrhujeme zcela vypustit odst. 5 novely, jež zavádí správní delikt 
nezabezpečení dalšího vzdělávání zaměstnanci. Následující odstavce 
bude nutné přečíslovat. 
Odkazujeme na své obecné výhrady k systému dalšího vzdělávání (viz bod 
10). 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
Jednalo by se o zneužitelný mechanismus vyvinění se ze 
sankcí. 
 
Zkušenost prokazuje, že uvedení zákonné povinnosti dalšího 
vzdělávání bez sankce samo o sobě pro dobrou praxi nestačí. 
Právě z uvedeného důvodu není tato povinnost u některých 
poskytovatelů plněna, přičemž ale rozvoj dovedností a 
odbornosti pracovníků v sociálních službách a sociálních 
pracovníků je klíčový z hlediska kvality služeb 
poskytovaných křehkým klientům. 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 171 Navrhujeme, aby za druhou větu prvního odstavce § 111 bylo vložena 
nová třetí věta, která zní: „V případě částečného úvazku se počet hodin 
dalšího vzdělávání stanoví násobkem výše úvazku a počtu hodin 
stanovených pro plný úvazek. Obdobně se postupuje v případě 
vykonávání práce na základě dohod o pracích konaný mimo pracovní 
poměr.“ Dosavadní věta třetí, nyní čtvrtá, zůstává beze změny. 
Považujeme za nutné samostatně upravit zvláštní podmínky dalšího 
vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, kteří nepracují (u daného 
poskytovatele) na plný úvazek, nebo pracují na základě dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr. Obzvláště v menších službách jsou často 
zaměstnáni pracovníci na částečné úvazky nebo dohody. U pracovníků na 
částečné úvazky nebo DPP, DPČ, kteří v organizaci působí celý rok, ale 
někteří pouze několik hodin měsíčně, je velkou finanční i organizační zátěží 
zajistit stanovený minimální počet hodin akreditovaných kursů a supervizí. 
Nadto nelze po těchto pracovnících spravedlivě požadovat, aby absolvovali 
stejný počet hodin školení jako ti, kteří pracují na plný úvazek. 
Tato změna je důležitá rovněž proto, že podpora částečných úvazků 
umožňuje rodičům pečujícím o dítě nebo děti se rychleji a flexibilněji vrátit 
do pracovního procesu.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
I při nižším počtu odpracovaných hodin je stále tento 
pracovník ve vztahu s křehkým klientem, a bez patřičných 
kompetencí jej může poškozovat. 
 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 178 Navrhujeme, aby v § 113 odst. 1 byla vypuštěna slova „nebo pracovníka 
v sociálních službách“. 
Doporučujeme, aby inspekce prováděl pracovník, který má praxi sociálního 
pracovníka. Pracovník, který není sociálním pracovníkem, není kompetentní 
kontrolovat sociálního pracovníka či sociální práci v sociálních službách. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Odbornou způsobilost k výkonu inspekce lze získat pouze 
absolvováním vysokoškolského studia ve stupni 
magisterském, čímž je zajištěno, že osoba vykonávající 
inspekci disponuje potřebnými odbornými kompetencemi ve 
smyslu znalostí a dovedností (odborná způsobilost pro výkon 
povolání sociálního pracovníka 
 
Praxi lze získat vždy pouze v rámci sociálních služeb, a to 
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minimálně tři roky na pozici PSS nebo SP, což znamená, že 
tři roky praxe lze získat na jiné pozici v sociálních službách. 
V současné praxi na pozici inspektorů působí nemálo 
vedoucích pracovníků, včetně ředitelů, kteří by při 
požadavku praxe pouze na pozici sociálního pracovníka 
předpoklady nenaplnili, přesto kompetencemi pro výkon 
inspekce disponují. 
 
Stejně tak je předkladatel toho názoru, že vnímavost k 
právům klientů a k důstojnému přístupu je možné získat také 
na jiných odborných pozicích v sociální službě. Jako jistá 
"záruka" tohoto hodnotového přístupu je kvalifikace 
inspektora regulována získáním praxe v rozsahu alespoň tří 
let na pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v 
sociálních službách. 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 182 Doporučujeme vložit v § 116 odst. 5 písm. c) za slova „v oboru 
ošetřovatel“ slova „nebo sanitář“. 
Kurz je svým obsahem velice podobný kurzu pro pracovníky v sociálních 
službách. Pokud zákon uznává tuto kvalifikaci pro pracovníky v písm. a), 
bylo by vhodné ji uznat i pro pracovníky uvedené v písm. c). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Písmeno a) stanoví pomocné a obslužné práce, kdežto 
písmeno c) pečovatelskou činnost a osobní asistenci. 
Předpokládá se rozdílná úroveň činností, a proto u písm. a) je 
uvedena mj. možnost „sanitář“, kdežto u písm. c) 
„ošetřovatel“. 
 
Do přechodných ustanovení bude doplněna informace ve 
smyslu - pracovník v sociálních službách, který splnil do data 
účinnosti novely podmínku získání kvalifikace „sanitář“, 
podle stávající právní úpravy (§ 40 vyhlášky 505/2006 Sb.), 
splňuje i nadále kvalifikaci pracovníka v sociálních službách 
a nemusí absolvovat kvalifikační kurz pro pracovníky 
v sociálních službách. 
 

Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 183 Navrhujeme v § 116 odst. 9, větě čtvrté nahradit slova „věty druhé a 
třetí“ za slova „věty druhé až čtvrté“. 
Tato připomínka souvisí s připomínkou k § 111 odst. a reaguje na návrh 
vložení nové věty. Z tohoto hlediska se jedná o úpravu legislativně 
technickou. Považujeme však za nutné, aby byly zohledněny částečné 
úvazky či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr také v rozsahu 
dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Obzvláště v menších 
službách nebo v terénních službách, které působí v malých vesnicích (např. 
osobní asistence, pečovatelská služba) jsou často zaměstnání pracovníci na 
částečné úvazky nebo dohody.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
I při nižším počtu odpracovaných hodin je stále tento 
pracovník ve vztahu s křehkým klientem, a bez patřičných 
kompetencí jej může poškozovat.  
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Česká biskupská 
konference 

Čl. I bod 184 Navrhujeme zcela vypustit § 116a odst. 3. 
Obzvláště v menších službách jsou často zaměstnáni pracovníci (obzvláště 
na těchto pozicích) na částečné úvazky nebo DPP. U pracovníků na částečné 
úvazky nebo DPP, DPČ, kteří v organizaci působí celý rok, ale někteří pouze 
několik hodin měsíčně, je velkou finanční i organizační zátěží zajistit 24 
hodin vzdělávání za rok. 
Považujeme za absurdní a nesystémové, aby např. právníci či kaplani byli 
nuceni absolvovat další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin ročně, pokud 
pracují pro poskytovatele sociálních služeb na zkrácený úvazek či dohodu o 
pracích konaných mimo pracovní poměr. Nadto v případě kaplanů zajišťuje 
jejich vzdělávání církev či náboženská společnost, která jej pověřila (platné 
pověření je podmínkou odborné způsobilosti dle § 116a odst. 2 písm. g)).  
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno - rozpor 
 
Navrhované ustanovení podporuje zvyšování kvality 
sociálních služeb, neboť pracovníci, kteří v nich působí, by 
měli být alespoň v základním rozsahu v této problematice 
orientováni, protože také oni jsou ve vztahu ke klientům 
sociální péče. 
 
Ustupujeme z požadavku 24 hodin povinného vzdělávání pro 
další odborné pracovníky za rok a do novely zákona 
předkládáme 12 hodin povinného vzdělávání za rok (bez 
ohledu na druh pracovního poměru, tedy také DPP, DPČ…). 
 
 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Obecně I z předloženého návrhu se znovu ukazuje nutnost, na kterou ČMKOS a 
OSZSP ČR opakovaně upozorňují: věcně vyjasnit a následně i v zákoně 
definovat, co je sociální péče, sociální práce a jejich vzájemné vztahy se 
sociální službou. Konstatování, že sociální služby zahrnují také služby 
sociální péče, považujeme více než za vysvětlující za matoucí. Toto matení 
prohlubují i jiná ustanovení a zejména pak skutečnost, že příspěvkem na péči 
jsou hrazeny služby (ev. služby péče).  

Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Do novely jsou vybrány jen ty nejzásadnější pojmy, ostatní 
budou upraveny metodicky. 
 
Rozdělení sociálních služeb na služby sociální péče, sociální 
prevence a sociální poradenství se nemění. Jejich vzájemný 
vztah – rozdílnost je stanovena definováním jednotlivých 
sociálních služeb v příslušných § zákona.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Obecně V případě pastorační a duchovní péče jsme názoru (který by však zasloužil 
podrobnější diskusi a konfrontaci s kanonickým právem), že se jedná o 
službu. Ovšem o službu sui generis, která existuje více jak dva tisíce let, a 
která evidentně není „sociální“ službou ve vnímání zákona č. 108/2006 Sb., 
kdy za sociální službu je považována činnost nebo soubor činností podle 
tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Nesouhlasíme proto se 
začleněním této služby/péče do zákona. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Pastorační a duchovní péče je navrhována jako základní 
činnost u vybraných druhů sociálních služeb (u § 52 a a 
domovů sociální péče). 
 
Pastorační a duchovní péče je vykonávána pastoračními 
pracovníky, kteří mají již nyní v praxi sociálních služeb své 
opodstatnění i místo a tato činnost je v dobré praxi již nyní 
poskytována. Úkon základní činnosti bude vymezen 
v prováděcím předpisu. Jedná se o pomoc při hledání 
odpovědi na otázky po smyslu života, hledání odpuštění, 
smíření se s nemocí, péče o existenciální a spirituální potřeby 
klienta.  
 
Cílem je poskytovat služby s holistickým přístupem ke 
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klientovi, tzn. reagovat na potřeby fyzické, duševní, sociální 
a také spirituální. 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Obecně V Závěrečné zprávě hodnocení dopadů (RIA) uvádí MPSV, že navrhované 
změny zjednoduší administrativu a obecně sníží podíl administrativních 
činností ve výkonu práce, což přinese úspory ve výši cca 540 mil. Kč. 
Z předloženého návrhu není zřejmé, jakým způsobem zrovna k této částce 
MPSV dospělo, když zároveň uvádí, že dojde k nutnosti přeregistrování 
služeb z důvodu místní příslušnosti a k celkovému přeregistrování všech 
stávajících služeb a s tím k souvisejícímu navýšení úvazku registrátorů. 
Požadujeme vysvětlení výpočtu této úspory.  

Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Akceptováno 
 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Obecně Máme za to, že by bylo vhodnější předložený návrh novely zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, zásadně přepracovat, protože obsahuje 
celou řadu formálních a obsahových nepřesností. Podle našeho názoru 
předložený návrh vůbec nereflektuje požadavky praxe. Změny v rámci 
jednotlivých druhů služeb neodpovídají poskytování služeb „na míru“ 
jednotlivým klientům. Rovněž nelze souhlasit s tím, že navrhovaná novela 
sníží nadbytečnou administrativní zátěž poskytovatelů sociálních služeb, 
naopak dojde ke zvýšení administrativní zátěže z důvodu nutnosti 
přeregistrace stávajících poskytovatelů sociálních služeb. Začlenění sociálně-
právní ochrany dětí do systému sociálních služeb je zcela nesystémové. Ze 
všech výše uvedených důvodů s předloženým návrhem novely zákona o 
sociálních službách nesouhlasíme a nedoporučujeme bez jeho dalšího 
projednání s odborníky z praxe pokračovat v legislativním procesu. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 
 

Vysvětleno  
 
Konzultační proces je popsán v RIA.  
 
Sjednocení systému péče o ohrožené děti je touto novelou 
započato. 
 
Změny v rámci jednotlivých druhů vyplývají z potřeb praxe.  
 
Připomínka není konkretizována, tudíž není možno konkrétně 
reagovat.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I bod 3 K bodu 3 - § 2 odst. 2 
Z ustanovení § 2 odst. 2 požadujeme vypustit novelizační ustanovení: 
„Jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit prostřednictvím sociálních služeb, 
poskytují se přednostně sociální služby v terénní nebo ambulantní formě.“ 
V rámci systému sociálních služeb je zapotřebí rozvíjet všechny typy služeb, 
nejen sociální služby v terénní nebo ambulantní formě. Pobytová zařízení 
sociálních služeb se bohužel v současnosti stávají pro potenciální klienty 
nedostupnými a na jejich místa nastupují neregistrovaní poskytovatelé 
sociálních služeb, kteří snižují kvalitu poskytovaných služeb, což vyplývá i 
ze Zprávy ze systematických návštěv veřejného ochránce práv vydané v roce 
2015.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Novela s sebou přináší mnoho nástrojů, k tomu, aby se péče 
stala dostupná. Pokud novela nebude jasně definovat princip 
subsidiarity, pak hrozí, že pro ČR nebudou dostupné dotace 
z EU. Pokud tato připomínka bude akceptována, bude o tom 
informována veřejnost. 
 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I body 44, 
45 a 48 

K bodům 44, 45 a 48 - § 34, § 49, § 50 
Předpokládané sloučení domovů pro seniory a domovů se zvláštním 
režimem považujeme za nepřipravené. Domovy pro seniory a domovy se 
zvláštním režimem cílí na odlišnou skupinu klientů, při poskytování 

Vysvětleno – v první části připomínky  
 
Sjednocení těchto služeb navrhujeme z toho důvodu, že 
v domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do 
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sociálních služeb provádějí odlišné základní činnosti povinné a základní 
volitelné činnosti. Ačkoliv předložený materiál hovoří o snížení 
administrativní zátěže, ke které dojde na základě toho, že nyní jsou často 
třeba dvě registrace a že po změně bude dostačující jen jedna, máme za to, že 
sloučení těchto dvou sociálních služeb do jedné může vyvolat neúměrnou 
finanční a personální zátěž ve stávajících domovech pro seniory a ve 
stávajících domovech se zvláštním režimem naopak může vést 
k poddimenzování péče o těžce nemocné klienty. Odůvodňovat sloučení 
dvou sociálních služeb do jedné tím, že se sníží administrativní zátěž, 
protože bude nově stačit pouze jedna registrace, je i v návaznosti na to, že 
návrh stanoví poskytovatelům sociálních služeb další administrativní 
povinnosti, zcela nedostačující. Zároveň je sloučení v rozporu s tím, že 
sociální služby mají být „šité na míru“, jak uvádí Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace (RIA). 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme zachovat stávající rozdělení na 
domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

 
Podle odst. 2 písm. i) dojde k zařazení psychosociální podpory při umírání 
mezi základní služby, které jsou domovy sociální péče povinny poskytovat. 
Tím vznikne u celé řady poskytovatelů sociální péče personální problém, 
neboť personál na zajištění této služby není proškolen. Navrhujeme zařadit 
psychosociální podporu při umírání mezi základní činnosti volitelné.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

cílové skupiny zvláštního režimu a naopak. Jedním z dalších 
cílů je snížení administrativní zátěže, ke které dojde na 
základě toho, že nyní jsou třeba dvě registrace, po změně 
bude jen jedna dostačující. 
Poskytovatel nepříznivou sociální situaci, kterou umí řešit a 
okruh osob, kterým bude službu poskytovat, registruje a tím 
specifikuje službu. Součástí registrace bude také popis 
realizace služby, který bude obsahovat způsob práce 
s klientem. 
 
 
 
Vysvětleno k druhé části připomínky 
 
Ustupuje se od konceptu základních činností volitelných.  
 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I  § 36 
V novelizovaném znění zákona chybí ustanovení § 36. Požadujeme jej 
doplnit.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Akceptováno  
 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I body 30 
a 31 

K bodům 30, 31 - § 39 
Požadujeme doplnit Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
a zajistit finanční prostředky na financování nových služeb a činností – 
zajištění osobní asistence pro osoby, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, včetně 
chronického duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby (§ 39). Nová koncepce transformace psychiatrické péče, ke 
které se uvedená změna nejspíše vztahuje, je nyní financována z ESF, 
přičemž je finančně velmi náročná. Požadujeme, aby stát garantoval její další 
financování. V případě, že nebude doplněno, jak bude financování této 
služby nadále probíhat, požadujeme novelizační bod v § 39 vypustit.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Bude doplněno do RIA. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

Čl. I bod 57 K bodu 57 - § 58 
V rámci nově navržené „služby pro rodinu“ zásadně nesouhlasíme 
s poskytovanou službou uvedenou v odst. 2 písm. b) až d). Tato služba je 

Vysvětleno 
 
Sjednocení podmínek poskytování sociálních služeb pro 
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svazů v současnosti poskytována a i v budoucnu by měla být poskytována v rámci 
sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb, o sociálně-právní 
ochraně dětí. V souvislosti s tím požadujeme vypustit i všechna návazná 
ustanovení novelizace. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

nezletilé klienty nebo pro rodiče s dětmi je nezbytným 
krokem k odstranění duplicit a současně ke zkvalitnění právní 
úpravy služeb, dosud poskytovaných na základě zák. č. 
359/1999 Sb. Z toho záměru nemůže MPSV ustoupit. 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I  § 73 odst. 3 
V § 73 odst. 3 je chybně odkázáno na odst. 1. Správné znění odst. 3 je 
následující: „Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí 
právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových 
služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího 
příjmu, a při poskytování pobytových služeb uvedených v odstavci 1 písm. b) 
až d) musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.“ 
Ustanovení § 73 odst. 3 je jedním z mnoha ustanovení v předloženém 
návrhu, které chybně odkazuje na další ustanovení. Když předkladatel mění 
odst. 1, měl by se přesvědčit o tom, zda náhodou tato změna nezasáhne i 
odstavce následující. I toto svědčí o nepřipravenosti předloženého návrhu.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Znění upraveno do souladu s aktuálně platným návrhem. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Čl. I body 88 
až 99 

K bodům 88 - 99, § 79 
Nesouhlasíme s tím, aby prováděcí právní předpis stanovil minimální 
personální podmínky poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb a 
minimální materiální a technické podmínky poskytování sociálních služeb 
podle § 47 až 49 a § 51. Deklarovaným cílem personálního standardu je 
stanovit nepodkročitelný počet personálu sociální služby pro zajištění 
bezpečí klientů sociální služby, my však máme za to, že se z minimálního 
počtu personálu v budoucnu stane počet „optimální“. Stanovení minimálního 
počtu personálu je do budoucna nebezpečné nejen z hlediska zajištění 
bezpečí klientů sociální služby, ale také z hlediska ochrany zaměstnanců 
poskytujících sociální služby před přetěžováním ze strany zaměstnavatelů.  
Už jen z Teze návrhu vyhlášky o minimálních personálních podmínkách a 
minimálních materiálních a technických podmínkách poskytování sociálních 
služeb, ve které je např. v Příloze č. 1 (Personální standard pro služby 
sociální péče poskytované v pobytové formě s 24hodinovou fyzickou 
přítomností pracovníků v přímé péči) uvedeno: „Denní provoz je zajištěn 
jedním pracovníkem v sociálních službách, který poskytuje podporu a pomoc 
maximálně 20ti osobám, kterým je poskytována sociální služba. Noční 
provoz je vždy zajištěn jedním pracovníkem na 90 osob, kterým je 
poskytována sociální služba. Avšak počet pracovníků pro zajištění 
24hodinového provozu nesmí být nižší než 2 pracovníci v sociálních službách 
vždy ve směně.“, je zřejmé, že takto pojaté personální zabezpečení je v praxi 
pro poskytování kvalitní péče klientům zcela nedostačující. Máme za to, že 
předložený personální standard povede k přetěžování zaměstnanců, k nárůstu 
pracovních úrazů a celkově nemocnosti zaměstnanců, což ve spojení 
s neadekvátním odměňováním a současnou nízkou nezaměstnaností v ČR 

Akceptováno 
 
K části k personálnímu standardu:  
Na základě připomínkového řízení bylo akceptováno, že 
prováděcí právní předpis, který stanoví personální standard, 
bude vydán až v roce 2020.  
Před vydáním proběhne standardní připomínkové řízení. 
 
Vysvětleno 
 
K části materiálně-technického standardu: 
Prováděcí právní předpis stanovující minimální podmínky 
(pro registraci sociální služby) bude vydán shodně jako 
novela zákona o sociálních službách. Budou však upravena 
přechodná ustanovení k naplnění jednotlivých ustanovení dle 
jednotlivých druhů služeb, pro které bude standard nastaven.  
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



279 
 

povede pouze k odlivu těchto zaměstnanců do jiných oblastí ekonomiky. I 
z tohoto důvodu nás udivuje, že se na tvorbě novely zákona o sociálních 
službách a potažmo i návrhu personálních standardů podíleli odborníci 
z praxe, což předkladatel neopomněl v předloženém návrhu mnohokrát 
zdůraznit.  
Trváme na tom, aby prováděcí předpis stanovil optimální personální 
podmínky poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb a optimální 
materiální a technické podmínky poskytování sociálních služeb.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I bod 105 K bodu 105 - § 81a 
Podle Důvodové zprávy bude nově vydáno rozhodnutí o registraci na dobu 
určitou, a to na dobu 5 let, kdy před uplynutím této doby musí proběhnout 
kontrola registračních podmínek. Pokud jsou registrační podmínky splněny, 
další rozhodnutí se vydá na dobu neurčitou.  
Tento mezikrok s registrací poskytovatele sociálních služeb na dobu určitou 
je zbytečný, neboť zákon stanoví registrujícímu orgánu dostatek pravomocí 
k následným kontrolám plnění registračních podmínek. Předkladatel se navíc 
nevypořádal s financováním poskytovatelů sociálních služeb, kteří budou 
registrováni na dobu určitou, tedy např. jakým způsobem se bude prokazovat 
udržitelnost projektů na období delší než 5 let v případě žádostí o dotace 
z evropských fondů. 
Z uvedeného není zřejmé, kdy má být provedena kontrola splnění 
registračních podmínek – „před uplynutím doby“ může znamenat hned po 
vydání registrace, ale i těsně před uplynutím 5 let. Požadujeme ustanovení § 
81a a všechna další ustanovení, která se týkají registrace a přeregistrace 
stávajících poskytovatelů sociálních služeb, z novely zákona o sociálních 
službách zcela vypustit. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Akceptováno 
 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I bod 117 K bodu 117 - § 88, Příloha č. 2 k vyhlášce – Obsah standardů kvality 
sociálních služeb 
Důvodová zpráva uvádí, že v ustanovení § 88 se navrhuje revidované znění 
povinností poskytovatele a současně je provázat s kritérii standardů kvality 
sociálních služeb, které dílčí povinnosti konkretizují.  
V Obsahu standardů kvality sociálních služeb v části Oblast ochrany 
lidských práv a svobod je uvedeno v kritériu f. 1.3, že se poskytovatel 
zabývá etickými problémy a dilematy, které vznikají při řešení nepříznivé 
sociální situace osoby v poskytované sociální službě, včetně návrhu 
možných způsobů jejich řešení. Slovní spojení „etické problémy a dilemata“ 
je značně matoucí a nejednoznačné. V praxi tak bude hodnocení, zda se 
poskytovatel zabývá etickými problémy a dilematy záviset na subjektivním 
posouzení inspektora, což může vést až k situaci, že poskytovatel nebude 
plnit povinnost podle § 88 písm. f). Z toho důvodu doporučujeme 
konkretizaci tohoto nejednoznačného slovního spojení.  

Vysvětleno 
 
Kritérium bude přesunuto do oblasti garance sociální služby. 
Svou povahou je relevantní do této části. Na toto kritérium se 
tedy nebude vázat správní delikt na neplnění povinnosti § 88 
f). 
K novele zákona a zejména k úpravě kvality sociálních 
služeb bude vydán výkladový materiál MPSV, který bude 
specifikovat dílčí ustanovení. 
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Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 
Českomoravská 

konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I § 90 
V novelizovaném znění zákona chybí ustanovení § 90. Požadujeme jej 
doplnit.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Chybí ustanovení, která se nemění. 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I bod 123, 
124 

K bodu 123, 124 - § 91 odst. 4, 7, 8  
V návaznosti na nesouhlas s § 58 a začleněním služeb poskytovaných 
v rámci sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, do systému sociálních služeb požadujeme 
vypustit i § 91 odst. 4, 7, 8. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Odůvodnění viz novelizační bod 57. 
 
Sjednocení podmínek poskytování sociálních služeb pro 
nezletilé klienty nebo pro rodiče s dětmi je nezbytným 
krokem k odstranění duplicit a současně ke zkvalitnění právní 
úpravy služeb, dosud poskytovaných na základě zák. č. 
359/1999 Sb. Z toho záměru nemůže MPSV ustoupit. 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I body 128 
až 130 

K bodům 128 – 130, § 91d a následující 
Požadujeme vypustit všechna novelizační ustanovení, ve kterých je uvedeno, 
že se nějaká činnost realizuje prostřednictvím sociálního pracovníka. Je 
nesmyslné v právním předpisu uvádět, že se činnost provádí prostřednictvím 
určité osoby (sociálního pracovníka). V této souvislosti lze poukázat na 
právní předpisy z oblasti zdravotnictví, ve kterých se také neuvádí, že určitá 
péče ve zdravotnických zařízeních se poskytuje prostřednictvím lékaře, 
všeobecné sestry či sanitáře.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Vysvětleno  
 
Ustanovení bylo novelizováno s ohledem na požadavky 
praxe, kdy činnosti sociálního pracovníka nejsou vykonávány 
sociálními pracovníky, jelikož to není v předmětných 
ustanoveních explicitně uvedeno. K upřesnění tedy došlo 
s ohledem na zajištění kvality poskytovaných činností 
směrem ke klientům, neboť neprofesionální pomoc může 
klienta zásadním způsobem ohrozit. 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I bod 132 K bodu 132 - §93 písm. a) 
V ustanovení § 93 je upřesněna povinnost krajského úřadu, který zajišťuje ve 
spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb a obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností, pověřeným obecním úřadem a újezdním 
úřadem, a krajskou pobočkou Úřadu práce, příslušným podle místa 
skutečného pobytu osob, poskytnutí sociálních služeb v uvedených 
případech. Požadujeme upřesnit, jak bude naloženo s osobou, pro kterou není 
na území obce s rozšířenou působností dostupná sociální služba a která se 
nachází v bezprostředním ohrožení jejích práv a zájmů a není schopna si 
sama zajistit poskytování sociálních služeb. Není zřejmé, zda tato osoba 
bude přidělena poskytovateli, i když nebude spadat do jeho cílové skupiny a 
bude tak ohrožovat provoz nebo uživatele stávající sociální služby či zda 
k tomuto účelu bude zřízeno krajem nějaké krizové centrum.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Vysvětleno  
 
Bude doplněn do RIA.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I bod 140 K bodu 140 - § 94 písm. f) 
Navrhujeme vypustit novelizované znění „zejména se podílí na financování 
sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb“. Malé obce 
nedisponují dostatkem finančních prostředků na to, aby se měly ze zákona 

Akceptováno jinak 
 
Upraveno na „možnost„ financovat. 
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podílet na financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě 
sociálních služeb. V Důvodové zprávě se uvádí, že je žádoucí v obecné 
rovině zakotvit povinnost obcí podílet se na financování sociálních služeb 
zařazených do krajské sítě sociálních služeb, z čehož pro obce vyplyne 
nutnost vyčlenit na jejich financování příslušné finanční prostředky z již tak 
malého rozpočtu. Je s podivem, že tato povinnost „v obecné rovině“ není 
dána krajům, ale navrhuje se někomu, kdo k ní nemá obecné podmínky.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 
 

 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I  § 95 
V novelizovaném znění zákona chybí ustanovení § 95. Požadujeme jej 
doplnit.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Chybí ustanovení, která se nemění. 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I bod 147 K bodu 147 - §99a, § 99b 
Podle Důvodové zprávy je cílem předkládaného návrhu umožnit MPSV 
zavést nucenou správu poskytovatele sociálních služeb, pokud dojde při 
inspekci poskytování sociálních služeb k závažným zjištěním porušení 
povinností poskytovatele, které by vedlo k ohrožení života nebo zdraví osob, 
kterým poskytuje sociální služby, anebo porušení jejich základních lidských 
práv a důstojnosti. Posouzení, zda dochází k ohrožení života nebo zdraví 
osob či k porušení základních lidských práv a důstojnosti je vázáno na 
subjektivní hodnocení inspektora. Upozorňujeme na možnost zneužití tohoto 
institutu s tím, že jedna inspekce tak může nucenou správu uložit, zatímco 
jiná ji za stejné porušení povinností poskytovatele neuloží.  
Z předloženého návrhu nám však není zřejmé, z jakého důvodu se institut 
nucené správy vůbec zavádí. Ustanovení § 82 odst. 3 totiž nově stanoví, že 
„Registrující orgán může rozhodnout o okamžitém zrušení registrace, jestliže 
při inspekci poskytování sociálních služeb byly zjištěny závažné nedostatky, 
jejichž důsledkem je bezprostřední ohrožení zdraví a života osob, kterým jsou 
sociální služby poskytovány. Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 5 pracovních 
dnů ode dne zahájení řízení. Podání odvolání nemá odkladný účinek.“ 
Z uvedeného vyplývá, že registrující orgán má možnost okamžitě zrušit 
registraci poskytovatele sociálních služeb v případě, že zjistí takové 
nedostatky, jejichž důsledkem je bezprostřední ohrožení zdraví a života 
osob, kterým je sociální služba poskytována.  
Zákon dále stanoví podmínky pro zavedení nucené správy – lze ji zavést, 
jestliže předchozí opatření k nápravě nedostatků zjištěných při inspekci 
poskytování sociálních služeb nebo uložení pokuty nevedlo k nápravě, tedy 
poskytovatel již měl možnost nedostatky odstranit. Po skončení nucené 
správy bude takovémuto poskytovateli umožněno pokračovat v činnosti.  
Dále je nejasné, co měl předkladatel na mysli v ustanovení § 99b odst. 2 
„…Jestliže cílem nucené správy je snížení kapacity nebo zrušení sociální 
služby, nucený správce informuje o této skutečnosti příslušný krajský 

Vysvětleno 
 
Návrh § 99a byl upraven: 
 
§ 99a 
Ministerstvo může na základě podnětu inspekce poskytování 
sociálních služeb zavést nucenou správu na poskytovatele 
sociální služby, jestliže předchozí opatření k nápravě 
nedostatků zjištěných při inspekci poskytování sociálních 
služeb nebo uložení pokuty nevedlo k nápravě a důsledkem 
neplnění povinností poskytovatele sociálních služeb je 
ohrožení života nebo zdraví osob, kterým poskytuje sociální 
služby, anebo závažné a opakované porušování lidských 
práv osob, kterým poskytuje sociální služby. 
 
Rozhodnutí o zavedení nucené správy bude vydávat 
ministerstvo. Na postup ministerstva je možné podat řádný 
opravný prostředek podle správního řádu, tedy podání 
rozkladu, následně je možné podat mimořádný opravný 
prostředek - správní žalobu, o které již rozhoduje soud, čímž 
bude dále zajištěna ochrana poskytovatele. 
 
 
Hlavním impulsem k realizaci myšlenky nuceného správce 
v oblasti poskytování sociálních služeb je potřeba zajištění 
ochrany základních lidských práv a svobod klientů v procesu 
poskytování sociální služby v případě, kdy inspekcí 
poskytování sociálních služeb jsou zjištěny nedostatky 
v takovém rozsahu, že není možné čekat na nápravu 
poskytovatelem na základě opatření, která jsou uložena 
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úřad…“ Jestliže bylo cílem nucené správy zrušení sociální služby, proč 
nucenou správu v prvé řadě vůbec zavádět? Registraci poskytovatele sociální 
služby je možné zrušit a zavedení nucené správy je tak zcela nadbytečné. 
Jestliže bylo cílem nucené správy snížení kapacity, pak nám není jasné, 
jakým způsobem snížení kapacity vede k odstranění závažných nedostatků, 
jakým je ohrožení života nebo osob, kterým je sociální služba poskytována. 
Dále upozorňujeme na skutečnost, že institut nucené správy by bylo možno 
použít pouze vůči registrovaným poskytovatelům sociálních služeb. 
Nevztahuje se tak na neregistrované poskytovatele sociálních služeb, u 
kterých hrozí větší nebezpečí ohrožení života nebo zdraví osob anebo 
porušení jejich základních lidských práv a důstojnosti. 
Navrhujeme zrušit institut nucené správy.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

v Protokolu o inspekci poskytování sociálních služeb v rámci 
zjištěných nedostatků. 
Institut nucené správy bude realizován v případě, kdy 
poskytovatel nebude naplňovat požadavky zákona o 
sociálních službách v procesu poskytování sociální služby, tj. 
v oblasti poskytování pomoci a podpory klientům dle jejich 
potřeb při zajištění základních činností, kvůli které využívají 
danou sociální službu, bude konat v rozporu se zájmy klienta 
v oblasti dodržování jejich základních práv a svobod 
takovým způsobem, že situace bude vykazovat známky 
ohrožení klienta poskytovatelem nastaveným způsobem 
poskytování sociální služby. 
Ohrožení klienta může být tímto působením poskytovatele 
zjištěno jak v oblasti psychické, tak v oblasti fyzické. 
Ohrožení v obou těchto oblastech vnímáme se stejnou 
důležitostí a ohrožují pro klienta, tedy pro osobu závislou na 
péči druhé osoby a tedy osobu křehkou a nejvíce ohroženou 
jakoukoliv formou zneužití. Zavedení ochrany klienta před 
uvedenou formou ohrožení zajistí to, že budou z titulu 
nuceného správce nastaveny okamžité kroky k nápravě a 
bude s minimální časovou prodlevou odstraněna příčina – 
tedy konání poskytovatele ve výrazném rozporu se 
základními právy, svobodami a  potřebami klienta.  
Nucený správce bude mít na základě rozhodnutí kompetenci 
a nástroje ke zjednání okamžité nápravy protizákonného 
konání poskytovatele dle zjištěných závažných pochybení 
v té oblasti, kde bude zjištěno závažné pochybení 
poskytovatele tak, aby bylo možno okamžitě zajistit 
odpovídající podporu a pomoc klientům bez porušování 
jejich základních práv a svobod. 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I bod 150 K bodu 150 - § 101 
Odst. 3 stanoví, že „Minimální výše alokace finančních prostředků na dotace 
podle § 101a, § 101b a  § 102 až 104 na příslušný rozpočtový rok činí částku 
ve výši průměru celkové výše těchto dotací poskytnutých za předcházející 3 
roky.“ V uplynulých třech letech bylo financování sociálních služeb 
z veřejných zdrojů nedostatečné, proto požadujeme navýšení. Navíc znovu 
opakujeme, že financování sociálních služeb v nastavené podobě je značně 
problematické, a požadujeme, aby místo dodací byly poskytovateli 
sociálních služeb poskytovány účelově vázané finance podle typu služby 
nastavené v konkrétních částkách, které by představovaly mandatorní výdaje 
státního rozpočtu. Současný stav financování neumožňuje do budoucna další 
rozvoj systému sociálních služeb.  

Vysvětleno 
 
Ve státním rozpočtu jsou za poslední léta alokovány 
historicky nejvyšší částky na podporu poskytování sociálních 
služeb. Navíc je deklarováno, že se jedná pouze o minimální 
výši alokace. Navržené znění § zajistí alespoň základní 
stabilizaci systému před zavedením systémového řešení 
víceletého financování sociálních služeb.  
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Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 
Českomoravská 

konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I bod 156 
a 157 

K bodům 156 a 157 - § 105a a § 105b 
Podle zpracovatelů 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. (RIA str. 15) 
 Důvodová zpráva se však odvolává toliko na čl. 7 Preamule a článek 1 
(Oblast působnosti a definice) odstavec. 4 Směrnice, s tím, že z výše 
uvedeného lze dovodit jakýsi závěr. 
 Požadujeme, aby se autoři návrhu vypořádali se Směrnicí jako celkem; 
upozorňujeme při tom na některá další ustanovení, která by neměla ujít 
pozornosti. Jinak považujeme skromné odůvodnění bodů 156 a 157 za 
nedostatečné, nekvalifikované a bylo by hazardem na základě konstatování, 
že vzhledem ke dvěma článkům vytrženým z kontextu „lze dovodit závěr“. 
Pro případný souhlas s navrženou úpravou požadujeme předložit 
jednoznačné závěry vyplývající z celého textu a kontextu Směrnice. 
Bez seriozního odůvodnění návrhu na podřízení poskytování sociálních 
služeb zadávání veřejných zakázek jej nelze projednávat, natož s ním 
vyslovit souhlas. 
Domníváme se také, že tímto návrhem se stát v zásadě zbavuje 
odpovědnosti za zajištění sítě sociálních služeb podle jejich potřebnosti a 
postupně je bude přenechávat volnému působení trhu, k čemuž je toto 
prvním krůčkem a s čímž zásadně nesouhlasíme. Požadujeme všechna 
novelizační ustanovení vypustit.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Akceptováno  
 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I body 171 
až 185 

K části osmé a deváté zákona – k novelizačním bodům 171 až 185 - §111 
- § 117 
Úvodem si pro dokreslení situace dovolujeme připomenout historický 
kontext vsunutí těchto dvou částí do zákona. Předesíláme, že zákon nese 
název o sociálních službách; původně a ani dnes by tedy nikdo z laické 
veřejnosti neočekával, že v něm má hledat problematiku pracovněprávní, 
speciální pracovněprávní úpravu pro pracovníky v sociálních službách a 
dokonce i pro pracovníky sociální. Zákon o sociálních službách se původně 
měl a my se stále domníváme, že má, věnovat pouze vztahům klient – 
veřejná správa – poskytovatel a nemá zasahovat do předpisů práva 
pracovního.  

Vysvětleno 
 
Příprava zákona o sociálních pracovnících není předmětem 
novely zákona o sociálních službách a připomínku, 
respektive text, není možné považovat za připomínku 
v souladu s Legislativními pravidly vlády, jelikož neobsahuje 
předepsané náležitosti.   
Z obsahu textu je dále zjevné, že její předkladatel ČMKOS a 
OSZSP nedisponuje aktuálními a komplexními informacemi, 
a proto uvádí domněnky. 
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Část týkající se podmínek pro výkon práce v sociálních službách byla do 
původního zákona včleněna násilně, účelové a na základě politického zadání 
té doby (rok 2005) jako dočasná pro přechodné období, kdy současně měl 
být připraven předpis o činnostech v sociálních službách a o předpokladech 
pro jejich vykonávání. Namísto práce na takovém předpise však byla do 
zákona přidána část o sociálních pracovnících, a to bez toho, že by došlo 
k definici samotné sociální práce. I když zejména lidé z praxe, sociální 
pracovníci, vidí mezi sociální službou a sociální prací úzkou věcnou 
souvislost, jedná se o zcela odlišný předmět právní úpravy, který nelze 
slučovat. Žádný dokument MPSV ani vlády nehovoří o tom, že pro tyto dvě 
kategorie zaměstnanců bude platit úprava odlišná od zákoníku práce, tak se 
toho zákon o sociálních službách dopouští. Celá léta jsme proto důvodně 
očekávali slíbenou nápravu, zejména při pracích v rámci projektu o podpoře 
sociální práce - že dojde ke slíbenému vyčlenění této problematiky do 
samostatného předpisu a nikoli, že se kapitoly o pracovnících a jejich 
některých pracovněprávních povinnostech budou dále rozšiřovat, bobtnat a 
že se tím naopak bude obcházet zadání vzhledem k právní úpravě sociální 
práce. Je i proto s podivem, že se předkladatelé pokoušejí stanovovat nároky 
zejména na sociální pracovníky, aniž by byli schopni říci, co je jejich prací, 
co je sociální práce. 
Vnímáme návrh jako snahu protlačit do jakékoli zákonné úpravy alespoň 
část toho, co bylo jednou odmítnuto jako legislativní pokus lobby sociálních 
pracovníků o normotvorbu, jako snahu proniknout do nějakého zákona po té, 
co byly zhrzeny jejich ambice na samostatnou legislativu, s tím, že časem se 
ustanovení (podobně jako u pracovníků v sociálních službách) budou 
precizovat a přetavovat do kýženého výsledku jinou cestou než podle 
schváleného plánu legislativních prací. O této tendenci svědčí i v posledních 
dnes zveřejněná výzva MPSV určená sociálním pracovníkům, aby se 
přihlásili k práci na tvorbě etického kodexu sociálního pracovníka. Přestože 
po léta existují dobrovolná sdružení /spolky sociálních pracovníků, nebyl 
takový kodex praxí vytvořen ani požadován. Nyní tato iniciativa přichází 
namísto od samotných pracovníků z ministerstva, což opět jen dokazuje 
objektivní nepotřebnost podobné normy. Z předloženého i z ostatních návrhů 
z dílny odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV 
vnímáme snahu, aby sociální pracovníci postupně získali moc nad lidmi i 
celými rodinami, kterým by přesvědčení o správnosti jedině svých názorů 
chtěli podle svého volného uvážení organizovat životy, stanovovat, co je pro 
ně dobré a co ne. Chápeme, že mnoho propagátorů zmíněného projektu 
nelibě nese, že výsledkem jejich několikaleté činnosti, konferencí, kulatých 
stolů a dalších projektových výstupů, apod. se neukázala objektivní 
společenská potřeba právní regulace a zakotvení „profese“ jako samostatné. 
To však neopravňuje k tomu, aby se nadále prohlubovala nesystémovost 
právní úpravy v zákoně o sociálních službách. 

Nová ustanovení ukotvující předpoklady pro výkon činností 
supervizora a předpokladů pro výkon inspekce odpovídají na 
dlouhodobé požadavky praxe, protože tyto činnosti jsou 
vykonávány mj. v oblasti sociálních služeb a mají přímý vliv 
na kvalitu sociální služby.  
 
Text zpochybňuje stávající právní úpravu – jedná se o 
připomínky, či spíše konstatování nad rámec novely. 
 
Supervize zařazená v zákoně o sociálních službách mezi 
formy dalšího vzdělávání umožňuje zaměstnanci započítat si 
ji do povinného vzdělávání dle tohoto zákona, což jim zákon 
doposud neumožňoval. 
 
Supervize nebude povinná, avšak dle z hlediska MPSV je 
jednou z forem dalšího vzdělávání, nikoli kontrolním 
nástrojem. 
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Se zklamáním musíme konstatovat, že zejména ustanovení vztahující 
k dalšímu vzdělávání svědčí o naprostém nepochopení institutů 
prohlubování a zvyšování kvalifikace, o rozdílech mezi dalším profesním 
vzděláváním (CPD - continual professional development a LLL – life long 
learning), tak jak jsou po desítky let zakotveny v jiném předpise z dílny 
MPSV, a sice v zákoníku práce. I nadále setrváváme na stanovisku, že není 
žádný důvod pro to, aby právě sociální pracovníci a pracovníci v sociálních 
službách při svém vzdělávání a dovzdělávání vybočovali z obecných 
ustanovení zákoníku práce a aby se na ně vztahovala odlišná pravidla, než 
jsou uplatňována celostátně pro všechny ostatní profese a zaměstnance. 
Je s podivem, že právě MPSV, které je garantem pracovněprávní legislativy, 
se ve snaze zviditelnit neobjektivní jedinečnost sociální práce, dopouští 
takových věcných, logických a legislativních excesů. Cílem jakéhokoli 
průběžného vzdělávání zaměstnanců má být získat specifické dovednosti 
podle potřeb svého zařazení na pracovišti, a proto proškolování 
zaměstnanců, obnovování a zlepšování jejich znalostí a dovedností má být 
vázáno na každé jednotlivé pracovní místo. Jen tak může systematické 
vzdělávání zaměstnanců vést ke zvyšování efektivity vnitřních procesů a k 
rozvoji zaměstnavatele jako celku, přispívat ke zlepšování pracovního 
výkonu, produktivity práce i kvality poskytovaných služeb. Průběžné 
vzdělávání zaměstnanců podle potřeb jednotlivých pracovních míst 
umožňuje kvalitnější naplňování předmětu činnosti a poslání zaměstnavatele, 
čímž může přispět i ke zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnavatele na 
trhu. Vzdělávací aktivity vedoucí k doškolování a profesnímu rozvoji 
zaměstnanců přinášejí pozitivní efekty, jen jsou-li vzájemně sladěné s 
posláním, vizí a strategií zaměstnavatele a odvíjejí-li se od přímých potřeb 
pracovišť. Je proto samozřejmé, že prohlubování kvalifikace musí být 
iniciované a financované zaměstnavatelem a tomu také koresponduje 
možnost zaměstnavatele veškeré náklady vynaložené na prohlubování 
kvalifikace zaměstnanců si daňově uplatnit. 
Nerozumíme proto konstatování (RIA str. 14), že „většina zaměstnavatelů již 
nyní zajišťuje svým zaměstnancům supervize, avšak nemohou tuto svou 
činnost vykázat jako formu dalšího vzdělávání.“ Podle našeho názoru se 
jedná o prohlubování kvalifikace a doporučujeme, aby MPSV jako garant 
zákoníku práce prováděl pro zaměstnavatele (ev.v projektové spolupráci 
s UZS či APSS) osvětu v těchto otázkách. Pokud si zaměstnavatelé 
proškolování svých zaměstnanců neumí daňově uplatnit, není to problém 
absence právní úpravy, ale jejich znalostí pracovního práva. 
Stejně tak nerozumíme konstatování (RIA taktéž stra. 14), že „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 
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v sociálních službách a dalších odborných pracovníků v sociálních službách, 
umožní rozvoj formou dalšího vzdělávání či nikoli.“ Vzhledem k výše 
uvedenému (proškolování podle potřeb zaměstnavatele vyplývajících 
z druhu vykonávané práce a ze zařazení konkrétního zaměstnance, jeho 
dovedností a schopností) považujeme za správné, aby to i nadále (jako 
desítky let všude) byl zaměstnavatel, kdo určuje, kdy, jak v čem nechá 
jakéhokoli svého zaměstnance proškolit. Jestliže lobby sociálních pracovníků 
má dojem, že každý „vedoucí“ pracovník by si měl osvojit „manažerské“ 
dovednosti, nemusí to být názor zaměstnavatele a není důvod pro to, aby 
zaměstnavatel náklady na takové proškolení zaměstnanci hradil. Pokud však 
zaměstnavatel shledá takové proškolení potřebným, nic mu nebrání 
zaměstnance na ně vyslat. Opačný přístup, který evidentně preferují 
navrhovatelé, pak kromě neznalosti svědčí i o snaze vymanit sociální 
pracovníky z dispoziční pravomoci zaměstnavatele a přiblížit je jakémusi 
quasi švarcsystému a postupně snad tuto „profesi“ osamostatnit. Neberou tak 
do úvahy, že sociální pracovníci jsou „jen“ prodlouženou rukou sociální 
politiky, kterou utváří státní a územní orgány a které tak určují obsah jejich 
činnosti. 
  
Pokud jde o inspekci poskytování sociálních služeb a činnosti 
supervizora, jedná se o zcela odlišnou práci a činnosti než je práce sociální a 
práce sociálního pracovníka, o práci jakýchsi kontrolorů, metodiků, poradců 
– ostatně jako v jakékoli jiné profesi. I zde zastáváme názor, že není 
objektivní potřeba rozšiřovat druhy pracovníků o tyto jinde zcela běžné 
činnosti jako samostatné profese nebo jejich kategorie. Nesouhlasíme se 
začleněním těchto ustanovení do zákona, mj. i proto, že se nejedná o žádnou 
sociální službu. 
  
Nesouhlasíme s řešením otázek kvalifikací, podmínek a předpokladů pro 
výkon práce pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků 
v tomto zákoně, stejně jako problematiky jejich dalšího vzdělávání. 
Požadujeme ji řešit především v rámci platných ustanovení zákoníku 
práce, a pokud bude shledána absence objektivních norem, pak upravit 
takové otázky samostatným předpisem, tak jak bylo původně MPSV 
zamýšleno. Všechna novelizační ustanovení požadujeme vypustit.  
 
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. II bod 6 K bodu 6 
V bodu 6 přechodných ustanovení je uvedeno, že právnické a fyzické osoby, 
které jsou ke dni 1. září 2017 poskytovateli sociálních služeb na základě 
rozhodnutí o registraci vydaného podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 
účinném přede dnem 1. září 2017, jsou povinny ve lhůtě 2 let od tohoto dne 
podat žádost o obnovení rozhodnutí o registraci, jinak platnost tohoto 

Vysvětleno 
 
Záměrem úpravy stávajícího znění ZSS ve smyslu obnovení 
registrace poskytovatelů již vlastnících oprávnění k 
poskytování služeb, není rozhodně zpochybňovat jakkoli 
činnost poskytovatelů.  
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rozhodnutí zaniká. Tito poskytovatelé sociálních služeb jsou zároveň povinni 
při podání žádosti o obnovení rozhodnutí o registraci doložit splnění 
personálních a materiálních a technických podmínek. Máme za to, že 
přeregistrace stávajících poskytovatelů sociálních služeb představuje 
nadbytečnou administrativní zátěž nejen pro samotné poskytovatele, ale i pro 
registrující orgány. Tato přeregistrace s sebou přinese pouze zvýšené 
náklady. Neexistuje žádný důvod k tomu, aby stávající poskytovatel 
sociálních služeb byl najednou zpochybňován a aby byl nově vystaven 
nejistotě, zda mu bude registrace udělena či nikoliv.  
Navrhujeme změnit bod 6, tak aby stávající poskytovatelé sociálních služeb 
nebyli nuceni žádat o obnovu registrace, ale aby na základě svých stávajících 
rozhodnutí o registraci mohli poskytovat sociální služby, které odpovídají 
druhu sociálních služeb a okruhu osob uvedených v rozhodnutí o registraci. 
Dále navrhujeme do novely zakotvit, že tito poskytovatelé mají právo na 
vydání rozhodnutí o registraci podle tohoto zákona, pokud doloží náležitosti 
nutné k udělení rozhodnutí o registraci podle tohoto zákona.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

 
Jelikož ale proces registrace prochází kompletní změnou a 
jsou nově specifikovány některé podmínky registrace, dány 
ať už změnou místní příslušnosti pro registraci, tak změnou 
druhologie služeb, či změnami v překládaných dokumentech, 
je obnova registrace nezbytně nutná.  
 
Pokud hovoříme o zvýšené administrativní zátěži, je nutno 
podotknout, že proces obnovy registrace bude rozložen na 
dobu 2 let (viz přechodná ustanovení). Administrativní zátěž 
registrujícího orgánu i poskytovatelů bude naopak poté 
daleko menší, jelikož se upravuje povinnost hlášení změn, 
které se netýkají rozhodnutí o registraci. Poskytovatelé 
nebudou muset dokládat a nosit změny v písemné podobě 
registrujícímu orgánu, snadno je zapíší ze svého pracoviště 
do aplikace OK registr a registrující orgány budou mít 
v souvislosti s touto změnou daleko menší objem písemných 
dokladů k registraci a registrační spisy poskytovatelů 
nebudou již tedy obsahovat mnohdy stovky dokladů,  
Tyto doklady budou uloženy pouze u poskytovatele a 
registrující orgán je v rámci kontrolní činnosti překontroluje 
v místě poskytování služby. 
 
Navíc je plánováno zvýšení počtu registrátorů na krajských 
úřadech. Toto zvýšení se neplánuje pouze na přechodnou 
dobu 2 let, nýbrž na dobu neurčitou. Zvýšený počet 
registrátorů bude nadále zajišťovat kontrolní činnost ve 
službách, aby bylo zajištěno dodržování registračních 
podmínek poskytovateli.  
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. II body 7 a 
8   

K bodům 7, 8 
V bodech 7 a 8 přechodných ustanovení je stanoveno, že právnické a fyzické 
osoby, které jsou ke dni 1. září 2017 poskytovateli sociálních služeb na 
základě rozhodnutí o registraci vydaného podle zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném přede dnem 1. září 2017, jsou povinny při podání žádosti o 
obnovení rozhodnutí o registraci prokázat splnění personálních podmínek a 
materiálních a technických podmínek podle druhu poskytované pobytové 
sociální služby.  
Tito poskytovatelé tedy budou muset ve své žádosti doložit, že splnili 
personální, materiální a technické podmínky, které stanoví prováděcí předpis 
k zákonu o sociálních službách, přičemž není zřejmé, kdy, příp. zda bude 
takový prováděcí předpis vůbec vydán. Z tohoto důvodu navrhujeme 
uvedené body z novely vypustit. 

Akceptováno 
K části k personálnímu standardu:  
Na základě připomínkového řízení bylo akceptováno, že 
prováděcí právní předpis, který stanoví personální standard, 
bude vydán až v roce 2020.  
Před vydáním proběhne standardní připomínkové řízení. 
 
Vysvětleno 
K části materiálně-technického standardu: 
Prováděcí právní předpis stanovující minimální podmínky 
(pro registraci sociální služby) bude vydán shodně jako 
novela zákona o sociálních službách. Budou však upravena 
přechodná ustanovení k naplnění jednotlivých ustanovení dle 
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Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. jednotlivých druhů služeb, pro které bude standard nastaven.  
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Nad rámec novely - § 73 odst. 5 
Požadujeme, aby pojem „neprodleně“ byl nahrazen konkrétní lhůtou, ve 
které je osoba, které jsou poskytovány sociální služby podle odstavce 1 a 
které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala z jejího příjmu 
částka uvedená v odstavci 3, povinna oznamovat poskytovateli těchto 
sociálních služeb změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady podle 
odstavce 3. V praxi se vyskytují značné problémy s tím, že klient 
neoznamuje změny poskytovateli sociálních služeb včas. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Připomínka je nad rámec novely.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Nad rámec novely - § 82 odst. 3  
Do odst. 3 požadujeme vložit demonstrativní výčet závažných nedostatků, 
jejichž důsledkem je bezprostřední ohrožení zdraví a života osob, kterým 
jsou sociální služby poskytovány. Výklad závažných nedostatků se v rámci 
ČR značně liší, protože inspekce provádí velmi individuální posuzování, 
odvislé od osoby inspektora. Posuzování je centrálně nejednotné, opatření, 
která jedna inspekce uloží, by druhá neuložila.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Vložením demonstrativního výčtu závažných nedostatků by 
mohlo dojít k matení poskytovatelů. Mohlo by dojít 
k mylnému vysvětlení, že se ustanovení týká pouze 
vyjmenovaných situací. Naopak je cílem úpravy snaha právě 
o pečlivé individuální posouzení každé jednotlivé situace. 
 
Dojde-li ke sporu, bude nezbytné dodat posudek znalce. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Nad rámec novely – centrální registr žadatelů o službu 
Požadujeme vytvoření centrálního registru žadatelů o službu po vzoru již 
zavedeného registru poskytovatelů sociálních služeb. Centrální registr 
žadatelů o službu je pro plánování sociálních služeb z dlouhodobého 
hlediska nezbytný.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP za zásadní 

Vysvětleno 
 
Připomínka nad rámec návrhu.  

Jihočeský kraj Čl. I bod 1 Zásadní připomínka: 
K bodu 1 návrhu zákona: § 1 odst. 1 

- nesouhlasíme s nově navrhovaným doplněním textu o „a 
činností sociální práce“, jelikož z tohoto textu není zřejmé, že sociální 
práce se provádí jak v oblasti veřejné správy, tak i v oblasti sociální služeb. 

- navrhujeme takové textové znění odst. 1: 
„Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým 
osobám v nepříznivé sociální situaci (dále jen "osoba") prostřednictvím 
sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k 
poskytování sociálních služeb, činnost sociální práce ve veřejné správě a 
činnost sociální práce v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování 
sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.“ 

Vysvětleno 
 
 

Z hlediska systematiky zákona není možné upravovat oblast 
sociální správy, která je upravena samostatným zákonem, je 
možné v § 1 uvádět pouze „činnost sociální práce 
v sociálních službách“.  

Jihočeský kraj Čl. I bod 2 Zásadní připomínka: 
K bodu 2 návrhu zákona: § 1 odst. 2 

- nesouhlasíme s nově navrhovaným doplněním textu. 
- navrhuje takové textové znění odst. 2: 

„Tento zákon dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního 

Vysvětleno 
 
Z hlediska systematiky zákona není možné upravovat oblast 
sociální správy, která je upravena samostatným zákonem, je 
možné v § 1 uvádět pouze „činnost sociální práce 
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pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách, činnost sociální 
práce ve veřejné správě, činnost sociální práce v oblasti sociálních služeb 
nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v 
sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, u 
poskytovatelů zdravotních služeb, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění 
cizinců a v azylových zařízeních.“ 

v sociálních službách“. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 3 Zásadní připomínka: 
K bodu 3 návrhu zákona: § 2 odst. 2 

navrhujeme změnu navrhovaného textu, kdy v nové větě požadujeme 
nahradit slovo „přednostně“ slovem „zejména“. Jsme toho názoru, že stát 
nemůže ovlivňovat tak zásadně volbu občana a záleží na jeho konkrétní 
situaci, proč danou formu služby zvolí 

Vysvětleno 
 

Text reaguje na mezinárodní závazky a současně respektuje 
celý zákon. Formulace bude zachována v navrhovaném 
znění. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 14 Zásadní připomínka: 
K bodu 14 návrhu zákona: § 21a odst. 1 

- zásadně nesouhlasíme s nově navrhovaným doplněním textu. 
Dochází tím k přenášení povinnosti na další subjekty. Sociální služby mají 
prioritně poskytovat podporu a řešit nepříznivou sociální situaci osoby a ne 
řešit administrativní povinnosti v souvislosti s PnP. 

Akceptováno 

Jihočeský kraj Čl. I bod 15 Zásadní připomínka: 
K bodu 15 návrhu zákona: § 21a odst. 2 

- zásadně nesouhlasíme s nově navrhovaným doplněním 
textu.  Dochází tím k přenášení povinnosti na další subjekty. Sociální služby 
mají prioritně poskytovat podporu a řešit nepříznivou sociální situaci osoby a 
ne řešit administrativní povinnosti v souvislosti s PnP. 

 

Akceptováno 

Jihočeský kraj Čl. I bod 25 Zásadní připomínka: 
K bodu 25 návrhu zákona: § 33 odst. 4 

- zásadně nesouhlasíme s nově navrhovaným doplněním 
textu. Tato možnost není současným zněním zákona nijak dotčena a je tak 
nadbytečná. 

Akceptováno 
  

Jihočeský kraj Čl. I bod 26 Zásadní připomínka: 
K bodu 26 návrhu zákona: § 34 odst. 1 písm. a 

- Nesouhlasíme s nově zavedenou terminologií „zařízení 
pečovatelské služby“. Doporučujeme ponechat pouze pečovatelskou službu 
v jejím rozsahu a názvu. Forma ambulantní, kterou předkladatel uvádí 
v důvodové zprávě k tomuto bodu 26 je nadbytečná, protože pečovatelská 
služba je poskytována na jakémkoliv místě občanovi z důvodu a účelu 
poskytnutí této služby, vzhledem k základním činnostem u daného druhu 
sociální služby. Pokud je zamýšleno dříve používané „středisko osobní 
hygieny“, lze tuto činnost běžně zajišťovat pod terénní formou 
pečovatelské služby stejně jako např. doprovázení k lékaři a na jiné 
instituce. Současný návrh zákona v písm. a) ani jiných ustanoveních včetně 
prováděcí vyhlášky, nedefinuje, co vlastně zařízení pečovatelské služby je, 

Akceptováno  
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jaké má být jeho vybavení, materiální, přístrojové atd.. 
Jihočeský kraj Čl. I bod 26 Zásadní připomínka: 

K bodu 26 návrhu zákona: § 34 
- zásadně nesouhlasíme se zrušením tohoto paragrafu a 

navrhuje, aby sociální služba dle § 63 byla zachována. Noclehárna je 
osvědčená sociální služba, kdy dochází k poskytnutí přístřeší, což řeší u 
občanů potřebu pouhého přenocování. Pokud však bude v rámci základních 
činností (nikoliv volitelných) u § 61 doplněno poskytnutí přenocování, jako 
základní činnost, souhlasíme se zrušením § 63 Noclehárny. 

Akceptováno  
 

 

Jihočeský kraj Čl. I bod 27 Zásadní připomínka: 
K bodu 27 návrhu zákona: § 35 odst. 1 písm. n) 

- tuto činnost vyřadit, neboť je již obsažena v činnostech dle písm. f) a l) 

Vysvětleno 
 
Rozsah úkonu poskytovaného v rámci základní činnosti bude 
stanoven v prováděcím předpisu. 
Teze prováděcích předpisů byly k materiálu přiloženy jen pro 
informaci. Připomínka bude zohledněna při formulaci 
finálního návrhu, který bude předmětem samostatného 
mezirezortního připomínkového řízení. 

 
Jihočeský kraj Čl. I bod 27 Zásadní připomínka: 

K bodu 27 návrhu zákona: § 35 odst. 1 písm. o) 
- tuto činnost vyřadit, neboť je již obsažena v činnostech dle 

písm. l) 

Vysvětleno 
 
Rozsah úkonu poskytovaného v rámci základní činnosti bude 
stanoven v prováděcím předpisu. 
Teze prováděcích předpisů byly k materiálu přiloženy jen pro 
informaci. Připomínka bude zohledněna při formulaci 
finálního návrhu, který bude předmětem samostatného 
mezirezortního připomínkového řízení. 

 
Jihočeský kraj Čl. I bod 27 Zásadní připomínka: 

K bodu 27 návrhu zákona: § 35 odst. 1 písm. p), q), r) a s) 
- tato písmena sloučit pod nové písm. n) s názvem: „n) 

psychosociální podpora“ 

Neakceptováno - rozpor 
 

Jedná se o odlišné činnosti. Jejich úkony budou vymezeny 
v prováděcím předpise. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 27 Zásadní připomínka: 
K bodu 27 návrhu zákona: § 35 odst. 1 písm. t) 

- tuto činnost vyřadit, je již v současné době řešeno v rámci 
činností jiných subjektů a v jiných systémech pomoci a 
podpory. 

Neakceptováno - rozpor 
 

Činnost je nutné zajistit v sociálních službách. Jedná se o 
zprostředkování potravinové a materiální pomoci. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 28 Zásadní připomínka: 
K bodu 28 návrhu zákona: § 35 odst. 3 

- zásadně nesouhlasíme s nově navrhovaným textem 
tohoto odstavce. Současné znění zákona je dostačující v rámci rozdělení na 
základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle svého 
rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 

Akceptováno 
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neopodstatněné. 
- navrhujeme ponechání současného znění § 35 odst. 3 s doplněním 
číselného označení druhů služeb dle konečného návrhu. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 30 Zásadní připomínka: 
K bodu 30 návrhu zákona: § 39 odst. 1 

- zásadně nesouhlasíme s nově navrhovaným doplnění 
textu daného odstavce. Současné znění tohoto odstavce definuje již tento 
druh onemocnění pod jakýmkoliv duševním nebo zdravotním 
onemocněním. 

Akceptováno 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 31 Zásadní připomínka: 
K bodu 31 návrhu zákona: § 39 odst. 2 

- zásadně nesouhlasíme s doplněním písm. h), neboť tato 
činnost je již obsažena v rámci činností pod písm. e) „výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti“. Zároveň nesouhlasíme s doplněním písm. i), neboť 
tato činnost je již obsažena v rámci současných základních činností. 

Vysvětleno 
 
Sociálně terapeutické činnosti vymezuje prováděcí předpis 
jako činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporující sociální začleňování osob. Jedná se o jiné úkony 
oproti pís. e). Bude doplněno do DZ.  
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 32 Zásadní připomínka: 
K bodu 32 návrhu zákona: § 40 odst. 1 

- zásadně nesouhlasíme s nově navrhovaným zněním tohoto 
odstavce. Navrhujeme ponechání v původním znění. 

Akceptováno  
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 33 Zásadní připomínka: 
K bodu 33 návrhu zákona: § 40 odst. 2 

- zásadně nesouhlasí s vypuštěním písm. c) stávajícího 
zákona „poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy“, kdy tuto službu 
ve velkém rozsahu využívají osoby staré, nesoběstačné, případně osoby, 
kterým dovážka stravy umožňuje setrvání v přirozeném prostředí až do 
vysokého věku. Není nám známo a není zdůvodněno, jaké bylo zadání pro 
navrhovanou změnu u písm. c), tedy jeho vypuštění. 

- nesouhlasíme s nově navrhovaným zněním „písm. c) 
pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním 
prostředí“ 

- navrhujeme toto znění odst. 2: 
„(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, 
e) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
f) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
g) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
h) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 

soběstačnosti a dalších činností vedoucích 

Akceptováno jinak 
 

U pečovatelské služby bude poskytnutí stravy a pomoc při 
zajištění stravy navráceno mezi základní činnosti. 
 
Nově byla vložena základní činnost „výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



292 
 

k sociálnímu začlenění.“ 
Jihočeský kraj Čl. I bod 34 Zásadní připomínka: 

K bodu 34 návrhu zákona: § 40 odst. 3 
- zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním odst. 3, 

navrhujeme vypustit. Současné znění zákona je dostačující v rámci 
rozdělení na základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle 
svého rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 
neopodstatněné. 

Akceptováno 
 

 

Jihočeský kraj Čl. I bod 35 Zásadní připomínka: 
K bodu 35 návrhu zákona: §§ 43 a 45 

- souhlasíme s vypuštěním §§ 43 a 45, avšak žádáme, aby 
v případě, kdy je služba tímto vypuštěním navržena ke zrušení, byla dána 
přiměřená lhůta poskytovateli, pro možnou přeregistraci na jiný druh sociální 
služby. 

Akceptováno 
 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 36 Zásadní připomínka: 
K bodu 36 návrhu zákona: § 44 

- zásadně nesouhlasíme s navrhovaným doplněním textu „na dobu 
nejdéle 3 měsíců“. Navrhujeme toto doplnění vypustit a ponechat 
v současném znění. Není důvod omezovat potřebu poskytování tohoto 
druhu sociální služby. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Na základě dalších připomínek bude upraveno následovně - 
na dobru nejdéle 3 měsíců v průběhu jednoho kalendářního 
roku. 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 37 Zásadní připomínka: 
K bodu 37 návrhu zákona: § 46 odst. 3 

- zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním odst. 3, 
navrhujeme vypustit. Současné znění zákona je dostačující v rámci 
rozdělení na základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle 
svého rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 
neopodstatněné. 

Akceptováno 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 37 Zásadní připomínka: 
K bodu 37 návrhu zákona: § 46 odst. 2 

- nově definovaná základní činnost pod písm. e) „sociálně 
terapeutické činnosti a aktivizační činnosti“, není základní činností dle § 35 
navrhovaného zákona. Žádáme, aby bylo dáno do souladu. 

Akceptováno 

Jihočeský kraj Čl. I bod 37 Zásadní připomínka: 
K bodu 37 návrhu zákona: § 46 odst. 3 

- zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním odst. 3, 
navrhujeme vypustit. Současné znění zákona je dostačující v rámci 
rozdělení na základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle 
svého rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 

Neakceptováno 
 
Zatímco základní činnosti musí při registraci určitého druhu 
služby poskytovatel zajistit vždy, základní volitelné činnosti 
bude mít poskytovatel možnost si zaregistrovat či nikoliv a 
registraci také změnit. Takto učiní na základě potřeb okruhu 
osob, kterým služby poskytuje. 
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neopodstatněné.  
Jihočeský kraj Čl. I bod 38 Zásadní připomínka: 

K bodu 38 návrhu zákona: § 47 odst. 2 písm. e) 
- nově definované písm. „e) aktivizační činnosti“, není 

základní činností dle § 35 navrhovaného zákona. Žádáme, aby bylo dáno 
do souladu. 

Akceptováno 
 
 

 

Jihočeský kraj Čl. I bod 39 Zásadní připomínka: 
K bodu 39 návrhu zákona: § 47 odst. 2 písm. i) 

- nově definovaná základní činnost pod písm. „i) výchovné a 
vzdělávací činnosti, je-li služba poskytována nezletilé osobě“, rovněž není 
základní činností dle § 35 navrhovaného zákona. Žádáme, aby bylo dáno 
do souladu. 

Akceptováno 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 40 Zásadní připomínka: 
K bodu 40 návrhu zákona: § 47 odst. 3 

- zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním odst. 3, 
navrhujeme vypustit. Současné znění zákona je dostačující v rámci rozdělení 
na základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle svého 
rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 
neopodstatněné. 

-  

Akceptováno 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 41 Zásadní připomínka: 
K bodu 41 návrhu zákona: § 48 odst. 2 písm. e) 

- nově definované písm. „e) aktivizační činnosti“, není 
základní činností dle § 35 navrhovaného zákona. Žádáme, aby bylo dáno 
do souladu. 

Akceptováno 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 42 Zásadní připomínka: 
K bodu 42 návrhu zákona: § 48 odst. 2 písm. i) 

- nově definovaná základní činnost pod písm. „i) výchovné 
a vzdělávací činnosti, je-li služba poskytována nezletilé osobě“, rovněž 
není základní činností dle § 35 navrhovaného zákona. Žádáme, aby bylo 
dáno do souladu. 

Vysvětleno 
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zůstanou u všech 
druhů sociálních služeb ve stávající úpravě a nebudou 
přesouvány do základních činností volitelných.  

 
Jihočeský kraj Čl. I bod 43 Zásadní připomínka: 

K bodu 43 návrhu zákona: § 48 odst. 3 
- zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním odst. 3, 

navrhujeme vypustit. Současné znění zákona je dostačující v rámci 
rozdělení na základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle 
svého rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 
neopodstatněné. 

Akceptováno 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 46 Zásadní připomínka: 
K bodu 46 návrhu zákona: § 49 odst. 2 

- navrhujeme, aby nově navrhované písm. i) znělo: 

Neakceptováno - rozpor 
 
Jde o činnost specifickou, poskytovanou umírajícím lidem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



294 
 

„psychosociální podpora“ 
(jak navrhujeme také, viz výše k bodu 27 návrhu zákona: § 35 odst. 1 písm. 
p), q), r) a s) sloučit pod nové písm. n) s názvem: n) psychosociální 
podpora). 

 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 47 Zásadní připomínka: 
K bodu 47 návrhu zákona: § 49 odst. 3 

- zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním odst. 3, 
navrhujeme vypustit. Současné znění zákona je dostačující v rámci 
rozdělení na základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle 
svého rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 
neopodstatněné. 

Neakceptováno - rozpor 
 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 47 Zásadní připomínka: 
K bodu 47 návrhu zákona: § 49 

- Další zásadní připomínka k nově navrhovanému § 49 
Domovy sociální péče: vzhledem k tomu, že se budou muset poskytovatelé 
současných druhů sociálních služeb dle § 49 domovy pro seniory a § 50 
domovy se zvláštním režimem v případě, kdy vznikne nový druh služby 
domovy sociální péče, je potřeba, aby byla dána přiměřená lhůta těmto 
poskytovatelům, pro možnou přeregistraci na jiný druh sociální služby. 

Akceptováno 
 

 

Jihočeský kraj Čl. I bod 49 Zásadní připomínka: 
K bodu 49 návrhu zákona: § 52a 

- S navrhovaným zněním a zdůvodněním celého ustanovení 
§ 52a zásadně nesouhlasíme a trváme na jeho změně. 

- Zásadně nesouhlasíme s názvem uvedeného druhu služby a 
nerozumíme skutečnosti, proč předkladatel uvádí, že je služba poskytována 
osobám v „terminálním stavu“. Obdobné služby jsou poskytovány 
v zařízeních, které zajišťují pobytové služby péče (domovy pro seniory, 
pobytové odlehčovací služby,…) i zde jsou osoby v „terminálním stavu“. 

- Ve vztahu k důvodové zprávě popisující důvod této 
změny (k bodu 49). Předkladatel uvádí nesrozumitelné a nepřesné 
zdůvodnění - současná odlehčovací služba není poskytována pouze osobám 
v terminálním stavu, ale jedná se o sociální službu, která je svou současnou 
definicí určena k odlehčení pečujícím osobám. Důvodová zpráva tuto 
službu popisuje pouze ve vztahu k osobám v terminálním stádiu. 
Předkladatel uvádí, že proto navrhuje nový druh služby, což je nepřesné, 
chaotické. Ministerstvo zdravotnictví a MPSV by spíše měli řešit úhradu 
poskytovatelům zdravotních služeb, kteří zajišťují péči osobám 
v terminálním stavu, a to hlavně péči zdravotnickou, protože řada 
poskytovatelů sociálních služeb registrovaných jako „home care“ nemůže 
dosáhnout uzavření smluvního vztahu na úhradu této zdravotní péče od 
zdravotních pojišťoven, a to i přesto, že prokazatelně poskytují zdravotní 
péče osobám v terminálním stavu. Tímto návrhem jsou spíše hledány cesty, 

Neakceptováno - rozpor 
 
Podpora při umírání je důležitá. ČR ji vnímá jako jednu 
z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti je i 
podpora sociální. Logickým systémem je tedy systém 
sociálních služeb. Sociální složka je v danou chvíli řešena 
tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče 
mají zaregistrovány různé druhy služeb jako je odborné 
sociální poradenství, odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se 
tyto služby ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto 
druhu služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto 
ubytování, strava a zdravotní péče – toto je financováno 
z veřejného zdravotního pojištění.  
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jak tuto potřebnou zdravotnickou péči saturovat z jiných zdrojů, tedy 
státního rozpočtu a následně rozpočtu krajů. Pokud předkladatel (MPSV) v 
§ 2 sám vnímá potřebu upřednostňovat zejména terénní a ambulantní formy 
pomoci, měl by iniciovat i pomoc občanům v jejich přirozeném prostředí, 
která se týká potřeby zdravotní péče. V současné době je tato péče 
ošetřujícím lékařem indikována, ale pro neuzavřený smluvní vztah se 
zdravotní pojišťovnou není poskytovateli zdravotní služby hrazena. 
Obdobná situace s nehrazeným potřebným rozsahem indikované zdravotní 
péče nastává u pobytových zařízení služeb péče, doposud není řešena a je 
nepřímo dofinancována z příspěvku od zřizovatelů a v mnohých případech 
z úhrad uživatelů služeb (stravování, ubytování 

- k odst. 1 – předkladatel vymezuje, na jakém místě jsou 
poskytovány služby sociální péče „…speciální lůžková zdravotnická 
zařízení, paliativní péče v přirozeném ….“. Tato terminologie není dle 
zdravotnických právních předpisů, ani dle zákona o sociálních službách. 
Ustanovení odst. 1 je značně nesrozumitelné, protože uvádí, kde tyto osoby 
jsou, nikoliv komu je poskytována sociální péče. Dochází zde k duplicitě 
v poskytovaných službách, jedná se o poskytovatele zdravotních služeb 
s úhradou zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění. Tímto 
ustanovením navrhovaného paragrafu, je v případě lůžkových 
zdravotnických zařízení neodůvodněně  upřednostňován pouze jeden 
poskytovatel zdravotních služeb, kdy občan v terminálním stavu může být 
také např. na onkologickém oddělení, interním odd., v psychiatrické 
nemocnici atd.. I tyto subjekty budou moci žádat dle vašeho předloženého 
textu o registraci a následně dotaci? 

Pokud předkladatel zamýšlí poskytnout podporu a potřebnou péči občanům 
v závěru jejich života formou terénní sociální služby, tedy kdy tato služba 
dochází kamkoliv za občanem a je zcela nepodstatné, kde se tento občan 
právě nachází, tak je nutné změnit celé navrhované ustanovení tohoto 
paragrafu a formulovat pouze terénní službu sociální péče. 

- K odst. 2 - podotýkáme, že stávající sociální služba péče dle § 40 
Pečovatelská služba, nikdy v připomínkových řízeních novel zákona 
nemohla být doplněna o sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a 
uživatelé služeb si tyto činnosti byli nuceni hradit ze svých příjmů 
(fakultativní činnosti) a to i v případě, kdy byli tito uživatelé v již uváděném 
terminálním stavu. Nyní je uměle vytvářen nový § 52a, kde tyto činnosti jsou 
bez problému navrženy, jako základní činnosti a to i u terénní formy služby. 
Stávající poskytovatelé pečovatelských služeb tyto činnosti občanům běžně 
zajišťují v jejich vlastním přirozeném prostředí a s pracovníky, kteří mají 
stejnou kvalifikaci, kterou si trvale doplňují vzhledem k potřebám jejich 
uživatelů a to i uživatelů umírajících. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 53 Zásadní připomínka: 
K bodu 53 návrhu zákona: § 57 odst. 1 

Vysvětleno 
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- navrhujeme za slovo „spojené“, vložit slovo „zejména“. 
Dle našeho názoru není vždy jednoznačná při jednání s žadatelem o 
sociální službu jeho nepříznivá sociální situace. Proto navrhujeme doplnění 
výše uvedeného. 

- zásadně nesouhlasíme s taxativně uvedenou věkovou 
skupinou „od 26 let věku“. Navrhujeme vypustit. 

Azylové domy jsou sociální službou pro osoby, které se 
nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení. Záměrem úpravy není tuto cílovou skupinu 
rozšiřovat. 
 
 
Akceptováno 
 
Na základě dalších připomínek bude vypuštěno „zpravidla 
osobám od 26 let věku“. 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 56 Zásadní připomínka: 
K bodu 56 návrhu zákona: § 57 odst. 3 

- zásadně nesouhlasí s navrhovaným zněním odst. 3, 
navrhujeme vypustit. Současné znění zákona je dostačující v rámci rozdělení 
na základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle svého 
rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 
neopodstatněné. Tato činnost, je již v současné době řešena v rámci činností 
jiných subjektů a v jiných systémech pomoci a podpory. 

Neakceptováno - rozpor 
 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
K bodu 57 návrhu zákona: § 58 

- důvodová zpráva k tomuto paragrafu uvádí: „služba pro 
rodinu zahrnuje některé současné druhy služeb, a to sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ……“. 
V předkládaném návrhu zákona se ruší sociální služba dle § 65 Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi s odůvodněním, že bude součástí nově 
vzniklého druhu sociální služby – služba pro rodinu. Oproti tomu sociální 
služba dle § 62 zůstává v návrhu zákona nezměněna (předkladatel tedy 
nepředpokládá její zrušení?), pak však nemůže být součástí nově vzniklé soc. 
služby – služba pro rodinu (nový § 58), jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
Navrhujeme z tohoto důvodu zrušení stávajícího § 62, stejně jako dochází ke 
zrušení § 65, nebo úpravu důvodové zprávy. 

Vysvětleno 
 

Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty. 
Blíže srov. příloha k vypořádání s navrhovanou úpravou ve 
formě „úplného znění“ dotčených služeb (pobytová zařízení 
pro děti; domy na půl cesty; služby pro rodinu). 

Jihočeský kraj Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
K bodu 57 návrhu zákona: § 58 odst. 1 

- Vymezení cílové skupiny 
Podle navrhované novely rozumí se rodinou vztahově spřízněnou a solidární 
skupinu minimálně dvou osob blízkých. Tato definice není zcela 
jednoznačná, neboť nová sociální služba by měla cílit především na rodiny s 
dětmi. 
Podle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je osoba blízká 
definována jako příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner 
podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen 

Vysvětleno 
 
Navrhovatel ustupuje od návrhu pojmu rodina.  
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„partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za 
osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, 
druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami 
blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. 
Z výše uvedeného vyplývá, že sociální služba může být poskytována např. i 
dvěma dospělým osobám. Navrhujeme jasně definovat rodinu. 
Doporučujeme specifikovat služby pro rodiny - jakým způsobem se pozná 
rozdělení „služeb“, pokud to nebude jasné přímo z registru poskytovatelů a 
jakým způsobem bude nastaveno financování? Bude se jednat pouze o jednu 
službu - ambulantní nebo terénní, která však bude zaměřena na více činností 
a cílových skupin (dosud sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež …). 

Jihočeský kraj Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
K bodu 57 návrhu zákona: § 58 odst. 2 písm. c) 

- Zde je odkazováno na § 971 odst. 2 občanského 
zákoníku, kde je uvedeno zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
které má být touto navrhovanou novelou zrušeno, ale již není navržena 
změna tohoto paragrafu v občanském zákoníku. 

Vysvětleno 
 
„To samé“, tedy režim poskytování sociálních služeb na 
základě rozhodnutí soudu v jednom druhu služby (nynější 
DOZP) musí být totožný, jako v jiném druhu služby. Jiná 
úprava by zakládala nedovolenou nerovnost v právech, 
vedla k interpretačním problémům. 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
K bodu 57 návrhu zákona: § 58 odst. 2 písm. c) a d) a odst. 3 

- Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změny v péči o 
ohrožené děti, kdy se slučují dva systémy - „služby“ poskytované v rámci 
sociálně-právní ochrany dětí a v rámci sociálních služeb, navrhujeme v 
tomto paragrafu přesně a jasně definovat povinnosti poskytovatel nikoliv 
pouze odkazovat na jiné paragrafy (… použije se obdobně ustanovení § 48 
odst. 4, popřípadě ustanovení § 48 odst. 5 zákona o sociálních službách …). 
Navrhujeme převzít úpravu, která je uvedena v § 42a odst. 1, odst. 3 a odst. 4 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

V případě služby v pobytové formě, která je poskytována v pobytovém 
zařízení pro nezaopatřené děti bez doprovodu dospělé osoby … § 58 odst. 
d) …, jsme toho názoru, že se jedná o zařízení obdobná dětským 
domovům, avšak v režimu sociálních služeb. 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane 
tak zachováno současné obecné vymezení azylových domů 
v § 57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl 
cesty. Blíže srov. příloha vypořádání s navrhovanou 
úpravou ve formě „úplného znění“ dotčených služeb 
(pobytová zařízení pro děti; domy na půl cesty; služby pro 
rodinu). 

Jihočeský kraj Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
K bodu 57 návrhu zákona: § 58 odst. 5 

- navrhujeme na konci věty za slovo „ubytování“ doplnit 
„a pomoc při zajištění stravy“. 

Vysvětleno 
 

Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty. 
Blíže srov. přílohu s navrhovanou úpravou ve formě 
„úplného znění“ dotčených služeb (pobytová zařízení pro 
děti; domy na půl cesty; služby pro rodinu). 
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Jihočeský kraj Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
K bodu 57 návrhu zákona: § 58 odst. 7 

- zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním odst. 7, 
navrhujeme vypustit. Současné znění zákona je dostačující v rámci 
rozdělení na základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle 
svého rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 
neopodstatněné. Tato činnost, je již v současné době řešena v rámci 
činností jiných subjektů a v jiných systémech pomoci a podpory. 

Vysvětleno 
 

§ 58 bude přeformulován. Blíže viz příloha vypořádání 
s navrhovanou úpravou ve formě „úplného znění“ dotčených 
služeb. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
K bodu 57 návrhu zákona: § 58 odst. 8 

- navrhujeme, aby současní registrovaní poskytovatelé 
druhu sociální služby odborné sociální poradenství – manželské a rodinné 
poradny měly v zákoně v přechodných ustanoveních uvedenou lhůtu pro 
přeregistraci dle nově navrhovaného § 58 Služby pro rodinu (možná 
duplicita). 

- dále navrhujeme, aby § 58 odst. 8 písm. a) nově zněl: „a) 
psychosociální podpora“ 
(s ohledem na odůvodnění k bodu 27 návrhu zákona: § 35 odst. 1 písm. p), 
q), r) a s) sloučit pod nové písm. n) s názvem: n) psychosociální podpora). 

Vysvětleno 
 

§ 58 bude přeformulován. Blíže viz příloha vypořádání 
s navrhovanou úpravou ve formě „úplného znění“ dotčených 
služeb. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
K bodu 57 návrhu zákona: § 58 

- Předkladatel neuvádí v žádném materiálu (RIA, 
Důvodová zpráva), objem finančních prostředků, které se zavedením nového 
§ 58 vzniknou. Některé činnosti subjektů byly dotovány např. dotačním 
programem MPSV „rodina“. Budou tyto prostředky převedeny do dotačního 
programu MPSV „účelová dotace poskytovaná dle § 101a zákona o 
sociálních službách na financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu 
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb?“ 
Předpokládáme výrazný nárůst finančních prostředků. Žádáme o 
zdůvodnění, jakým způsobem bude řešeno. 

Vysvětleno 
 

§ 58 bude přeformulován. § 58 bude přeformulován. Blíže 
viz příloha vypořádání s navrhovanou úpravou ve formě 
„úplného znění“ dotčených služeb. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 59 Zásadní připomínka: 
K bodu 59 návrhu zákona: § 59 odst. 3 

- zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním odst. 3, navrhujeme 
vypustit. Současné znění zákona je dostačující v rámci rozdělení na 
základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle svého 
rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 
neopodstatněné. Tato činnost, je již v současné době řešena v rámci 
činností jiných subjektů a v jiných systémech pomoci a podpory. 

Neakceptováno - rozpor 
 

 

Jihočeský kraj Čl. I bod 62 Zásadní připomínka: 
K bodu 62 návrhu zákona: § 60 odst. 4 

Neakceptováno - rozpor 
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- zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním odst. 4, 
navrhujeme vypustit. Současné znění zákona je dostačující v rámci rozdělení 
na základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle svého 
rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 
neopodstatněné. Tato činnost, je již v současné době řešena v rámci činností 
jiných subjektů a v jiných systémech pomoci a podpory. 

Viz výše 

Jihočeský kraj Čl. I bod 64 Zásadní připomínka: 
K bodu 64 návrhu zákona: § 60a odst. 4 

- zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním odst. 4, 
navrhujeme vypustit. Současné znění zákona je dostačující v rámci rozdělení 
na základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle svého 
rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 
neopodstatněné. Tato činnost, je již v současné době řešena v rámci činností 
jiných subjektů a v jiných systémech pomoci a podpory. 

Neakceptováno - rozpor 
 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 67 Zásadní připomínka: 
K bodu 67 návrhu zákona: § 61 odst. 2 

- zásadně nesouhlasí s vypuštěním písm. c). Navrhujeme 
takového znění textu: 
„(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, 
b) zajištění podmínek pro přípravu stravy, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

obstarávání osobních záležitostí, 
d) poskytnutí přenocování.“ 

- Poskytnutí přenocování požadujeme, aby bylo ponecháno 
jako základní činnost z důvodu, že předkladatel ruší § 63. 

- Návrh změn u základních činností „poskytnutí 
přenocování“ není nikde v návrhu zákona předkladatelem rozpracován 
v oblasti požadované úhrady za tuto činnost. Požadujeme, aby bylo 
doplněno. 

Akceptováno jinak 
 
Ke sloučení služeb nedojde. 

 
 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 68 Zásadní připomínka: 
K bodu 68 návrhu zákona: § 61 odst. 3 

- zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním odst. 3, 
navrhujeme vypustit. Současné znění zákona je dostačující v rámci rozdělení 
na základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle svého 
rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 
neopodstatněné. Tato činnost, je již v současné době řešena v rámci činností 
jiných subjektů a v jiných systémech pomoci a podpory. 

Neakceptováno - rozpor 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 69 Zásadní připomínka: Akceptováno 
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K bodu 69 návrhu zákona: § 63 
- zásadně nesouhlasíme se zrušením tohoto paragrafu a 

navrhuje, aby sociální služba dle § 63 byla zachována. Noclehárna je 
osvědčená sociální služba, kdy dochází k poskytnutí přístřeší, což řeší u 
občanů potřebu pouhého přenocování. Pokud však bude v rámci základních 
činností (nikoliv volitelných) u § 61 doplněno poskytnutí přenocování, jako 
základní činnost, souhlasíme se zrušením § 63 Noclehárny. 

 

Jihočeský kraj Čl. I bod 71 Zásadní připomínka: 
K bodu 71 návrhu zákona: § 69 odst. 3 

- zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním odst. 3, 
navrhujeme vypustit. Současné znění zákona je dostačující v rámci 
rozdělení na základní (povinně nabízené) činnosti, které uživatel může dle 
svého rozsahu, potřeb využívat či nevyužívat a fakultativní činnosti. Nově 
navrhované označení „volitelných služeb“ je zcela nadbytečné a 
neopodstatněné. Tato činnost, je již v současné době řešena v rámci 
činností jiných subjektů a v jiných systémech pomoci a podpory. 

Neakceptováno - rozpor 
 

Jihočeský kraj Čl. I body  72 
až 74 

Zásadní připomínka: 
K bodům 72 – 74 návrhu zákona: § 72 

- navrhuje doplnění dalšího písm. m), který bude znít: 
„m) služby v nízkoprahových centrech (§ 61), s výjimkou 

základní činnosti poskytované dle § 61 odst. 2 písm. d)“ – toto znění by 
mělo platit v případě, že nebude přijat náš návrh, aby byla zachována 
sociální služba dle § 63 Noclehárny (viz odůvodnění k bodům výše, např. k 
bodu 69 a k bodu 26). 

Vysvětleno 
 
Služba noclehárna bude zachována. 
 

Jihočeský kraj Čl. I nad 
rámec návrhu  

Zásadní připomínka: 
Další zásadní připomínka k § 73 odst. 3 

- ve druhé větě změnit text: „v odst. 1 písm. b) až e)“ na „v 
odst. 1 písm. b) až d)“. 

Akceptováno jinak 
 
Je dáno do souladu s aktuálním zněním návrhu. 
 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 77 Zásadní připomínka: 
K bodu 77 návrhu zákona: § 73 odst. 6 

- navrhujeme tento odstavec vypustit, v souvislosti s  § 7 odst. 2 
zákona o sociálních službách, který se nemění. Tento odstavec je tedy 
nadbytečný. 

Neakceptováno - rozpor 
 

Služba podle § 52a bude ponechána.  

Jihočeský kraj Čl. I bod 79 Zásadní připomínka: 
K bodu 79 návrhu zákona: § 75 odst. 1 písm. e) 

- navrhujeme toto písm. e) vypustit, v souvislosti se 
zásadní připomínkou k bodu 49. V současné době je terénní služba péče 
nesoběstačným osobám, závislým osobám na péči poskytována v jejich 
přirozeném prostředí např. pečovatelskou službou, nebo odlehčovací službou 
terénní formou. 

Neakceptováno - rozpor 
 

Sociální služba bude v návrhu ponechána, je tedy nutné 
upravit v §75. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 81 Zásadní připomínka: 
K bodu 81 návrhu zákona: § 75 odst. 2 

Akceptováno 
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- upozorňuje na skutečnost, že znění tohoto odstavce již 
nekoresponduje s navrhovaným zněním § 40 odst. 2. 

 

Jihočeský kraj Čl. I bod 83 Zásadní připomínka: 
K bodu 83 návrhu zákona: § 75 odst. 3 

- zásadně nesouhlasíme s doplněním nově navrhovaného 
textu odst. 3 vzhledem k tomu, že pečovatelská služba jako další možnost 
nabízené služby péče terénní formou zde uváděná není. Jednalo by se o 
evidentní nerovné postavení z hlediska poskytovatelů sociálních služeb, 
které řeší u občanů nepříznivou sociální situaci v jejich přirozeném prostředí. 
Dále by se jednalo o diskriminaci uživatelů služeb, kteří ve svém přirozeném 
prostředí mají dostupnou např. pečovatelskou službu (terénní formy). Tito 
občané by vynakládali ze svých příjmů, včetně přiznaného příspěvku na péči, 
daleko vyšší částky na nákup potřebného rozsahu služby na uspokojení 
svých individuálních potřeb, toto postavení z hlediska výdajů a nákladů je 
zcela nerovné. Cílem, který pravděpodobně MPSV sleduje ve svém návrhu 
je poskytnout větší rozsah služeb, jejichž úhrada ze strany uživatele je nad 
rámec výše příspěvku ve IV. stupni. V souvislosti s tímto cílem navrhujeme, 
aby MPSV zohlednilo potřebu konkrétní osoby již při správním řízení o 
nároku na příspěvek na péči, kde dochází k odbornému posouzení rozsahu 
potřebné péče a současně navrhujeme, aby v těchto posouzených situacích u 
jednotlivých občanů byl individuálně navýšen ÚP příspěvek na péči a došlo 
ke změně § 12 zákona o sociálních službách, přidáním nového odstavce 
v rámci další kategorie týkající se zvýšení příspěvku na péči. 

Vysvětleno  
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do Příspěvku na péči (úprava IV. stupně) 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 87 Zásadní připomínka: 
K bodu 87 návrhu zákona: § 78 odst. 2 

- zásadně nesouhlasíme s navrhovanou změnou, protože 
dojde ke zvýšení administrativy u poskytovatelů sociálních služeb a žadatelů 
o registraci sociální služby, zejména v případě kdy terénní služby jsou 
poskytovány v rámci např. dvou či tří sousedících krajů. Tyto služby na 
každém kraji budou mít vždy svůj identifikátor a povinnosti vůči 
registračnímu orgánu daného kraje. 

Vysvětleno 
 
Nelze zcela souhlasit s tvrzením, že „Registrace podle 
místa poskytování bude neúnosnou zátěží (administrativní a 
komunikační) pro organizace, které poskytují služby na 
území více krajů. 
 
Naopak dojde k lepší možnosti jak komunikace služeb 
s registrujícím orgánem, tak k lepší možnosti navštívit a 
kontrolovat službu registrujícím orgánem. 
Pokud bychom hovořili o zvýšení administrativní zátěže 
registrátorů, s tímto nelze zcela souhlasit. Vzhledem 
k úpravám podmínek registrace, budou nuceny všechny 
služby projít procesem obnovy registrace. Služby budou 
rozloženy mezi registrující orgány tak, jak služby skutečně 
poskytují.  
Služby, které budou zasahovat do více krajů, budou-li mít 
ve více krajích místo poskytování, se budou registrovat 
v každém kraji, kde bude jejich místo poskytování. 
Nicméně budou k registrujícímu orgánu blíže. Rovněž 
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návaznost na financování a síťování služeb bude daleko 
snazší než při stávající právní úpravě. 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 92 Zásadní připomínka: 
K bodu 92 návrhu zákona: § 79 odst. 5 písm. d) bod 3 

- Předkladatel neuvádí v žádném materiálu (RIA, Důvodová zpráva 
ani návrh zákona), zda ve formuláři „Údaje o poskytované sociální službě“ 
bude taxativně uveden výčet okruhu osob, ze kterých si žadatel o registraci 
zvolí okruh svých uživatelů a zda bude uveden v tomto formuláři i výčet 
nepříznivých sociálních situací. Nebo bude na volbě žadatele o registraci, 
aby si stanovil okruh osob a zvolil „volnou formou“ nepříznivé sociální 
situace pro službu, kterou má registrovanou, vzhledem k tomu, že dojde 
k přesahům v rámci výše uvedeného (např. osoba sociálně vyloučená bez 
bydlení s těžkým zdravotním postižením odkázána na kompenzační 
pomůcku). V materiálu „Teze prováděcích právních předpisů“ i v návrhu 
zákona uvádíte možnost vymezení jedné nepříznivé sociální situace, což 
považujeme za nedostatečné. V navrženém výčtu nepříznivých situací u 
služeb péče je uvedeno i oprávnění „… využívat péči zdarma“. Zde zřejmě 
předkladatel zamýšlel uvést „bez úhrady“. 

Vysvětleno  
 

Ačkoli pojem cílová skupina je v oblasti registrace zavedený 
a známý, stejně jako věková kategorie a poskytovatel oba 
tyto údaje uvádí v tiskopise „Údaje o registrované službě, 
bude pojem nahrazen termínem „okruh osob, kterým budou 
sociální služby poskytovány“, aby došlo ke sjednocení 
terminologie v rámci ZSS. Okruh osob je údaj skládající se 
z údajů o cílové skupině a údajů o věkové kategorii. Oba 
termíny zůstanou zachovány. Okruh osob si zvolí žadatel o 
registraci, stejně jako tomu bylo dosud. 

 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 93 Zásadní připomínka: 
K bodu 93 návrhu zákona: § 79 odst. 5 písm. d) bod 5 

- Souhlasíme s tím, aby součástí žádosti o registraci byl 
popis zajištění personálních podmínek. 

Akceptováno 

Jihočeský kraj Čl. I bod 94 Zásadní připomínka: 
K bodu 94 návrhu zákona: § 79 odst. 5 písm. d) bodu 7 

- Souhlasíme s navrhovanou „okamžitou kapacitou“, jedná 
se o nejlépe vypovídající údaj. Nicméně upozorňujeme na velký nárůst 
administrativy, jak na straně jednotlivých poskytovatelů, tak registrujících 
orgánů. 

Akceptováno 
 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 94 Zásadní připomínka: 
K bodu 94 návrhu zákona: § 79 odst. 5 písm. d) bod 8 

- Souhlasíme s tím, aby součástí žádosti o registraci byl 
popis zajištění materiálních a technických podmínek. 
Zásadně nesouhlasíme s Tezí návrhu vyhlášky o minimálních personálních 
podmínkách a minimálních materiálních a technických podmínkách 
poskytování sociálních služeb, 

Teze prováděcích právních předpisů byly přiloženy jen pro 
informaci. Došlé připomínky budou zohledněny při formulaci 
finálního návrhu, který bude předmětem samostatného 
mezirezortního připomínkového řízení. 
 
Akceptováno 
K části k personálnímu standardu:  
Na základě připomínkového řízení bylo akceptováno, že 
prováděcí právní předpis, který stanoví personální standard, 
bude vydán až v roce 2020.  
Před vydáním proběhne standardní připomínkové řízení. 
 
Vysvětleno 
K části materiálně-technického standardu: 
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Prováděcí právní předpis stanovující minimální podmínky 
(pro registraci sociální služby) bude vydán shodně jako 
novela zákona o sociálních službách. Budou však upravena 
přechodná ustanovení k naplnění jednotlivých ustanovení dle 
jednotlivých druhů služeb, pro které bude standard nastaven.  
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 95 Zásadní připomínka: 
K bodu 95 návrhu zákona: § 79 odst. 5 písm. d) bod 11 

- Zásadně nesouhlasíme s tímto bodem, zásadně 
nesouhlasíme s nově navrhovaným označením „volitelných služeb“ je zcela 
nadbytečné a neopodstatněné. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Na základě připomínek ministerstvo ustupuje od návrhu 
základních činností volitelných.  
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 98 Zásadní připomínka: 
K bodu 98 návrhu zákona: § 79 odst. 6 

- Navrhujeme, aby byl tento odstavec doplněn takto:  
„(6) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. g) ověřuje 

a doklady uvedené v odstavci 5 písm. h) a i) zajišťuje přednostně registrující 
orgán prostřednictvím informačních systémů veřejné správy podle jiných 
zákonů.“ Neboť ne vždy jsou k dispozici aktuálně platné dokumenty 
dokládané na základě ustanovení § 79 odst. 5 písm. i) v informačních 
systémech veřejné správy obsaženy. Na základě tohoto doplnění bude možné 
si vyžádat tyto podklady přímo od žadatele. 

Akceptováno jinak 
 
„Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. g) ověřuje a 
doklady uvedené v odstavci 5 písm. h), jde-li o doklad o 
vlastnickém právu, a v písm. i) zajišťuje registrující orgán 
prostřednictvím informačních systémů veřejné správy podle 
jiných zákonů.“ 

Jihočeský kraj Čl. I bod 99 Zásadní připomínka: 
K bodu 99 návrhu zákona: § 79 odst. 8 
Zásadně nesouhlasíme s Tezí návrhu vyhlášky o minimálních personálních 
podmínkách a minimálních materiálních a technických podmínkách 
poskytování sociálních služeb. Tímto minimálním standardem pracovníků 
přímé péče nelze dle našeho názoru zajistit potřebnou adekvátní a kvalitní 
péči o osoby s postižením, které jsou závislé na pomoci druhé osoby. 
Zejména se obáváme toho, aby následně stát nepřispíval pouze na tento 
minimální standard. 

Teze prováděcích právních předpisů byly přiloženy jen pro 
informaci. Došlé připomínky budou zohledněny při formulaci 
finálního návrhu, který bude předmětem samostatného 
mezirezortního připomínkového řízení. 
 
Akceptováno 
K části k personálnímu standardu:  
Na základě připomínkového řízení bylo akceptováno, že 
prováděcí právní předpis, který stanoví personální standard, 
bude vydán až v roce 2020.  
Před vydáním proběhne standardní připomínkové řízení. 
 
Vysvětleno 
K části materiálně-technického standardu: 
Prováděcí právní předpis stanovující minimální podmínky 
(pro registraci sociální služby) bude vydán shodně jako 
novela zákona o sociálních službách. Budou však upravena 
přechodná ustanovení k naplnění jednotlivých ustanovení dle 
jednotlivých druhů služeb, pro které bude standard nastaven.  

Jihočeský kraj Čl. I bod 104 Zásadní připomínka: 
K bodu 104 návrhu zákona: § 81 odst. 2 písm. h) 

- Zásadně nesouhlasíme s tímto bodem, zásadně 

Neakceptováno - rozpor 
 
Na základě připomínek ministerstvo ustupuje od návrhu 
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nesouhlasíme s nově navrhovaným označením „volitelných služeb“ je zcela 
nadbytečné a neopodstatněné. 

základních činností volitelných.  
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 104 Zásadní připomínka: 
K bodu 104 návrhu zákona: § 81 odst. 2 písm. i) 

- Zásadně nesouhlasíme s vložením nově navrhovaného 
písm. i)., z důvodu níže uvedených (viz nový § 81a) 

Akceptováno 
 

 

Jihočeský kraj Čl. I bod 105 Zásadní připomínka: 
K bodu 105 návrhu zákona: § 81a 

- Zásadně nesouhlasíme s vložením nového § 81a 
z důvodu právní a ekonomické nejistoty subjektů. Dále z důvodu značné 
administrativy jak poskytovatelů sociálních služeb, tak registrujících orgánů, 
kdy toto by mělo značný vliv na navýšení prostředků na přenesenou 
působnost. 

- Odůvodnění předkladatele ve vztahu k platnosti 
rozhodnutí o registraci je nedostatečné a nevyplývá z něj opodstatnění 
k navrhovaným změnám. 

Akceptováno 
 

 

Jihočeský kraj Čl. I bod 106 Zásadní připomínka: 
K bodu 106 návrhu zákona: § 82 odst. 1 

- Navrhujeme, aby nově definovaný odst. 1 zněl takto: 
„(1) O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o 

registraci podle § 81 odst. 2 písm. a) a g), vydává registrující orgán 
rozhodnutí o změně registrace na základě písemné žádosti poskytovatele 
sociálních služeb; tato žádost musí být podána ve lhůtě 15 pracovních dnů 
ode dne, kdy ke změně údajů došlo.“ 
Domníváme se, že změna dne započetí poskytování sociální služby 
v jednotlivých zařízeních a místech by měla nastat až po právní moci 
rozhodnutí o změně registrace. To znamená, že žádost o změnu rozhodnutí 
má být správnímu orgánu podána v dostatečném časovém předstihu, 
z důvodu vydání následného rozhodnutí o změně registrace.  

Akceptováno 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 107 Zásadní připomínka: 
K bodu 107 návrhu zákona: § 82 odst. 2 

- Navrhujeme, aby odst. 2 zněl takto: 
„(2) O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o 

registraci podle § 81 odst. 2 podle § 81 odst. 2 písm. b) až f) g), vydává 
registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné 
žádosti poskytovatele sociálních služeb. Žádost o změnu registrace 
obsahuje údaje, kterých se změny týkají, doložené příslušnými doklady. 
Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až po 
právní moci rozhodnutí o změně registrace.“ 
Domníváme se, že změna dne započetí poskytování sociální služby 

v jednotlivých zařízeních a místech by měla nastat až po právní moci 
rozhodnutí o změně registrace. To znamená, že žádost o změnu rozhodnutí 
má být správnímu orgánu podána v dostatečném časovém předstihu, 

Vysvětleno 
 

Ukotvením povinnosti hlásit změny, které jsou náležitostí 
rozhodnutí o registraci před započetím poskytování služby, 
by byla dána možnost poskytovateli žádat opakovaně o 
posunutí termínu započetí služby a docházelo by uměle k 
prodlužování doby pro započetí služby. 

 
Stanovit si den započetí služby je plně v kompetenci 
poskytovatele a tento údaj uvádí již při podání žádosti o 
registraci. Jedná se o datum, kdy předpokládá poskytovatel 
(resp. kdy zamýšlí) začít poskytovat službu. Den započetí 
služby proto musí žadatel o registraci důkladně naplánovat a 
zohlednit všechny svoje možnosti k započetí služby.  
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z důvodu vydání následného rozhodnutí o změně registrace.  
Nedojde-li k započetí služby do 6 měsíců od právní moci 
rozhodnutí o registraci, pozbývá rozhodnutí platnosti. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 108 Zásadní připomínka: 
K bodu 108 návrhu zákona: § 82 odst. 3 

- Zásadně nesouhlasíme s tímto novým odstavcem. 
Trváme na jeho vypuštění. Vzhledem k tomu, že registrující orgán nemá 
žádnou kompetenci ověřovat a zjišťovat nedostatky, které zjistil jiný 
kontrolní orgán (inspekce). Žádáme, aby tato „mimořádnost“ byla upravena 
rovněž změnou kompetence a rozhodovalo o okamžitém zrušení registrace 
MPSV v rámci prvoinstančního řízení. 

Vysvětleno 
 
Rozhodnutí o zrušení registrace bude vydávat  MPSV, 
oznámení o vydání rozhodnutí sdělí MPSV příslušnému 
registračnímu orgánu. 
 

 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 113 Zásadní připomínka: 
K bodu 113 návrhu zákona: § 85 odst. 5 

- Zásadně nesouhlasíme s doplněním věty první, jelikož 
zásadně nesouhlasíme s nově navrhovaným označením „volitelných služeb“ 
je zcela nadbytečné a neopodstatněné. 

- Trváme na odstranění poslední věty tohoto odstavce. 
Tato povinnost není reálně splnitelná, neboť pro kontrolu poskytovatelem 
zadávaných údajů nemá KÚ k dispozici podklady (viz nový odst. 7 § 85) 

Neakceptováno - rozpor 
 
Zatímco základní činnosti musí při registraci určitého druhu 
služby poskytovatel zajistit vždy, základní volitelné činnosti 
bude mít poskytovatel možnost si zaregistrovat či nikoliv a 
registraci také změnit. Takto učiní na základě potřeb okruhu 
osob, kterým služby poskytuje 

Jihočeský kraj Čl. I bod 115 Zásadní připomínka: 
K bodu 115 návrhu zákona: § 86 odst. 2 
- Souhlasíme s povinností využít předepsaný tiskopis, ale vzhledem 
k tomu, že v předložených materiálech není návrh tohoto tiskopisu uveden, 
nemůžeme se k němu vyjadřovat.  

Vysvětleno 
 
Tiskopisy budou velmi podobné stávajícím, dojde pouze k 
jejich revizi a drobnému doplnění údajů v návaznosti na 
novelizované části ZSS. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 117 Zásadní připomínka: 
K bodu 117 návrhu zákona: § 88 písm. f) 

- S tímto písmenem zásadně nesouhlasíme, jelikož tato 
povinnost poskytovatelům vyplývá již z ustanovení § 2 odst. 2. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Znění povinnosti bude zachováno. Připomínka je vypořádána 
na základě vypořádání všech připomínkových míst, která 
připomínku zaslala. 
Ale budou specifikována kritéria standardů kvality o 
konkrétní skutkové podstaty, které budou identifikovány jako 
nejčastější pochybení/zjištění v oblasti ochrany lidských práv 
inspekcí poskytování sociálních služeb. Bude předloženo 
v rámci připomínkového řízení k prováděcímu předpisu, kde 
jsou kritéria uvedena.  
Současně upozorňujeme na skutečnost 
Částka za správní delikt se navyšuje na 500 000 Kč. 
 
Odůvodnění zpracované KVOP bude doplněno do RIA. 
 
Odůvodnění: 
Záměrem předkladatele jsou 2 skutkové podstaty pro správní 
trestání v oblasti ochrany lidských práv a svobod (tj. úprava v 
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§ 107) + samozřejmě úprava povinností (§88) a kritérií 
kvality.  
a) Nedodržování pravidel pro individuální poskytování 

sociálních služby – tj. individuální přistup ke klientovi, a 
proto dochází k porušování lidských práv a svobod 

b) Porušování lidských práv a svobod, kdy zjištění svým 
charakterem neodpovídá skutkové podstatě trestného 
činu, přesto k porušování lidských práv dochází. 

Proto jsou také navrženy správní delikty za tyto skutkové 
podstaty ve stejné výši tj. 250 000 Kč. Podle připomínek 
bude výše pokuty za oblast lidských práv navýšena na 
500 000 Kč. 
Dalším podstatným prvkem tohoto pojetí a návrhu je pro-
vazba ustanovení § povinnosti v § 88 zákona a dílčích kritérií 
kvality sociálních služeb, a v souladu s ustanovením § 99.  
 
Cílem návrhu není dublovat současnou právní úpravu 
v oblasti trestní, tato pochybení poskytovatele jsou 
předmětem trestního práva. Taktéž poskytovatel je povinen 
zaručit ochranu základních lidských práv a svobod, které jsou 
pod ochranou soudní moci. 
V obecném pohledu je oblast ochrany lidských práv a svobod 
upravena a zajištěna požadavky na individuální přístup podle 
zákona o sociálních službách včetně skutkové podstaty 
správního deliktu a nově také § 107 písm. p), dále pak 
existuje ochrana trestní a soudní. Z hlediska formulace 
oblastí ochrany se domníváme, že z hlediska 
nejednoznačných definicí navržených pojmů MSP ČR, 
KVOP, MLP ČR by se jednalo o vnesení právní nejistoty do 
systému sociálních služeb. Např. co vnímat a rozumět 
pojmem fyzické a psychické integrity? 
Významnou oblastí, kterou zákon o sociálních službách již 
ošetřuje, je oblast § 89. I zde je provázána problematika 
ochrany práv klienta se správními delikty. Dále pak jsou 
systémově implementovány další nástroje prostřednictvím 
návrhu této novely: nucená správa, možnost okamžitého 
ukončení poskytování sociální služby a poslední novelou 
implementovaná problematika „vážně míněného 
nesouhlasu“.  
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 117 Zásadní připomínka: 
K bodu 117 návrhu zákona: § 86 písm. i) 

Vysvětleno 
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- S tímto písmenem zásadně nesouhlasíme, jelikož tato 
povinnost poskytovatelům vyplývá již z ustanovení § 2 odst. 2 

§ 2 zákona o sociálních službách definuje základní principy. 
Povinnost § 88 písm. i) samozřejmě na základní zásady 
navazuje. Jedná se však o konkretizaci tohoto ustanovení, 
které je nezbytné a důležité pro poskytování sociálních 
služeb. Obdobně se postupovalo u ostatních povinností 
definovaných v § 88, ale i dalších ustanovení zákona. 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 119 Zásadní připomínka: 
K bodu 119 návrhu zákona: § 89 odst. 3 

- Nesouhlasíme s textem na konci věty druhé „…, 
popřípadě lze na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho 
přítomnosti podat léčivé přípravky“, jelikož při přivolání lékaře aplikuje 
tyto přípravky zpravidla tento lékař, který není v pracovně právním vztahu 
s poskytovatelem. Z tohoto důvodu se nikdy nejedná o opatření omezující 
pohyb osob.  

Akceptováno 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 124 Zásadní připomínka: 
K bodu 124 návrhu zákona: § 91 odst. 7 

- navrhujeme vypustit. 
 Obecní úřad obce s rozšířenou působností nemůže být oprávněn uzavřít 

smlouvu o umístění dítěte do azylového zařízení pro děti ve vyjmenovaných 
situací bez souhlasu zákonného zástupce. Umístit bez souhlasu zákonného 
zástupce může pouze soud. Dosavadní právní úprava (§ 42 odst. 6 zákona o 
sociálně-právní ochraně dětí) ukládá obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností povinnost neprodleně podat návrh soudu na nařízení předběžného 
opatření, pokud nelze do doby, do níž musí o předběžném opatření 
rozhodnout soud, zajistit souhlas rodiče s pobytem dítěte v zařízení.  

Vysvětleno 
 
Nejedná se oddělení dítěte od rodičů proti vůli rodičů a proto 
do určité doby (celkem 6 měsíců) není nezbytná ingerence 
soudu. 
OÚORP bude uzavírat smlouvu za dítě pouze v situaci, kdy 
dítě nebudou moci zastupovat jeho rodiče z objektivních 
důvodů (úmrtí, hospitalizace, neznámý pobyt rodiče). Rodič 
však bude oprávněn smlouvu uzavřenou OÚORP kdykoliv 
vypovědět, s výjimkou rodičů zbavených rodičovské 
odpovědnosti nebo s pozastaveným výkonem rodičovské 
odpovědnosti.  
 
Ustanovení však bude upraveno v souladu s akceptováním 
připomínky Ministerstva vnitra (srov. výše) a současně bude 
doplněna důvodová zpráva v tomto smyslu: 
„Podle současného znění § 91 odst. 6 je obecní úřad obce 
s rozšířenou působností oprávněn zastoupit při uzavírání 
smlouvy o poskytování sociální služby osobě, která není 
schopna sama jednat a nemá zástupce. Nově se navrhuje 
upřesnit, že obecní úřad obce s rozšířenou působností (též 
jako jako orgán sociálně-právní ochrany dětí) je také 
oprávněn takto zastoupit nezletilé dítě, jde-li o uzavření 
smlouvy o poskytnutí služby dítěti v pobytovém zařízení pro 
děti (domově pro děti na přechodnou dobu) v situacích, kdy 
se toto dítě (nezletilá osoba) ocitne ve stavu nedostatku řádné 
péče, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich 
hospitalizace. Současně přitom platí podmínky stanovené v § 
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91a. Navržená úprava nikdy neznamená jakékoli 
administrativní omezení rodičovské odpovědnosti nebo 
dokonce odebrání dítěte ze stávající, zejména rodičovské 
péče, proti vůli osob odpovědných za výchovu (rodičů). 
Navržená úprava také pouze blíže provádí § 929 ve spojení s 
§ 928 odst. 1 občanského zákoníku, podle nichž platí: 
nastane-li situace, kdy tu není žádný z rodičů, který má a 
vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v 
plném rozsahu, vykonává poručenství orgán sociálněprávní 
ochrany dětí jako veřejný poručník, a to až do doby, kdy soud 
jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme 
funkce. Dále se navrženým ustanovením blíže provádí § 17 
písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, podle něhož obecní úřad obce s rozšířenou působností 
vykonává poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy 
soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník 
neujme funkce. Navržené ustanovení přitom úzce navazuje 
rovněž na § 15 zmiňovaného zákona č. 359/1999 Sb., podle 
něhož ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména 
v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní 
úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; při 
zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. 
Podle navrhovaného ustanovení postupuje tedy obecní úřad 
obce s rozšířenou působností tehdy, pokud se dítě ocitne ve 
stavu nedostatku řádné péče ve smyslu absence této péče. 
Ustanovení přitom demonstrativně uvádí situaci úmrtí nebo 
náhlé hospitalizace pečujícího rodiče, mohou to ovšem být i 
jiné obdobné situace, kdy dosavadní pečující osoba (rodič) 
přestane péči o osobu dítěte náhle sama vykonávat (např. 
rodič – samoživitel je zadržen resp. je na něj uvalena vazba 
apod.), a v rámci zajištění nedokladné péče se nepodaří tuto 
péči zajistit jejím předvídaným poskytnutím ze strany 
příbuzného dítěte nebo jiné blízké osoby. Podle § 935 odst. 1 
občanského zákoníku přitom platí, že poručenství zaniká, 
nabude-li alespoň jeden z rodičů poručence rodičovskou 
odpovědnost, popřípadě nabude-li schopnost ji vykonávat. To 
v kontextu navržené úpravy znamená, že jakmile alespoň 
jeden z rodičů nabude schopnost vykonávat rodičovskou 
odpovědnost (např. náhle hospitalizovaný rodič samoživitel 
bude propuštěn z lůžkové zdravotní péče), může se ihned 
ujmout péče o dítě. Obecně platí, že zákonný zástupce dítěte 
(rodič) může smlouvu o poskytnutí služby, uzavřenou 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle 
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navrhovaného ustanovení, kdykoli ukončit. Tak např. bude-li 
ve smyslu navrženého ustanovení zajištěna obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností nedokladná péče (okamžitá 
pomoc) malému dítěti, jehož totožnost nebyla zjištěna a 
posléze se dítě resp. jeho rodiče podaří identifikovat, je rodič 
oprávněn a do jisté míry i povinen dítě bezodkladně převzít 
zpět do své péče a smlouvu o poskytování služby 
v pobytovém zařízení pro děti sám ukončit. Navržená 
příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
(který je současně orgánem sociálně-právní ochrany dětí) je 
navrhována shodně s korespondujícím zněním § 61 odst. 3 
písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., podle něhož místní 
příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností se 
řídí místem, kde se dítě nachází, jde-li právě o zajišťování 
neodkladné péče (okamžité pomoci) dítěti, které se náhle 
ocitlo v situaci absence péče.“ 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 124 Zásadní připomínka: 
K bodu 124 návrhu zákona: § 91 odst. 8 

- navrhujeme vypustit. 
- Není zřejmé, z jakého důvodu se souhlas s prodloužením 

smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby má týkat pouze osob 
mladších 15 let, když chráněny by měly být i děti ve věku 15 - 18 let, tak jak 
vyplývá ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí a z Úmluvy o právech 
dítěte. 
Je navrhována změna v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí (§ 16b), 
podle které o souhlasu s prodloužením smlouvy rozhoduje obecní úřad obce 
s rozšířenou působností - tedy ve správním řízení. V návrhu není vyřešena 
kolize lhůt pro správní řízení (30 dnů) a lhůty pro podání žádostí o 
prodloužení smlouvy (10 dnů). V případě prodloužení smlouvy soudem na 
dobu delší než 6 měsíců, se obáváme, že soudy nebudou stíhat rozhodovat, a 
dítě tak může být v pobytovém zařízení umístěno bez právního titulu.  

Vysvětleno 
 

Jde-li o věkovou hranici 15 let, je třeba uvést, že způsobilost 
dítěte k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby 
vychází z obecné úpravy svéprávnosti nezletilých osob podle 
§ 31 občanského zákoníku. Nezletilý starší 15 let je 
s ohledem na svůj věk a rozumovou a volní vyspělost 
svéprávný k tomu, aby uzavřel smlouvu o poskytnutí sociální 
služby. Osoba v tomto věku je zásadně způsobilá např. 
uzavřít smlouvu podle zákoníku práce, tedy sjednat i místo 
výkonu práce a i podle předpisů o evidenci obyvatel změnu 
místa trvalého pobytu ohlašuje osoba starší 15 let sama. 
Současné vymezení uživatelů domů na půli cesty „po 
dosažení zletilosti“ není vhodné, neboť nejen, že nereflektuje 
skutečnost, že nezletilé osobě může být přiznána plná 
svéprávnost, ale nereflektuje ani plnou dílčí svéprávnost výše 
popsanou. V praxi tato úprava dosud vedla k obtížně 
řešitelným situacím, zejména v případě zájemců o tento typ 
služby, kterým dosud nebylo 18 let, avšak všechny ostatní 
podmínky pro její poskytnutí beze zbytku splňovaly. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 125 Zásadní připomínka: 
K bodu 125 návrhu zákona: § 91a odst. 1 
- navrhujeme vynechat slova „nebo odst. 7“. Zdůvodnění viz 
k bodu 57 a 124 

Vysvětleno 
 

Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane 
tak zachováno současné obecné vymezení azylových domů 
v § 57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl 
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cesty. Blíže srov. příloha k vypořádání s navrhovanou 
úpravou ve formě „úplného znění“ dotčených služeb 
(pobytová zařízení pro děti; domy na půl cesty; služby pro 
rodinu). Na základě této změny bude upraveno i znění bodu 
125. 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 126 Zásadní připomínka: 
K bodu 126 návrhu zákona: § 91a odst. 3 

- navrhujeme vypustit. Zdůvodnění viz k bodu 57 a 124 

Vysvětleno 
 

Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane 
tak zachováno současné obecné vymezení azylových domů 
v § 57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl 
cesty. Blíže srov. příloha k vypořádání s navrhovanou 
úpravou ve formě „úplného znění“ dotčených služeb 
(pobytová zařízení pro děti; domy na půl cesty; služby pro 
rodinu). Na základě této změny bude upraveno i znění bodu 
126. 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 129 Zásadní připomínka: 
K bodu 129 návrhu zákona: § 92 písm. b) 
- Navrhujeme doplnit za středník: „přitom spolupracuje také se 
zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou 
ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a územní 
samosprávnými celky.“  

Vysvětleno 
 
Považujeme úpravu za nadbytečnou, chybí její odůvodnění. 
 

 

Jihočeský kraj Čl. I bod 139 Zásadní připomínka: 
K bodu 139 návrhu zákona: § 93b 

- Navrhujeme, aby první věta zněla: 
„Zaměstnavatel je povinen zabezpečit vedoucímu pracovníku, který neplní 
kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka není zařazen 
jako sociální pracovník, ale řídí, organizuje a kontroluje činnost sociálních 
pracovníků podle §  91d, 92 a 93, další vzdělávání v rozsahu nejméně 12 
hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci 
v oblasti řízení ve vztahu k činnostem podle § 91d, § 92 a 93.“ 

Vysvětleno 
 
Zařazení na pozici sociálního pracovníka je uvedeno 
s ohledem na to, že na této pozici musí splňovat předpoklady 
pro výkon sociální práce, včetně dalšího vzdělávání. Pokud 
by byla připomínka upravena v souladu s návrhem 
připomínkového místa, nemusel by vedoucí pracovník, který 
není zařazen na pozici sociálního pracovníka, ale splňuje 
předpoklady pro výkon sociálního pracovníka, absolvovat 
žádné další vzdělávání, což není smyslem ustanovení, které je 
navrženo s cílem zvyšovat kvalitu sociální práce směrem ke 
klientům, protože vedoucí pracovníci svými rozhodnutími 
přímo ovlivňují výkon sociální práce podřízených sociálních 
pracovníků.  

 
Jihočeský kraj Čl. I bod 150 Zásadní připomínka: 

K bodu 150 návrhu zákona: § 101 odst. 3 
- Zásadně nesouhlasíme s odst. 3, požadujeme vypustit a 

nahradit jiným textem, neboť konstrukce výpočtu minimální výše alokace 

Neakceptováno - rozpor 
 
Pro účely základní stabilizaci systému před zavedením 
systémového řešení víceletého financování sociálních služeb 
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finančních prostředků se nemá odvíjet od hodnot za uplynulé 3 roky, ale 
musí odrážet předpokládanou míru inflace na následující rok a další finanční 
dopady související se změnou legislativy (navrhovaná nová typologie služeb, 
NV č. 564/2006. Sb., atd.). 

je uvedená konstrukce výpočtu plně postačující. Navíc se 
jedná o minimální alokaci a v posledních 3 letech (myšleno 
2014, 2015 a 2016) je alokováno na dotace významně více 
finančních prostředků než v předcházejícím období.  

 
Jihočeský kraj Čl. I bod 151 Zásadní připomínka: 

K bodu 151 návrhu zákona: § 101a odst. 7 
- Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou úpravou. Jedná se o 

zásah do samosprávného rozhodování krajů. 

Vysvětleno 
 

Lhůty pro dotační řízení i pro výplatu dotace budou 
nastaveny v dostatečné šíři, tak aby kraje neomezovaly 
z hlediska zasedání samosprávných orgánů a také s ohledem 
na potřebné procesy. 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 152 Zásadní připomínka: 
K bodu 152 návrhu zákona: § 101b  

- Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným paragrafem, 
kterým se zavádí další samostatné dotační řízení, v situacích, kdy 
poskytovatel dotace již může v rámci současného dotačního řízení dle 
stávajících platných předpisů tyto situace řešit. Opakovaně vyjadřujeme 
nesouhlas s nově navrhovaným odst. 3 § 75, vzhledem k tomu, že 
pečovatelská služba jako další možnost nabízené služby péče terénní formou 
zde uváděná není. Jednalo by se o evidentní nerovné postavení z hlediska 
poskytovatelů sociálních služeb, které řeší u občanů nepříznivou sociální 
situaci v jejich přirozeném prostředí. Dále by se jednalo o diskriminaci 
uživatelů služeb, kteří ve svém přirozeném prostředí mají dostupnou např. 
pečovatelskou službu (terénní formy). Tito občané by vynakládali ze svých 
příjmů, včetně přiznaného příspěvku na péči, daleko vyšší částky na nákup 
potřebného rozsahu služby na uspokojení svých individuálních potřeb, toto 
postavení z hlediska výdajů a nákladů je zcela nerovné. Cílem, který 
pravděpodobně MPSV sleduje ve svém návrhu je poskytnout větší rozsah 
služeb, jejichž úhrada ze strany uživatele je nad rámec výše příspěvku ve IV. 
stupni. V souvislosti s tímto cílem navrhujeme, aby MPSV zohlednilo 
potřebu konkrétní osoby již při správním řízení o nároku na příspěvek na 
péči, kde dochází k odbornému posouzení rozsahu potřebné péče a současně 
navrhujeme, aby v těchto posouzených situacích u jednotlivých občanů byl 
individuálně navýšen ÚP příspěvek na péči a došlo ke změně § 12 zákona o 
sociálních službách, přidáním nového odstavce v rámci další kategorie 
týkající se zvýšení příspěvku na péči. 

Vysvětleno  
 

Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do Příspěvku na péči (například V. stupně či 
úprava IV. stupně). 

 

Jihočeský kraj Čl. I bod 171 Zásadní připomínka: 
K bodu 171 návrhu zákona: § 111 odst. 1 

- Zásadně nesouhlasíme s nově navrhovaným doplněním 
textu odst. 1 a žádáme ponechání stávajícího textu, který dostatečně řeší 
situace, jak zaměstnavateli, tak skutečnostem, které nastávají u zaměstnance. 
Zásadně nesouhlasíme, aby zákon stanovoval dílčí poměrné části jako 

Akceptováno jinak  
 
Souhlasíme s odůvodněním, že v některých případech u 
pracovníků v sociálních službách by mohla být povinnost 
absolvovat povinně 12 hodin v  akreditovaných programech a 
6 hodin supervize neefektivní a nehospodárná.  
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povinnost bez jakéhokoliv důvodu či cíle, kterého má být vzděláváním 
dosaženo. Forma vzdělávání záleží na potřebách zaměstnance, poskytovatele 
a účelu, kterého má být dosaženo. 

 
Nicméně akreditované kurzy jsou plnohodnotným přínosem 
v oblasti vzdělávání a nabývání znalostí a dovedností – právě 
ve vztahu k potřebám klientů.  
 
Proto navrhujeme upravit minimální povinný počet hodin u 
akreditovaných kurzů na 6 hodin a u supervize a stáží 
nastavit možnost vykázání maximálně 12 hodin.  
 
Pro zajištění kvality dalšího vzdělávání považujeme za nutné 
určit maximální či minimální počet hodin dalšího vzdělávání. 
V současné době může zaměstnanec splnit povinnost dalšího 
vzdělávání například pouze absolvováním stáže, což 
nepovažujeme za přínosné. 
 
Dále akceptujeme připomínku některých připomínkových 
míst, která se váže k povinnosti zajistit zaměstnanci 
minimálně 6 hodin vzdělávání ročně v případě kratšího 
pracovního poměru, a od tohoto požadavku ustupujeme. 
 
Stanovení maximálního rozsahu hodin ročně nemá za cíl 
omezit či regulovat rozsah vzdělávání v návaznosti na 
potřeby zaměstnance, poskytovatele a účel, kterého má být 
dosaženo – stanoví pouze počet hodin započitatelných do 
ročního objemu 24 hodin (preventivní opatření), tedy kurzy, 
konference, stáže a supervize mohou zaměstnanci absolvovat 
ve větším rozsahu. 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 172 Zásadní připomínka: 
K bodu 172 návrhu zákona: § 111 odst. 2 

- Zásadně nesouhlasíme s doplněním nového písm. f) 
supervize. Standardy kvality dostatečně řeší podporu nezávislého odborníka. 
Supervize může být zajišťována stejně jako doposud zaměstnavatelem 
(poskytovatelem). 

Vysvětleno 
 

Souhrnné vypořádání viz bod 171. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 173 Zásadní připomínka: 
K bodu 173 návrhu zákona: § 111 odst. 3 

- Zásadně nesouhlasíme s nově navrhovaným odst. 3., 
který maximálně stanovuje 12 hod. ročně. Dle nás se jedná o nadbytečné 
ustanovení, není znám účel, důvod, ani cíl proč tak předkladatel činí a čeho 
má být ve vztahu k vzdělávání konkrétního pracovníka tímto dosaženo. 

Vysvětleno 
 

Souhrnné vypořádání viz bod 171. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 174 Zásadní připomínka: 
K bodu 174 návrhu zákona: § 111 odst. 4 

- Zásadně nesouhlasíme s doplněním textu odst. 4 „v 

Vysvětleno 
 

Souhrnné vypořádání viz bod 171. 
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rozsahu nejméně 12 hod. ročně“. Zvolení formy vzdělávání a zejména jejího 
rozsahu záleží na potřebách zaměstnance, poskytovatele a účelu, kterého má 
být dosaženo. Zásadně nesouhlasíme, aby zákon omezoval zaměstnavatele 
ve volbě formy vzdělávání. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 175 Zásadní připomínka: 
K bodu 175 návrhu zákona: § 111 odst. 5 

- Zásadně nesouhlasíme s doplněním textu odst. 5 „v 
maximálním rozsahu 8 hodin ročně“. Je neúčelné omezovat poskytovatele ve 
způsobu a formě vzdělávání zejména v případě stáží, kdy získávají 
pracovníci příklady dobré praxe a mají často možnost diskutovat i špatné 
praxe a tím se dále vzdělávat. Zvolení formy vzdělávání a zejména jejího 
rozsahu záleží na potřebách zaměstnance, poskytovatele a účelu, kterého má 
být dosaženo 

Vysvětleno 
 

Souhrnné vypořádání viz bod 171. 

Jihočeský kraj Čl. I bod 176 Zásadní připomínka: 
K bodu 176 návrhu zákona: § 111 odst. 8 

- Navrhujeme vypustit navrhovaný text odst. 8 vzhledem 
k tomu, že nesouhlasíme se supervizí jako další formou povinného 
vzdělávání. Supervize jsou a mohou být zajišťovány způsobem, který je 
zaveden doposud. Opět uvádí předkladatel vymezení rozsahu hodin bez 
jakéhokoliv zdůvodnění proč tak činí a proč je taxativně uveden minimální 
počet hodin.  

Vysvětleno 
 
Supervize nebude povinnou formou dalšího vzdělávání, 
nebude stanoven minimální limit. 
 
Navrhujeme upravit minimální povinný počet hodin u 
akreditovaných kurzů na 6 hodin a u supervize a stáží 
nastavit možnost vykázání maximálně 12 hodin.  

 
Jihočeský kraj Čl. I bod 178 Zásadní připomínka: 

K bodu 178 návrhu zákona: § 114 
- Zásadně nesouhlasíme s nově navrhovaným § 114. 

Požadujeme vypustit. Dle našeho názoru, zákon o sociálních službách, 
v rámci předmětu úpravy, nedává předkladateli toto zmocnění. Supervizor 
nevykonává činnosti v sociálních službách, ale dle Vašeho návrhu se podílí 
na vzdělávání. 

Vysvětleno 
 
Nové ustanovení ukotvující předpoklady pro výkon činností 
supervizora v sociálních službách odpovídá na dlouhodobé 
požadavky praxe, protože tato činnost je vykonávána mj. 
v oblasti sociálních služeb a má přímý vliv na kvalitu sociální 
služby.  
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 179 Zásadní připomínka: 
K bodu 179 návrhu zákona: § 115 odst. 1 písm. e) 

- Zásadně nesouhlasíme se změnou textu tohoto písmene, 
požadujeme, aby byl ponechán ve stejném znění, a dále doplněn takto: „e) 
manželští a rodinní poradci, tlumočníci do českého znakového jazyka a 
další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.“  

- Tento návrh souvisí s odůvodněním k bodu 184 návrhu 
zákona: § 116a. 

Vysvětleno 
 

Viz vypořádání bodu 184 

Jihočeský kraj Čl. I bod 183 Zásadní připomínka: 
K bodu 183 návrhu zákona: § 116 odst. 9 

- Nesouhlasíme s navrhovaným doplněním, vzhledem k tomu, 
že již v § 111 nesouhlasíme se změnou textu stávajícího 
odstavce 1. 

Vysvětleno 
 

Souhrnné vypořádání viz bod 171. 
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Jihočeský kraj Čl. I bod 184 Zásadní připomínka: 
K bodu 184 návrhu zákona: § 116a 

- Zásadně nesouhlasíme s novým zněním tohoto paragrafu, 
požadujeme ponechání v původním znění s doplněním takto: 
 
                                      „§ 116a 
 

(1) Odbornou způsobilostí manželského a rodinného poradce je 
vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia 
jednooborové psychologie nebo magisterského programu na 
vysoké škole humanitního zaměření současně s absolvováním 
postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a 
psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo obdobného 
dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve 
zdravotnictví. 

(2) Odbornou způsobilostí tlumočníka do českého znakového jazyka 
je vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti tlumočení 
českého znakového jazyka nebo vysokoškolské vzdělání získané 
ve studijním programu humanitního zaměření a  absolvování 
akreditovaného kurzu zaměřeného na tlumočení českého 
znakového jazyka v rozsahu minimálně 400 hodin nebo zkouška 
z profesní kvalifikace tlumočníka českého znakového jazyka 
podle Národní soustavy kvalifikací,  
(2) (3) Odbornou způsobilostí dalšího odborného pracovníka 
uvedeného v § 115 odst. 1 písm. e) je vysokoškolské vzdělání.“ 

 
- Nevidíme ani důvod proč by v nově navrhovaném § 116a, měli být 
zaměstnavatelé zavazováni zajišťováním dalšího vzdělávání uvedených 
odborných pracovníků. Jedná se o povinnost udržení jejich odborné 
kvalifikace, aby mohli vykonávat své povolání. Jsme zásadně proti tomuto 
doplnění. 

Akceptováno částečně 
 
Současná právní úprava zákona o sociálních službách 
definuje okruh pracovníků, kteří v sociálních službách 
vykonávají odbornou činnost, pouze v pěti skupinách. 
Z metodické činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, 
z průběžné zpětné vazby z praxe, z expertních skupin i ze 
zpětné vazby v souvislosti s přípravou profesního zákona o 
sociálních pracovnících se ukazuje, že v současném znění 
zákona je potřebné okruh pracovníků vykonávajících 
odbornou činnost v sociálních službách rozdělit detailněji, 
jelikož se zde vyskytují noví odborníci a je potřeba, aby byl 
vytvořen prostor pro jejich vlastní odbornou činnost s vlastní 
identitou. Tím bude rovněž podpořen rozvoj 
multidisciplinární spolupráce uvnitř sociálních služeb. 
Úprava bude mít současně dopad na změnu Katalogu prací. 

 
K připomínce, která požaduje odstranit v §116 a) 
odstavec (3). 
 
Navrhované ustanovení podporuje zvyšování kvality 
sociálních služeb, neboť pracovníci, kteří v nich působí, by 
měli být alespoň v základním rozsahu v této problematice 
orientováni, protože také oni jsou ve vztahu ke klientům 
sociální péče. 
 
Ustupujeme z požadavku 24 hodin povinného vzdělávání pro 
další odborné pracovníky za rok a do novely zákona 
předkládáme 12 hodin povinného vzdělávání za rok (bez 
ohledu na druh pracovního poměru, tedy také DPP, DPČ…). 
 

Jihočeský kraj Čl. I bod 185 Zásadní připomínka: 
K bodu 185 návrhu zákona: § 116b 

- Navrhujeme, aby první věta zněla: 
„Zaměstnavatel je povinen zabezpečit vedoucímu pracovníku, který neplní 

kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka, který není 
zařazen jako sociální pracovník, ale řídí, organizuje a kontroluje činnost 
sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších odborných 
pracovníků v sociálních službách, další vzdělávání v rozsahu nejméně 12 
hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci 
v oblasti řízení ve vztahu k sociální službě, ve které působí.“ 
 

Vysvětleno 
 
Zařazení na pozici sociálního pracovníka je uvedeno 
s ohledem na to, že na této pozici musí splňovat předpoklady 
pro výkon sociální práce, včetně dalšího vzdělávání. Pokud 
by byla připomínka upravena v souladu s návrhem 
připomínkového místa, nemusel by vedoucí pracovník, který 
není zařazen na pozici sociálního pracovníka, ale splňuje 
předpoklady pro výkon sociálního pracovníka, absolvovat 
žádné další vzdělávání, což není smyslem ustanovení, které je 
navrženo s cílem zvyšovat kvalitu sociální práce směrem ke 
klientům, protože vedoucí pracovníci svými rozhodnutími 
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přímo ovlivňují výkon sociální práce podřízených sociálních 
pracovníků.  

 
Jihočeský kraj Čl. II body 6 

až 9 
Zásadní připomínka: 
K bodům 6; 7; 8; 9 
Zásadně nesouhlasím s návrhy přechodných ustanovení v těchto bodech. 
Domníváme se, že by i současní poskytovatelé měli plnit všechny podmínky 
včetně materiálně-technických podmínek, vzhledem k tomu, že do současné 
doby postupovali dle platného z. o soc. službách, měla by jim k tomuto 
dodatečnému splnění být poskytnuta určitá přechodná doba, ve které 
případný nesoulad s novými materiálně – technickými podmínkami odstraní, 
včetně např. stavebních úprav zařízení. K tomuto nás vede také skutečnost, 
že dle navrhovaného znění zákona budeme registrujícím orgánem pro 
poskytovatele, kteří do současné doby byly registrováni na jiných krajských 
úřadech. Tyto krajské úřady při posuzování žádosti o registraci nezkoumali 
materiálně technické zajištění, přesto, že je to jedna z podmínek registrace a 
tito poskytovatelé byli zaregistrováni, přestože tyto podmínky nesplňovali. 
Stanovení přiměřené lhůty k odstranění nevhodných materiálně technických 
podmínek ponecháváme na předkladateli návrhu zákona. S tím však také 
souvisí ustanovení bodu 6, kdy se tedy nebude moci stávajícím 
poskytovatelům automaticky vydávat „obnovené“ rozhodnutí na dobu 
neurčitou.  

Akceptováno 

Jihočeský kraj Čl. II bod 11 Zásadní připomínka: 
K bodu 11 
Zásadně nesouhlasíme s tímto bodem v přechodných ustanoveních. Jak 
uvádíme výše k odst. 3 § 101, požadujeme vypustit a nahradit jiným textem, 
neboť konstrukce výpočtu minimální výše alokace finančních prostředků se 
nemá odvíjet od hodnot za uplynulé 3 roky, ale musí odrážet předpokládanou 
míru inflace na následující rok a další finanční dopady související se změnou 
legislativy (personální standard, materiálně – technické podmínky, 
navrhovaná nová typologie služeb, NV č. 564/2006. Sb., dofinancování 
poskytovatelů sociálních služeb v rámci každého kalendářního roku, atd.). 

Neakceptováno - rozpor 
 
Pro účely základní stabilizaci systému před zavedením 
systémového řešení víceletého financování sociálních služeb 
je uvedená konstrukce plně postačující. Navíc se jedná o 
minimální alokaci a v posledních 3 letech (myšleno 2014, 
2015 a 2016) je alokováno na dotace významně více 
finančních prostředků než v předcházejícím období.  

 

Jihočeský kraj Čl. V bod 1 Zásadní připomínka: 
K bodu 1: § 4a 
V navrhované změně zákona o sociálně-právní ochraně dětí (dále je „zákon o 
SPOD“) jsou nově pojmově definována „ústavní zařízení“ a „azylová 
zařízení“. Každé z těchto zařízení má jednoznačně dánu formu. V důvodové 
zprávě k tomuto bodu je však uvedeno, že se definuje pojem „azylové 
zařízení“ jako krizový typ „ústavního zařízení“ („azylové zařízení“ je 
současně také vždy „ústavním zařízením“). 
Jedná se o nejasnou definici, neboť v navrhované změně zákona o SPOD je 
v některých případech (§ 10 odst. 4; § 10 odst. 5 písm. c); § 12 odst. 2 …) 
uváděno samostatně „ústavní zařízení“ a v některých případech jen „azylové 

Vysvětleno 
 

Neboť azylové zařízení je vždy také ústavním zařízením, 
platí, že tam, kde jsou v dalším zákonném textu stanovena 
pravidla, týkající se „ústavních zařízení“, vztahují se 
samozřejmě i na „azylová zařízení“ jako podmnožinu 
zařízení ústavních. Naopak tam, kde se stanovují pravidla 
pouze ve vztahu k „azylovým zařízením“, vztahují se pouze 
na tato zařízení a nelze je rozšiřovat na ostatní ústavní 
zařízení. 
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zařízení“. Z této úpravy a z obsahu paragrafů nevyplývá, zda se v případě 
„ústavního zařízení“ jedná zároveň i o „azylové zařízení“. Navrhujeme 
upřesnit a sjednotit terminologii. 

Jihočeský kraj Čl. V bod 4 Zásadní připomínka: 
K bodu 4: § 10 odst. 4 
Není jasně definováno, zda se jedná o „ústavní zařízení“ dle § 4a odst. d) 
nebo o „azylové zařízení“ dle § 4a odst. d). Navrhujeme sjednotit 
terminologii - viz zdůvodnění k bodu 1. 

Vysvětleno 
 

Azylové zařízení je jedním z typů ústavního zařízení podle § 
4a odst. 1 písm. c). Pojem „ústavní zařízení“ je tedy širší než 
pojem „azylové zařízení“. 
 

Jihočeský kraj Čl. V bod 5 Zásadní připomínka: 
K bodu 5: § 10 odst. 5 písm. c) 
Individuální plán ochrany dítěte by měl být pravidelně aktualizován i u dětí, 
které jsou svěřeny do „ústavního zařízení“, nejen u dětí, které jsou svěřeny 
do „azylového zařízení“. Navrhujeme sjednotit terminologii - viz 
zdůvodnění k bodu 1. 

Vysvětleno 
 
Výčet situací, ve kterých je třeba pravidelně aktualizovat 
individuální plán ochrany dítěte, je pouze příkladný. Vedle 
dětí svěřených do azylového zařízení se výslovně hovoří o 
dětech s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou 
ochrannou výchovou, což jsou děti umístěné v ústavním 
zařízení. 
 

Jihočeský kraj Čl. V bod 6 Zásadní připomínka: 
K bodu 6: § 12 odst. 2 
Podle nové úpravy obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen 
poskytnout rodiči pomoc po umístění dítěte do „ústavního zařízení“. Tato 
pomoc by měla být poskytnuta i rodiči dítěte, které je umístěno do 
„azylového zařízení“, viz zdůvodnění k bodu 1. 

Vysvětleno 
 

Azylové zařízení je jedním z typů ústavního zařízení podle § 
4a odst. 1 písm. c). Pojem „ústavní zařízení“ je tedy širší než 
pojem „azylové zařízení“. 

Jihočeský kraj Čl. V bod 12 Zásadní připomínka: 
K bodu 12: § 16b odst. 1  
Obecní úřad obce s rozšířenou působností by měl ve správním řízení 
rozhodovat o žádosti o prodloužení smlouvy. Není však vyřešena kolize lhůt 
pro správní řízení (30 dnů) a lhůty pro podání žádostí o prodloužení smlouvy 
(10 dnů). V praxi může dojít k tomu, že obecní úřad obce s rozšířenou 
působností rozhodne v zákonné lhůtě do 30 dnů, ale po dobu, než bude 
rozhodnuto zůstane dítě v zařízení umístěno bez právního titulu. V případě 
prodloužení smlouvy soudem na dobu delší než 6 měsíců, se obáváme, že 
soudy nebudou stíhat rozhodovat, a dítě taktéž v pobytovém zařízení zůstane 
umístěno bez právního titulu. Navrhujeme upravit lhůtu pro podání 
žádosti o prodloužení smlouvy, aby byla v souladu s lhůtou pro správní 
řízení. 

Akceptováno  
 

 

Jihočeský kraj Čl. V bod 12 Zásadní připomínka: 
K bodu 12: § 16b odst. 2  
Navrhujeme doplnit zákonného zástupce dítěte jako dalšího účastníka 
řízení. V případě, že by nebyl zákonný zástupce dítěte účastníkem řízení, 
mohla by být zkrácena práva rodiče, zejména když by žádost o prodloužení 
smlouvy podával poskytovatel sociálních služeb. 

Vysvětleno 
 
Smlouvu o poskytnutí pobytové sociální služby uzavírá podle 
§ 91 odst. 1 a 5 v případě smluvně nezpůsobilého dítěte právě 
zákonný zástupce, neboť podle § 892 odst. 1 občanského 
zákoníku platí, že rodiče (tj. zákonní zástupci) mají povinnost 
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a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým 
není právně způsobilé. Jménem dítěte pak tito zákonní 
zástupci budou také v souvislosti s úpravou dovoleného 
prodloužení závazků z uvedené smlouvy buď podávat žádost 
o vydání souhlasu s prodloužením této smlouvy, nebo 
v případě, že tuto žádost podá poskytovatel sociálních služeb, 
budou dítě v řízení o souhlasu s prodloužením smlouvy 
zastupovat. Řízení se tak vždy účastní, a to jako zástupci 
dítěte. Pakliže by byli uvedeni jako samostatní účastníci 
řízení, byl by tím jednak založen rozpor mezi úpravou 
uzavírání smlouvy a řízením o vydání souhlasu s jejím 
prodloužením, jednak by samozřejmě musel být dítěti vždy 
ustanoven opatrovník (tedy zpravidla advokát), neboť 
zákonný zástupce nemůže zastoupit dítě v řízení, jehož 
účastníkem je jak dítě, tak právě i zákonný zástupce. 
 

Jihočeský kraj Čl. V bod 13 Zásadní připomínka: 
K bodu 13: § 19 odst. 1 písm. b) Viz zdůvodnění k bodu 1 

Vysvětleno 
 

Azylové zařízení je jedním z typů ústavního zařízení podle § 
4a odst. 1 písm. c). Pojem „ústavní zařízení“ je tedy širší než 
pojem „azylové zařízení“. 
 

Jihočeský kraj Čl. V bod 46 Zásadní připomínka: 
K bodu 46: § 59 odst. 1 písm. f) 
Navrhujeme upravit v písm. f) na místo „… dítě svěřené do péče jiného 
člověka než rodiče“, tak … „dítě svěřené do péče jiné osoby než rodiče“.  

Vysvětleno. 
 

Použitá terminologie je v souladu s novým občanským 
zákoníkem. Pojem „osoba“ zahrnuje jak osobu fyzickou, tak i 
osobu právnickou (viz § 18 o.z.). Skutková podstata 
přestupku však postihuje pouze narušování péče o dítě, které 
je svěřeno do náhradní péče fyzické osobě, tj. člověku. 
 

Jihočeský kraj Důvodová 
zpráva 

Zásadní připomínka: 
Předkladatel MPSV v důvodové zprávě k bodu 49 uvádí, že služby určené 
občanům v „terminálním stádiu“ nejsou v současné právní úpravě dostatečně 
upraveny. S tímto odůvodněním v důvodové zprávě zásadně nesouhlasíme, 
právní úprava současná je dostatečná. Není však dostatečné financování 
služeb, které zajišťují občanovi v terminálním stádiu jeho potřeby. Citovaná 
odlehčovací služba může být i v současné době využívána těmito osobami, 
ale není prioritně určena pro osoby umírající. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Podpora při umírání je důležitá. ČR ji vnímá jako jednu 
z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti je i 
podpora sociální. Logickým systémem je tedy systém 
sociálních služeb. Sociální složka je v danou chvíli řešena 
tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče 
mají zaregistrovány různé druhy služeb jako je odborné 
sociální poradenství, odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se 
tyto služby ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto 
druhu služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto 
ubytování, strava a zdravotní péče – toto je financováno 
z veřejného zdravotního pojištění.  
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Ministerstvo 

financí 
Obecně Zásadní připomínka. 

K návrhu usnesení vlády, důvodové zprávě a zprávě RIA požadujeme, 
aby zvýšená potřeba počtu zaměstnanců a zvýšené výdaje vyvolané přijetím 
navrhované změny předmětného zákona byly pokryty v rámci 
rozpočtovaných finančních prostředků a aktuálních personálních kapacit 
kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí. Požadujeme vypuštění 
bodů I/2, II/2, II/3 z návrhu usnesení vlády a naopak doplnění úkolu pro 
ministryni práce a sociálních věcí v následujícím znění: „vláda ukládá 
ministryni práce a sociálních věcí zabezpečit změny vyplývající z přijetí 
právní úpravy podle bodu I tohoto usnesení v rámci narozpočtovaných 
finančních prostředků a stávajících personálních kapacit kapitoly 
Ministerstvo práce a sociálních věcí“. V návaznosti na to je potřeba upravit 
ostatní relevantní části materiálu (důvodová zpráva a zpráva RIA) tak, aby 
bylo zřejmé, že veškeré finanční a personální dopady vyplývající z přijetí 
novely budou zabezpečovány v rámci schválených výdajových limitů 
kapitoly MPSV. 
Uvádíme, že v rámci návrhu státního rozpočtu na rok 2017 a SDV na léta 
2018 - 2019 bylo dojednáno navýšení prostředků kapitoly MPSV na 
inspektory úřadů práce o 10 funkčních míst (FM), dále došlo k navýšení 
příspěvku na výkon sociální práce o 200 mil. Kč a příspěvku na soc. služby 
o 700 mil. Kč ve všech třech letech, tj. v letech 2017 - 2019. Dále byla 
navýšena funkční místa u ČSSZ o 104 včetně prostředků na platy a u úřadů 
práce o 300 FM včetně prostředků na platy a 2 místa na mezinárodní 
ochranu dětí. Je proto nutné, aby zvýšené náklady, vyčíslené ve zprávě RIA 
na str. 43 - 57, byly pokryty z těchto navýšení. Pro rok 2017 zpráva uvádí 
potřebu 50 mil. Kč nad rámec a v roce 2018 150 mil. Kč. Totéž se týká i 
požadavku na navýšení funkčních míst kapitoly MPSV o 12 FM pro 
personál pod státní službou, dále o 50 FM inspektorů soc. služeb na léta 
2017 - 2019, jakožto i pro institut nucené správy ve výši 3 míst. Krajské 
rozpočty si musejí potřebu navýšení úvazků na materiálně-technický a 
personální standard pokrýt v rámci rozpočtované výše dotace a příspěvku 
státního rozpočtu na léta 2017 - 2019 a poté ze svých vlastních prostředků. 
Proto požadujeme do důvodové zprávy a zprávy RIA doplnit informaci 
o tom, že personální požadavky a další výdaje související s touto 
agendou si kapitola MPSV pokryje v rámci schváleného limitu na léta 
2017 - 2019 a materiál je tak fiskálně neutrální. Totéž platí pro krajské 
a obecní rozpočty. 

 

Neakceptováno - rozpor 
 

V návrhu státního rozpočtu je sice navýšena kapitola MPSV, 
ale z hlediska agend a činností, které na nás klade 
navrhovaná legislativní změna, není fiskálně neutrální, 
naopak nese s sebou dopady na státní rozpočet, podrobnější 
kalkulace bude dodána do RIA a důvodové zprávy. 

Ministerstvo 
financí 

 Zásadní připomínka. 
Zásadně nesouhlasíme s návrhem odst. 3 § 101 zákona č. 108/2006 Sb., 
ve kterém je zakotvena minimální výše alokace finančních prostředků na 
dotace na příslušný rok. Objem prostředků vyčleňovaných každoročně na 

Neakceptováno – rozpor 
 
MF nikdy alokaci nesnížilo – argument MF, do zákona nelze 

dát přímo částku, pokud tak bude je možné, že se sníží 
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financování sociálních služeb se odvíjí od možností státního rozpočtu v tom 
kterém roce v přímé souvislosti s dosahovaným hospodářským výsledkem 
státu a také s formulací priorit na dané rozpočtové období. 

peníze na provoz ministerstva 
MPSV – v souladu s NSRSS nutné zaručit jistotu výši financí 
 
Neakceptováno - rozpor 
MPSV je toho názoru, že vzhledem k nesporné 
celospolečenské důležitosti sociálních služeb je potřeba tyto 
(z hlediska financování) klíčovým způsobem stabilizovat do 
chvíle, než bude připraveno zásadní systémové řešení (např. 
zavedení pojištění na sociální péči, které by z větší části 
eliminovalo jak dotace do sociálních služeb, tak i vyplácení 
příspěvku na péči). Vzhledem k demografickému vývoji 
společnosti je v současnosti nejvyšší čas na vytvoření jistoty 
financování tohoto systému. V souvislosti se začleněním 
sociálních služeb mezi služby obecného hospodářského 
zájmu a povinnosti vydávat pověření k jejich poskytování je 
požadavek na zajištění víceletého financování plně legitimní. 
– vysvětlit 

 
Ministerstvo 

financí 
 Zásadní připomínka 

V části zákona věnované financování sociálních služeb dochází v 
navrhovaném § 101b k dalšímu rozšíření mandatorních výdajů zavedením 
nového dotačního titulu. S rozšiřováním mandatorních výdajů 
nesouhlasíme. Uvítali bychom spíše zjednodušení celého systému, tzn. např. 
koncentraci podpory od státu do jediného titulu určeného ke 
spolufinancování sociálních služeb. Nelze však souhlasit s dotační podporou 
činností samospráv, které by měly být jako přenesená působnost státu 
hrazeny z prostředků rozpočtového určení daní. V této souvislosti 
nesouhlasíme s §§ 102 a 103 a žádáme jejich zrušení. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Trváme na tom, že dotační titul musí zůstat. 
 
Je potřeba, aby dotační titul v rámci navrhovaného § 101b 
byl vyčleněn, vzhledem ke své povaze, z alokace na podporu 
sociálních služeb dle § 101a. Záměrem je prostředky 
poskytovat co nejjednodušším způsobem, aby nedocházelo 
ke zbytečné administrativní zátěži krajů. Žádost bude 
podávána písemně na základě identifikovaných potřeb, a 
následně bude kraji předána k čerpání částka v závislosti od 
disponibilního objemu prostředků tohoto dotačního titulu a 
stanovené potřeby. 

 
K §§ 102 a 103 
Neakceptováno - rozpor 
Připomínka mimo rámec tohoto vypořádání. Nejedná se o 
zavedení nového dotačního titulu. Financování části sociální 
práce a koordinace poskytování sociálních služeb, které 
vykonávají krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 
nebo přenesenou působností formou účelové dotace nad 
rámec příspěvku na výkon přenesené působnosti (MV) bylo 
umožněno novelou zákona o sociálních službách č. 254/2014 
Sb. s účinností od 1. ledna 2015, není tedy předmětem tohoto 
vypořádání. 
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Ministerstvo 

financí 
RIA Zásadní připomínka. 

K vyčíslení dopadů na územní samosprávné celky - např. na str. 4 RIA 
předkladatel uvádí, že dojde „k navýšení potřeby na personál, a to na 
MPSV, na krajských úřadech u pracovníků registračních orgánů a v 
rámci zavedení institutu nucené správy“, současně však navazující 
odstavec končí tvrzením, že „Obecně pak tato změna přináší i významné 
snížení podílu administrativy na činnosti poskytovatelů sociálních služeb, 
krajských úřadů i Magistrátu hlavního města Prahy.“ 
Obdobně zmatečné je z našeho pohledu i vyčíslení dopadů v části 
„Pracovníci registračních orgánů“ (str. 46 - 49 RIA), kde předkladatel 
uvádí svou představu o cílovém ideálním personálním (a finančním) 
zabezpečení agendy krajských úřadů, a současně také (bez podrobnějšího 
vysvětlení) odhaduje významnou úsporu – konstatuje, že se také 
„zjednoduší administrativa a obecně sníží podíl administrativních 
činností ve výkonu práce, což přinese úspory ve výši cca 540 mil. Kč“ 
(str. 47 RIA). 
Nehledě na uvedenou rozpornost k představě předkladatele o ideálním 
cílovém rozsahu finančního zabezpečení agendy registrace na KÚ 
(předkladatelem vyčísleno jako cca 39 mil. Kč, resp. 37,8 mil. Kč bez 
jednorázových nákladů) i k dalším event. efektům na KÚ (ale i k event. 
dopadům na přenesenou působnost obcí) zdůrazňujeme následující: 
• Konstatování, že určitá agenda je přenesenou působností, nezakládá 

automatický nárok na její 100 % úhradu státem. 
• Výše příspěvku na výkon státní správy (resp. možnost jeho navýšení) 

vychází z možností státního rozpočtu. Pro roky 2017-2019 se pro 
obce a kraje navrhuje každoroční 5 % navýšení celkového objemu 
příspěvku pro územní rozpočty. S dalšími eventuálními nárůsty nad 
citovanou úroveň valorizace nelze souhlasit. 

Akceptováno částečně 
 
Připomínka částečně akceptována, bude zohledněna v 
doplnění RIA 

Ministerstvo 
financí 

DZ a RIA Zásadní připomínka. 
V důvodové zprávě i ve zprávě RIA postrádáme shrnující informaci (něco 
jako „manažerské shrnutí“) o celkových rozpočtových dopadech. 
Vyhodnocení nákladů a přínosů pouze podle jednotlivých oblastí je značně 
nepřehledné. Požadujeme přehledné vyčíslení rozpočtových dopadů od 
navrhované účinnosti novely zákona (od 1. 9. 2017, převod inspekce z 
ÚP na MPSV od 1. 1. 2018 a zavedení standardů sociální práce od 1. 9. 
2018). 
 

Akceptováno  
Příjmy a výdaje – bude doplněno do RIA.  

Ministerstvo 
financí 

Čl. V  Zásadní připomínka. 
K části čtvrté návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí - 
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí (dále jen SPOD) 

Neakceptováno - rozpor 
 
Navrhovaná úprava sjednocení části služeb poskytovaných 
v současnosti v rámci pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí do systému sociálních služeb není 
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upravuje 4 druhy zařízení: 
a) zařízení odborného poradenství pro péči o děti 
b) zařízení sociálně výchovné činnosti 
c) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
d) výchovně rekreační tábory pro děti 
V rámci výše uvedené novely se tyto 4 druhy zařízení vyjímají ze zákona 
o SPOD a překlopují se jako nová sociální služba do zákona o sociálních 
službách. Tato sociální služba má název „Služba pro rodinu“ viz § 58. 
S navrženým opatřením zásadně nesouhlasíme, a to z těchto důvodů: 
• Jak jsme již několikrát uvedli, plně si uvědomujeme, že financování 

(zejména) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) je 
nevhodně nastaveno a podpořili bychom jakoukoliv novelu zákona 
č. 359/1999 Sb., která by tento nevyhovující způsob napravila. Avšak 
navrhované řešení je zcela nekoncepční, nesystémové, jedná se o 
velice násilné vtělení části zákona o OSPD do zákona o sociálních 
službách. 

• Jak je uvedeno v materiálu „k navržené úpravě dochází zejména z 
důvodu neefektivnosti a snaze o snížení kapacit současných 
ZDVOP“. Materiál však postrádá jakoukoliv analýzu, která by 
objasnila, že navrhované řešení tuto neefektivitu odstraní. 

• Navrženým opatřením by došlo k velké roztříštěnosti úpravy 
sociálně-právní ochrany dětí, kdy část SPOD by upravoval zákon č. 
359/1999 Sb., a část zákon o 108/2006 Sb. 

• V materiálu je uvedeno, že rozpočtový dopad navrhovaného opatření 
bude neutrální. Dochází však k výrazné změně ve způsobu 
financování ZDVOP (dle současné právní úpravy je státní příspěvek 
pro zřizovatele ZDVOP mandatorním výdajem státního rozpočtu, 
avšak dle nové úpravy půjde o „eventuální“ financování ZDVOP v 
rámci celkové dotace na sociální služby pro kraj), což by v konečném 
důsledku vedlo k nerovnému postavení těchto zařízení a velké 
nejistotě jejich existence. Dle našeho názoru z obsahu materiálu 
vyplývá jasná snaha o likvidaci těchto zařízení. Bohužel veškeré 
předešlé snahy a aktivity MPSV vyřešit tuto problematiku, resp. 
špatně nastavené financování ZDVOP, vedly ke stejnému závěru. 

• Navržený způsob financování bude z hlediska MF velice 
nepřehledný, bude velice obtížně zjistitelné, kolik finančních 
prostředků se vynakládá na SPOD. 

• Podle našeho názoru cílenou potřebu zefektivnění fungování 
současných zařízení sociálně-právní ochrany dětí lze řešit komplexní 
novelou zákona č. 359/1999 Sb., a nikoliv násilným a nekoncepčním 
smícháním dvou zcela odlišných problematik do jednoho zákona. 

 

nekoncepčním a systém tříštícím opatřením, ale naopak 
systémovým opatřením, odstraňujícím dosavadní duplicity 
v poskytování sociálních služeb pro rodinu a děti. Stávající 
terénní a ambulantní zařízení sociálně-právní ochrany dětí 
mají svou plnohodnotnou obdobu v systému sociálních 
služeb již v současnosti (odborné sociální poradenství včetně 
manželského a rodinného, raná péče, sociálně-aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež), přičemž tato dvoukolejnost nepřispívá 
k přehlednosti systému podpory pro ohrožené děti a jejich 
rodiny ani neumožňuje tento systém účinným způsobem řídit 
a vytvářet odpovídající síť těchto služeb, plně v souladu 
s jejich potřebností a principem nejméně omezujícího 
prostředí, v souladu s nímž musí být služby poskytovány 
v pro klienta co nejvíce přirozeném prostředí. Rovněž 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nejsou svou 
povahou ničím jiným než pobytovou sociální službou, 
přičemž zde neexistují dostatečné legitimní důvody pro to, 
aby tato zařízení zůstala i nadále vyňata ze systému 
sociálních služeb. Těmito důvody nemohou být ani důvody 
spočívající ve stávající podobě financování těchto zařízení, 
které navíc zcela vybočuje ze způsobů financování všech 
ostatních dosavadních pobytových služeb pro děti, ať jde o 
služby zdravotní, sociální či školské. Navrhovaná úprava 
nepovede a v žádném případě ani nemůže vést k úplné 
eliminaci těchto zařízení, a to mj. i s ohledem na zákonnou 
povinnost krajů zajišťovat dostupnost sociálních služeb pro 
všechny skupiny oprávněných cílových skupin, za což kraje 
nesou právní odpovědnost. Okamžitá pomoc (nedokladná 
péče) musí být dětem zajištěna ze strany veřejné správy vždy, 
a ani na tomto principu se nemá změnit vůbec nic. Popsaná  
právní odpovědnost orgánů veřejné správy je přitom nikoli 
pouze teoretická, ale rovněž prakticky vymahatelná (k tomu 
viz, inter alia, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
30. 10. 2014, č. j. 4 Ads 134/2014 – 29; rozsudek Krajského 
soudu v Praze ze dne 14. . 2016, č. j. 46 A 23/2016 – 63). 
Kraje tak jsou dostatečně motivované k tomu, aby v rámci 
zjištěné potřebnosti dostupnost sociální služby zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc, nově pobytového zařízení 
pro děti na přechodnou dobu, zajišťovaly. Podobný systém 
zajištění dostupnosti předmětné služby v systému sociálně-
právní ochrany dětí vytvořený není, což naopak právně 
vytváří daleko širší prostor pro vznik disfunkcí tohoto 
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systému, který tak „systémem“ ve vlastním slova smyslu 
vůbec není.  
Navrhovaná úprava je v souladu  
s Národní strategií rozvoje sociálních služeb na období 2016-
2025, která byla schválena usnesením vlády usnesením vlády 
č. 245 ze dne 21. 3. 2016 a která popisuje současný stav 
následovně: 
„Úprava služeb pro děti v různých předpisech spadajících do 
gesce několika resortů vede k nepřehlednosti 
v poskytovaných službách, kdy totožnou nebo obdobnou 
činnost lze provozovat v různých zákonných režimech. 
Činnosti mají různá pravidla pro provozování, financování a 
kontrolu, nejednotně vykazují data o své činnosti. 
Komplikované řídicí struktury nejednotného systému péče o 
ohrožené děti znemožňují sledování výkonů a efektivity 
využívání finančních prostředků. Finanční toky v systému 
jsou nerovnoměrně rozloženy a směřují především na 
nákladné řešení následků. Je zcela evidentní, že zjednodušení 
a zpřehlednění systému sociální pomoci pro ohrožené děti 
povede k efektivnějšímu využívání zdrojů. 
Hlavní výzvou je proto vytvoření jednotného systému služeb 
pro ohrožené děti a jejich rodiny, počínajíc službami 
preventivními po služby pobytové, a legislativní sjednocení 
poskytování služeb ohroženým dětem a rodinám.“. 
 
Předloženým návrhem zákona se také plní úkol vyplývající 
z usnesení vlády č. 1033 ze dne 23. 11. 2016 ke sjednocení 
služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro 
poskytování pobytových služeb těmto dětem, které mj. 
ukládá MPSV, MŠMT a MZDR předložit návrh právní 
úpravy sjednocení služeb poskytujících pobytovou péči 
dětem. 
 
K argumentu, poukazujícímu na skutečnost, že napříště bude 
velmi obtížně zjistitelné, kolik finančních prostředků se 
vynakládá na sociálně-právní ochranu dětí, lze uvést, že 
pokud připomínkové místo zahrnuje do sociálně-právní 
ochrany dětí všechny služby poskytované ohroženým dětem 
a jejich rodinám, pak stejný závěr nutně musí platit již 
v současnosti, jelikož, jak bylo uvedeno již výše, tyto služby 
jsou ohroženým dětem a jejich rodinám poskytovány nikoli 
výlučně v systému sociálně-právní ochrany dětí, ale rovněž 
v systému sociálních služeb a dále pak v systémech, které 
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stále nejsou součástí sociální oblasti – systému zdravotních 
služeb (především dětské domovy pro děti do 3 let věku) a 
systému školských služeb (střediska výchovné péče, školská 
zařízení pro výkon ústavní výchovy). Závěr o nelogičnosti 
vyčleňování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
jako zvláštní formy pomoci v rámci sociálně-právní ochraně 
dětí oproti dalším pobytovým službám obdobného 
charakteru, jejichž financování není a nemůže být v rámci 
sociálně-právní ochrany vykazováno ani nyní, dokresluje 
navíc skutečnost, že v současnosti velká část zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc existuje právě při dětských 
domovech pro děti do 3 let věku nebo při školských 
zařízeních pro výkon ústavní výchovy, jejichž provoz se do 
objemu vynakládaných prostředků v rámci systému sociálně-
právní ochrany dětí rovněž nezapočítává. 
 

Ministerstvo 
kultury 

Čl. I bod 184 K § 116a odst. 2 písm. g) zákona č. 108/2006 Sb. (novelizační bod č. 184) 

Upozorňujeme na terminologickou nepřesnost, která se vyskytuje 
v uvedeném ustanovení dvakrát a týká se spojení „církví nebo náboženskou 
společností“. Spojku „nebo“ je třeba nahradit spojkou „a“. „Církev a 
náboženská společnost“ je označení jednoho typu právnické osoby, zavedený 
pojem zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Dále 
je třeba uvést, že se jedná o registrovanou církev a náboženskou společnost, 
tj. právnickou osobu registrovanou podle zákona č. 3/2002 Sb. a zapsanou 
v rejstříku.  

Příslušné části textu v předmětném ustanovení mají tedy správně 
znít „platné pověření registrovanou církví a náboženskou společností“.  
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 

Ministerstvo 
obrany 

Čl. I body 9, 
127 a násl. 

Z celého návrhu včetně odůvodnění, požadujeme vypustit újezdní 
úřady. 

Odůvodnění: Zákonem č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu 
Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), který 
novelizoval zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, došlo ke zrušení části působnosti újezdních úřadů, 
tj. úkolů při zajišťování práv a povinností fyzických osob, kterým byl povolen 
pobyt na území újezdu, v oblasti zabezpečování hospodářského, sociálního a 
kulturního rozvoje území újezdu, ochrany a tvorby zdravého životního 
prostředí a uspokojování potřeb obyvatel újezdu, které by jinak 
zabezpečovala obec podle zvláštních právních předpisů. Na území 
vojenských újezdů od 1. ledna 2016 nejsou žádní obyvatelé, vůči nimž by 

Akceptováno 
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mohla být státní správa v oblasti sociálních služeb vykonávána, stanovení 
nové působnosti újezdních úřadů tedy postrádá smysl. 
 Tato připomínka je zásadní. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Čl. I body 
13,49,95, 98 

Zásadní připomínky. 
 
Nelze souhlasit s nově navrhovaným ustanovením § 52a, neboť 
z navrženého znění ustanovení není zřejmý jeho obsah a účel 
navrhované právní úpravy. 
1. Navrhované ustanovení je formulováno tak, že navozuje dojem, že 

upravuje poskytování předmětné sociální služby poskytovateli 
zdravotních služeb (poskytování ve zdravotnickém zařízení, 
poskytovatelem paliativní péče), přičemž v § 16 odst. 1 (novelizační 
bod 13) je jednoznačně vyjádřena pouze vazba na „zařízení sociálních 
služeb poskytující pobytové sociální podle § 48, 49, 52a nebo § 58 odst. 
2 písm. c) a d)“. To vyvolává otázku, zda jde o úmysl nebo nedopatření. 
Vodítko neposkytuje ani odůvodnění novelizačního bodu 13.   

2. Z doplnění § 79 odst. 5 písm. d) o bod 11 (novelizační bod 95. „11. 
údaj, zda budou poskytovány základní činnosti volitelné v případě 
sociálních služeb podle § 40, 46 až 49, § 52a a § 61,“) vyplývá, že 
sociální služby podle § 52a bude možné poskytovat pouze na základě 
oprávnění podle zákona o sociálních službách. 

 
Na základě výše uvedeného lze vyslovit domněnku, že je záměrem stanovit, 
že 
- sociální službu podle § 52a poskytují poskytovatelé sociálních služeb, 

popřípadě poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli 
oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních 
službách a oprávnění podle zákona č. 372/2011 Sb. 
  

3. K výše uvedenému se dále doplňuje, že v případě poskytování sociální 
služby osobám v terminálním stavu  

- poskytovateli paliativní péče v přirozeném sociálním prostředí formou 
terénní služby (§ 52a odst. 1) není podle zvolené formulace zřejmé, zda 
jde o poskytovatele zdravotních služeb (to je poskytovatele domácí 
péče, který poskytuje paliativní péči - viz § 10 zákona č. 372/2011 Sb., 
který musí mít zároveň oprávnění k poskytování sociálních služeb) 
nebo o poskytovatele sociálních služeb, který má oprávnění k 
 poskytování zdravotních služeb podle zákona  č. 372/2011 Sb., anebo 
zda je možné tuto službu zajistit na základě smlouvy mezi 
poskytovatelem zdravotních služeb a poskytovatelem sociálních služeb.  

- rovněž není zřejmé s ohledem na odlišnou formulaci ve vymezení 
poskytování těchto sociálních služeb (v prvém případě vymezení 

Akceptováno 
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místem - ve zdravotnickém zařízení, ve druhém případě 
poskytovatelem), v čem budou spočívat odlišnosti zabezpečení 
(poskytování) této služby; resp. chybí úprava navazující na toto odlišné 
vymezení (viz první odrážka). 
 

Záměr navrhované právní úpravy je třeba objasnit v důvodové zprávě a 
ustanovení § 52a upravit podle účelu navrhované právní úpravy tak, aby byly 
odstraněny výše zmíněné pochybnosti. Obdobné platí i pro ustanovení 
související s § 52a. 
 
4. V návaznosti na výše uvedené navrhujeme například toto znění § 52a 

odst. 1, které je však třeba přizpůsobit zamýšlenému účelu: 
 
        „(1) Sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu jsou 
sociální služby 
a) navazující na paliativní péči, které jsou poskytovány ve zdravotnických 

zařízeních, nebo 
b) poskytované v  přirozeném sociálním prostředí osoby formou terénní 

služby.“.  
 
Pozn.: V tomto návrhu na úpravu § 52a odst. 1, stejně jako v návrhu zákona, 
chybí vymezení formy sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče (na základě ustanovení § 16 lze dojít k závěru, že 
jde o pobytovou službu – viz výše; to však je podle našeho názoru 
nedostatečným vyjádřením). 
 
Rovněž není důvodné, aby možnost poskytovat tyto služby byla omezena jen 
na některé poskytovatele zdravotních služeb, kteří poskytují paliativní péči. 
Poslední věta se vypouští, neboť uvedená skutečnost vyplývá již z 52a odst. 
2. 
nebo 
 
         „(1) Sociálními službami poskytovanými osobám v terminálním stavu 
jsou pobytové sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, 
v nichž se poskytuje paliativní lůžková péče, nebo terénní služby 
poskytované poskytovateli domácí péče, jejíž součástí je paliativní péče, 
nebo poskytovateli sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí. 
K poskytování sociálních služeb podle věty první je třeba oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách a 
zároveň oprávnění k poskytování sociálních služeb.“. 
 
nebo 
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        „(1) Sociálními službami poskytovanými osobám v terminálním stavu 
jsou sociální služby poskytované osobám v paliativní péči poskytovatelů 
zdravotních služeb. Tyto služby jsou 
a) pobytové služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče, nebo 
b) terénní služby poskytované v přirozeném sociálním prostředí.  
K poskytování těchto služeb a paliativní péče jedním poskytovatelem je 
třeba, aby tento poskytovatel byl držitelem oprávnění k poskytování 
sociálních služeb a zároveň oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
podle zákona o zdravotních službách.  
 
5. Ustanovení § 79 (novelizační bod 98) je třeba doplnit tak, aby bylo 

jednoznačně zřejmé, že žadatel o registraci k poskytování sociálních 
služeb podle § 52a (pokud půjde o případ, kdy zdravotní i sociální 
služby bude poskytovat jeden poskytovatel),  je povinen doložit úředně 
ověřenou kopii (nebo jinou „formu“ tohoto dokladu) oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb, v němž bude uvedena jako forma 
zdravotní péče paliativní péče. Například: 

98. V § 79 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní vkládají nové 
odstavce 6 a 7, které znějí: 
 
       „(5) Pokud žadatel žádá o registraci sociálních služeb podle § 52a, 
k žádosti podle odstavce 1 písm. a) přiloží oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb; z tohoto oprávnění musí být zřejmé, že poskytuje 
paliativní péči. 
        (6) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. g) ověřuje a doklady 
uvedené v odstavci 5 písm. h) a i) zajišťuje registrující orgán prostřednictvím 
informačních systémů veřejné správy podle jiných zákonů.“. 
Ve výše navrhovaném znění ustanovení § 79 odst. 5 je třeba zohlednit 
konečné znění § 52a.  
Dále máme za to, že pokud zákon umožní, aby sociální služba podle § 52a 
byla zajišťována na základě smlouvy (viz výše), měla by být doložena i ta. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K čl. I a V Zásadní připomínka. 
Nelze souhlasit s nově navrhovanou „sociální službou pro rodinu“ a 
změnou zákona o sociálně-právní ochraně dětí v předloženém znění.  

 
1. Ustanovením § 34 zákona o sociálních službách se mimo jiné zavádí 

nové zařízení sociálních služeb, a to zařízení služeb pro rodinu, které se 
dále člení (ambulantní zařízení služby pro rodinu, azylové domy pro 
rodiny s dětmi, domy na půl cesty, azylová zařízení pro děti, pobytová 
zařízení pro nezaopatřené děti). V ustanovení § 58 uvedeného zákona se 
pak vymezuje sociální služba, kterou je „služba pro rodinu“ 
poskytovaná výše uvedenými zařízeními sociálních služeb.  

Neakceptováno - rozpor 
 
Ve vymezení žádného druhu sociálních služeb, ať již sociální 
péče nebo prevence, ani v platném znění zákona (zejména jde 
o domovy pro osoby se zdravotním postižením ranou péči či 
krizovou pomoc), a to již od doby jeho přijetí, není vymezena 
dolní věková hranice uživatelů služby, s dvěma drobnými 
výjimkami (domy na půl cesty, kde je věková hranice 
omezena zletilostí, a sociálně aktivizační služby pro seniory, 
kde je dolní hranice uživatelů služby omezena „důchodovým 
věkem“). Podle § 79 odst. 5 písm. d) v platném znění je 
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2. V návaznosti na změny zákona o sociálních službách se novelizuje 
zákon o sociálně-právní ochraně dětí a zavádí se  

- ústavní zařízení, kterým je „zařízení (ústav) pro péči o děti nebo 
mládež, které na základě smlouvy nebo rozhodnutí soudu poskytuje 
pobytové (lůžkové) služby a plné přímé zaopatření podle § 7 odst. 4 
zákona o státní sociální podpoře dítěti bez doprovodu dospělé osoby“, a  

- azylové zařízení, kterým je „ústavní zařízení, v němž se poskytují 
pobytové služby na přechodnou dobu zpravidla nejvýše 6 měsíců dítěti, 
které se ocitlo pro krizovou sociální situaci rodiny ve stavu nedostatku 
řádné péče nebo bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku 
úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, nebo je-li jeho život, jeho 
normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo 
narušen, které je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané nebo 
které se ocitlo v prostředí nebo situaci, které závažným způsobem 
ohrožují jeho základní práva“. 

Výše uvedená úprava nerespektuje skutečnost, že jde-li                   o 
„pobytová“, resp. „ústavní zařízení“ pro děti do tří let věku, poskytují péči 
těmto dětem dětské domovy pro děti do tří let věku (viz § 43 a násl. zákona 
č. 372/2011 Sb.). V těchto domovech pro děti do 3 let věku jsou poskytovány 
zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou 
vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, 
zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo 
dětem zdravotně postiženým, přičemž zaopatřením se rozumí stravování, 
ubytování, ošacení a výchovná činnost. 

Požadujeme dotčená nově navrhovaná nebo novelizovaná ustanovení zákona 
o sociálních službách a zákona o sociálně-právní ochraně dětí upravit tak, 
aby bylo zřejmé, že péče je určena dětem od tří let věku. Rovněž je třeba 
upravit důvodovou zprávu, včetně RIA, o bližší charakteristiku těchto 
zařízení tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že nejde o zásah do působnosti 
rezortu zdravotnictví.  

vymezení „okruhu osob, pro které je sociální služba určena 
včetně věkové hranice“ součástí žádosti o registraci služby a 
následně vydaného oprávnění k poskytování sociálních 
služeb. Obdobně pak podle návrhu je součástí řízení o 
registraci vymezení nepříznivé sociální situace a okruh osob, 
pro které je sociální služba určena. MPSV nevidí důvod, aby 
tato metoda úpravy byla jakkoli měněna. Návrhem se přitom 
nijak nezasahuje do úpravy předpisů z oblasti poskytování 
zdravotních služeb. Třeba jen dodat, že § 43 odst. 1 zák. o 
zdr. službách vymezuje horní věkovou hranici uživatelů 
sužeb dětských domovů pro děti do 3 let jen orientačně 
(„zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let 
věku“), tzn., že věková hranice tří let není fakticky závazná 
ani podle předpisů zdravotnických a může být naopak 
posunována směrem nahoru; obdobně by musela být 
v rozporu s ustálenou metodou úpravy přepisů sociálních 
služeb věková hranice upravena stejným způsobem, tedy 
užitím slov, že „je určena dětem zpravidla od tří let věku“, 
nešlo by tak o normativně závazný text, proto takové 
nevhodné upřesnění považujeme současně i za nadbytečné. 
 
 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Čl. I body 77 
a 79 

Zásadní připomínka. 
V navrhovaném ustanovení § 73 o odstavec 6 se stanoví, že    „úhrada za 
sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu ve speciálních 
lůžkových zařízeních hospicového typu se stanoví ve výši přiznaného 
příspěvku.“.  
Z nově navrhovaného § 75 odst. 1 písm. e) vyplývá, že za „poskytování 
služeb poskytovaných osobám v terminálním stavu formou terénní služby (§ 
52a) …. hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném 
smlouvou, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak. Maximální výši úhrady 

Vysvětleno 
V rámci poskytování základní činnosti pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí pomůže sociální pracovník poskytovatele o 
příspěvek na péči požádat, takto provádí i žádosti o zvýšení 
PnP. Z charakteru služby a okruhu osob, kterým je služba 
určena lze usuzovat, že PnP bude přiznán. V případě, že by 
došlo k úmrtí osoby, postupuje se podle §16. Stejná situace 
může nastat v případě, že přichází osoba do služby Domov 
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stanoví prováděcí právní předpis.“. 
Upozorňuje se, že v případě osob v terminálním stavu, kterým je v rámci 
lůžkové péče poskytována paliativní péče, nemusí jít vždy  o osoby, kterým 
byl přiznán příspěvek, resp. o případ, kdy bylo žádáno o příspěvek. 
V takovém případě není zřejmé, pokud bude těmto osobám poskytována 
sociální služba podle § 52a, jak bude postupováno při její úhradě. Rovněž 
není důvodné, aby byly tyto osoby z možnosti čerpat sociální službu podle § 
52a vyloučeny. 
 
Dotčená ustanovení je třeba upravit tak, aby byla upravena úhrada za sociální 
službu podle § 52a ve všech jejích možnostech čerpání. 

sociální péče. 
 
Další právní úprava je v tomto směru nadbytečná. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Nad rámec 
návrhu  

Zásadní připomínka. 
 

Navrhovanou novelou zákona o sociálních službách se sjednocuje „domov 
pro seniory“ a „domov se zvláštním režimem“ do nového zařízení sociálních 
služeb, kterým je „domov sociální péče“. Je tedy nezbytné tuto změnu 
zohlednit     i v jiných zákonech, než jsou součásti  navrhované novely, jichž 
se tato změna dotýká. Jde o zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů   (v 
této souvislosti upozorňujeme i na zákon č. 565/1990 Sb.,       o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).  
 
Požadujeme za část pátou návrhu zákona vložit část šestou a sedmou (změna 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o ochraně veřejného 
zdraví) 
 

Akceptováno,  
 
bude doplněno - přechodné ustanovení – legislativně 
technická připomínka. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

RIA Zásadní připomínka. 
K RIA - Vyhodnocení nákladů a přínosů zvolené varianty 1 (počínaje str. 55) 
 
1. Nelze souhlasit s tvrzením uvedeným na str. 55 (text pod tabulkou), že 

nedošlo ke snížení objemu financí, resp. o nárůstu objemu financí 
vynakládaných na zajištění ústavní péče o děti. Pokud je v RIA uvedeno 
takové tvrzení, mělo by být doloženo reálnými čísly. Např. v textu je 
uvedeno: „na pokles počtu umístěných dětí však systém nereagoval 
snížením počtu lůžek ani snížením objemu financí“. Ve skutečnosti 
došlo ke snížení počtu lůžek ve zdravotnických zařízení pro děti mezi 
lety 2013 – 2015 o 168.  

 
2. K textu pod nadpisem „Nákladovost služby pro rodinu poskytované v 

pobytové formě“ (str. 55) 
 

Neakceptováno – rozpor 
 
Návrh nerozlišuje zařízení, provozovaná soukromými 
zřizovateli na straně jedné, a veřejnými zřizovateli na straně 
druhé, které má zřejmě připomínkové místo na mysli pod 
slovy „školská a zdravotnická zařízení“, která mohou být 
stejně jako stávající zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc zřizována jak soukromými, tak i veřejnoprávními 
subjekty. Stejně tak neplatí, že soukromými zřizovateli jsou 
„poskytovatelé sociálních služeb“. Služby sociální, školské i 
zdravotní i dnes mohou poskytovat jakékoli subjekty, mají-li 
k tomu příslušné oprávnění, není tak zřejmé, co se 
připomínkou vůbec myslí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



329 
 

Podle tvrzení uvedeného v této části RIA se předpokládá částečné 
omezení lůžek, která jsou v současné době provozována při školských 
nebo zdravotnických zařízení. Není však zřejmé, jak a na základě čeho 
by mělo k takovému omezení dojít. Nejsou dostatečně vysvětleny 
důvody, proč by měla být zachována zařízení provozovaná soukromými 
zřizovateli a omezeny pouze počty lůžek ZDVOP při školských a 
zdravotnických zařízeních. Z důvodové zprávy ani z RIA není zřejmé, 
zda soukromí zřizovatelé (poskytovatelé sociálních služeb) poskytují 
dotčené služby lépe a výrazně levněji při zachování kvality služeb 
(péče). 
 
Požadujeme RIA ve smyslu výše uvedeného doplnit. 

 
Moravskoslezský 

kraj 
Obecně OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

MSK navrhuje k transformaci ochranných opatření ze systému sociálně 
právní ochrany dětí, zejména u zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
(ZDVOP), které je dosud upraveno v zákoně o sociálně právní ochraně dětí 
(§ 42), aby byla přenesena dosavadní pravidla vyplývající pro tato zařízení 
do pravidel poskytování sociální služby dle navrhovaného ustanovení § 58 
zákona o sociálních službách a souvisejících, a to v rozsahu zachování 
dlouhodobé specializované péče v souladu s výkonem sociálně právní 
ochrany dětí, včetně zachování preventivních nástrojů u orgánů sociálně 
právní ochrany dětí a stanovení povinností k intenzivní spolupráci a 
komunikaci mezi orgány sociálně právní ochrany dětí a zařízeními sociálních 
služeb zejména pro rodiny s dětmi.   
Odůvodnění: 
Zařízení, která v současnosti poskytují ochranu nezletilým dětem, mají 
specifický charakter a poskytují zcela speciální ochranu, proto je nezbytné, 
aby byla pravidla pro tato zařízení určena i nadále velmi explicitně a 
komplexně. Sociální služby mají obecně charakter podpůrných opatření, 
která nemají povahu sankčních nebo nucených opatření, avšak zařízení 
ZDVOP, příp. další činnosti při výkonu sociálně právní ochrany dětí, má 
povahu intenzivnější ochrany s využitím přijímání ochranných opatření a 
zejména kompetencí soudů, což už samo o sobě znamená mnohdy 
autoritativní zásah do práv rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte 
apod. Při výkonu sociálně právní ochrany dětí je nezbytné využívat i prvky 
preventivních opatření, které však lze využívat pouze tehdy, pokud jsou jasně 
nastaveny kompetence, povinnosti a odpovědnost jednotlivých subjektů a 
orgánů. V opačném případě systém nebude schopen zajistit dětem adekvátní 
ochranu jejich zájmů a uspokojování jejich potřeb.  

Vysvětleno  
 
V úpravě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, se ruší duplicitní úprava ambulantních služeb 
poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, které jsou obsahově totožné se sociálními 
službami pro rodiny a děti. Pokud jde o pobytová zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), jedná 
se svým charakterem rovněž o pobytovou sociální službu, 
jejíž setrvání v režimu zákona č. 359/1999 Sb. není důvodné. 
V zákoně č. 359/1999 Sb. zůstává ponechána pouze úprava 
pověření k výkonu specifických služeb v oblasti náhradní 
rodinné péče, neboť tyto služby nelze v tuto chvíli dost dobře 
podřadit pod sociální služby vzhledem k obtížnému 
vymezení „nepříznivé sociální situace“, na kterou by 
v případě zájemců o náhradní rodinnou péči měly takové 
služby reagovat. 

Výkon SPOD vychází z trochu jiných principů než 
poskytování služeb, což platí ale POUZE pro orgány 
veřejné moci (tedy dle § 4 odst. 1, § 10, 11, 17, 52, 53, 61 
zák. č. 359/1999 Sb. a souv.). Jde-li o poskytování 
„sociálně-právní ochrany“ podle § 4 odst. 2 písm. d), § 8, 9 
a 48 až 50a, tedy o poskytování služeb, žádné jiné principy 
než které platí při poskytování sociálních služeb obecně, tu 
nejsou (srov. již důvodovou zprávu k zák. č. 359/1999 Sb. 
z roku 1999). Principem je konsensus, smlouva a absence 
„donucujících“ mechanismů ze strany poskytovatele 
(„pověřené osoby“) vůči klientům. 
 
MSK k tomu uvádí: 
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Trvá na připomínce v tom smyslu, že celá řada ochranných 
mechanismů nezletilého dítěte v navrhované úpravě už 
nebude řešena. Např. smlouvu o poskytnutí pobytové 
sociální služby (např. v pobytovém zařízení pro děti – dnes 
ZDVOP, v domě na půl cesty) může na dobu tří měsíců 
uzavřít i dítě samo od 15 let bez vědomí rodičů či OSPOD a 
ještě u domu na půl cesty anonymně.  
 
Odůvodnění: 
V současné době je možné uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v domě na půl cesty od zletilosti. U zařízení  
ZDVOP je podmínkou pro žádost ze strany dítěte souhlas 
rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte; pokud 
nebylo možné souhlas zajistit, bylo potřeba jej nahradit 
rozhodnutím soudu. Dle předloženého návrhu soud 
rozhoduje jen, pokud má být dítě v zařízení pro děti déle 
než 6 měsíců. Je tak zřejmé, že mechanismy ochrany se 
sníží.  
Viz např. pravomoce ředitele zařízení dle § 42a odst. 3 a 4 
zákona o SPOD, kdy tyto kompetence jsou výkonem státní 
správy a podléhají principům a postupu dle správního řádu. 
Tj. i zařízení ZDVOP a pověřené osoby mohou mít 
kompetence veřejnoprávního charakteru.  
 
Vysvětlení MPSV 
Připomínkové místo si ustanovení právního řádu, vztahující 
se k dílčí svéprávnosti nezletilých vykládá nesprávně. Již 
dnes platí podle § 8 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., že dítě 
má právo požádat … zařízení sociálně-právní ochrany, … 
pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatele 
zdravotních služeb o pomoc při ochraně svého života a 
dalších svých práv; tyto … právnické a fyzické osoby a 
pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající 
pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí 
rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. 
Toto ustanovení se týká samozřejmě i jakýchkoli služeb 
pobytových, a to i mimo sociálně-právní ochranu dětí nebo 
sociální služby. Toto ustanovení je třeba vykládat v souladu 
s § 31 občanského zákoníku, podle něhož platí: má se za to, 
že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je 
způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným 
rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku, a 
v souladu s § 892 odst. 1 občanského zákoníku, podle 
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něhož rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při 
právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé, tedy 
k právním jednáním, včetně uzavírání smluv o poskytnutí 
jakýchkoli služeb a to i pobytových, zákonní zástupci své 
dítě zastupují jen v případě, že samo dosud není způsobilé. 
Věková hranice 15 let plně odpovídá skutečnosti, že podle § 
35 obč. zák. mj. nezletilý, který dovršil patnáct let, se může 
zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního 
předpisu, přičemž podle § 34 odst. 1 písm b) zákoníku 
práce pracovní smlouva musí obsahovat místo nebo místa 
výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, a 
samozřejmě že takové místo může být odlišné od místa 
dosavadního bydliště mladistvého. Rovněž tak je třeba 
připomínkovému místu připomenout, že podle § 10 odst. 10 
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech; 
§ 2 odst. 3, § 4 odst. 4 zák. č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, mladistvý starší 15 let sám ohlašuje změnu 
místo svého trvalého pobytu a žádá v té souvislosti o změnu 
občanského průkazu. V neposlední řadě pak podle § 18 
odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 
věcech mládeže platí, že soud pro mládež a v přípravném 
řízení státní zástupce může mladistvému uložit výchovnou 
povinnost, kterou stanoví, aby zejména bydlel s rodičem 
nebo jiným dospělým, který je odpovědný za jeho výchovu. 
Jako výchovné omezení je nezletilému podle § 19 odst. 1 
písm. g) téhož zákona možno navíc uložit, aby neměnil bez 
předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi místo svého 
pobytu. Přitom jako opatření podle tohoto zákona se 
samozřejmě mladistvému neukládají duplicitně nějaké 
právní povinnosti, které by mu tak jako tak vyplývaly 
z práva obecně, ale ukládá se mu, aby něco konal, opominul 
nebo strpěl, co by bez výslovného uložení takového 
opatření jinak nemusel (bydlet s rodiči, neměnit bez 
souhlasu příslušného orgánu místo svého pobytu). Nakonec 
je nezbytné upozornit, že podle § 2279 odst. 2 občanského 
zákoníku platí, že nájem bytu po jeho přechodu podle 
odstavce 1 skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, 
kdy nájem přešel. … to neplatí v případě, že osoba, na 
kterou nájem přešel, nedosáhla ke dni přechodu nájmu věku 
osmnácti let; v tomto případě skončí nájem nejpozději 
dnem, kdy tato osoba dosáhne věku dvaceti let. Jinými 
slovy, i nájemní právo předpokládá, že oprávněným 
nájemcem bytu je i osoba nezletilá (je jí v té souvislosti 
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poskytnuta pouze zvýšená ochrana při přechodu nájmu). 
V této souvislosti je tak třeba mít za to, že ani dnes nelze 
v případě mladistvých klientů aplikovat stávající ustanovení 
§ 42 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb. (jde-li o dítě, které se 
umisťuje do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
na základě skutečnosti uvedené v odstavci 2 písm. b) a d), je 
obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen 
neprodleně podat návrh soudu na nařízení předběžného 
opatření, pokud nelze do doby, do níž musí o předběžném 
opatření rozhodnout soud, zajistit souhlas rodiče nebo jiné 
osoby odpovědné za výchovu dítěte s pobytem dítěte v 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), neboť 
omezující hypotéza, zakládající důvody pro podání návrhu 
na předběžné soudní opatření o náhradní péči je uvedena v 
§ 924 občanského zákoníku, v § 452 zákona o zvláštních 
řízeních a v § 16 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., tak, že se 
vyžaduje stav nedostatku řádné péče anebo skutečnost, že 
život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý 
zájem vážně ohrožen nebo narušen. Tak tomu mladistvého, 
který je podle občanského zákoníku, zákoníku práce i 
předpisů upravujících evidenci obyvatel, ve věcech 
svobody pohybu a pobytu zcela svéprávný, zásadně být 
vůbec nemůže. Tomu ostatně plně svědčí i výklad k zákonu 
o Policii ČR, kde se uvádí, že potřebu vrátit nezletilou 
osobu do rodičovské nebo jiné obdobné péče nelze 
automaticky vyvozovat z pouhého faktu, že osoba je 
nezletilá. Zatímco u osoby mladší 15 (14) let (dítě) je třeba 
v zásadě vycházet z toho, že setrváváním mimo uvedenou 
péči ohrožuje sama sebe na životě a zdraví, u osoby 
mladistvé (do 18 let) toto paušálně tvrdit nelze. Osoby 
mladistvé jsou v některých případech schopné se o sebe 
postarat. Je tedy třeba v případě 17leté osoby, která se 
vzdálila z rodičovské péče a nechce v ní již setrvávat, vždy 
zvažovat, zda je nezbytné jí zajišťovat za účelem navrácení 
do této péče. Pokud např. má kde bydlet, je schopná se o 
sebe postarat, nebo se o ni postará osoba blízká, zvláště 
pokud je v rodičovské péči objektem zanedbávání nebo 
poškozujícího jednání, není zde dána nezbytnost jejího 
navrácení do rodičovské či jiné obdobné péče. (Vangeli B. 
Zákon o Policii České republiky, C. H. Beck, Praha: 2009, 
str. 134). 

Připomínkové místo tedy požaduje pro oblast 
poskytování pobytových služeb takovou úpravu, která je 
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v rozporu se základními předpisy, upravujícími 
svéprávnost nezletilých i v oblasti pobytové, což odporuje 
jak zákonu (§ 16 občanského zákoníku: právní osobnosti ani 
svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, 
nepřihlíží se k tomu), tak i ústavnímu pořádku ČR (Čl. 1 
odst. 1 Listiny základních práv a svobod: základní práva a 
svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a 
nezrušitelné). 
 
Jde-li o pravomoci ředitele uvedené dnes v § 42a odst. 3 a 4, 
jedná se o obsahově identickou úpravu, jako obsahuje zákon 
č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských 
zařízeních, na níž je již dnes odkazováno v § 48 odst. 4 
zákona o sociálních službách, a tato úprava podle návrhu 
novely má platit i pro dotčené krizové pobytové zařízení pro 
děti. Není tak pravda, že se nějaké „mechanismy ochrany 
sníží“, neboť jsou totožné. Neboť je připomínka v tomto 
rozsahu věcně nepravdivá, nelze ji vypořádat ani považovat 
za rozpor. 

Moravskoslezský 
kraj 

Obecně OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
MSK navrhuje sloučení služby sociální péče – osobní asistence (dle § 39) a 
pečovatelské služby (§ 40).  Odůvodnění:  
U těchto sociálních služeb jde o shodný charakter a cílovou skupinu osob, 
jimž jsou služby poskytovány. Bylo by proto efektivnější a z hlediska praxe 
vhodnější tyto sociální služby spojit v jednu komplexní.  Touto změnou by 
došlo ke zjednodušení situace jak na straně poskytovatelů, tak na straně 
uživatelů sociální služby 
 

Připomínkové místo změnilo připomínku na „doporučující“.  
 
Vysvětleno 
 
Služba osobní asistence je a pečovatelská služba jsou dvě 
rozdílné služby. Rozsah úkonů poskytovaných v rámci 
základních činností stanovuje prováděcí předpis odlišně jak 
v případě stávající úpravy, tak v případě připravované 
úpravy. 

 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Obecně OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
MSK navrhuje, aby: 

- došlo ke sjednocení v uvádění základních činností ve výčtu dle § 
35 odst. 1 se zněním základních činností uváděných ve výčtech 
v rámci jednotlivých sociálních služeb,  

- za volitelné základní činnosti byly v rámci jednotlivých sociálních 
služeb definovány činnosti např. aktivizační a sociálně terapeutické 
činnosti, naopak výchovné a vzdělávací, nebo činnosti zaměřené 
na zajištění základních potřeby, by měly být posuzovány vždy jako 
základní nikoliv však volitelné.  

Odůvodnění: 
Ve výčtu činností je v ustanovení § 35 odst. 1 písm. f) uvedena činnost – 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, avšak např. u § 58 odst. 6 jsou 

Vysvětleno 
 

MPSV odstupuje od návrhu základních volitelných činností. 
Odstraní se tedy návrh § 35 odst. 3. Základní činnosti se 
aktualizují dle stavu vypořádání. 
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uvedeny už jen výchovné a vzdělávací činnosti. Je však nezbytné jednak 
dodržovat uvedení činnosti v rámci jednotlivých služeb v tom rozsahu, v 
jakém jsou uvedeny ve výčtu činností v § 35, a jednak je nepochybné, že 
v pobytových zařízeních pro děti jsou aktivizační činnosti nezbytné.  

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 1 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 1 odst. 1:  
MSK navrhuje, aby ustanovení odst. 1 znělo takto:  
„Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým 
osobám v nepříznivé sociální situaci (dále jen "osoba") prostřednictvím 
sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k 
poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v sociálních službách, 
činností sociální práce ve veřejné správě a v oblasti sociálních služeb, 
inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v 
sociálních službách.“ 
Odůvodnění: 
V ustanovení § 1 odst. 1 je třeba změnit text ustanovení resp. slovosled tak, 
aby bylo zřejmé, že se upravují tímto zákonem „činnosti sociální práce“ 
v sociálních službách i ve veřejné správě v rozsahu sociální práce 
vykonávané sociálními pracovníky a dle vyjmenovaných zvláštních zákonů. 

Vysvětleno 
 
 
Z hlediska systematiky zákona není možné upravovat oblast 
sociální správy, která je upravena samostatným zákonem, je 
možné v § 1 uvádět pouze „činnost sociální práce 
v sociálních službách“. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 3 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 2 odst. 2:  
MSK navrhuje na konec textu doplnit text: „Jestliže je třeba zabezpečit 
potřeby nezletilého dítěte má přednost pěstounská péče na přechodnou dobu 
podle zvláštního zákona1/ před službou pro rodinu dle § 58 odst. 2 písm. c) a 
d)“. 
Pozn. pod čarou:  
Ad 1/  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Odůvodnění: 
Je potřeba nastavit přednosti nejen mezi využitím sociálních služeb, ale také 
při využití jiných institutů zajišťujících ochranu a podporu, a to zejména u 
ochrany nezletilých dětí. Je potřeba jasně nastavit, že má přednost 
individuální péče o děti před péčí institucionální. 

Připomínkové místo mění připomínku ze zásadní na 
doporučující. 
 
Vysvětleno 

 
Tyto principy vyplývají explicitně z občanského zákoníku a z 
§1, § 5 a § 9a odst. 2 zák. č. 359/1999 Sb. 
 
 
  

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 4 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 3 písm. b): 
Je nezbytné na konec textu doplnit text: „snížení schopností zajistit si a 
udržet si bydlení“. 
Odůvodnění: 
MSK navrhuje jako nezbytné reagovat ve vymezení nepříznivé sociálně 
situace, jejichž vznik je odvislý od snížené schopnosti zajistit si nebo udržet si 
bydlení.  

Připomínkové místo změnilo připomínku na „doporučující“.  
 
Vysvětleno 
 
Jedná se o příliš konkrétní požadavek, který je již v definici 
obsažen, například v části textu „ pro krizovou sociální 
situaci“. Bude ale zapracováno jako prováděcího předpisu 
k nepříznivým sociálním situacím.   
 

Moravskoslezský Čl. I bod 6 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA Vysvětleno 
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kraj K ustanovení § 3 písm. l):  
MSK navrhuje, aby vymezení pojmu „rodina“ bylo více určité a vyjádřeno 
způsobem umožňujícím jeho aplikaci.  
Odůvodnění:  
Vymezení a definice „rodiny“ je příliš neurčité a nemusí být pro využití 
v praxi dobře uchopitelné.  

 
Od návrhu definice MPSV odstupuje 
  

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 11 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 12 odst. 5: 
MSK navrhuje v poslední větě ustanovení na jeho konec doplnit text: „pro 
účely přídavku na dítě“.  
Odůvodnění: 
Je nezbytné stanovit, dle kterého ustanovení (resp. pro účely které dávky) se 
okruh společně posuzovaných osob bude posuzovat, neboť jiný okruh osob 
společně posuzovaných je pro dávku příspěvek na bydlení a jiný okruh 
společně posuzovaných osob pro přídavek na dítě. Nelze tak odkázat obecně 
na zákon o státní sociální podpoře, neboť by nebylo postaveno najisto, které 
osoby mají být společně posuzovány. Jestliže bude využito určení společně 
posuzovaných osob shodně jako pro účely dávky – přídavek na dítě, jde o 
dávku určenou pro rodinný systém (daný okruh společně posuzovaných 
osob) jako u příspěvku na péči. 

Vysvětleno 
 

 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 12 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 14a odst. 1: 
MSK navrhuje doplnit za uvedení ustanovení „§ 52“ text: „nebo § 52a“.  
Odůvodnění:  
Shodná situace může nastat nejen při čerpání zdravotní péče v průběhu 
poskytování sociální hospitalizace dle § 52, ale také při poskytování 
zdravotní péče v hospicové péči dle navrženého ustanovení § 52a.  

Akceptováno 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 20 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 25 odst. 2:  
MSK navrhuje na konec ustanovení doplnit text: „nejdéle do 30 dnů od 
provedení sociálního šetření“. 
Odůvodnění: 
Je navrhováno, aby úřad práce zaslal bezodkladně záznam o provedeném 
sociálním šetření k okresní správě, tzn., že není stanovena konkrétní lhůta, 
jde však o správní řízení a proto by měla být lhůta určena.  

Připomínkové místo změnilo připomínku na „doporučující“.  
 
Vysvětleno 

 
Nadbytečné, má-li být něco realizováno bezodkladně, není 
důvod stanovovat lhůtu. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 26 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 34:  
MSK navrhuje, aby v § 34 bylo definováno, že poskytovatelem sociálních 
služeb (byť nevyžaduje registraci) jsou i zdravotnická zařízení poskytující 
pobytové sociální služby – tj. sociální hospitalizace dle § 52 a dále speciální 
lůžkové zdravotnické zařízení hospic dle § 52a, popř. dětský domov. 
Odůvodnění: 
Je nezbytné tyto zařízení doplnit do § 34 sociální hospitalizaci a hospicovou 

Vysvětleno 
 
Nejedná se o sociální službu, nedochází k registraci, pouze 
k zápisu do registru a to vyjma nově navrženého § 52a. Ale 
tam se jedná o zařízení zdravotnické a sociální služba se 
v něm poskytuje vlastně v terénní a částečně ambulantní 
formě, tudíž nejedná se o zařízení poskytující sociální služby 
a tedy není možné jej specifikovat v § 34.  
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péči do výčtu zařízení a aby úprava navazovala na uvedení těchto zařízení 
v ust. § 7 a § 14a. 

 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 26 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 34 odst. 1 písm. k): 
MSK navrhuje do ustanovení doplnit zařízení služeb pro rodinu, a to o 
poradny manželské a rodinné uvedené v § 58 odst. 8.  
Odůvodnění: 
Jestliže jsou v ustanovení § 34 uvedena zařízení v rozsahu ustanovení § 58, 
je potřeba doplnit i poradny dle § 58 odst. 8 do § 34. Nadto je potřeba 
opravit nesourodou skutečnost, že poradny byly vypuštěny v ustanovení § 37 
odst. 3, není zřejmé, zda bylo cílem uvést, že poradny neposkytují odborné 
poradenství.  

Akceptováno jinak 
 

§ 34 písm. k)  bude upraven podle nového znění změněného 
§ 58. 

 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 27 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 35 odst. 1: 
MSK navrhuje doplnit základní činnosti na konec textu nové písm. u): 
„pomoc a podpora při zajišťování a udržení si bydlení“ 
Odůvodnění: 
Jestliže je jednou ze služeb např. azylové bydlení dle § 57 a služby pro 
rodiny související mimo jiné i s bydlením dle § 58 je nezbytné zařadit jako 
jednu ze základních činností – pomoc při zajištění si a udržení si bydlení a 
s tím pak související činnosti, a to pro osoby, jejichž situace vyžaduje nejen 
akutní ale i průběžnou podporu a specifický individuální přístup, který by 
vedl k získání kompetencí k získání a zejména udržení si bydlení.      

Připomínkové místo změnilo připomínku na „doporučující“.  
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 36:  
MSK navrhuje upravit ustanovení § 36 tak, aby reagovalo na navrhované 
změny v § 34, pro účely zabezpečení zdravotní péče v zařízeních sociálních 
služeb (např. zdravotní péče u služeb pro rodinu s dětmi).  
Odůvodnění:  

S ohledem na skutečnost, že je navrhována podstatná změna ustanovení 
§ 34 je nezbytné tyto změny promítnout také do ustanovení § 36, v němž 
se odkazuje zákon na ustanovení § 34 v konkrétních dílčích písmenech, 
které se však návrhem z hlediska obsahu mění. 

Vysvětleno 
 
Realizuje se samostatná novelizace zákona o sociálních 
službách pro oblast zdravotně sociální, v této novelizaci 
nebude měněno. Klientela u nově navrhovaných služeb pro 
rodinu nemá zapotřebí intenzivní ošetřovatelské péče. Proto 
tyto služby budou zařazeny do služeb prevence a zdravotní 
péče bude poskytována jako v preventivních službách. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 32 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 40: 
MSK navrhuje doplnit odstavec, který bude definovat – co se považuje za 
zařízení pečovatelské služby.  
Odůvodnění: 
V § 40 je v odst. 1 (souvisí s nově navrženým ustanovením § 34 odst. 1 písm. 
a) uvedeno, že se pečovatelská služba provádí v domácnosti nebo v zařízení. 
Zařízení pečovatelské služby však není nijak vymezeno.  

Vysvětleno 
 
Pečovatelská služba nakonec zůstane beze změny a MPSV 
udělá výklad přes metodický pokyn.  
 

K tomu MSK uvádí:  
Připomínku ze zásadní mění na doporučující. 

 
Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že „střediska osobní hygieny“ nejsou 
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v současné době legislativně upravena, neboť naposled byly 
upravena ve vyhlášce MPSV k provádění zákona o sociálním 
zabezpečení č. 100/1988 Sb., ve znění do 31. 12. 2006, v ust. 
§ 106 a dále v ustanovení § 45 zákona č. 114/1988 Sb., o 
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, toto 
vymezení chybí. Od výše uvedené doby nemá toto středisko 
legislativní úpravu. Je zřejmé, že nejen v současnosti, ale i 
v předloženém návrhu, přetrvává situace, kdy je uvedeno, že 
pečovatelská služba se vykonává terénně či ambulantně, a to 
v domácnostech klientů nebo v zařízeních pečovatelské 
služby. Chybí však bližší vymezení. Vysvětlení, že se jedná 
o střediska osobní hygieny, pokud toto není uvedeno 
v zákoně, není dostatečné, když je zřejmé, že i dříve toto bylo 
uvedeno v zákoně explicitně.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 35 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 43:  
MSK navrhuje zachovat a včlenit sociální službu dle § 43 – podpora 
samostatného bydlení do oblasti služeb sociální prevence včetně úpravy resp. 
rozšíření cílové skupiny osob odpovídající cílové skupině u služeb sociální 
prevence (§ 53).  
Odůvodnění:   
Sociální služba – podpora samostatného bydlení je pro určité cílové skupiny 
osob nezbytná. Naopak by mělo dojít k rozšíření cílové skupiny osob, u nichž 
je potřeba poskytovat pomoc a podporu při řešení situací, které mohou 
znamenat pro osoby ohrožení sociálním vyloučením, včetně hrozby spojené 
se ztrátou např. bydlení. Služba podpora samostatného bydlení cílí 
především na udržení bydlení, setrvání v přirozeném prostředí. Navrhujeme 
rozšířit cílovou skupinu sociální služby podpora samostatného bydlení o 
osoby bez přístřeší a osoby závislé. 

Akceptováno jinak 
 
§ 43 a služba Podpora samostatného bydlení zůstane ve 
stávajícím znění zákona 
  
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 36 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 44 odst. 1:  
MSK navrhuje doplnit mechanismus možnosti prodloužení max. doby 
poskytování z důvodů zřetele hodných nad dobu 3 měsíců a specifikaci, zda 
jde o 3 měsíce nepřetržitě, popř. v průběhu roku za všechna období v součtu 
apod. 
Odůvodnění:  
Nově je navrhováno omezení max. doby poskytování odlehčovací služby na 3 
měsíce. Je však nezbytné vzít v úvahu, že může u pečující osoby nastat delší 
doby např. léčby po operačním zákroku apod. Z tohoto důvodu by neměla být 
doba maximálního poskytování služby nastavena pevným rozsahem, ale měla 
by být možnost ji prodloužit, pokud jsou k tomu vážné důvody. Je také třeba 
vymezit, zda jde o časový úsek nepřetržitý nebo se období v průběhu roku 

Akceptováno jinak 
 
Na základě dalších připomínek bude upraveno následovně - 
na dobu nejdéle 3 měsíce v průběhu jednoho kalendářního 
roku. 
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načítají.    
Moravskoslezský 

kraj 
Čl. I bod 40 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K ustanovení § 47 odst. 3:  
MSK navrhuje upravit text ustanovení shodně s ustanovením § 48 odst. 3.  
Odůvodnění: 
Tak jako v domovech pro osoby se zdravotním postižením i v týdenních 
stacionářích jsou výchovné a vzdělávací činnosti poskytovány pro osoby 
starší 18 let.  

Akceptováno jinak 
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zůstanou ve 
stávající úpravě zákona. 

 
  

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 45 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 49:  
MSK navrhuje doplnit do ustanovení pravidlo: „Režim v domovech při 
poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám osob“.  
 
Odůvodnění:  
Zrušením zařízení dle dosavadního ustanovení § 50 – domovy se zvláštním 
režimem bude docházet k tomu, že ve shodném zařízení bude péče 
poskytována jak osobám se zdravotním postižením fyzickým, ale bez 
duševního postižení, a osobám, které mají naopak poměrně zásadní duševní 
onemocnění (včetně osob - uživatelů návykových látek, s osobami s duševní 
demencí) představující snížení schopnosti samostatného jednání, popř. se 
zvýšením rizik ohrožení dané osoby či jejího okolí. Tímto přístupem by 
docházelo k  výraznému snížení kvality péče pro všechny cílové skupiny osob. 
Je nezbytné přijmout takové legislativní pravidlo, které by chránilo obě 
cílové skupiny osob vzájemně. 
Přestože spojením zařízení dojde mnohdy ke stabilizaci osob v zařízeních, 
neboť nebudou muset být přemisťovány např. z jednoho domova do druhého 
dle změny jejich zdravotního stavu – tj. cílové skupiny, ale mělo by dojít 
nezbytně alespoň k tomu, že budou tyto cílové skupiny odděleny v rámci 
oddělení, podlaží apod.   
S ohledem na uvedené by měl být pro osoby s vymezeným zdravotním a 
duševním stavem zachován i speciální režim obdobně jako je tomu dosud u 
cílové skupiny osob dle § 50, a to s ohledem na potřebu zajištění bezpečí 
těchto osob samotných i jejich okolí.  

Akceptováno jinak 
 
Poskytování sociálních služeb v domovech sociální péče je 
přizpůsobeno specifickým potřebám osob. 

 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 45 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 49 odst. 1:  
MSK navrhuje nové znění: 
„V domovech se sociální péčí se poskytují pobytové služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, osobám s demencí, osobám s 
chronickým duševním onemocněním, osobám se závislostí na návykových 
látkách a osobám, které vedou rizikový způsob života, jejichž situace nebo 
zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby“. 
Odůvodnění:  
Navrhované znění je velmi složité a nepřehledné. Navrhujeme proto 

Vysvětleno  
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zjednodušit odst. 1 spojením dvou samostatných vět. Rovněž navrhujeme 
uvést obecně cílovou skupinu osoby s demencí, aniž by byly dále 
rozepisovány jednotlivé druhy demence. 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 47 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 49 odst. 3:  
MSK navrhuje doplnit písm. c) znění: 
„c) pomoc osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem spojeným s umíráním 
a úmrtím blízké osoby“. 
Odůvodnění:  
Je vhodné do výčtu základních činností volitelných doplnit i pomoc osobám 
blízkým k vyrovnání se s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím blízké 
osoby. 

Vysvětleno 
 
Základní volitelné činnosti se ruší, tato činnost je specifická 
a není možné jí dát do základních činností povinných pro 
služby dle § 49. 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 57 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 58:  
MSK navrhuje upravit ustanovení, neboť navrhované ustanovení neobsahuje 
celou řadu pravidel a činností, které je potřeba u této cílové skupiny osob 
zabezpečit. Tyto činnosti a případné kompetence je nezbytné doplnit a 
propojit s kompetencemi vyplývajícími dosud ze zákona o sociálně právní 
ochraně dětí. Je tak nezbytné upravit postupy, povinnosti a kompetence 
orgánům sociálně právní ochrany dětí a subjektům sociální služby, tak aby 
byli povinni vzájemně spolupracovat, předávat si informace a intenzivně 
kooperovat při podpoře rodinného systému a jeho sanaci, ale též při ochraně 
dětí.  
Odůvodnění:  
Přechodem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc upraveného 
v ustanovení § 42 zákona o sociálně právní ochraně dětí, do oblasti 
sociálních služeb upravených zákonem o sociálních službách (do § 58) došlo 
k omezení a zúžení rozsahu činností a celkové odborné podpory pro výchovu, 
péči a vývoj zejména nezletilých dětí se zaměřením na princip individuálního 
přístupu a sociálně právní ochranu dětí.  
Individuální   plánování   průběhu  sociální  služby upraveno ve vyhlášce č. 
505/2006 Sb., které je zároveň  součástí  standardů  kvality sociální služby 
nelze považovat za totéž  co upravuje Individuální plán ochrany práv dítěte. 
Je potřeba vnímat, že individuální plánování průběhu sociální služby musí 
navazovat a být v souladu s předchozím vypracováním Individuálního plánu 
ochrany dítěte.  
Je potřeba upravit celou řadu činností, které souvisí s výkonem cílené 
podpory nezletilému dítěti, a to zejména specifické činnosti zaměřené na 
vývoj dítěte a jeho potřeby, které jsou aktuálně zajišťovány zařízením dle § 
42 zákona o sociálně právní ochraně dětí, které má být přeneseno do nového 
ustanovení § 58 zákona o sociálních službách, tj. např.:  
 

- zajišťuje pomoc při přípravě dětí na vyučování a doprovod dětí do 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
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školy 
- zabezpečuje plné přímé zaopatření dětí.  
- je povinno poskytnout dítěti odbornou péči prostřednictvím 

psychologa a sociálního pracovníka 
- vyhodnocování situace dítěte, tj. zda jde o dítě, které je potřeba 

zařadit pod § 6 zákona č. 359/1999 Sb., vč. součinnosti s orgánem 
sociálně právní ochrany dítěte,  

- vytváření individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) 
- zajišťuje potřeby a zájmy v souladu s individuálním plánem 

ochrany dítěte – zpracovaným orgánem sociálně právní ochrany 
dětí, 

- potřeby umístění nezletilých rodičů s dětmi a intenzivní podpora 
rodičovských kompetencí, 

- vedení evidence a spisové dokumentace o umístěných dětech, která 
obsahuje individuální plán ochrany dítěte  
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 57 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 58: 
MSK navrhuje upravit v ustanovení:  

- oprávnění pečujících osob (poručníků, pěstounů, opatrovníků), 
- možnost změny sociální služby, resp. zařízení, pobyt mimo 

zařízení v rámci návštěv,  
- rozsah péče tak, aby odpovídal plnému přímému zaopatření,  
- možnost správních orgánů kontrolovat resp. prošetřovat výkon 

sociálně právní ochrany dítěte,  
- povinnosti, které byly upraveny pro ZDVOP dle zákona č. 

359/1999 Sb. ve smyslu součinnosti s orgány sociálně právní 
ochrany dětí. 

Odůvodnění:  
Jestliže má jít o přenos resp. transformaci zařízení sociálně právní ochrany 
dětí do oblasti sociálních služeb, tak by přesto některé důležité povinnosti 
měly být zachovány i v této oblasti, neboť zařízení určené k řešení rodin 
s dětmi mají zcela specifickou úlohu při zajišťování potřebné péče. Změny 
zákona o sociálních službách a zákona o sociálně právní ochrany dětí nesmí 
způsobit vzájemné kontraindikace v činnostech a povinnostech.  
 

Vysvětleno 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane 
tak zachováno současné obecné vymezení azylových domů 
v § 57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl 
cesty.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 57 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 58 odst. 2:  
MSK navrhuje upravit mechanismus stanovení max. doby využívání sociální 
služby dle písm. a), b) nebo d).  
Odůvodnění:  

Vysvětleno 
 

Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
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Z obsahu ustanovení § 58 odst. 2 je zřejmé, že kromě písm. c) ostatní situace 
nejsou upraveny ve vztahu k době poskytování sociální služby.  

57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 57 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 58 odst. 2 písm. b): 
MSK navrhuje upravit text ustanovení tak, že se mění text: „od 15 do 26 let“ 
na text „od 18 do 26 let“ 
Odůvodnění:  
Dosavadní text v ustanovení § 58 zákona o sociálních službách upravuje 
možnost využití sociální služby pro osoby od 18 do 26 let, když se zde uvádí:  
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let 
věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o 
děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí 
svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto 
zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 
Je tedy s podivem, že je nově navrhováno u nezletilého využití této sociální 
služby již od 15 let věku, přitom není zřejmé, jakou kompetenci by v této 
situaci měl orgán sociálně právní ochrany dětí.  

Připomínkové místo změnilo připomínku na „doporučující“.  
 
Vysvětleno 
 
Totožně jako u předchozích připomínek.  

Jde-li o věkovou hranici 15 let, je třeba uvést, že 
způsobilost dítěte k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální 
služby vychází z obecné úpravy svéprávnosti nezletilých 
osob podle § 31 občanského zákoníku. Nezletilý starší 15 
let je s ohledem na svůj věk a rozumovou a volní vyspělost 
svéprávný k tomu, aby uzavřel smlouvu o poskytnutí 
sociální služby. Osoba v tomto věku je zásadně způsobilá 
např. uzavřít smlouvu podle zákoníku práce, tedy sjednat i 
místo výkonu práce a i podle předpisů o evidenci obyvatel 
změnu místa trvalého pobytu ohlašuje osoba starší 15 let 
sama. Současné vymezení uživatelů domů na půli cesty „po 
dosažení zletilosti“ není vhodné, neboť nejen, že 
nereflektuje skutečnost, že nezletilé osobě může být 
přiznána plná svéprávnost, ale nereflektuje ani plnou dílčí 
svéprávnost výše popsanou. V praxi tato úprava dosud 
vedla k obtížně řešitelným situacím, zejména v případě 
zájemců o tento typ služby, kterým dosud nebylo 18 let, 
avšak všechny ostatní podmínky pro její poskytnutí beze 
zbytku splňovaly.  
 

 
Moravskoslezský 

kraj 
Čl. I bod 57 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K ustanovení § 58 odst. 3:  
MSK navrhuje úpravu ustanovení v tomto znění:  

Je-li služba v pobytové formě poskytována nezletilému dítěti bez doprovodu 
dospělé osoby, použije se pro poskytnutí rozsahu podpory ustanovení § 48 
odst. 4 a zároveň ustanovení § 48 odst. 5; shodně je postupováno, je-li 
služba v pobytové formě poskytována dítěti bez doprovodu dospělé osoby na 
základě rozhodnutí soudu.    

Odůvodnění: 
Podpora nezletilému dítěti musí být poskytována ve shodném rozsahu bez 
ohledu na právní titul umístění v zařízení. Volitelnou činností toto může být 
pouze v situaci § 58 odst. 2 písm. a). 
Avšak speciálně by mělo být upraveno nakládání s dávkami sociálního 
zabezpečení (tj. dávka sirotčího důchodu nebo přídavek na dítě apod., tak, 

Připomínkové místo změnilo připomínku na „doporučující“.  
 
Vysvětleno 

 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
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aby bylo zcela nepochybné, jak s dávkami nakládat, jako je tomu např. 
v zákoně č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově).  

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 57 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 58 odst. 7: 
MSK navrhuje, aby základní činnosti uvedené v odst. 7 nebyly volitelnými u 
poskytování sociální služby dle § 58 odst. 2 písm. c) a d) a zejména 
nezletilému dítěti, když mu má být poskytnuto plné přímé zaopatření.  
Odůvodnění:  
Sociální služba dle § 58 má zajistit pomoc a podporu i nezletilému dítěti a 
zde by mělo být zabezpečení plné, nelze akceptovat jako volitelné zajištění 
poskytování materiální a potravinové pomoci.  

Akceptováno 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 57 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 58 odst. 8:  
MSK navrhuje doplnit písm. d), které by obsahovalo základní činnost 
uvedenou v ustanovení § 35 odst. 1 písm. j) 
Odůvodnění: 
Poradny upravené tímto ustanovením jsou povinny poskytovat i pomoc při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí, a to jako základní činnost.  

Akceptováno 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 67 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 61 odst. 2: 
MSK navrhuje zachovat základní činnost uvedenou v písm. c) pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 
Odůvodnění: 
Základní činnost pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
obstarávání osobních záležitostí považujeme za důležitou součást sociální 
služby nízkoprahové centrum, a proto navrhujeme ponechat tuto činnost mezi 
základními činnostmi této sociální služby. V případě, že by tomu tak nebylo, 
jednalo by se jen o zprostředkování osobní hygieny a stravy, a dle našeho 
názoru, by tak nebyl naplňován mj. § 2 odst. 2 Základní zásady. 

Akceptováno jinak 
 
Ke sloučení dvou druhů služeb nedojde, zůstanou ve stávající 
podobě zákona.  

 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I nad 
rámec návrhu  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K ustanovení § 64:  
MSK navrhuje cílovou skupinu upravit tak, aby zahrnovala i jiné druhy 
závislostí.  
Odůvodnění:  
Vhodné je definovat cílovou skupinu jako osoby závislé. Současná definice 
vylučuje se služby například osoby závisle na nenávykových látkách, 
gamblery apod. 

Akceptováno 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 66: 
MSK navrhuje uvést v § 66 nový odst. 3: 

Vysvětleno  
 
Na základě připomínek ministerstvo ustupuje od návrhu 
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„(3) Základní činnosti volitelné jsou: 
a) rozvojové a nácvikové činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení 
schopností a dovedností v přirozeném sociálním prostředí, 
b) pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním 
prostředí“ 
Odůvodnění:  
Služba sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (i v rámci případného sloučení pod § 46 Denní stacionáře), by 
měly být doplněny o výše uvedené základní činnosti a základní volitelné 
činnosti. 

základních činností volitelných.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 67 odst. 2:  
MSK navrhuje doplnit základní činnosti pod písm. e) a f), a to: 

- „sociálně terapeutické činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí“. 
Odůvodnění: 
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob, socioterapeutické rozhovory jsou důležité převážně 
v podporování osob s duševním onemocněním. Důležité je i pomoc při 
uplatňování práv osob apod. 

Akceptováno částečně 
 
Doplněno pouze pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 73 odst. 3:  
Vzhledem k navrženým změnám v § 73 odst. 1 je potřeba zaměnit písm. e) 
za „d)“.  
Odůvodnění:  
Nový odstavec 1 ustanovení § 73 obsahuje jen písm. a) až d).  

Vysvětleno 
 

Znění bude ještě upraveno podle změny § 58. 
 
MSK vypořádání akceptuje a vychází tak z předpokladu, že 
technická změna bude provedena dle konkrétního znění a 
uspořádání ustanovení. 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 75 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 73: 
MSK navrhuje v ustanovení § 73 odst. 1 doplnit nové písmeno – e) chráněné 
bydlení.  
Odůvodnění: 
Vzhledem k charakteru sociální služby je nezbytné ponechat této cílové 
skupině osob rovněž částku 15 % z příjmů. Pokud by došlo k přijetí této 
navržené změny, mělo by být pak ponecháno znění ustanovení § 73 odst. 3 
s uvedením písmen b) až e).  

Akceptováno 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I body 75 
a 79 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 73 a § 75:  
MSK navrhuje upravit vymezení úhrady péče poskytované dětským 
domovem.  
Odůvodnění:  

Vysvětleno 
 
Dětský domov není sociální služba. 
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Ustanovení je třeba doplnit, aby bylo postaveno najisto např. že jde u 
dětského domova o sociální službu a úhrada se stanoví např. ve výši 
přiznaného příspěvku na péči tak jako je úhrada vymezena za sociální péči u 
hospicové péče v případě -  § 73 odst. 6 nebo sociální hospitalizace - § 73 
odst. 1 písm. d).   

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 81 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 75 odst. 2: 
MSK navrhuje v ustanovení změnit text: „§ 40 odst. 2 písm. c)“ na text: „§ 
40 odst. 3“.  
Odůvodnění: 
Nově je poskytnutí stravy v rámci pečovatelské služby uvedeno v § 40 odst. 3.  

Akceptováno jinak 
 

Dle aktuálního znění. 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I body 81 
a 83 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 75 odst. 2 a 3: 
MSK zásadně nesouhlasí s předloženou úpravou, když by fakticky u velmi 
úzce vymezené cílové skupiny osob došlo de-facto k nárokovému 
poskytování osobní asistence bez úhrady. Kritéria pro takovýto nárok by měl 
stanovit zákon, nikoliv pouze vyhláška. Má-li zákonodárce zájem podpořit 
vybranou cílovou skupinu osob, pak navrhujeme toto provést standardně 
prostřednictvím posudkové služby a rozhodovávání o individuálním 
navýšení příspěvku na péči na zajištění služby osobní asistence.  
Odůvodnění:  
Je zcela nesystémové vytvářet občanům nároky – v tomto případně nadto 
velmi nákladné – a jejich plnění ukládat samosprávě s nejasným způsobem 
financování.  
Navíc osobní asistence bez částečné úhrady pouze pro osoby závislé ve 
stupni IV by znamenalo i neopodstatněnou diskriminaci osob minimálně ve 
 stupni II a III, které mohou tuto podporu fakticky využívat intenzivněji. Je 
třeba stanovit mechanismus a podmínky pro zjištění, že příspěvek a příjem 
osoby nepostačuje na úhradu terénních služeb. Na úhradu těchto služeb by 
mohlo být upraveno zvýšení příspěvku na péči cíleně na konkrétní osobu dle 
možností osoby, nikoliv vytvářet 14 posuzovacích systémů.  

Vysvětleno  
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do Příspěvku na péči (úprava IV. stupně). 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 85 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 76 odst. 2: 
MSK navrhuje doplnit pravidlo, že pokud je za poskytnuté sociální služby 
dle § 58 rozhodováno o úhradě dle ustanovení § 74 za poskytování sociální 
služby nezletilému dítěti, pak rozhoduje orgán sociálně právní ochrany úřadu 
obce s rozšířenou působností.  
Odůvodnění:  
Je nezbytné, pokud jde o nezletilé dítě, aby rozhodování o stanovení úhrady 
bylo jednoznačně na orgánu sociálně právní ochrany dítěte, neboť – pokud 
je uvedeno, že rozhoduje úřad obce s rozšířenou působností, není 
jednoznačné zaměření sociálních pracovníků, kteří budou posuzovat 
záležitosti dítěte.  Navíc je potřeba upozornit, že je odkazováno v ustanovení 

Připomínkové místo změnilo připomínku na „doporučující“.  
 
Vysvětleno 
 
„Orgán sociálně právní ochrany úřadu obce s rozšířenou 
působností“ neexistuje, neboť orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí je OÚ ORP jako celek. 
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§ 76 odst. 2 (tj. při stanovení úhrad za pobyt dítěte v zařízení sociálních 
služeb dle § 58) na postup dle ustanovení § 74 odst. 2, avšak dle tohoto 
ustanovení se postupuje v situaci, kdy dítě bylo do zařízení umístěno na 
základě rozhodnutí soudu, nikoliv pokud je dítě v zařízení sociálních služeb 
na základě smluvního ujednání. Navíc je potřeba pro posouzení úhrad za 
poskytovanou sociální službu bližších pravidel např. oprávnění ke zjišťování 
podmínek pro posouzení situace rodičů ve vztahu k finanční situaci, 
stanovení pravidel a lhůt pro postupy správního orgánu a povinnosti zařízení 
sociálních služeb a povinnosti rodičů a dalších osob.  

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 86 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 
K ustanovení § 76 odst. 3:  
MSK navrhuje doplnit pravidlo, které vyznívá z § 76 odst. 3 a ustanovení § 
61, kde se uvádí, že lze poskytnout i přenocování, tak, aby osoba hradila 
úhradu za stravu i přenocování.  
Odůvodnění: 
V ustanovení § 61 se uvádí jako volitelná základní činnost přenocování, není 
však osobě upravena úhrada za přenocování, když dle ustanovení § 76 odst. 
3 je předepsána pouze smluvní úhrada ke stravě. Je nezbytné upravit tak, jak 
tomu bylo dosud.  

Vysvětleno 
 
Ustanovení § 76 odst. 3 zůstane ve stávající podobě, 
odstupujeme od návrhu. 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 88 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 79 odst. 3:  
MSK navrhuje v ustanovení jako nezbytné změnit slovo „poskytovatelem“ 
na „žadatelem“.  
Odůvodnění: 
Při žádosti o registraci je v celém ustanovení § 79 používán termín 
„žadatel“, neboť jde o řízení o žádosti, proto je zřejmě nedopatření, že je 
v jednom odstavci uvedeno slovo „poskytovatel“, ačkoliv jde o žadatele.  

Akceptováno 
 

 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 98 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 79 odst. 6: 

MSK navrhuje, aby ustanovení bylo doplněno o text: „pokud je informace 
obsažena v informačních systémech veřejné správy“.  

Odůvodnění:  

Dle § 79 odst. 6 je splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. g) 
ověřováno doklady uvedenými v odstavci 5 písm. h) a i) a zajišťuje je 
registrující orgán prostřednictvím informačních systémů veřejné správy 
podle jiných zákonů. Ale např. nájemní smlouvy si správní orgány nejsou 
schopny samy dohledat, k tomu žádná evidenci zřejmě není. Proto je třeba 
upravit, aby správní orgán byl povinen zjišťovat si informace a údaje, které 
jsou předmětem informačních systémů veřejné správy. 

Akceptováno jinak 
 
Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. g) ověřuje a 
doklady uvedené v odstavci 5 písm. h), jde-li o doklad o 
vlastnickém právu, a v písm. i) zajišťuje registrující orgán 
prostřednictvím informačních systémů veřejné správy podle 
jiných zákonů. 

 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 105 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 81a:  

Vysvětleno 
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MSK navrhuje, aby vzhledem k počtu poskytovatelů sociálních služeb byl 
nastaven elektronický mechanismus, který by avizoval potřebu zahájení 
řízení před uplynutím 5 leté lhůty pro účely prodloužení doby platnosti 
registrace.  
Odůvodnění: 
Z textu ustanovení je zřejmé, že o prodloužení doby platnosti registrace 
povede krajský úřad řízení z úřední moci. S ohledem na počet poskytovatelů 
a skutečnosti, že je veden registr poskytovatelů sociálních služeb, měl by ten 
být jako elektronický systém vybaven signalizací pro správní orgán, že je 
potřeba u konkrétního poskytovatele vést řízení o prodloužení registrace.  

§ 81a se ruší.  
 
Rozhodnutí o registraci bude dále vydáváno žadateli na dobu 
neurčitou. Vnímáme, že institut zrušení registrace 
ministerstvem a nově navržený institut nucené správy, je 
dostatečná úprava pro zajištění bazální ochrany klienta, tudíž 
MPSV ustupuje od návrhu opakovaně „testovat“ podmínky 
poskytování, tedy obnovovat si registraci.  
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 106 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 82 odst. 1:  
MSK navrhuje upravit pravidlo, z něhož by vyplývalo, že v průběhu platné 
registrace a poskytování sociální služby poskytovatel nemusí dokládat 
změny zaměstnanců, nebo jejich kvalifikaci a bezúhonnost, ale je sám 
odpovědný za plnění povinností – tj. splnění bezúhonnosti a stanovené 
kvalifikace, včetně úpravy deliktní odpovědnosti, pokud povinnosti neplní.  
Odůvodnění: 
Poskytovatel je povinen vykonávat sociální službu osobami s patřičnou 
kvalifikací a splňující podmínky bezúhonnosti. Tak jako v případě jiných 
subjektů musí být na poskytovateli, aby prokázal plnění podmínek i 
v průběhu poskytování soc. služby. Postup, kdy pracovníci krajských úřadů 
stále průběžně kontrolují změny v personáliích, které poskytovatelé nahlásí 
registrujícímu orgánu, nesmírně zatěžují. 
Skutečnost, zda registrovaný poskytovatel plní podmínky registrace je 
předmětem kontroly registrujícího orgánu, ale odpovědnost za neplnění je na 
poskytovateli, což musí být upraveno též v deliktní odpovědnosti 
poskytovatele 

Vysvětleno 
 
§ 82 odst. 1 se týká změn rozhodnutí 
 
Povinnost poskytovatele hlásit a zapisovat změny, které 
nemají vliv na rozhodnutí o registraci, je zakotvena v § 85 
odst. 7. 
 
 
Deliktní odpovědnost: 
Výše sankce je odst. 7 písm. c). 
 
 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 108 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 82 odst. 3:  
MSK navrhuje zrušit lhůtu 5 dnů pro vydání rozhodnutí o zrušení registrace 
a nastavit podmínky vedení řízení odpovídajícím způsobem tak, aby bylo 
možné a reálné podmínky řízení dodržet.  
Odůvodnění: 
Pravidlo obsažené v tomto ustanovení z hlediska lhůty není v souladu 
s povinnostmi správního orgánu pro správní řízení např. dle § 36 odst. 3 
správního řádu. Navíc není stanovena lhůta pro orgán inspekce – do kdy má 
oznámit závěry inspekce vedoucí ke zrušení registrace vůči krajskému úřadu. 

Vysvětleno 
 
Rozhodnutí o zrušení registrace bude vydávat  MPSV, 
oznámení o vydání rozhodnutí sdělí MPSV příslušnému 
registračnímu orgánu 

 
Slovo „okamžité“ bude vypuštěno. Lhůta bude dle správního 
řádu. 

 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 110 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
K ustanovení § 82b:  
MSK navrhuje doplnit do ustanovení na konec textu: „Stejně tak je povinna 
Policie ČR vyhovět žádosti registrujícího orgánu poskytnout součinnost při 
prošetřování a kontrole prováděné krajským úřadem dle tohoto ustanovení.“ 

Připomínkové místo změnilo připomínku na „doporučující“.  
 
Akceptováno jinak 

 
Ukotvení možnosti přizvat ke kontrole další osobu v 
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Odůvodnění: 
Při kontrole prováděné u subjektů, které nemají registraci, často dochází 
k situacím, které mohou být pro pracovníky krajského úřadu ohrožující, a 
proto je nezbytné ustanovit potřebu zajištění potřebné ochrany při výkonu 
této činnosti.  

kontrolním řádu. 
 
  

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 111 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
K ustanovení § 84 odst. 5: 
MSK navrhuje do textu doplnit za text: „podle § 52“ další text, a to: „dále § 
52a a u dětského domova“. 
Odůvodnění:  
Pokud je upraveno v ustanovení, že není třeba registrace u sociální 
hospitalizace (§ 52), pak musí být též uvedeno jednoznačně, že není třeba 
registrace u sociální služby resp. péče poskytované hospicem a dětským 
domovem.  

Vysvětleno 
 
Nejedná se o sociální služby, neprovádí se registrace, pouze 
zápis do registru, viz. výše. 
  

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 114 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
K ustanovení § 85 odst. 7:  
MSK navrhuje stanovit pravidlo nikoliv taxativního výčtu – co je povinen 
poskytovatel sám do registru poskytovatelů soc. služeb zapisovat, ale 
jednoznačně pravidlo, resp. povinnost poskytovatele, že informace, které 
vyžaduje registr vedený MPSV dle § 86, kromě údajů, které jsou předmětem 
rozhodování registrujícího orgánu, je poskytovatel doplnit do registru sám.  
Odůvodnění:  
Je potřeba postavit najisto, které údaje bude do registru povinně vkládat 
registrující orgán a které sám poskytovatel. Rozsah obsahu  registru stanoví 
MPSV programem. Pokud nejde o údaje, které jsou uváděny v rozhodnutí o 
registraci, resp. jde o údaje, jejichž změna vyžaduje vydání rozhodnutí 
registrujícího orgánu, je povinen tyto údaje a jejich změny poskytovatel sám 
zapisovat ve lhůtě 15 dnů do registru. 

Vysvětleno 
 
 
OK registr bude upravena v souladu s novelou zákona.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 117 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 88: 
MSK navrhuje doplnit na konce ustanovení:  

- písm. d)  text: „nebo na základě rozhodnutí soudu“, 
- písm. k)  text: „a to ve formě, kterou stanoví tento zákon“ 
  Odůvodnění:  

Sociální služby jsou dle ustanovení § 58 nebo § 74 poskytovány i na základě 
rozhodnutí soudu o umístění osoby do zařízení sociálních služeb, aby tedy 
bylo zřejmé, že sociální služby nejsou poskytovány jen na základě smlouvy. 

Akceptováno částečně 
 
K písm. d) – tato skutečnost je upravena v jiné části zákona, 
konkrétně se jedná o ustanovení § 91. S ohledem na další 
připomínky se § 88 odst. d) ruší. Propojí se s § 88 odst. b) a 
budou přičleněna i kritéria standardů. 
 
Skutečnost, že jsou specifika klientů, kteří vstupují do 
sociální služby na základě rozhodnutí soudu, je nezbytné 
upravit v § 88 písm. e), kde u této osoby bude vypuštěna 
povinnost poskytovat službu podle uzavřené smlouvy. Další 
ustanovení se nezmění.  
 
K písm. k)- tento požadavek považujeme za nadbytečný, je 
samozřejmostí, že se podle druhu služby a požadavků zákona 
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ve specifické části upraví forma. Není proto nezbytné 
zapracovat i do této části zákona. Provazbou na tuto 
povinnost jsou úhrady a náležitosti poskytovatele. Není tudíž 
součástí ustanovení povinností kvality podle § 99. 
Předmětem inspekce zůstává. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 117 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 88 písm. e) a § 107 odst. 2: 
MSK navrhuje znění písm. e):  

„e) plánovat průběh poskytování služby podle osobních cílů, potřeb a 
schopností osob, kterým poskytují sociální služby, a podle uzavřené 
smlouvy o poskytnutí sociální služby, vést písemné individuální záznamy o 
průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování 
sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich 
zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, za účasti jejich 
zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat hodnocení a jeho 
výstupy do písemných individuálních plánů ;  plnění této povinnosti 
koordinuje sociální pracovník,“ 

Odůvodnění:  
Novelizované znění § 88 písm. e) zavazuje povinností plánovat a hodnotit 
průběh poskytování sociální služby také osoby, kterým je služba 
poskytována. Stanovená povinnost nezohledňuje zdravotní stav osob, jimž 
jsou služby poskytovány, přičemž v praxi při poskytování služeb musí 
plánování služeb prováděno s ohledem na zdravotní stav jednotlivých 
uživatelů služeb a hodnocení poskytovaných služeb podle sjednaného cíle 
spolupráce není ze strany těchto osob, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, 
možné. Poskytovatel je tak vázán povinností, kterou v některých případech již 
není možno naplnit, a to ze zcela legitimních důvodů. Povinnost zjišťovat 
(přehodnocovat) potřeby a schopnosti osob, jimž je služba poskytována, není 
nikde v zákoně uvedena.  
Za předpokladu, že tato připomínka bude akceptována, pak je nezbytné 
shodný text promítnout do § 107 odst. 2.  

Akceptováno částečně 
 
Znění povinnosti a správního deliktu se mění v souladu 
s ostatními připomínkami k těmto ustanovením takto: 
 
 
§ 88 písm.  
b) písemně zpracovat vnitřní pravidla pro jednání o 
poskytování sociálních služeb a pro uzavření smlouvy o 
poskytování sociálních služeb a podle těchto pravidel 
postupovat,  
 
d) společně s osobou, které poskytuje sociální službu s 
ohledem na nepříznivou sociální situaci, kterou s osobou řeší, 
plánovat a hodnotit průběh poskytování sociální služby podle 
sjednaných cílů spolupráce a uzavřené smlouvy o poskytnutí 
sociální služby a vést písemné individuální záznamy o 
průběhu a hodnocení poskytování sociální služby této osobě; 
plnění této povinnosti koordinuje zejména sociální pracovník, 
 
§ 107 odst. 2 písm. c) 
Neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které poskytuje 
sociální službu s ohledem na nepříznivou sociální situaci, 
kterou s osobou řeší průběh poskytování sociální služby nebo 
nevede písemné individuální záznamy o průběhu a hodnocení 
poskytování sociální služby této osobě podle § 88 e). 
 
Odůvodnění 
Nesouhlasíme se zapracováním požadavku „ze strany těchto 
osob, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu“, nahrazujeme 
nepříznivou sociální situací. Doplněním tohoto specifika se 
zohlední i druh sociální služby, který musí odpovídat 
především nepříznivé sociální situaci. Zákonné zástupce a 
jiné další osoby nebudeme zapracovávat. Jedná se o 
nedostatečný výčet, nejsou zohledněny nové instituty NOZ, 
apod. Formulaci v tomto rozsahu považujeme za dostatečnou. 
Pojem individuální plán nebude zapracován, neupravuje ho 
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ani současná právní úprava, v návrhu se pracuje s ohledem na 
spektrum sociálních služeb s individuálními záznamy.  
 
V případě poskytování sociální služby je plánování 
považováno za nepodkročitelnou povinnost u všech klientů, 
ovšem ne vždy je možný stejný rozsah, apod. Je vždy 
nezbytné postupovat individuálně, zajišťovat klientovi vyšší 
či nižší míru podpory a plánovat podle jeho skutečných 
potřeb. Do návrhu novely se zapracovává pojem, který se 
nyní v zákonu a prováděcím předpisu zdůrazňuje a upravuje 
se již v samotném počátku poskytování sociální služby tj. 
registraci. Jedná se o pojem nepříznivá sociální situace. Proto 
upravujeme znění povinnosti tímto pojmem, je již zohledněn 
v dílčích vztahujících se kritériích toto povinnosti. 
Poskytovatel by měl vždy být schopen zjišťovat minimálně 
vůli/nevůli, potřeby klienta, když není např. možná verbální. 
Podle toho by také mělo vypadat plánování. Individuální 
přístup a jeho zaznamenávání o každém klientovi 
považujeme v sociální službě za nezbytné a možné.  

 
Moravskoslezský 

kraj 
Čl. I bod 121 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K ustanovení § 91 odst. 1: 
MSK navrhuje v ustanovení upravit pravidlo dle čeho a v jaké formě a dle 
jakého titulu je sociální služba poskytována dětským domovem.  
Odůvodnění:  
Ustanovení neobsahuje uvedení, zda je služba poskytována na základě 
smlouvy či jiného právního titulu, tj. že jde o nařízení ústavní výchovy 
v dětském domově (v podstatě jde o obdobu právního titulu zmíněného v § 74 
odst. 2)  
Všechny druhy sociálních služeb včetně zařízení poskytujícího soc. služby dle 
§ 52 nebo § 52a mají úpravu smluvního ujednání (písemně či jen ústně, popř. 
soudní rozhodnutí), ale dětský domov tuto úpravu nemá. Měla by tak být 
doplněna i zde, když jde o poskytovatele, který musí požádat o zápis do 
registru dle § 85. 

Připomínkové místo změnilo připomínku na „doporučující“.  
 
Vysvětleno 

 
Dětské domovy mohou být zapsány v registru poskytovatelů 
sociálních služeb dle § 85 odst. 1). Zápis se provádí z důvodu 
evidence, dětský domov se tak nestává sociální službou. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 123 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 91 odst. 4 a 6: 
MSK navrhuje doplnit do obou ustanovení za text: „podle § 52“ další text: „a 
§ 52a“.  
Odůvodnění: 
Pokud se jedná o zařízení hospicové péče, pak jeho možnosti ve vztahu 
k informacím o zdravotním stavu uživatele je shodná jako u sociální 
hospitalizace ve zdravotnickém zařízení (protože se jedná o speciální 
zdravotnický ústav), proto je vhodné text ustanovení upravit jak navrhováno.  

Akceptováno 
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V současné době není upravena pro obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností (ORP) oprávnění uzavřít smlouvu o soc. službě dle § 52a resp. 
k sociální péči v hospicovém zařízení ze strany ORP.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 123 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 91 odst. 4:  
MSK navrhuje upravit pravidlo, které dosud v úpravě chybí, a to obdobné 
jako v ustanovení (o bezinfekčnosti) § 5 odst. 5  zákona č. 109/2002 Sb., o 
výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 
preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k ochraně dětí.  
Odůvodnění:  
Je nezbytné i v zařízení sociálních služeb určených pro rodiny s dětmi, a to 
zejména u zařízení, do nichž jsou děti okamžitě umisťovány z důvodů 
krizových situací, aby bylo postupováno shodně jako v případech umístění 
dětí do ústavních či obdobných zařízení určených pro děti.  
Důvodem je potřeba ochrany dětí již umístěných před ohrožením např. 
přenosem infekčních onemocnění. Zařízení by mělo mít vytvořeny podmínky 
a opatření takové povahy, aby umožnily tuto ochranu zabezpečit.  

Připomínkové místo změnilo připomínku na „doporučující“.  

 

Vysvětleno 

 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 91 odst. 6: 
MSK navrhuje doplnit za text: „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ 
další text: „prostřednictvím sociálního pracovníka“. 
Odůvodnění:  
Je třeba postavit najisto, že podpis smlouvy zajišťuje osoba sociálního 
pracovníka, neboť podpis smlouvy o sociální službě není jen jednorázový akt, 
předchází mu celá řada zjišťovacích postupů, posouzení situace osoby, jeho 
rodinného prostředí, možnosti sociálních služeb terénních nejen pobytových 
apod. Je nezbytné, aby bylo provedeno komplexní posouzení situace klienta 
v rozsahu přiměřeného využití ustanovení § 93 a § 93, což má v kompetenci 
sociální pracovník. Proto je vhodné upravit ustanovení § 91 odst. 6 shodně a 
tuto kompetenci sjednotit v postupech a využití sociální práce, tak jak to i 
v praxi již nastává. 

Vysvětleno 
 
Bude upraveno metodicky. 

 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 91 odst. 6:  
MSK navrhuje do znění ustanovení doplnit na konec textu text: „Smlouvu o 
poskytování sociální služby dle tohoto ustanovení uzavřenou za osobu na 
dobu delší než 3 roky je nezbytné předložit ke schválení soudem.“ 
Odůvodnění: 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností je v situaci, kdy podepisuje za 
osobu smlouvu dle § 91 odst. 6 v postavení obdobném opatrovníkovi, proto 
by mělo být upraveno obdobné pravidlo jako je v občanském zákoníku u 
povinností opatrovníka (viz § 483 odst. 2 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb.). 

Vysvětleno 
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Ačkoliv při jiných připomínkových řízeních, když tato záležitost byla 
diskutována, bylo uváděno, že takový postup se považuje za automatický, ale 
v praxi se ukazuje, že takto nebývá postupováno. Proto je nezbytné nastavit 
pravidlo tak, aby nevznikaly pochybnosti o správnosti postupu.  

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 124 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 91 odst. 7:  
Navrhujeme: 

- za text: „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ doplnit text: 
„prostřednictvím sociálního pracovníka orgánu sociálně právní 
ochrany dětí“, 

- doplnit do ustanovení pravidlo, že je potřeba k uzavření smlouvy 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností souhlasu rodiče 
(popř. povinnost do 48 hodin souhlas doplnit nebo nahradit 
rozhodnutím soudu předběžným opatřením)  

Odůvodnění:  
Je nezbytné, aby kompetenci obdobně jako v případě uzavírání smlouvy o 
poskytování sociální služby dle ustanovení § 91 odst. 6, kdy kompetenci musí 
mít svěřenu sociální pracovník obecné sociální práce, tak i v případě 
ustanovení § 91 odst. 7 je potřeba svěřit kompetenci příslušnému sociálnímu 
pracovníku dané oblasti.  
Obecní úřad obce s rozšířenou působností (OSPOD) může umístit dítě pouze 
se souhlasem zákonného zástupce nebo osoby odpovědné za výchovu, jinak 
je nezbytné souhlas nahradit rozhodnutím soudu. Bylo by možné využít lhůtu 
48 hodin, a to s ohledem na to, že obdobně je tato lhůta stanovena 
diagnostickému ústavu. Navíc by docházelo k situacím, že OSPOD uzavře 
smlouvu o poskytnutí sociální služby dle ustanovení § 58 a rodič bude 
odpovědný (aniž s tím souhlasil) za úhradu sociální služby dle § 76 odst. 2 
s odkazem na rozsah úhrady dle § 76 odst. 1).  

Připomínkové místo změnilo připomínku na „doporučující“.  
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 127 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 91d písm. a):  
MSK navrhuje do ustanovení na konec textu doplnit text: „s krajským 
úřadem a obcemi ve svém správním obvodu a dalšími subjekty veřejné 
správy.“  
Nadto je potřeba v ustanovení upravit vymezení kompetencí, neboť správní 
obvod pověřeného úřadu je shodný s částí správního obvodu obce 
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se pověřený úřad nachází. 
Některé činnosti sociální práce se budou vzájemně krýt a nebude tak 
jednoznačně zřejmé, kdo je za osoby - klienty sociální práce odpovědný při 
výkonu státní správy, tj. zda budou klienty úřadu pověřené obce či úřadu 
obce s rozšířenou působností.   
Odůvodnění:  
Pokud má pověřený úřad zajišťovat informace o svém správním obvodu je 
povinen při tom spolupracovat s obcemi i dalšími úřady a institucemi. U 

Akceptováno jinak 
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úpravy úřadů obcí s rozšířenou působností (viz § 92 písm. d) je uvedeno, že 
tento úřad spolupracuje i s krajským úřadem, proto i pověřený úřad musí mít 
shodnou povinnost.  
Prolínání správního obvodu obou obcí může mít vliv na financování sociální 
práce, na statistické výstupy apod., proto je potřeba vymezit, která obec bude 
mít ve výkonu státní správy přednost a bude povinna zajistit výkon státní 
správy.  

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 129 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 92 písm. b): 
MSK navrhuje z ustanovení vypustit navržený text: „provádí depistážní 
činnost a poskytuje odborné sociální poradenství sociální poradenství a“.  
Odůvodnění:  
Uvedené činnosti poskytuje již z principu každý sociální pracovník, neboť jde 
o metody, techniky a postupy sociální práce uvedené a vymezené v níže 
uvedeném ustanovení i dosavadního znění § 109, tj. ať je to dle písm. a), b), 
c) nebo d) v ustanovení § 92, když je uvedeno, že činnosti vykonává sociální 
pracovník. Nelze proto uvádět, že depistážní činnost a odborné sociální 
poradenství poskytuje jen sociální pracovník – sociální kurátor, tyto činnosti 
sociální práce poskytuje sociální pracovník dle ustanovení § 109 obecně, kde 
je již v současné době uvedeno:  
§ 109  
 Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální 
agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících 
služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a 
koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních 
poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování 
krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby 
obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb. 
 
Přitom sociálně právní poradenství v sobě zahrnuje jak základní tak odborné 
poradenství, neboť už z logiky věci, pokud se neuvede explicitně odborné či 
základní, tak se tím myslí poradenství v obou úrovních.  
Navíc v navrhované úpravě se dokonce rozšiřují kompetence a uváděné 
metody, postupy i techniky, proto svěřením kompetence sociálnímu 
pracovníkovi k úpravě ustanovení postačí.  

Akceptováno jinak  
 
Navrhuje se nové písm. do § 91b, 92 a 93 ve znění: 
„prostřednictvím sociálního pracovníka vykonává zejména 
tyto činnosti sociální práce: depistážní činnost, sociální 
šetření, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství, 
zabezpečuje sociální agendy, zjišťuje potřeby obyvatel obce 
nacházející se v nepříznivé sociální situaci.“  
 
Pro §§ 92 a 93 je potřeba ještě doplnit:“ prostřednictvím 
sociálního pracovníka a sociálního pracovníka- sociálního 
kurátora…..“ 
 
Do odůvodnění příslušných ustanovení bude doplněno pro 
sociální pracovníky ve veřejné správě v § 91d pro POÚ a v § 
92 pro ORP zabývající se činnostmi sociálního pracovníka 
výslovně uvést odkaz na § 109 (aby OBECNÍ ÚŘADY 
NEROZLIŠOVALY ÚKONY ČINNOSTÍ 
JEDNOTLIVÝCH AGEND SOCIÁLNÍCH 
PRACOVNÍKŮ). 
 
Vznik velkých rozdílů mezi jednotlivými agendami činností 
sociální práce je v současném pojetí novely zákona nežádoucí 
faktor. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 92 písm. c):  
MSK navrhuje do ustanovení písm. c) vložit text na úvod písm.: 
„prostřednictvím sociálního pracovníka“.  
Odůvodnění: 
Ustanovení by mělo být upraveno shodně jako u písm. a) b) i d), že 
kompetenci vykonává sociální pracovník, neboť je vždy nezbytné zajistit 
úkony sociální práce, sociální šetření, sociální anamnézu, posoudit možnosti 

Vysvětleno 
 
Bude upraveno metodicky. 
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osoby v jeho přirozeném prostředí, komunikace se soc. službami apod.  
 
 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 132 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 93: 
MSK navrhuje: 

- Do obou písmen ustanovení (a i c) je potřeba na úvod textu uvést: 
„prostřednictvím sociálního pracovníka“. 

Do písm. b) uvést za slova „sociálního pracovníka“ uvést slova „-
sociálního kurátora 

Odůvodnění: 
Pokud je explicitně uvedeno v ustanovení § 93 písm. b) doplnění, že 
koordinace se děje prostřednictvím sociálního pracovníka (v této oblasti jde 
o sociálního pracovníka – sociálního kurátora), pak je nezbytné ustanovení 
upravit s ohledem na systémovost tak, že: 

- uvést i u písm. a) a c) tohoto ustanovení, tj. že činnosti vykonává 
sociální pracovník i v těchto kompetencích, protože je povinen 
fakticky vykonávat činnosti sociální práce, 

- nebo druhá možnost vypustit text „prostřednictvím sociálního 
pracovníka“ i u písm. b) ustanovení § 93, když stejně je navržena 
změna ustanovení § 93a, z níž je zřejmé, že činnosti dle § 91d, § 92 
a § 93 jsou činnosti sociálního pracovníka.   

V této souvislosti je pak třeba upravit i ustanovení § 4a zákona č. 73/2011 
Sb., o Úřadu práce ČR, které s tím souvisí a kde se uvádí: (3) Ministerstvo 
zřídí na žádost pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností nebo újezdního úřadu zaměstnancům těchto úřadů 
oprávnění k přístupu k údajům Jednotného informačního systému práce a 
sociálních věcí a tento přístup eviduje. Zpřístupněnými údaji jsou údaje o 
podaných žádostech o dávku, nároku na dávku a na její výplatu, výši dávky a 
formě její výplaty a údaje o stanovených sankcích spojených s porušením 
podmínek nároku na dávku a na její výplatu. Přístup zaměstnance k údajům 
o osobách hlášených k trvalému nebo hlášenému místu pobytu v obvodu 
územní působnosti pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností nebo újezdního úřadu se zřizuje za účelem výkonu 
povinností podle § 92 písm. b) a d) zákona o sociálních službách a podle § 
64 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
Návrh úpravy ustanovení § 4a zákona č. 73/2011 Sb. je uveden níže 
v samostatné připomínce.  
 
V ustanovení § 93 písm. b) je potřeba doplnit označení sociálního 
pracovníka - sociálního kurátora, tj. obdoba kompetence odpovídající 

Vysvětleno 
 
Bude upraveno metodicky. 
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sociálnímu pracovníku u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – ad 
§ 92 písm. b). Jde o návaznost na ustanovení týkající se této kompetence 
v právních předpisech z oblasti vězeňství – viz § 2 vyhlášky č. 109/1994 Sb., 
kterou se vydává řád výkonu vazby. 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 137 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení §  93a odst. 2 poslední věta:  
MSK navrhuje poslední větu navrhovaného ustanovení upravit takto:  
„Za účelem zprostředkování a zaměření pomoci osobám dle § 91d, § 92 a § 
93 jsou zaměstnanci uvedení v odstavci 1 oprávněni vzájemně si předávat 
informace a údaje týkající se těchto osob včetně jejich vkládání do 
standardizovaného záznamu sociálního pracovníka na základě písemného 
souhlasu těchto osob“.   
Odůvodnění:  
Přes skutečnost, že sociální pracovníci obecních úřadů typu II a III a 
sociální pracovníci krajských úřadů vykonávají činnosti sociální práce 
v přenesené působnosti na základě zákona a v předem zákonem 
předpokládaných situacích, tj. postupují ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je potřeba upravit a 
stanovit jednoznačně tuto povinnost, protože jsou předávány i informace, 
které mají mnohdy jednoznačný vliv na rozhodování např. úřadu práce, a 
s tím by měla být osoba předem seznámena.   

Akceptováno jinak 
 
 
Akceptováno vyškrtnutí souhlasu. 

 
 

 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 150 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 101 odst. 3: 
MSK navrhuje za slova „finančních prostředků“ vložit slova „ze státního 
rozpočtu“ 
„K poznámce pod čarou č. 70:  
Změnit odkaz na nově platný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.“  
Odůvodnění: 
Jde o upřesnění jednak zdroje finančních prostředků pro dotaci, jednak o 
opravu poznámky pod čarou.  

Akceptováno částečně 
 
Aktualizována poznámka pod čarou. 
Vložení pojmu „ze státního rozpočtu“ je nadbytečné. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 156 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 105a, § 105b a § 101 odst. 1:  
MSK navrhuje vypustit ustanovení § 105a a § 105b.  

Odůvodnění: 
V důvodové zprávě se uvádí, že výběr poskytovatelů sociálních služeb by měl 
korespondovat s příslušnou právní úpravou financování sociálních služeb 
formou dotací nebo formou zadávání veřejných zakázek, není však z 
důvodové zprávy jasné, jak postupovat při výběru poskytovatele sociálních 
služeb při způsobu financování formou poskytování dotací a jak při 
financování formou zadávání veřejných zakázek. Návrh dává možnost kraji 
postupovat dle § 105a, nikoliv povinnosti. Vzhledem k tomu, že návrh dává 

Akceptováno  
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možnost výběru, tj. kraj může postupovat i jiným způsobem, než je uvedeno v 
§ 105a, navrhujeme tento paragraf vypustit. 

Vzhledem k tomu, že návrh v § 105a dává možnost výběru, tj. kraj může 
postupovat i jiným způsobem, než je uvedeno v § 105a, navrhujeme tento 
paragraf vypustit spolu s § 105a. 
Podrobněji k vysvětlení rizik spojených s využitím systému veřejných 
zakázek při financování soc. služeb: viz stanovisko MSK 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 171 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 111 odst. 1:  
MSK navrhuje doplnit v textu poslední navrhované věty úpravu slova: 
„trvání“ na „netrvání“.  
Odůvodnění: 
Z textu vyplývá, že se rozsah dnů určených ke vzdělávání krátí za dobu 
„trvání pracovního poměru“. Krácení rozsahu povinných dnů vzdělávání 
sociálního pracovníka by však mělo být za dobu „netrvání“ pracovního 
poměru.  

Akceptováno  
 

 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 182 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 116 odst. 5 písm. d):  
MSK navrhuje změnit text: „nejméně ukončené základní vzdělání“ za text: 
„nejméně ukončené úplné středoškolské vzdělání „ 
Odůvodnění: 
Jestliže má jít o osobu pracovníka v sociálních službách, který pod dohledem 
sociálního pracovníka vykonává činnosti základního sociálního poradenství 
a další činnosti jak jsou navrhovány nově v ustanovení § 116 odst. 1 písm. 
d), je potřeba, aby měl dosažené úplné vzdělání střední s maturitou. MSKS 
považuje za nepřípustné, aby osoba se základním vzděláním, byť pod 
dohledem sociálního pracovníka, vykonávala sociální poradenství a s tím 
související činnosti.  

Vysvětleno 
 
 
Tuto činnost dle současné platné právní úpravy vykonávají 
pracovníci i se základním vzděláním. Kdyby došlo ke 
zvýšení požadavku v oblasti vzdělání, došlo by v některých 
oblastech k problémům s nedostatkem pracovníků 

 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 184 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 116a odst. 2 písm. g): 
MSK navrhuje doplnit za tet: „vysokoškolské“ další text: „nebo vyšší 
odborné“.  
Odůvodnění: 
Je potřeba upravit možnost i vzdělání vyšší odborné v daných oborech, když 
teologie a pastorační práce se studuje i na samostatných VOŠ k tomu 
akreditovaných.  

Akceptováno 
 
 

 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. I bod 184 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 116a odst. 2:  
MSK navrhuje:  

- sjednotit úpravu orgánů, které mohou akreditovat kurzy tak, aby 
nebyly kompetence stanoveny pouze jedné organizaci či subjektu,  

Akceptováno částečně 
 
 
Souhlasíme s připomínkou, aby se sjednotila úprava orgánů, 
které mohou akreditovat kurzy. 
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- tam, kde to je možné sjednotit povinný rozsah kurzů tak, aby 
nebyly tak rozdílně určeny rozsahy, mělo by dojít alespoň k jejich 
podstatnému sblížení, přičemž naopak by mělo být stanoveno, kde 
to je možné, že povinnou součástí kurzů je sebezkušenostní část 
kurzu. 

Odůvodnění: 
Nelze akceptovat skutečnost, aby přímo v právním předpise byly stanoveny 
soukromoprávní subjekty, které mohou provádět akreditaci. Právní předpis, 
ani zákonný ani podzákonný, nemůže takto striktně nastavit pravidla, pokud 
nejde o státní orgán, který má zajistit dosažení akreditace.  
Naopak není žádoucí, aby rozsah kurzů byl natolik rozdílný, tj. 400 nebo 150 
či 120 hodin. Jde o značné rozdíly, které mohou být v praxi problematické. 
Např. může být stanoveno, že minimální rozsah kurzů je 400 hodin a část 
tohoto rozsahu bude věnována sebezkušenostním výcvikům.  

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude akreditovat kurzy a 
výcviky pro supervizory (§ 114 odst. 3), pastorační 
pracovníky (§ 116a odst. 2 písm. g), tlumočníky a 
přepisovatele (§ 116a odst. 2 písm. h) a i)).  
 
Výcviky pro manželské a rodinné poradce (§ 116a odst. 2 
písm. a) jsou akreditovány ve zdravotnictví, jak je již 
v současném znění zákona (v § 116a) uvedeno. Text návrhu 
zákona se tedy nemění. 
 
Obdobně jako § 116a odst. 2 písm. g) – i)  bude koncipován 
odstavec týkající se odborné způsobilosti psychoterapeutů (§ 
116a odst. 2 písm. e). Ministerstvo práce a sociálních věcí 
bude akreditovat kurzy a výcviky pro psychoterapeuty. 
Akceptujeme připomínky týkající se podmínky absolvování 
komplexního psychoterapeutického výcviku certifikovaného 
profesní asociací psychoterapeutů v České republice a 
podmínky zápisu do seznamu certifikovaných 
psychoterapeutů profesní asociace psychoterapeutů. Tyto 
požadavky budou z návrhu zákona odstraněny. 
   
Výcviky pro umělecké terapeuty (§ 116a odst. 2 písm. f) jsou 
akreditovány ve školství  (viz školský zákon a zákon o 
vysokých školách) 
 
Do důvodové zprávy bude uvedeno, že  z nově navržených 
400 výcvikových hodin bude min. 200 hodin umělecko – 
terapeutické sebezkušenostní průpravy. 
 
V návaznosti na výše uvedené bude upraven § 117a odst. 1. 
 

 
Moravskoslezský 

kraj 
Čl. II ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Přechodná ustanovení 
Z návrhu není zřejmé, zda budou upravena přechodná ustanovení. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k rozsahu navržené novelizace bude nezbytné zvolit delší 
legisvakanční lhůtu a postupné zavádění změn.  

Vysvětleno 
 
 
S ohledem na posunutí účinnosti budou upraveny. 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. IV bod 5 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 65a: 
MSK navrhuje ustanovení § 65a (účelová dotace na výkon sociální práce 
vykonávané dle zákona o pomoci v hmotné nouzi) ponechat.  

Připomínkové místo změnilo připomínku na „doporučující“.  
 
Vysvětleno 
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Odůvodnění:  
V případě, že by na základě zákona č. 111/2006 Sb., nebyly stanoveny resp. 
byly by zcela zrušeny v tomto zákoně kompetence obecních úřadů 
pověřených obcí a obcí s rozšířenou působností (s odkazem na to, že byly 
přesunuty do zákona o sociálních službách – zejména do § 91d kompetence 
úřadů pověřených obcí), pak by bylo možné ustanovení o účelové dotaci 
zrušit. Avšak kompetence těmto obecním úřadům byly v podstatné části 
ponechány, neboť bylo nově přidáno ustanovení odst. 4 § 64 a dále nové 
znění ustanovení § 65.  
S ohledem na uvedené je dle názoru MSK potřeba ustanovení § 65a 
ponechat. 

Výkon sociální práce v hmotné nouzi se přesouvá do § 91 
písm. d) 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. VII nad 
rámec návrhu 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 4a odst. 3:  
MSK navrhuje s ohledem na navrhované změny poslední větu odst. 3 uvést 
takto:  
„Přístup zaměstnance k údajům o osobách hlášených zejména k trvalému 
nebo hlášenému místu pobytu v obvodu územní působnosti pověřeného 
obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo 
újezdního úřadu se zřizuje za účelem výkonu povinností podle § 91d, § 92, § 
93a  zákona o sociálních službách a podle § 64 odst. 4 a § 65 zákona o 
pomoci v hmotné nouzi.“ 
Odůvodnění:  
Je nezbytné změny, které jsou navrhovány v ustanovení § 91d, § 92 až § 93a 
vůči obecním úřadům pověřených obcí a s rozšířenou působností promítnout 
do ustanovení § 4a zákona o Úřadu práce ČR, neboť zde je uvedeno zřízení 
přístupu do Jednotného informačního systému MPSV z důvodu výkonu 
konkrétních kompetencí.  

Akceptováno 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. VII nad 
rámec návrhu 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 4a odst. 4 zák. 73/2011 Sb.: 
MSK navrhuje s ohledem na navrhované změny poslední větu odst. 4 uvést 
takto:  
„Přístup zaměstnance k údajům o osobách hlášených zejména k trvalému 
nebo hlášenému místu pobytu v územním obvodu kraje se zřizuje za účelem 
výkonu povinností podle § 93 a § 93a zákona o sociálních službách.“ 
Odůvodnění: 
Změny, které jsou navrhovány v zákoně o sociálních službách ve vztahu ke 
kompetencím sociálních pracovníků, je potřeba promítnout i do ustanovení 
zákona o úřadu práce.  

Akceptováno 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. V bod 1 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 4a odst. 1 písm. d) a e)  zák. SPOD:  
MSK navrhuje uvést v těchto ustanoveních konkrétní odkazy, které sociální 
služby dle § 58 zákona o sociálních službách jsou těmito ustanoveními 
myšleny.  

Vysvětleno 
 
Vymezení pojmu ústavní zařízení se přesunuje v systematice 
zákona z § 29 odst. 1 do § 4a, neboť se jedná o obecný 
pojem, používaný napříč zákonem, nejen v Hlavě VI Třetí 
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Odůvodnění: 
V navrženém ustanovení § 58 odst. 2 zákona o sociálních službách jsou 
uvedeny služby pro rodinu s dětmi. Pro správnou aplikaci navrhovaného 
ustanovení § 4a odst. 1 písm. d) a e) je potřeba jednoznačně určit, které 
sociální služby se tím myslí. Tj. zda zařízení uvedené v ustanovení § 4a odst. 
1 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb. odpovídá sociální službě dle ustanovení § 
58 odst. 2 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb. apod.  
 

části. Dosavadní vymezení v § 29 odst. 1 je přitom zcela 
nevhodné jak obsahově, tak i legislativně technicky, neboť na 
stranu jednu je zbytečně kazuistické, na stranu druhou se 
jedná o pouhý demonstrativní výčet:  
„školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné 
výchovy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, dětské 
domovy pro děti do 3 let věku a obdobné ústavy (zařízení), 
umožňují-li zvláštní právní předpisy, aby byly zřízeny 
právnickými nebo fyzickými osobami“ 
Dosavadní obecné vymezení je tedy „obdobná zařízení, jako 
jsou zařízení školská, zdravotnická nebo sociálních služeb“, 
přičemž zcela nevhodným určujícím znakem je pouze to, že 
„právní předpisy umožňují, aby byly zřízeny jakýmkoli 
subjektem“. Taková „definice“ definicí vůbec není. 
Definičním znakem „ústavního zařízení“ jako pobytové 
služby pro děti není totiž vůbec skutečnost, kdo takové 
zařízení může zřizovat a zřizuje (neboť to může kdokoli), ani 
zda jde o zařízení školské, zdravotní nebo jiné, ale určující je 
obsah poskytovaných činností.  
Definičním znakem je skutečnost, zdali je dítě v zařízení 
zaopatřováno plně, nebo nikoli. Takovou definici obsahuje 
nezměněně § 7 odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře takto:  
„Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu 
(zařízení) pro péči o děti nebo mládež, považuje se za rodinu 
samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje 
zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, 
poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, 
ubytování a ošacení.“ 
Na to pak navazuje § 19 odst. 3 téhož zákona takto: 
„Je-li nezletilé nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření 
(§ 7 odst. 4 věta druhá) ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo 
mládež, vyplácí se přídavek na dítě tomuto ústavu 
(zařízení).“ 
Lze tedy shrnout, že definičním znakem „ústavního zařízení“ 
je poskytování plného přímého zaopatření dítěti, které je 
současně nutnou podmínkou pro to, že může být do zařízení 
vyplácen přídavek na dítě jako dávka státní sociální podpory. 
Praktickým pomocným znakem, zda-li jde o „ústavní 
zařízení“ v definovaném smyslu, je tedy to, zdali je nebo 
může být dítěti do zařízení vyplácen přídavek na dítě, nebo 
nikoli. 
Uvedená úprava je v oblasti předpisů sociálního zabezpečení 
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dlouhodobě ustálená, nečiní jakékoli problémy, a neboť jde o 
výplatu dávek, takové problémy, pokud by je úprava snad 
generovala, by se musely od 1. 10. 1995 (tedy za více jak 20 
let její aplikace) již objevit – tak tomu ale není. I ostatní 
předpisy sociálního zabezpečení v této souvislosti na definici 
§ 7 odst. 4 zákona o státní sociální podpoře buď přímo 
odkazují (jako např. § 12 odst. 5 zákona o sociálních 
službách), nebo ji používají jako obecně známý pojem (např. 
§ 3 odst. 3, § 33 odst. 7, § 70 odst. 2 a § 72 odst. 4 písm. h/ 
zákona o pomoci v hmotné nouzi), nebo ji pro své účely 
samy definují shodně se zákonem o státní sociální podpoře (§ 
4 odst. 5 zákona o životním a existenčním minimu). Třeba 
ovšem dodat, že pojem „plného přímého zaopatření“ jako 
definiční znak „ústavního zařízení“ se objevil již v § 38 odst. 
6 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení 
s účinností od 1. 7. 1964, v tomto smyslu byl převzat jak 
zákonem č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení a 
v prakticky doslovné úpravě, jakou je i úprava navrhovaná, 
pak v § 37 odst. 5 vyhl. č. 149/1988 Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení.  
Lze tak říci, že navrhované vymezení „ústavního zařízení“, 
jehož určujícím znakem je „plné přímé zaopatření“, je 
v právních předpisech sociálního zabezpečení (a takovým 
předpisem je i zákon o sociálně-právní ochraně dětí) ustálené 
nikoli 20, ale již přes 50 let. Není-li o podřazení např. 
školských zařízení pro výkon ústavní výchovy pod pojem 
„zařízení (ústav) pro péči o děti nebo mládež“ sporu na úseku 
státní sociální podpory, životního a existenčního minima či 
pomoci v hmotné nouzi, není důvod, aby tomu tak mělo být 
na úseku sociálně-právní ochrany dětí.  
Naopak dosavadní úprava v § 29 odst. 1 tu představuje 
anomálii, která naopak problémy přinášela, neboť nebylo 
zřejmé, co vše spadá pod pojem „obdobné ústavy (zařízení), 
umožňují-li zvláštní právní předpisy, aby byly zřízeny 
právnickými nebo fyzickými osobami“, když dokonce např. i 
zřizovatelé dosavadních zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc se v minulosti bránili podřazení jimi 
poskytované služby pod uvedený nejasný pojem. 
 
Pojmy v rámci jednoho právního odvětví – zde sociálního 
zabezpečení – musí být shodné obsahově a je-li to možné, 
pak co možná nejvíce i formulačně (tedy doslovně). Tomu 
navrhovaná úprava vyhovuje, naopak stávající úprava je 
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s touto zásadou v rozporu. 
 
Problematika bude řešena metodicky. 

 
Moravskoslezský 

kraj 
Čl. V bod 2 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K ustanovení § 8 odst. 1 zák. o SPOD:  
MSK navrhuje doplnit na konec ustanovení text:„Odbornou pomoc 
prostřednictvím činností sociální práce při výkonu sociálně právní ochrany 
dětí podle tohoto zákona poskytují sociální pracovníci“.  
Odůvodnění:  
Pro větší právní jistotu je potřeba upravit, kdo vykonává odbornou pomoc 
při výkonu sociálně právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.. 
Výklady ke kompetencím při výkonu sociálně právní ochrany dětí nejsou 
jednotné, a proto je potřeba nastavit jednotná pravidla.  

Vysvětleno 
 
Požadované doplnění § 8 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. je 
nadbytečné, neboť tato skutečnost vyplývá již z ustanovení § 
1 odst. 2 zákona o sociálních službách. 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. V bod 12 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 16b zák. SPOD: 
MSK navrhuje, aby ustanovení § 16b bylo upraveno tak, aby reagovalo na 
reálné situace. Postup úřadu obce s rozšířenou působností dle správního řádu 
nebude reálně možný.  
Odůvodnění: 
Z ustanovení § 16b je zřejmé, že obecní úřad obce s rozšířenou působností 
bude rozhodovat o žádosti o vydání souhlasu s prodloužením doby umístění 
dítěte v pobytové sociální službě na žádost dítěte zastoupeného např. 
zákonným zástupcem nebo na žádost poskytovatele sociální služby. Tento 
postup však vyžaduje resp. předpokládá rozhodování správní orgánu, což 
pro účel – využívání sociální služby je značně problematické a zdlouhavé, 
neboť přesto, že je povinnost žádost podat 10 dnů před dnem uplynutí doby, 
na kterou byla smlouva uzavřena, ve správním řízení má správní orgán 30 až 
60 dnů na rozhodování dle složitosti situace a dalších podmínek. Tento 
postup tak ztrácí svůj smysl a účel. V průběhu řízení např. dochází 
k porušování součinnosti ze strany rodičů dětí apod. Hrozí tak, že pobyt dětí 
v zařízeních nebude legitimní.  

Vysvětleno 
 
MSK vypořádání akceptuje.  
 
V odst. 1 bude doplněna věta:  
„Po dobu řízení o žádosti podle věty první trvá závazek ze 
smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby dítěti bez 
doprovodu dospělé osoby, nedojde-li k zániku závazku 
z jiného důvodu“. 
Jinak lze uvést: právní institut souhlasu je upraven 
jednoznačně. Zdejší § 16b jasně vymezuje, že se jedná o 
prodloužení smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby 
dítěti bez doprovodu dospělé osoby podle zákona o 
sociálních službách, přičemž návrh § 91 odst. 8 pak zase 
upravuje, že smlouvu o poskytnutí pobytové sociální služby 
osobě mladší 15 let bez doprovodu dospělé osoby lze uzavřít 
nejvýše na dobu 3 měsíců po sobě jdoucích; její trvání lze 
prodloužit pouze se souhlasem orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí. A to samozřejmě jen na dobu, která celkově 
nepřesáhne 6 měsíců, neboť pak již je nezbytný souhlas 
soudu s uzavřením (nebo trváním) smlouvy uzavřené jménem 
dítěte jeho oprávněným zástupcem. 
Předkladatel se domnívá, že tuto právní úpravu není nutné, 
ale ani není možné již dále precizovat, aniž by šlo o duplicitní 
vyjádření již jednou vyjádřeného. „Podmínkami zákona o 
sociálních službách pro další poskytování služby“ jsou 
podmínky, vyplývající z onoho zákona, za prvé tedy 
samozřejmě, že služba je poskytována osobě, které 
poskytována být má a může (srov. např. nově zaváděný 
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správní delikt: nevyhodnocuje ve stanovené lhůtě soulad 
způsobu poskytování sociální služby s nepříznivou sociální 
situací podle § 88 písm. a/) a jde-li o podmínky „dalšího 
poskytování služby“ jsou to samozřejmě podmínky, týkající 
dovolenosti a zákonnosti trvání smluvního vztahu, jak 
vyplývají z nově navrhovaného § 91 odst. 8. 
Z materiálního hlediska se jedná o rozhodovací činnost 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností již nyní, a to 
podle řady ustanovení v jejich vzájemném souhrnu. Za prvé 
podle § 42g ORP vydává vyjádření o důvodnosti pobytu 
dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na 
jehož vydání se přiměřeně použijí ustanovení správního řádu 
o správním řízení; 
Za druhé podle § 42 odst. 5 písm. a) ORP vydává předchozí 
písemný souhlas o prodloužení pobytu dítěte ve ZDVOP po 
uplynutí prvních tří měsíců (na tuto úpravu ostatně § 16b 
věcně navazuje), kde je třeba postupovat podle správního 
řádu 
Za třetí podle § 6 písm. a) a f) se SPOD zaměřuje na dětí, 
jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské 
odpovědnosti, popř. na děti které jsou na základě žádostí 
rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte 
opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou 
péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá 
déle než 6 měsíců, přičemž podle § 10 odst. 3 písm. c) je 
ORP povinen pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho 
rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě 
uvedené v § 6, což v sobě určitý aspekt rozhodovací činnosti 
rovněž zahrnuje. 
Z výše uvedeného je zřejmé, „posuzování“ ve smyslu 
„hodnocení důkazů“ ve skutkově obdobných případech, jaké 
předvídá navrhované ustanovení § 16b ve spojení s § 91 odst. 
8 zák. o sociálních službách, ORP má a musí provádět již za 
stávající právní úpravy, proto nelze předpokládat nové 
rozpočtové náklady související s realizací této působnosti. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. V bod 16 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 29: 
MSK navrhuje v jednotlivých odstavcích 2) – 4) změnit text: „zaměstnanec 
obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu“ textem: „obecní 
úřad obce s rozšířenou působností“. 
Odůvodnění: 
Povinnosti nebo oprávnění nejsou spjaty se zaměstnanci, ale se správním 

Vysvětleno 
 

 
Povinnosti sledovat dodržování práv dětí v ústavních 
zařízeních v § 29 odst. 1 jsou uloženy obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností (OÚORP), povinnosti a oprávnění 
uvedená dále v § 29 odst. 2 až 4 jsou již vztažena k osobě 
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orgánem. Proto by mělo být upraveno, že práva, povinnosti a oprávnění má 
příslušný obecní úřad nikoliv zaměstnanec jako jednotlivec.  
 

zaměstnance zařazeného do  OÚORP, jehož prostřednictvím 
OÚORP svoji dohledovou činnost vykonává. Obdobně je 
koncipován i § 19 odst. 4 ve vztahu ke sledování vývoje dětí 
svěřených do náhradní rodinné péče. 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. V bod 16 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 29 odst. 6 písm. c) a d): 
MSK navrhuje v jednotlivých ustanoveních nahradit slovo: „neprodleně“ 
konkrétní lhůtou.  
Odůvodnění: 
Použitý neurčitý pojem může v praxi činit značné problémy a odlišný výklad 
o době, kdy má být oznamovací povinnost úřadu splněna nebo předání 
podání dítěte realizováno.   

Vysvětleno 
 
 

Termín „neprodleně“ je běžně používaný právní pojem, který 
zdůrazňuje, že danou povinnost je nezbytné ihned, jakmile je 
to možné, tj. co nejdříve. Stejný termín je používán např. v § 
10a, § 14, § 15, § 16, § 21 a dalších ustanoveních zákona č. 
359/1999 Sb. 

Moravskoslezský 
kraj 

Čl. V nad 
rámec návrhu 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení – dotace na výkon SPOD krajským úřadům – nad rámec 
návrhu: 
MSK navrhuje přijmout ustanovení o dotaci na výkon působnosti dle zákona 
o sociálně právní ochraně dětí, která je svěřena krajským úřadům.  
Odůvodnění: 
Je zřejmé, že rozsah působnosti, která postupně přechází na krajské úřady, 
se rozšiřuje (např. přechod působnosti dle § 38 odst. 2 písm. a) ve spojení 
s ustanovením § 49 odst. 1). Proto je potřeba výkon činností zajistit i 
finančními prostředky, když výkon činností svěřených příslušným obecním 
úřadům je zajištěn účelovou dotací ze státního rozpočtu. Nadto, pokud je 
dotace ze státního rozpočtu upravena pro obce, měla by shodně být pro tuto 
oblast upravena situace i pro kraje, jinak jde o nerovný přístup.  

Připomínkové místo změnilo připomínku na „doporučující“.  
 
Vysvětleno 
 
Předkladatel s uplatněnou připomínkou věcně souhlasí, 
nicméně ji nelze vyhovět bez dohody s Ministerstvem financí 
a Ministerstvem vnitra, neboť vymezení samostatného 
dotačního titulu pro kraje na výkon agendy sociálně-právní 
ochrany dětí by bylo nutné promítnout do stanovení 
příspěvku na výkon státní správy pro kraje z rozpočtové 
kapitoly Všeobecná pokladní správa. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

 Nad rámec 
návrhu 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K ustanovení § 971 odst. 2 občanského zákoníku:  
MSK navrhuje upravit odkazy v ustanovení v souvislosti s novými 
sociálními službami pro rodiny s dětmi dle § 58 zákona o sociálních 
službách.  
Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
v ustanovení § 42 zákona č. 359/1999 Sb. je v této právní úpravě navrženo ke 
zrušení a je přeneseno do ustanovení § 58 zákona o sociálních službách jako 
nová sociální služba je potřeba provést i změnu občanského zákoníku – 
ustanovení § 971 odst. 2.  

Vysvětleno 
 
MSK vypořádání akceptuje.  
 
Bod 9. přechodných ustanovení k doprovodné novele zákona 
č. 359/1999 Sb. výslovně stanoví, že zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc podle dosavadních právních 
předpisů se považují za pobytová zařízení pro děti na 
přechodnou dobu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Ustanovení § 971 odst. 2 občanského zákoníku 
proto není nutné novelizovat. 
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NRZP ČR Obecně Zásadní připomínka: 

Zásadně nesouhlasíme se zařazením služeb pro rodinu do návrhu novelizace 
zákona. Hlavním důvodem je skutečnost, že ustanovení týkající se této 
otázky jsou předmětem sociálně-právní ochrany dětí. Sociálně-právní 
ochrana (dále jen „SPOD“) se nemůže a nesmí stát podmnožinou sociálních 
služeb, ale musí stát odděleně od nich s garancí státu. SPOD musí být dětem 
poskytována i proti vůli rodičů, neboť práva dětí jsou často s právy rodičů v 
kolizi. SPOD není sociální služba! Pokud by tento zákon byl schválen, dojde 
k totálnímu rozvratu systému SPOD, který je už tak roztříštěný novelou 
zákona o SPOD platnou od 1. 1. 2013. Práce na OSPOD je čím dál 
náročnější, neboť sociální pracovníci jsou zavalovány stížnostmi rodičů, po 
kterých se chce plnění povinností plynoucích z rodičovské zodpovědnosti. 
Tito rodiče, mezi kterými jsou velmi často domácí násilníci a tyrani, se 
domáhají svých práv proti právům svých dětí! Stát tyto děti pak nedokáže 
ochránit. Tlak na sociální pracovníky působí fluktuaci a velmi obtížný nábor 
sociálních pracovníků na OSPOD. Zákon o sociálních službách v 
předkládaném znění tento problém ještě prohloubí, což se pro systém SPOD 
stane neúnosným. Pokud je cílem privatizace systému SPOD, pak je toto 
jejím předstupněm. 

 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jako zařízení sociálně-právní 

ochrany dětí se mají zrušit a mají je nahradit azylová zařízení pro děti a 
pobytová zařízeními pro nezaopatřené děti v režimu sociální služby. V 
důvodové zprávě se k článku V (změna zákona o SPOD) uvádí, že tato 
azylová zařízení pro děti budou jako krizový typ ústavního zařízení a 
zároveň ústavním zařízením. Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“) nelze děti 
do ústavního zařízení umísťovat ze sociálních důvodů. A nyní to možné 
bude? 

 
O nepochopení sociálně-právní ochrany dětí ze strany navrhovatele svědčí 
bod č. 4 důvodové zprávy k SPOD. Cituji: „...každé umístění dítěte do 
ústavního zařízení lze považovat za významnou skutečnost, o které by měl 
být orgán sociálně-právní ochrany dětí informován a měl by v takovém 
případě provést základní vyhodnocení, zda se nejedná o dítě ohrožené podle 
§ 6 zákona, které by mělo být zařazeno do evidence sociálně-právní ochrany 
dětí.“. Zdůrazňuji, že podle ZSPOD se SPOD zaměřuje na ohrožené děti 
dávno předtím, než se do ústavního zařízení dostanou a je to tak správně. O 
umístění do ústavního zařízení musí OSPOD vědět ještě před tím, než se tak 
stane. Důvodová zpráva je tak naprosto zmatečná. Tento zmatek byl do 
praxe SPOD vnesen ze strany některých vzdělávacích organizací 
zaměřených na vyhodnocování situace ohrožených dětí, které § 6 ZSPOD 
interpretují zcela v rozporu s jeho zněním a některé OSPODy si podle toho 

Neakceptováno - rozpor 
 
Sjednocení podmínek poskytování sociálních služeb pro 
nezletilé klienty nebo pro rodiče s dětmi je nezbytným 
krokem k odstranění duplicit a současně ke zkvalitnění právní 
úpravy služeb, dosud poskytovaných na základě zák. č. 
359/1999 Sb. Z toho záměru nemůže MPSV ustoupit. 
 
Poskytování služeb na základě § 48 a násl. zák. č. 359/1999 
Sb. je již od r 2000 postaveno na stejných principech, jako 
poskytování všech sociálních služeb od r. 2007 (tj. konsensu 
a dohodě klienta a poskytovatelem; službu nelze vnucovat, 
poskytovatel nemá vůči klientovi žádná vrchnostenská 
oprávnění atd.).  
 
Jde-li o kompetence orgánů veřejné moci, novelou se na nich 
v zákoně č. 359/1999 Sb. nemění nic. Veřejná ochrana je 
samozřejmě ze strany orgánů veřejné moci poskytována i 
proti vůli rodičů.  
 
Popis situace na orgánech SPOD jde zcela nad rámec 
novelizace (která se kompetenčních ustanovení v zákoně č. 
359/1999 Sb. navíc nijak nedotýká). 
 
Není ani zřejmé, co připomínkové místo myslí „privatizací 
systému SPOD“, neboť, jak bylo již uvedeno, úpravy 
působnosti orgánů veřejné správy se navrhovaná novelizace 
nijak nedotýká, když současně služby podle nynějšího zákona 
č. 359/1999 Sb. v rámci pověření, tak podle zákona o 
sociálních službách v platném i navrhovaném znění, mohou 
být, a to již od r. 1990, poskytovány jak poskytovateli 
zřizovanými veřejnoprávními korporacemi, tak ale i 
privátními subjekty, na čemž se opět nic nemění.  
 
Důvody umístění jsou vymezeny totožně jako v zákoně č. 
359/1999 Sb. v § 42 odst. 1.  
 
Připomínkové místo se mýlí v tom, že „o umístění do 
ústavního zařízení musí OSPOD vědět ještě před tím, než se 
tak stane“, jde-li o zařízení sociálních služeb.  
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nastavují standardy. Zcela špatně. Podle této interpretace by se mělo dítě do 
hledáčku SPOD dostat až tehdy, když se dostane mimo rodinu. A nyní 
by tuto zmatečnou interpretaci měl zákon o sociálních službách zpečetit. To 
je naprostý odklon od primární a sekundární prevence.  
Požadujeme vypustit § 58 Služba pro rodinu a všechna ustanovení, 
která se týkají tohoto ustanovení. 

NRZP ČR Obecně Zásadní připomínka: 

Jsme přesvědčeni, že sociální služby nejsou ve stavu, kdy je možné, je 
podrobit veřejné soutěži. Zvláště malí, ale často právě z pohledu klientů 
(uživatelů služeb) ti nejpružnější poskytovatelé nemohou v takové soutěži 
obstát. Ze služeb se vytratí entuziasmus a ochota v malých obcích 
provozovat služby téměř na dobrovolné bázi. Nastavit požadovaná kritéria a 
odborné požadavky pro poskytovatele sociálních služeb pro výběrové řízení 
je velmi obtížné. Výběrové řízení tak v žádném případě nezaručí volbu 
nejkvalitnějšího poskytovatele, poskytujícího současně celou, rozmanitou 
škálu klienty požadovaných služeb. Už vůbec není schopno zajistit 
použitelnost „vybraného“ poskytovatele z pohledu kvality jeho zaměstnanců, 
kteří přímo služby klientům poskytují. Zde je nutné si uvědomit, že jde o 
velmi specifické a často intimní služby, které musí poskytovat takový 

Akceptováno 
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poskytovatel, ke kterému má klient důvěru. Vzniká nebezpečí chaosu, rozbití 
sítě. Z tohoto důvodu požadujeme vypustit §105a a § 105b veřejná 
soutěž a všechna ustanovení, která na ně odkazují. 
 

NRZP ČR Obecně Zásadní připomínka: 

Domníváme se, že pastorační činnost není možné zahrnout do sociálních 
služeb. Zařízení sociálních služeb má možnost pozvat kdykoliv kněze, ale 
kněz nemůže být zaměstnanec. Je to velmi zvláštní. Jak se bude řešit situace, 
kdy například budou v celodenním zařízení lidé s různými vyznáními? 
Z tohoto důvodu požadujeme vypustit § 49 odst. 3 písm. b) pastorační a 
duchovní péče a všechna ustanovení, která na uvedenou službu 
odkazují. 

Vysvětleno 
V rámci vypořádání připomínek změnilo připomínkové 
místo charakter připomínky na doporučující.  
 
Ministerstvo na návrhu trvá. Pastorační a duchovní péče bude 
na základě připomínek navrhována jako základní činnost u 
vybraných sociálních služeb. 
 
Pastorační a duchovní péče je vykonávána pastoračními 
pracovníky, kteří mají již nyní v praxi sociálních služeb své 
opodstatnění i místo a tato činnost je v dobré praxi již nyní 
poskytována.  

NRZP ČR Obecně Zásadní připomínka: 

Nesouhlasíme se zařazením paliativní péče jako sociální služby. Tato péče je 
dosud hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Je to nepochybně správně, 
protože při této péči významně převažuje zdravotní péče. Změnu iniciovaly 
zdravotní pojišťovny. Kraje, Unie poskytovatelů a další organizace jsou 
zásadně proti převodu. Je třeba si uvědomit, že při poskytování sociální 
služby se vytváří individuální plán péče se záměrem dosažení určitých cílů. 
Tím je jasné, že paliativní péče nemůže být registrována jako sociální služba. 
Z tohoto důvodu požadujeme vypustit § 52a a všechna ustanovení, která 
se týkají služby osobám v terminálním stavu. 

Vysvětleno 
V rámci vypořádání připomínek změnilo připomínkové 
místo charakter připomínky na doporučující.  
 
Ministerstvo na návrhu trvá. Podpora při umírání je důležitá. 
Nástrojem na využívání finančních prostředků při 
poskytování sociálních služeb je finanční kontrola krajů. 
Prostřednictvím kontroly by bylo zjištěno neposkytování 
těchto činností. Současně není zřejmé, z čeho připomínkové 
místo vyvozuje, že se služby budou financovat a skutečně 
nebudou poskytovat.  
 

NRZP ČR Obecně Zásadní připomínka: 

Považujeme za klíčové, aby zákon o sociálních službách upravoval jednotně 
podmínky pro zařazování a vyřazování poskytovatelů sociálních služeb z a 
do krajských sítí. Současná praxe umožňuje rozdílné přístupy jednotlivých 
krajů a tím vytváří nerovné a netransparentní podmínky pro poskytovatele 
sociálních služeb. Stejný princip chybí v případě definování uznatelných a 
neuznatelných nákladů v rámci státních dotací. Požadujeme výše uvedené 
upravit v zákoně nebo upravit současná zmocnění pro prováděcí právní 
předpisy. 

Částečně akceptováno 
 
Tyto podmínky má upravovat prováděcí právní předpis, jehož 
zpracování je již zakotveno v § 101a, odst. III, písm. c). 
 
V souladu s připomínkou bude upraveno znění obsahu 
prováděcího předpisu. Bude také provedena novelizace 
nařízení vlády č.98/2015 o provedení § 101a, kde budou 
v rámci novelizace detailně a jednotně stanoveny uznatelné 
náklady. 
 

NRZP ČR Obecně Zásadní připomínka: 

Požadujeme přesně specifikovat pojmy, které se v návrhu nově objevují, a 
to z důvodu možné výkladové nejasnosti. Jedná se o pojmy „okamžitá 

Vysvětleno 
V rámci vypořádání připomínek změnilo připomínkové 
místo charakter připomínky na doporučující.  
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kapacita“, „komunitní“, „zajištění bezpečí“, „psychosociální podpora 
při umírání“. Současně požadujeme vymezit „týden“, u pojmu „týdenní 
stacionář“, jako dny pondělí až pátek. Neexistence týdne stírá rozdíl mezi 
týdenním stacionářem a domovy. Stanovení týdne na pracovní dny by jasně 
vymezilo hranici mezi dotčenými sociálními službami. 

V rámci novelizace byly vybrány pojmy, které je zásadně 
nutné vymezit. Další pojmy budou vymezeny 
v doporučených postupech ministerstva.   

NRZP ČR Obecně Zásadní připomínka: 

Úpravu dalších odborných pracovníků v sociálních službách považujeme 
za problematickou. Návrh příliš zužuje u některých profesí odbornou 
způsobilost na jeden z možných směrů, některé profese vůbec nezahrnuje 
(např. speciální pedagog), u jiných je zase tak obecný, že neexistuje důvod 
pro takovou právní úpravu. Dochází také k velmi různým požadavkům na 
odbornou kvalifikaci u některých profesí (např. tlumočníci znakové řeči), na 
druhé straně však pro sociální pracovníky ve službách pro neslyšící nejsou 
stanoveny ani základní požadavky na znalost znakového jazyka, přestože 
tento požadavek je základní podmínkou výkonu jejich činnosti. Bez ohledu 
na předchozí větu ani v důvodové zprávě není vyjádřena potřebnost takové 
úpravy. Po příp. doplnění některých profesí a kvalifikačních předpokladů by 
bylo potřeba též stanovit, který orgán bude za organizaci kurzu odpovídat. 
Podle názoru NRZP ČR by to měly být kraje. Z tohoto důvodu požadujeme 
výrazně upravit znění § 116a. 

Částečně akceptováno 
 
Speciální pedagogové jsou regulováni v zákoně o 
pedagogických pracovnících, spadají tady do § 115 odst. 1, 
písm. d) – pedagogičtí pracovníci. 
 
Dále: 
Současná právní úprava zákona o sociálních službách 
definuje okruh pracovníků, kteří v sociálních službách 
vykonávají odbornou činnost, pouze v pěti skupinách. 
V současném znění zákona je potřebné okruh pracovníků 
vykonávajících odbornou činnost rozdělit detailněji. 

Specifické podmínky pro sociální pracovníky v sociálních 
službách, např. pro neslyšící, nelze doplnit do zákona, avšak 
nevylučuje to možnost u zaměstnavatele toto požadovat. 

 

 
NRZP ČR Obecně Zásadní připomínka: 

Zásadně nesouhlasíme s tezemi nařízení vlády o provedení § 101b zákona č. 
108/2006 Sb. Klient osobní asistence by nemohl rozhodovat o poskytovateli 
služby a podle potřeby jej měnit. 70 % péče je poskytováno pečujícími 
osobami, na kterých by tento systém financování nebylo možné použít. V 
tezích se uvádí, že systém financování osobní asistence by byl použit, pokud 
by klient potřeboval více než 4 hodiny. To je samozřejmě nesmysl, osobní 
asistence se poskytuje 24 hodin. Došlo by k zásadnímu porušení principu, že 
klient si rozhoduje o nákupu služeb prostřednictvím příspěvku na péči. Teze 
vůbec neuvádějí způsob hodnocení nároku na zvláštní způsob financování. 
Domníváme se, že to nemůže řešit nařízení vlády, ale pouze zákon. 
 
Jako velmi problematické spatřujeme také Přílohu č. 2 k vyhlášce č. 
505/2006 Sb. Zdá se, že poskytovatelům sociálních služeb se významně 
zvýší administrativa. 

Vysvětleno 
Od návrhu uvedeného v § 75 odst. 3 MPSV ustupuje, nově 
bude vytvořen institut implementovaný do příspěvku na péči. 
Dle toho bude upraveno nařízení vlády.  
 
 

NRZP ČR Obecně Zásadní připomínka: 

NRZP ČR vítá zařazení „chronického duševního onemocnění“ mezi 
postižení, jimž je poskytována terénní služba „osobní asistence“. Jak však 

Neakceptováno - rozpor 
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vyplývá z připomínek „Sdružení pomoci duševně nemocným ČR z.s.“, které 
jsou uvedeny v samostatné příloze, je nutné se zabývat problémy této 
skupiny občanů i v širších souvislostech, než jen ve vztahu k osobní 
asistenci. 

NRZP ČR Obecně Zásadní připomínka: 

V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že důvodová zpráva k návrhu novely 
zákona je na mnoha místech zmatečná a její znění neodpovídá navrhovaným 
úpravám zákona. Z toho důvodu často nelze zjistit, co tvůrci navrhovanou 
změnou zákona sledovali. 

Akceptováno 
 
 

NRZP ČR Čl. I bod 18 Zásadní připomínka: 

Vypustit slova „a označení majitele účtu“. 
Odůvodnění: 
Povinnost uvádět majitele účtu považujeme za nadbytečnou. Nedomníváme 
se, že se zamezí zneužívání v případě, kdy bude známa informace o majiteli 
účtu. Situace, kdy je majitelem účtu jiná osoba než příjemce příspěvku na 
péči, nemusí být důkazem zneužívání. Může jít například o skutečnost, že 
příjemce nemá zřízen vlastní účet nebo není schopen prostřednictvím účtu 
provádět platby za služby. 

Vysvětleno 
 
Návrh vychází z požadavku praxe (ÚP). Identifikace majitele 
účtu pomůže krajským pobočkám při kontrole využívání 
příspěvku, po kterém se volá, i při boji proti nelegálnímu 
poskytování sociálních služeb, a to zejména tam, kde je 
úroveň poskytované pomoci velmi nedostatečná; napomůže v 
otázce přeplatků a identifikace „zneužití“ institutu asistenta 
sociální péče. 
 
 

NRZP ČR Čl. I bod 25 Zásadní připomínka: 

Vypustit navrhovanou větu „Terénní služby mohou být poskytovány také 
prostřednictvím elektronické nebo distanční hlasové komunikace.“. 
Odůvodnění: 
Smyslem námi navrhované změny je udržet skutečnou podstatu terénní 
služby. Doposud byla terénní službou z pohledu poskytovatele (nikoli 
klienta) chápána služba, kdy pracovník vyjíždí mimo pracoviště, za klientem, 
má tedy cestovní náklady a je nutné počítat s tím, že stráví určitý čas 
přepravou za klientem a zpět, tzn., že může během jednoho dne obsloužit 
méně klientů. Ambulantní službou se rozumí služba, kdy pracovník 
neopouští pracoviště – přijímá klienty na svém pracovišti, telefonuje, e-
mailuje atd. a nemá žádné cestovní náklady a minimální časové proluky. 
Prostřednictvím elektronické nebo distanční hlasové komunikace 
neposkytuje služby pouze služba tísňová péče, ale prakticky všichni 
poskytovatelé sociálních služeb v rámci základního sociálního poradenství 
(poradenství po telefonu, e-mailem). Pokud zákon chápe poskytování služeb 
po telefonu či e-mailem jako formu terénní, museli by tedy mít všichni 
poskytovatelé zaregistrováno také terénní poskytování služeb. 
 

Akceptováno 
 
 
 

NRZP ČR Čl. I bod 26 Zásadní připomínka: 

Upravit odstavec 1 tak, aby neobsahoval pojem zařízení služeb pro rodinu. 

K zařízení služeb pro rodinu: 
Vysvětleno 
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Odůvodnění viz bod 1 obecných připomínek. 
Současně v odstavci 2 přesně definovat nový pojem „komunitní“. 
Odůvodnění viz bod 6 obecných připomínek. 

Na základě připomínek bude přepracován návrh znění služby 
pro rodinu. § 34 bude rovněž upraven. Zařízení služeb pro 
rodinu již nebude obsahovat služby SPOD.  
 
K pojmu komunitní: 
Vysvětleno 
Pojem bude vymezen v doporučeném postupu a nikoliv ve 
vyhlášce či zákonu, jak připomínkové místo požaduje.   
 

NRZP ČR Čl. I bod 27 Zásadní připomínka: 

Sjednotit definici nového písmene n) s platnou definicí písmene l). 
Odůvodnění: 
Definice nového písmene n) je obdobná definici platného písmene l). 
Současně v novém písm. o) a q) přesně definovat nové pojmy „zajištění 
bezpečí“, „psychosociální podpora při umírání“. 
Odůvodnění viz bod 6 obecných připomínek. 

Akceptováno jinak 
 
Pojem „zajištění bezpečí“ se z návrhu vypouští. Ostatní bude 
definováno v rámci úkonů.  

NRZP ČR Čl. I bod 28 Zásadní připomínka: 

Vypustit návrh na rozdělení základních činností při poskytování sociálních 
služeb na základní činnosti povinné a základní činnosti volitelné a upravit 
v tomto směru všechna návazná ustanovení. 
Odůvodnění: 
Důvodem úpravy je nesrozumitelnost návrhu. § 35 zákona o sociálních 
službách upravuje všechny činnosti jako základní činnosti při poskytování 
sociálních služeb, nikoliv jako základní činnosti hlavní a volitelné. Proto by 
každá služba měla zahrnovat základní činnosti (např. § 40). Pojmy „základní 
činnosti“ a „základní činnosti volitelné“ je logický protimluv. Činnost může 
být buď „základní“ (ale pak není na volbě poskytovatele, zda ji bude 
provozovat, či nikoliv, nebo „volitelná“ (ale tak pak nemůže být činností 
„základní“). 

Akceptováno 
 
 

NRZP ČR Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 

Za bod 29 se vkládá nový bod 30, který zní: 
„30. V § 37 odst. 4 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se písmeno d), které zní: 
„d) poskytování odborného poradenství k zajištění kompenzačních pomůcek 
a jejich půjčování.“. 
Dosavadní body 30 až 193 se označují jako body 31 až 194. 
 
Odůvodnění: 
Důvodem úpravy je zakotvit činnost některých organizací vztahující se 
k půjčování pomůcek jako základní činnost v rámci služby, která poskytuje 
odborné poradenství k půjčování pomůcek – např. jak získat vlastní 

Vysvětleno 
 
Již současná úprava umožňuje v rámci jak základního, tak 
odborného sociálního poradenství poskytovat poradenství 
ohledně získání pomůcek, - tedy vyplnění žádosti, sdělení 
kontaktů na odborné lékaře či pracovníky ÚP.  
 
Dále již v současnosti u služby sociální rehabilitace je taková 
podpora klienta dokonce základem služby – činnost 
vede klienta k jeho samostatnosti. 
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pomůcky, z jakých zdrojů, způsob jejich výběru, zaměření, vyplnění žádostí 
o příspěvek na zakoupení pomůcek např. na UP, sdělení kontaktů na odborné 
lékaře, kteří mohou pomůcky předepsat, poradenství ohledně získání 
příspěvku na péči, poradenství ohledně péče o člověka upoutaného na lůžko 
atd. 

NRZP ČR Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 

Vkládá se nový bod, který zní: 
„ V § 42 odst. 1 větě první se za slova „z důvodu věku“ vkládají slova „, 
chronického onemocnění“. 
Dosavadní body 37 až 195 se označují jako body 38 až 196. 
Odůvodnění: 
Důvodem navrhované úpravy je skutečnost, že chronicky nemocní nejsou 
schopni si sami osobně vyřídit vlastní záležitosti. V současné právní úpravě 
však tato skupina osob není zmíněna. 

Neakceptováno - rozpor 

NRZP ČR Čl. I bod 34 Zásadní připomínka: 

 § 40 odst. 3 
Vypustit odstavec 3 a ponechat poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy v základních činnostech. 
Odůvodnění: 
V souvislosti s odůvodněním v bodě 5 připomínek k jednotlivým 
ustanovením patří poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy do 
základních činností. Navíc vyjímat tuto základní činnost z povinných 
základních činností považujeme za velmi problematické, protože pomoc při 
přípravě jídla a pití, nebo vlastní příprava a podání jídla a pití by měla být v 
nabídce služeb pro všechny potřebné uživatele pečovatelské služby. To je 
také minimum, které požaduje po pečovatelské službě stávající právní 
úprava. V důvodové zprávě není tento bod řádně odůvodněn, text se vztahuje 
k principu základní činnosti volitelné, nikoliv k této konkrétní změně. 

Akceptováno 
 
 

NRZP ČR Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 

Vkládá se nový bod, který zní: 
„ V § 42 odst. 1 větě první se za slova „z důvodu věku“ vkládají slova „, 
chronického onemocnění“. 
Dosavadní body 37 až 195 se označují jako body 38 až 196. 
Odůvodnění: 
Důvodem navrhované úpravy je skutečnost, že chronicky nemocní nejsou 
schopni si sami osobně vyřídit vlastní záležitosti. V současné právní úpravě 
však tato skupina osob není zmíněna. 

Neakceptováno - rozpor 

NRZP ČR Čl. I  nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 

Vkládá se nový bod , který zní: 
„ V § 47 odst. 1 se za slova „z důvodu věku“ vkládají slova „, chronického 
onemocnění“. 

Neakceptováno - rozpor 
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Dosavadní body 41 až 196 se označují jako body 42 až 197. 
 
Odůvodnění: 
Důvodem navrhované úpravy je skutečnost, že i rodina s osobou s 
chronickým onemocněním potřebuje tuto službu, neboť pečovat o takovouto 
osobu je náročné, a je třeba usnadnit pečujícím osobám v rodině, aby nabraly 
nových sil. V současné právní úpravě však tato skupina osob není zmíněna. 
 
Současně navrhujeme vymezit „týden“ u pojmu „týdenní stacionář“. 

NRZP ČR Čl. I bod 45 Zásadní připomínka: 

§ 49 odst. 1 
V odstavci 1 větě první se za slova „z důvodu věku“ vkládají slova „a 
chronického onemocnění“. 
Odůvodnění: 
Bez zahrnutí chronicky nemocných by tato skupina vypadla z domovů pro 
seniory, respektive z domovů sociální péče. 

Neakceptováno - rozpor 

NRZP ČR Čl. I bod 49 Zásadní připomínka: 

Vypustit nový § 52a Sociální služby poskytované osobám v terminálním 
stavu a osobám blízkým a všechna ustanovení, která se týkají služby osobám 
v terminálním stavu. 
Odůvodnění viz bod 4 obecných připomínek. 

Vysvětleno 
V rámci vypořádání připomínek změnilo připomínkové 
místo charakter připomínky na doporučující.  
 
Viz bod 4 obecných připomínek. 

NRZP ČR Čl. I bod 53 Zásadní připomínka: 

V § 57 odst. 1 se slova „zpravidla osobám od 26 let věku“ nahrazují slovem 
„osobám“. 
 
Odůvodnění: 
Služba azylových domů je poskytována i osobám mladším 26 let, kteří 
nejsou cílovou skupinou pro služby pro rodiny s dětmi. I přesto, že 
navrhovaná dikce připouští poskytování těchto služeb osobám mladším, 
domníváme se, že lepší je věkovou hranici nestanovovat a předejít 
případným zavádějícím interpretacím tohoto ustanovení. 

Akceptováno  

NRZP ČR Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 

Vypustit § 58 Služba pro rodinu a všechna ustanovení, která se týkají tohoto 
ustanovení. 
Odůvodnění viz bod 1 obecných připomínek. 

Neakceptováno - Rozpor 
 
Sjednocení podmínek poskytování sociálních služeb pro 
nezletilé klienty nebo pro rodiče s dětmi je nezbytným 
krokem k odstranění duplicit a současně ke zkvalitnění právní 
úpravy služeb, dosud poskytovaných na základě zák. č. 
359/1999 Sb. Z toho záměru nemůže MPSV ustoupit. 
 

NRZP ČR Čl. I bod 60 Zásadní připomínka: 

§ 60 odst. 1 

Akceptováno jinak 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



371 
 

V § 60 odstavec 1 zní: 
„(1) Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na 
přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení 
zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně 
nemohou řešit vlastními silami. Služba může mít i charakter telefonické 
krizové pomoci. Služba může být osobám poskytována anonymně.“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme ponechání formulace věty první ze stávajícího znění zákona z § 
55, protože z odborného a praktického hlediska služeb krizové pomoci více 
akcentuje obecnější pojetí krize. Pojem „nepříznivá životní situace“ je 
vhodný právě z důvodu extrémní nízkoprahovosti tohoto typu sociální 
služby. V praxi krizových služeb vycházíme z toho, že vnímání krize má 
zcela subjektivní charakter a zasahuje do všech sfér života takto zasaženého 
jedince. „Obtížná životní situace“ může zahrnovat krizi osobní, zdravotní, 
vývojovou, vztahovou, pracovní nebo sociální. Krizová pomoc, jako služba 
sociální prevence má pak předcházet případnému ohrožení psychického nebo 
fyzického zdraví, případně života krizí zasaženého člověka. 
Považujeme za problematické zúžení cílové skupiny služby „Krizová 
pomoc“ pouze pro osoby, „které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo 
života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci 
vlastními silami.“ Takovéto vymezení jde proti současné praxi služeb 
krizové pomoci (krizová centra, linky důvěry), neboť vylučuje z okruhu osob 
oprávněných využívat její služby všechny, kteří nejsou v akutním ohrožení 
života nebo zdraví, ale zároveň jsou v krizi a nezvládají ji řešit vlastními 
silami. 

Stávající druhy sociálních služeb se nemění. 
 
 

NRZP ČR Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 

Vkládá se nový bod , který zní: 
„ V § 66 odst. 1 se za slova „v důchodovém věku“ vkládají slova „, osobám 
chronicky nemocným“. 
Dosavadní body 74 až 197 se označují jako body 75 až 198. 
Odůvodnění: 
Důvodem navrhované úpravy je skutečnost, že nelze vynechat skupinu 
chronicky nemocných, která s chronickou nemocí žije dlouhodobě, někdy i 
celý život. U této skupiny je zcela nezbytná aktivizační činnost pro úspěšné 
sociální začlenění. 

Neakceptováno - rozpor 

NRZP ČR Čl. I bod 83 Zásadní připomínka: 

§ 75 nový odstavec 3 
Nově stanovit skupinu osob, pobírajících příspěvek na péči v V. stupni u 
osob s nejtěžším postižením, vyžadujícím nepřetržitou 24 hodinovou péči, či 
dohled. Upravit odstavec 3 pouze pro osoby pobírající PnP v V. stupni a 
vypořádat se s připomínkami v následujícím odůvodnění. 

Vysvětleno 
 
Od návrhu uvedeného v § 75 odst. 3 MPSV ustupuje, nově 
bude vytvořen institut implementovaný do příspěvku na péči. 
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Odůvodnění: 
I když chápeme snahu o vyřešení situace těch nejvíce potřebných osob se 
zdravotním postižením, nemůžeme s návrhem souhlasit. Předpokládá se 
vydání nového nařízení vlády, které stanoví postup pro financování služby 
osobní asistence pro případy, kdy je tato služba poskytována bez úhrady od 
klienta. Zásadní problém spatřujeme ve snaze zavést jakousi dotaci 
pro poskytovatele osobní asistence, pokud klientovi nestačí na úhradu 
příspěvek na péči. Takoví lidé opravdu jsou, ale představa, že vyhláška určí 
způsob financování prostřednictvím profesionální agentury je úplně mimo 
realitu. Vyřízení takové žádosti by nepochybně vyžadovalo řadu měsíců, 
může se jednat o tisíce lidí – není zřejmé, kde se vezmou dodatečné 
prostředky. Jak bude klient a žádost o prostředky posuzována? Takové 
záležitosti musí upravovat zákon a nikoliv podzákonná norma. 
Znevýhodňuje se domácí péče, s čímž zásadně nesouhlasíme. Základní 
filozofií příspěvku na péči je to, že klient samotný musí mít vždy právo 
volby poskytovatele služby, a to bez ohledu na to, zda jde o registrovaného 
poskytovatele, či neformální rodinnou, či jinou péči. Navrhujeme, jako lepší 
a čistější řešení, stanovit pátý stupeň míry závislosti pro ta nejtěžší postižení. 
Tato úprava je například ve Švédsku. 
 
Předkladatel se také řádně nevypořádal s analýzou dopadů, odhady uvedené 
v příslušné části RIA jsou zjevně podhodnocené. Upozorňujeme 
předkladatele, že nelze počítat dopady na poskytovatele maximálními 
úhradami, neboť ty často nepokrývají skutečné náklady a na dokrytí je nutné 
použít další zdroje (dotaci). (Příklad: Celkový příjem osoby (PNP + 
pravidelný příjem) činí 21 700 Kč a osobní asistenci využívá 24 hodin denně 
po dobu 30 dní v měsíci, přičemž hodinová částka za osobní asistenci činí 
130 Kč. Je to tedy celkem 720 hodin x 130 Kč = 93 600 Kč. Rozdíl činí 
71 900 Kč. A to nebereme v potaz další osobní náklady klienta (domácnost, 
léky, pomůcky apod.), které by měly být minimálně 15-20 % celkového 
příjmu. 
 
Není také zcela jasné, jak bude systém administrován, konkrétně jak bude 
posuzováno, kolik musí být utraceno za sociální službu z vlastních příjmů, 
aby nastala situace, kdy jsou ostatní náklady na službu hrazeny. Navrhovaný 
systém může zakládat diskriminaci některých dalších uživatelů – není 
odůvodněno, proč tento princip je použit pouze u osobní asistence a proč 
pouze u osob ve IV stupni závislosti. Dále kraje nemají žádné nástroje, jak 
zjišťovat příjmy uživatele. Tato navrhovaná úprava navíc vytváří prostředí 
pro podvodné jednání a neoprávněné čerpání dotací na asistenční službu. 

NRZP ČR Čl. I bod 87 Zásadní připomínka: Vysvětleno 
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§ 78 odst. 2 
Ponechat platné znění odstavce 2, kdy o registraci rozhoduje krajský úřad 
příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu tam uvedených 
subjektů. 
Odůvodnění: 
Navrhovanou změnu v registraci sociální služby podle místa poskytování 
služby a nikoli podle sídla právnické osoby považujeme za nešťastnou. 
Předkladatel v důvodové zprávě neřeší, ani v náznaku, jak by postup 
registrace u služeb zasahujících do více krajů měl probíhat. Z textu spíše 
vyplývá, že se zvýšenou administrativní zátěží spojenou s novým systémem 
registrací služby je počítáno. Registrace podle místa poskytování bude 
neúnosnou zátěží (administrativní a komunikační) pro organizace, které 
poskytují služby na území více krajů, a to zejména s ohledem na to, že praxe 
registrujících orgánů bývá i velmi odlišná. 

Nelze souhlasit s tvrzením, že „Registrace podle místa 
poskytování bude neúnosnou zátěží (administrativní a 
komunikační) pro organizace, které poskytují služby na území 
více krajů, a to zejména s ohledem na to, že praxe 
registrujících orgánů bývá i velmi odlišná.“ 
 
Naopak dojde k lepší možnosti jak komunikace služeb 
s registrujícím orgánem, tak k lepší možnosti navštívit a 
kontrolovat službu registrujícím orgánem. 
 
 

NRZP ČR Čl. I bod 94 Zásadní připomínka: 

§ 79 odst. 5 písm. d) body 7 a 8 
V bodě 7 vysvětlit nový pojem „okamžitá kapacita“. 
Odůvodnění viz bod 6 obecných připomínek. 

Vysvětleno 
 
Připomínkové místo požaduje, aby byl pojem specifikován 
v zákonu či prováděcím předpisu. 
Pojem bude definován, ale ne v zákonu či vyhlášce, ale 
v doporučeném postupu a bude součástí IS Ok registr. 
 
 
 

NRZP ČR Čl. I bod 96 Zásadní připomínka: 

§ 79 odst. 5 písm. j) 
V § 79 odst. 5 písm. j) se za slovo „doklad“ vkládají slova „nebo jeho úředně 
ověřená kopie“ a na konci textu písmene j) se doplňují slova „; tento doklad 
nesmí být starší než 3 měsíce a lze jej nahradit předložením splátkového 
kalendáře nebo povolení platit dlužné pojistné na sociální zabezpečení a 
penále ve splátkách“. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení se použije nejen při vstupu do systému, ale bude se 
posuzovat i v průběhu poskytování sociálních služeb. Vzhledem k stávající 
situaci, kdy se jednotliví poskytovatelé na kratší či delší dobu dostávají do 
finančních problémů zejména s důvodu pozdního náběhu podpory ze strany 
státu nelze vyloučit, že druhotně nevznikne neuhrazený závazek vůči státu, 
což by vedlo u takovéhoto poskytovatele podle navrhované úpravy k 
odejmutí registrace. 

Vysvětleno 
 
Má-li poskytovatel stanovený splátkový kalendář, plyne z 
toho, že není bezdlužný. 
 
Splátkový kalendář sděluje, jakým způsobem je schopen 
poskytovatel závazky plnit a naopak potvrzuje, že u 
poskytovatele existuje dluh. 
 
Ve stávající právní úpravě i v návrhu novely se jedná nadále 
pouze o sledování bezdlužnosti u zákonem uvedených 
subjektů (zdravotní pojišťovny, správa soc. zabezpečení a 
finanční úřad). Nikde se v novele ZSS ani v jeho stávající 
úpravě nehovoří o dalších institucích (města, kraje, bankovní 
či nebankovní sektor). Na případné pohledávky u dalších 
subjektů se ustanovení nevztahuje. 
 

NRZP ČR Čl. I bod 105 Zásadní připomínka: 

Vypustit nový § 81a. 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Navrhovaný systém vydávání registrace na dobu určitou zvyšuje 
administrativní zátěž poskytovatelů. Z věcného hlediska není pro takovýto 
návrh opodstatnění. Pokud je potřeba po určité době provést kontrolu u 
nových poskytovatelů, lze stejného účelu docílit důsledným metodickým 
vedením ze strany MPSV ke krajským úřadům. Text ustanovení je také 
zavádějící, neboť není zřejmé, jak vyložit „před uplynutím této doby“. 
 

 

NRZP ČR Čl. I bod 106 Zásadní připomínka: 

§ 82 odst. 1 
V odstavci 1 navrhujeme slova „ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy ke 
změně údajů došlo“ nahradit slovy „do patnáctého dne kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly“. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme v případě změn u náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 
odst. 2 písm. a) a g) ponechat lhůtu dle platného znění zákona o sociálních 
službách z důvodu časové náročnosti a značné administrativní zátěže. 

Vysvětleno 
 
§ 82, odst. 1)  - jedná se například o hlášení změny označení 
poskytovatele sociálních služeb s uvedením údajů podle § 79 
odst. 5 písm. a), b) nebo c). Lhůta 15 pracovních dnů ode 
dne, kdy změna nastala je adekvátní závažnosti hlášených 
změn. 

O změnách ostatních údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí 
o registraci (§ 82 odst. 2) vydává registrující orgán 
rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné 
žádosti poskytovatele sociálních služeb. Poskytování 
sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až 
po právní moci rozhodnutí o změně registrace. 
 

NRZP ČR Čl. I bod 114 Zásadní připomínka: 

§ 85 nový odst. 7 
Nový odstavec 7 zní: 
„(7) Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je povinen do 
elektronické podoby registru zapisovat tyto údaje a jejich změny do 
patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 
kterém změny nastaly:“. 
Odůvodnění viz předchozí bod. 

Vysvětleno 
 
Jelikož se jedná o údaje, které dávají případným zájemcům o 
službu, rodinným příslušníkům klientů a dalším osobám 
možnost zvenku se službou komunikovat, je nutné, aby údaje 
byly maximálně přesné. Lhůta navrhovaná v novele ZSS je 
přiměřeně dlouhá. (změní-li se například kontaktní údaje na 
poskytovatele či službu, nebo provozní doba, je nutné, aby 
informovanost široké veřejnost byla zajištěna v co nejkratší 
možné době. 
 
 

NRZP ČR Čl. I bod 152 Zásadní připomínka: 

nový § 101b 
Upravit nový § 101b tak, aby byla garance úhrady všech oprávněných 
nákladů vzniklých při poskytování sociálních služeb bez úhrady ze zákona. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná právní úprava nedává garanci, že všechny náklady vzniklé při 
poskytování sociální služby bez úhrady budou poskytovatelům sociálních 
služeb řádně uhrazena. Dále k tomu viz bod 8 a 9 obecných připomínek. 

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči.  
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NRZP ČR Čl. I bod 156 Zásadní připomínka: 

Vypustit nový § 105a. 
Odůvodnění viz bod 2 obecných připomínek. 

Akceptováno 
 

NRZP ČR Čl. I bod 156 Zásadní připomínka: 

Vypustit nový § 105b. 
Odůvodnění viz bod 2 obecných připomínek. 
 

Akceptováno 
 
 

NRZP ČR Čl. I bod 178 Zásadní připomínka: 

K návrhu § 114 požadujeme provést analýzu současného stavu a odložit 
účinnost tohoto ustanovení o 6 let. 
Odůvodnění: 
Stanovené podmínky není jednoduché naplnit. Materiál neobsahuje 
informace, kolik je v současné době k dispozici supervizorů splňujících dané 
podmínky. Hrozí tak reálně, že nebude těchto odborníků dostatek a sociální 
služby nebudou schopny dostát navrhovaným povinnostem zajistit pro 
pracovníky supervizi podle zákona. Požadavek na 6 let praxe v sociálních 
službách je neodůvodněný. Je možné se důvodně domnívat, že se vytvoří 
speciální skupina supervizorů sociálních služeb, do které nebudou mít 
přístup někteří supervizoři, kteří řádně ukončili supervizní výcvik a figurují 
např. na seznamu supervizorů ČIS. Problematická je také odpověď na 
otázku, k čemu je supervizorovi přínosná šestiletá práce v domově pro 
seniory, když bude supervizovat tým pracovníků kontaktního centra 
pro uživatele drog? 

Vysvětleno 
 
Nové ustanovení ukotvující předpoklady pro výkon činnosti 
supervizora odpovídá na dlouhodobé požadavky praxe, 
protože tato činnost je vykonávána mj. v oblasti sociálních 
služeb a má přímý vliv na kvalitu sociální služby.  
 
Ustanovení o praxi bude upraveno tak, aby 50% rozsahu 
praxe bylo možné získat i mimo oblast sociálních služeb, 
respektive v činnostech uvedených v § 115 odst. 1 nebo 116a 
vykonávaných i mimo oblast sociálních služeb, čímž nedojde 
k ohrožení dostupnosti supervize a současně na základě 
připomínek bude rozsah hodin kurzu snížen z 380 na  
170 hodin, čímž opět není dostupnost supervize ohrožena.  
 
V rámci přechodných ustanovení bude doplněno ustanovení, 
že osoby, které jsou způsobilé poskytovat supervizi před 
datem účinnosti novely, budou způsobilé i po datu její 
účinnosti, přestože nebudou nově nastavené předpoklady 
splňovat.   
 

NRZP ČR Čl. I bod 184 Zásadní připomínka: 

V § 116a odst. 1 písm. g) se slova „pastorační pracovníci (kaplani)“ 
nahrazují slovy „sociální pracovníci ve službách pro neslyšící“. 
Současně v § 116a odst. 2 písm. g) se slova „pastoračního pracovníka je 
vysokoškolské vzdělání v oboru pastorace, teologie, sociální práce, 
psychologie, sociální a charitativní práce, náboženská výchova a etika nebo 
v příbuzném studijním oboru a platné pověření církví nebo náboženskou 
společností, anebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování 
akreditovaného kurzu pro pastorační (kaplanskou) práci v sociálních 
službách a platné pověření církví nebo náboženskou společností“ nahrazují 
slovy „sociálního pracovníka ve službách pro neslyšící je nejméně 200 hodin 
v kurzech znakového jazyka nebo 400 hodin kurzu tlumočení“. 
Odůvodnění viz bod 3 a 7 obecných připomínek. 

Vysvětleno  
 
§ 116a stanoví pozice „dalších odborných pracovníků 
v sociálních službách“ - pastorační pracovníci v sociálních 
službách působí a jejich postavení není striktně vázáno 
výhradě na církve.  
 
MPSV vedlo odbornou diskusi se zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb a odbornými organizacemi. Trváme na 
přínosu úpravy jejich odborné způsobilosti v zákoně.  
 
Činnosti sociálního pracovníka jsou definováni v § 109 a 
jejich odborná způsobilost v § 110.  Tuto pozici není možné 
přidat do § 116a, který se týká dalších odborných pracovníků. 
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Sociální pracovník, který působí v sociální službě pro 
neslyšící, musí splňovat odb. způsobilost dle § 110 a 
absolvovat povinné vzdělávání vztahující se k jeho činnosti 
viz vypořádání bodu obecně. 
 

Pardubický kraj Čl. I bod 3 Zásadní připomínka: 
K bodu 3 (§ 2 odst. 2) - Do nově doplněné věty „Jestliže je třeba pomoc a 
podporu zajistit prostřednictvím sociálních služeb, poskytují se přednostně 
sociální služby v terénní nebo ambulantní formě.“ navrhujeme doplnit na 
konec věty „pokud to individuální potřeby osoby umožňují“.  

Vysvětleno 
 
Navržené musí být posouzeno vždy v rámci posouzení 
nepříznivé sociální situace osoby. 

Pardubický kraj Čl. I bod 6 Zásadní připomínka: 
K bodu 6. – do § 3 (vymezení některých pojmů) navrhujeme doplnit písm. 
m) – vymezení pojmu „sociálně vyloučená lokalita“ a písm. n) – vymezení 
pojmu „dítě“ a „nezletilé dítě“. 

Vysvětleno 
 
Tyto pojmy budou vysvětleny v prováděcích právních 
předpisech, případně Metodikách, či sborníku vydaném 
k novele, případně budou specifikovány formou výkladových 
stanovisek MPSV. 
 

Pardubický kraj Čl. I bod 20 Zásadní připomínka: 
K bodu 20 (§ 25 odst. 4) – ze zkušeností kontaktních pracovišť Úřadu práce 
vyplývá, že povinnost započít sociální šetření do pěti pracovních dnů od 
zahájení řízení je z hlediska současného personálního obsazení 
nerealizovatelná. Není známo, proč snaha o zkrácení doby řízení o příspěvku 
na péči spočívá hlavně ve zpřísnění lhůty pro sociální pracovníky, když 
hlavní důvod zdlouhavosti řízení spočívá v době posouzení stupně závislosti 
na okresní správě sociálního zabezpečení.  

Vysvětleno  
 
Účelem návrhu je příspěvek ke zkrácení celkové doby 
správního řízení o příspěvku na péči.  
 
Dále ministerstvo průběžně řeší personálního obsazení 
OSSZ. 
V současné době například v rámci projednávané novely 
zákona o státní službě. 

Pardubický kraj Čl. I bod 26 Zásadní připomínka: 
K bodu 26 (§ 34 odst. 2) – navrhujeme blíže specifikovat možné kombinace 
zařízení sociálních služeb. Některé navrhované kombinace jsou např. 
v rozporu s deinstitucionalizací. 

 

Vysvětleno 
 
Specifikace budou vytvořeny a navrženy v doporučených 
postupech 
 

 
Pardubický kraj Čl. I bod 27 Zásadní připomínka: 

K bodu 27 (§ 35 odst. 1) – do základních činností při poskytování sociálních 
služeb navrhujeme doplnit „pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
ohrožených dětí při zprostředkování bezpečného kontaktu s rodičem nebo 
rodiči“.  

Vysvětleno 
 
Připomínka nad rámec návrhu. 

Pardubický kraj Čl. I bod 29 Zásadní připomínka: 
K bodu 29 (§ 37 odst. 3) – navrhujeme doplnit větu „odborné sociální 
poradenství poskytuje pomoc a podporu při řešení konkrétní potřeby 
uživatele s cílem potřebu vyřešit nebo přispět k jejímu řešení“. Dále 
navrhujeme doplnit odst. 5 ve znění „služba může být poskytována 
anonymně“. 

Vysvětleno 
 
Nadbytečné, vyplývá z dikce zákona. 
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Pardubický kraj Čl. I bod 31 Zásadní připomínka: 
K bodu 31 (§ 39 odst. 2) – navrhujeme odstranit slovo „zejména“. Použití 
taxativního výčtu základních činností se nám jeví vhodnější. Dále 
navrhujeme sociálně terapeutické činnosti, uvedené pod písm. h) zařadit jako 
volitelnou základní činnost. 

Akceptováno částečně  
 
Sociálně terapeutickou činnost bude zařazena jako volitelná 
základní. 

Pardubický kraj Čl. I bod 32 Zásadní připomínka: 
K bodu 32 (§ 40 odst. 1) – navrhujeme blíže definovat pojem „zařízení 
pečovatelské služby“.  

Akceptováno jinak 
 
Pojem se vypouští. 

Pardubický kraj Čl. I bod 33 Zásadní připomínka: 
K bodu 33 (§ 40 odst. 3) – do základních činností pečovatelské služby 
navrhujeme doplnit „pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí“ a „výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti“. 

Vysvětleno 
 
Svým charakterem tradiční úkonové sociální služby není 
v praxi schopna zajistit prostřednictvím odborných 
pracovníků tyto navrhované činnosti. 

Pardubický kraj Čl. I bod 42 Zásadní připomínka: 
K bodu 42 (§ 48 odst. 2 písm. i) – navrhujeme odstranit „je-li služba 
poskytována nezletilé osobě“. 

Akceptováno 
 
 

Pardubický kraj Čl. I bod 43 Zásadní připomínka: 
K bodu 43 (§ 48 odst. 3) – navrhujeme odstranit 

 

Akceptováno 
 
 

Pardubický kraj Čl. I bod 46 Zásadní připomínka: 
K bodu 46 (§ 49 odst. 2 písm. i) – psychosociální podporu při umírání 
navrhujeme stanovit jako volitelnou základní činnost a jako povinnou pouze 
u domovů u cílových skupin senioři, osoby s alzheimerovou demencí a 
doplnit o: „včetně pomoci osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem 
spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby“. 

Akceptováno jinak 
 
Obě činnosti boudou u §49 a § 48 stanoveny jako základní 
činnosti. 

 

Pardubický kraj Čl. I bod 49 Zásadní připomínka: 
K bodu 49 (§ 52a) – navrhujeme vyjmout. Hospic lze zařadit spíše mezi 
zdravotnická zařízení než mezi zařízení sociálních služeb. V návrhu 
ustanovení nejsou diferencovány zdravotní a sociální úkony, není jasné, jak 
budou tyto úkony financovány 

Vysvětleno 
 
Podpora při umírání je důležitá. ČR ji vnímá jako jednu 
z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti je i 
podpora sociální. Logickým systémem je tedy systém 
sociálních služeb. Sociální složka je v danou chvíli řešena 
tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče 
mají zaregistrovány různé druhy služeb jako je odborné 
sociální poradenství, odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se 
tyto služby ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto 
druhu služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto 
ubytování, strava a zdravotní péče – toto je financováno 
z veřejného zdravotního pojištění.  

 
Pardubický kraj Čl. I bod 52 Zásadní připomínka: 

K bodu 52 (§ 56 odst. 1) – navrhujeme doplnit „Služba může být poskytována 
i formou dálkového přístupu“. 

Vysvětleno 
 
Tato forma je upravena u relevantních druhů služeb. 

Pardubický kraj Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: Vysvětleno 
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K bodu 57 (§ 58 odst. 2 písm. c) a d) – navrhujeme doby 6 měsíců nahradit 
12 měsíci. Dále do odst. 4 navrhujeme doplnit do základních činností služby 
„výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti“ a „podporu vytváření a 
zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností“. Do odst. 4 dále 
navrhujeme doplnit větu „Volitelnou činností je pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů ohrožených dětí při zprostředkování bezpečného 
kontaktu s rodičem nebo rodiči“. Pokud bude akceptováno doplnění 
výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností do odst. 4, navrhujeme 
z odst. 6 vypustit písm. f). Do odst. 8 navrhujeme doplnit, že služba může 
být poskytována anonymně. Navrhujeme doplnit odst. 9 ve znění 
„Personální zajištění služeb poskytovaných dle § 58 odst. 2 psím. c) a d) 
definuje zvláštní právní předpis“. 

 
Na základě řady dalších připomínek nebude upravena v § 58 
komplexně „služba pro rodinu“ a zůstane zachována 
dosavadní systematika zákona.  
 

Pardubický kraj Čl. I bod 62 Zásadní připomínka: 
K bodu 62 (§ 60 odst. 4) – navrhujeme do základních volitelných činností 
doplnit „pomoc osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem spojeným 
s umíráním a úmrtím blízké osoby“. 

Vysvětleno 
 
Není možné doplnit z hlediska charakteru sociálních služeb. 

Pardubický kraj Čl. I bod 83 Zásadní připomínka: 
K bodu 83 (§ 75 odst. 3) – navrhujeme doplnit odst. 4 ve znění „Po úhradě 
ubytování v chráněném bydlení, musí osobě zůstat alespoň 45 % jejího 
pravidelného příjmu na stravu, úhradu základních potřeb a případně na 
úhradu poskytnuté péče, na kterou přiznaný příspěvek na péči nepostačuje. 
Další potřebná péče, na kterou příjmy a příspěvek na péči osobě 
v chráněném bydlení nepostačuje, bude poskytnuta osobě bez úhrady“.   

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do Příspěvku na péči (úprava IV. stupně). 
 

Pardubický kraj Čl. I bod 92 Zásadní připomínka: 
K bodu 92 (§ 79 odst. 5 písm. d) bod 3 -  navrhujeme, aby v elektronickém 
registru byla nastavena funkce, která neumožní výběr nepříznivé sociální 
situace, která neodpovídá druhu sociální služby a cílové skupině služby. 

Vysvětleno 
 
Nepříznivé sociální situace nebudou vázány na druh sociální 
služby. Vyjma služeb, které již ve své definici obsahují odkaz 
na určitou nepříznivou sociální situaci. Např. azylové domy.  
 

Pardubický kraj Čl. I bod 94 Zásadní připomínka: 
K bodu 94 (§ 79 odst. 5 písm. d) bod 7 -  navrhujeme vymezit bližší 
specifikaci pojmu „okamžitá kapacita“ pro jednotlivé druhy sociálních 
služeb. Dále navrhujeme uvést rozsah všech druhů služeb poskytovaných 
ambulantní nebo pobytovou formou. 

Vysvětleno 
 
Důvodem pro toto ustanovení je sjednocení uvádění kapacit 
ve všech službách. Pojem okamžitá kapacita bude 
vydefinován v doporučeném postupu, který bude zpracován 
pro potřeby krajských úřadů a MHMP. 
 
V registraci bude kapacita okamžitá, ale do upřesnění 
v aplikaci OK registr lze uvést i druhou kolonku např. 
hodinovou kapacitu. Oba tyto údaje pak budou veřejně 
přístupné.  
 

Pardubický kraj Čl. I bod 98 Zásadní připomínka: 
K bodu 98 (§ 79 odst. 6) – navrhujeme doplnit - „Pokud se nejedná o 

Akceptováno jinak 
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vlastnické právo k objektu, doloží žadatel jiné právo k užívání objektu nebo 
prostor, ve kterých bude sociální služba poskytována“. 

Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. g) ověřuje a 
doklady uvedené v odstavci 5 písm. h), jde-li o doklad o 
vlastnickém právu, a v písm. i) zajišťuje registrující orgán 
prostřednictvím informačních systémů veřejné správy podle 
jiných zákonů. 

Pardubický kraj Čl. I bod 100 Zásadní připomínka: 
K bodu 100 (§ 80) – za slova „registrujícímu orgánu“ doplnit „ na daný druh 
sociální služby“. 

Vysvětleno 
 
Odpovědnost za všechny registrované služby nese 
poskytovatel, oprávněn uzavírat smlouvy s pojišťovnami 
rovněž. Proto bude ponecháno v navrhovaném znění.  
  
Zavedením této povinnosti by vznikla nepřiměřená 
administrativní zátěž poskytovatelům, hlavně takovým, kteří 
mají větší množství služeb. 

 
Pardubický kraj Čl. I bod 105 Zásadní připomínka: 

K bodu 105 (§ 81a) – navrhujeme zrušit, nebo alespoň na začátek druhé věty 
doplnit „nejméně šest měsíců“. 

Akceptováno 
 
 

Pardubický kraj Čl. I bod 106 Zásadní připomínka: 
K bodu 106 (§ 82 odst. 1) – navrhujeme vypustit písm. g). 

Akceptováno 
 

Pardubický kraj Čl. I bod 107 Zásadní připomínka: 
K bodu 107 (§ 82 odst. 2) – b) až f) navrhujeme nahradit b) až h). 

Akceptováno jinak 
 
Upraveno souladu s platným zněním. 

Pardubický kraj Čl. I bod 114 Zásadní připomínka: 
K bodu 114 (§ 85 odst. 7 písm. e) – navrhujeme v následujícím znění - 
„personální změny včetně výše jejich úvazku fyzických osob, které budou 
přímo poskytovat sociální služby“. 

Vysvětleno 
 
§ 85 odst. 7 
Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je 
povinen do elektronické podoby registru zapisovat ve lhůtě 
15 pracovních dnů od dne kdy změna nastala změny týkající 
se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech 
předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5, s výjimkou 
údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 
odst. 2. Personální změny a výpisy z rejstříku trestů budou 
uchovány pouze u poskytovatele. Poskytovatel je plně 
zodpovědný za plnění povinnosti v celém rozsahu, včetně 
povinnosti uchovávat doklady prokazující oprávněnost a 
správnost zapisovaných změn. 

 
Pardubický kraj Čl. I bod 117 Zásadní připomínka: 

K bodu 117 (§ 88 písm. c) – navrhujeme v následujícím znění - „vést 
odděleně podle § 91 odst. 3 písm. a) a § 91 odst. 3 písm. b) evidenci 
odmítnutých žadatelů o sociální službu, u kterých byla jejich situace 
prošetřena sociálním pracovníkem a jejich situaci nelze řešit jiným 

Akceptováno částečně 
 
Za kvalitu sociální služeb – tj. § 88 písm. c) 
 
V souladu se všemi připomínkami k ustanovení § 88 písm. c) 
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dostupným způsobem“. Dále navrhujeme doplnit o písm. m) ve znění 
„spolupracovat s dalšími subjekty včetně sociálních pracovníků obcí při 
řešení nepříznivé sociální situace osoby, které je nebo byla sociální služba 
poskytována“. Dále navrhujeme doplnit písm. n) ve znění „na základě 
písemného vyjádření přednostně poskytnout pobytovou službu sociální péče 
osobě, jejíž nepříznivá sociální situace je řešena sociálním pracovníkem 
obce bez možnosti zajištění péče jiným způsobem. Pokud osoba nespadá do 
cílové skupiny poskytovatele, bude přijata na přechodnou dobu, do doby než 
bude potřebná péče zajištěna jiným způsobem“. 
 

se znění povinnosti mění takto: 
Vést evidenci odmítnutých žadatelů o sociální službu, se 
kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální 
služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3. 
 
Odůvodnění: 
Evidence je rozšířena na všechny případy odmítnutí. 
Oddělení vedení na 2 dokumentace považujeme za zbytečně 
náročné a administrativně zatěžující. 
 
m) Akceptováno jinak 
Je obsaženo v jiné povinnosti - § 88 písm. h) 
 
n) Vysvětleno 
Není zřejmé, o jaké písemné vyjádření se jedná, není možné 
nutit poskytovatele, aby přijímal osoby, které nejsou jeho 
cílovou skupinou.  

 
Pardubický kraj Čl. I bod 120 Zásadní připomínka: 

K bodu 120 (§ 89 odst. 6) – navrhujeme blíže vymezit pojem „samostatná 
evidence“. Nelze podle takového konstatování s určitostí říci, co má 
zákonodárce na mysli. V závěrečné zprávě RIA (str. 40) se v této souvislosti 
hovoří o „samostatné (tzv. sociální) dokumentaci klienta sociální služby“. 
Zákon sám však nic takového nespecifikuje a ponechává prostor ke 
zbytečným dohadům mezi poskytovatelem a případným kontrolním orgánem 
(inspekcí). 

 

Akceptováno 
 
Bude doplněno v RIA. 

Pardubický kraj Čl. I bod 124 Zásadní připomínka: 
K bodu 124 (§ 91 – odst. 8). První větu navrhujeme ve znění: “Smlouvu o 
poskytnutí pobytové sociální služby poskytované dle § 58 zákona osobě 
mladší 15 let bez doprovodu dospělé osoby lze uzavřít nejvýše na dobu 3 
měsíců; její trvání lze prodloužit pouze se souhlasem orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí maximálně na dobu 12 měsíců“.  Dále větu druhou navrhujeme 
ve znění „Uzavření smlouvy podle věty první na dobu delší 12 měsíců, 
nejvýše však 3 let, je možné jen na základě rozhodnutí soudu“. Dále 
navrhujeme doplnit odst. 10 ve znění „Pokud zákonný zástupce nebo osoba 
zodpovědná za výchovu dítěte uzavře smlouvu o poskytnutí sociální služby 
podle § 58 odst. 2 písm. c), je poskytovatel služby povinen ohlásit tuto 
skutečnost neprodleně orgánu sociálně právní ochrany dětí příslušný podle 
trvalého pobytu dítěte. Pokud orgán sociálně právní ochrany dětí nevysloví 
ve lhůtě 48 hodin od data podpisu smlouvy souhlas, stává se smlouva 
neplatnou ke dni vypršení této lhůty“. 

Vysvětleno 
 
Návrh není připomínkovým místem zdůvodněn. 

Pardubický kraj Čl. I bod 127 Zásadní připomínka: Akceptováno částečně 
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K bodu 127 (§ 91d) – nakonec písm. a) navrhujeme doplnit „a příslušným 
krajským úřadem“. Dále navrhujeme vypustit písm. b), neboť se jedná o 
údaje, které je běžně možno zjistit v registru poskytovatelů sociálních služeb. 
Jedná se o zbytečnou administrativní zátěž úřadů „nižšího stupně“. 

 
Akceptována první části. 
 
V druhé části akceptováno jinak, text byl upraven: ve svém 
správním obvodu ve spolupráci s poskytovateli sociálních 
služeb zjišťuje využití kapacit sociálních služeb a informace 
o odmítnutých zájemcích o sociální služby; tyto údaje 
předává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a 
krajskému úřadu. 
 
Využití kapacit není údaj, který je v registru.  

Pardubický kraj Čl. I bod 178 Zásadní připomínka: 
K bodu 178 (§ 114)- v záhlaví navrhujeme doplnit o slova „a veřejné 
správě“. 

Vysvětleno 
 
Z hlediska systematiky zákona není možné upravovat oblast 
veřejné správy, která je upravena samostatným zákonem. 
 
 
 

Pardubický kraj Čl. I bod 180 Zásadní připomínka: 
K bodu 180 (§ 116 odst. 1, písm. c) – na závěr písm. c) navrhujeme doplnit 
„pomoc při osobní hygieně a oblékaní, podpora soběstačnosti“. 

Vysvětleno 
 
Duplicita s činností sociálních služeb. 
 

 
Pardubický kraj Čl. I bod nad 

rámec návrhu 
Zásadní připomínka: 

V návaznosti na nové znění § 58 navrhujeme za § 104 vložit § 104a ve znění 
: 

„(1) Ze státního rozpočtu jsou podle zvláštního právního 
předpisu poskytovány účelové dotace k financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle § 58 odst. 2 písm. d) 
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru. 
                   (2) Dotace podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo. 
                   (3) Pro administraci žádostí o dotací platí § 104 odst. 6  

obdobně“.  
 Pokud poskytování sociální služby dle § 58 odst. 2, písm. d)  nařídí soud, pak 

kraj coby koordinátor sítě sociální služeb nemá vliv na to, jaké kapacity 
těchto služeb budou využívány. Pokud soud určí za poskytovatele péče 
subjekt, který není zařazený v síti sociálních služeb, není zřejmé, kdo ponese 
odpovědnost za finanční zajištění služby. Navrhujeme, aby u soudem 
nařízené péče dle zmíněného usnesení zodpovídal za financování služby 
stát. 

Vysvětleno 
 
 

Pardubický kraj Čl. V bod 12 Zásadní připomínka: 
K bodu 12 (§ 16b odst. 2) – navrhujeme doplnit mezi účastníky řízení 
zákonného zástupce, neboť jeho práva by mohla být ve správním řízení 

Vysvětleno 
 
Smlouvu o poskytnutí pobytové sociální služby uzavírá podle 
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dotčena. § 91 odst. 1 a 5 v případě smluvně nezpůsobilého dítěte právě 
zákonný zástupce, neboť podle § 892 odst. 1 občanského 
zákoníku platí, že rodiče (tj. zákonní zástupci) mají povinnost 
a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým 
není právně způsobilé. Jménem dítěte pak tito zákonní 
zástupci budou také v souvislosti s úpravou dovoleného 
prodloužení závazků z uvedené smlouvy buď podávat žádost 
o vydání souhlasu s prodloužením této smlouvy, nebo v 
případě, že tuto žádost podá poskytovatel sociálních služeb, 
budou dítě v řízení o souhlasu s prodloužením smlouvy 
zastupovat. Řízení se tak vždy účastní, a to jako zástupci 
dítěte. Pakliže by byli uvedeni jako samostatní účastníci 
řízení, byl by tím jednak založen rozpor mezi úpravou 
uzavírání smlouvy a řízením o vydání souhlasu s jejím 
prodloužením, jednak by samozřejmě musel být dítěti vždy 
ustanoven opatrovník (tedy zpravidla advokát), neboť 
zákonný zástupce nemůže zastoupit dítě v řízení, jehož 
účastníkem je jak dítě, tak právě i zákonný zástupce. 
 

Pardubický kraj Čl. V bod 16 Zásadní připomínka: 
K bodu 16 (§ 29 odst. 4) – navrhujeme určit místní příslušnost obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, kterému se bude oznamovat porušení 
povinností ze strany ústavního zařízení. 

Vysvětleno 
 
Nedochází k žádné změně oznamovací povinnosti oproti 
stávající právní úpravě. I v současnosti přitom z § 29 odst. 4 
zákona č. 359/1999 Sb. jasně vyplývá, že obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností, jemuž je třeba oznámit zjištění 
o porušení práv dítěte v ústavním zařízení, případně 
podezření na taková porušení, je obecní úřad obce s 
rozšířenou působností, který pracovníka výkonem dozoru 
pověřil. Tímto obecním úřadem obce s rozšířenou působností 
bude obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je 
příslušný k poskytování sociálně-právní ochrany dětí danému 
dítěti podle § 61 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. 

Rada seniorů ČR Čl. I nad 
rámec návrhu 

Za bod 10 se vkládají nové body 11 a 12, ostatní body se přečíslují. Nový 
bod 11 zní: „V § 11 odstavec 2 zní:  

„(2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní 
měsíc 

(a) 2 000 Kč, jde – li o stupeň I (lehká závislost)“.         
Zdůvodnění: 

Znovu uplatňujeme návrh na obnovení původní výše příspěvku na péči 
v prvním stupni závislosti, tj. 2 000 Kč. 

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno - rozpor 
 
Fiskální dopady (více než 1,3 mld Kč ročně) neodpovídají 
„příspěvku“ na rozsah péče a podpory, které osoby dané 
skupiny reálně využívají. 

Rada seniorů ČR Čl. I nad 
rámec návrhu 

Nový bod 12 zní: „Za § 11 se vkládá nový § 12a, který zní: 
„§ 12a 

Neakceptováno - rozpor 
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(1) Částky příspěvku stanovené v § 11 vláda zvyšuje nařízením 
v pravidelném termínu od 1. ledna, a to podle růstu 
spotřebitelských cen ve stanoveném rozhodném období, za 
podmínky, že tento růst dosáhne od počátku rozhodného 
období alespoň 5 %. 

 
(2) Vláda může nařízením částky příspěvku stanovené v § 11 

zvýšit též v mimořádném termínu. 
 

(3) Rozhodné období podle odstavce 1 se určuje tak, že prvním 
měsícem tohoto období je kalendářní měsíc následující po 
posledním měsíci předchozího rozhodného období při 
posledním zvýšení částek příspěvku a posledním měsícem 
rozhodného období pro zvýšení částek příspěvku je srpen 
kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, ve 
kterém dojde ke zvýšení částek příspěvku. 

(4) Růst indexu spotřebitelských cen se zjišťuje z údajů Českého 
statistického úřadu“. 

Zdůvodnění: 
Znovu uplatňujeme návrh na obnovení původního institutu, tj. 
automatické indexace výše příspěvku na péči k uchování jeho reálné 
kupní síly. 

Tato připomínka je zásadní 

Zavedení valorizačního mechanismu je podmíněno 
nalezením racionální valorizační veličiny, která má logický 
vztah k účelu příspěvku na péči, je vyčíslitelná a statistikou 
sledovaná v delší časové řadě a pochází ze spolehlivého 
zdroje dat. Vzhledem k nehomogenitě příjemců příspěvku na 
péči i subjektů zajišťujících potřebnou péči a pomoc a dalším 
benefitům, které se k této oblasti váží, se taková veličina 
nachází jen velmi problematicky, vhodnou veličinou není 
navržený růst spotřebitelských cen. 
 
Je třeba také konstatovat, že valorizační mechanismus 
v nepojistných dávkových systémech není pravidlem, není 
automatický, nenalezneme ho ani u jiných nepojistných 
dávek (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na 
mobilitu apod.). 

Rada seniorů ČR Čl. I nad 
rámec návrhu 

V bodě 20 se v § 25 odstavci 2 za větu druhou vkládá věta třetí, která 
zní: „Doba řízení o příspěvku nesmí být delší než tři měsíce“.  
Zdůvodnění: 
I přes stanovení lhůt ve správním řádu často přesahuje řízení o 
příspěvku dobu šesti i dvanácti měsíců. A to i bez využití opravných 
prostředků. Z výše uvedených důvodů se navrhuje věcně příslušným 
zákonem omezit dobu původního rozhodování  o příspěvku třemi 
měsíci. 

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno - rozpor 
 
MPSV vnímá obtíže spojené s délkou řízení v některých 
případech. Délka řízení je dána právními předpisy, faktickým 
personálním pokrytí agendy na ÚP a OSSZ, spoluprací 
ošetřujících lékařů při poskytování dokumentace a v mnoha 
případech i chováním žadatele a jeho rodiny. Za účelem 
zrychlení řízení byla navržena opatření týkající se sociálního 
šetření. 
 

Rada seniorů ČR Čl. I nad 
rámec návrhu 

Za bod 94 se vkládá nový bod 95, ostatní body se přečíslují. Nový bod 
95 zní: V § 94 písmenu d se slova „může zpracovat“ střednědobý plán 
…..nahrazují slovy „zpracovává“ střednědobý plán….. 
Zdůvodnění: 
Zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb v obcích by za 
desetileté účinnosti zákona mělo být zákonnou povinností, nikoliv 
možností.    

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
V případě malých obcí toto není reálné ani žádoucí (SPRSS 
pro obec o několika obyvatelích nemá smysl). Toto bylo 
v průběhu předchozích novelizací ošetřeno jak důrazem na 
spolupráci a předávání informací mezi obcemi a krajem, tak 
je zaručeno, že obce mohou své požadavky uplatnit při 
vyjednávání o podobě krajského SPRSS/krajské sítě soc. 
služeb (podle § 94, písm. e) a f) obce mají spolupracovat 
s krajem a sdělovat mu dané informace a naopak podle § 95, 
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písm. d), e) a h) má kraj spolupracovat a přihlížet 
k informacím od obcí při zpracování a vyhodnocování 
SPRSS a určování sítě soc. služeb). 

Rada seniorů ČR Čl. I nad 
rámec návrhu 

ČÁST ŠESTÁ se ČL. VIII doplňuje o písmeno c, které zní: 
„c) ČL.I bodu 69, § 63, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021“.    
Zdůvodnění: 
Zrušení nocleháren je nezbytné časově svázat s faktickou existencí 
sociálního bydlení, které má být vybudováno až v roce 2020.  

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak 
 
Služba noclehárny se rušit nebude, bude zachována stávající 
služba. 

Sdružení 
zdravotně 

postižených v 
ČR 

Obecně V návrhu jsou v mnoha případech navrhována ustanovení, která nejsou 
zcela jasná a vypovídající, při jejich aplikaci by mohlo dojít ke značným 
problémům a nedorozuměním. Navrhujeme proto příslušná ustanovení 
uvedená v připomínkách k jednotlivým ustanovením návrhu zpřesnit či 
upravit. 

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Připomínka není jednoznačná. Návrh zákon bude na základě 
připomínek upraven.  

Sdružení 
zdravotně 

postižených v 
ČR 

Obecně V mnoha případech je v jednotlivých ustanoveních odkaz na prováděcí 
předpis, který však do připomínkového řízení není předložen. Nelze tedy 
objektivně posoudit dopad navrhovaných změn. Navrhujeme proto 
novelizaci zákona o sociálních službách pozastavit do doby, než budou 
zpracovány a předloženy k připomínkám všechny prováděcí předpisy. 

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Teze prováděcích právních předpisů byly přiloženy jen pro 
informaci. Vaše připomínky budou zohledněny při formulaci 
finálního návrhu, který bude předmětem samostatného 
mezirezortního připomínkového řízení. 
 

Sdružení 
zdravotně 

postižených v 
ČR 

Čl. I body 14 
a 15 

Nesouhlasíme s rozšířením povinnosti ohlašovat příslušné krajské pobočce 
Úřadu práce přijetí oprávněné osoby k hospitalizaci a propuštění 
z hospitalizace i její úmrtí na další právnické či fyzické osoby.  Jsme 
přesvědčeni, že dosud stanovené osoby s touto povinností jsou zcela 
dostačující. 

Odůvodnění 
Ohlašovací povinnost pro osobní asistenty, pečovatele atd. by pro ně 
představovala neúměrnou zátěž a v mnoha případech by se ani nemuseli o 
těchto skutečnostech do 8 dnů dozvědět. Nelze jim tedy prokazovat 
nesplnění předmětné povinnosti jako správní delikt. 

Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno 

Sdružení 
zdravotně 

postižených v 
ČR 

Čl. I body 30 
až 34 

Považujeme za nutné obsahově rozdělit činnosti osobních asistentů 
(asistentek) a   pečovatelů (pečovatelek). 

Odůvodnění 
Již v době tvorby původní verze zákona o sociálních službách jsme trvali na 
legislativní úpravě sociální služby „osobní asistence“ Tato služba se na 
rozdíl od pečovatelské služby neváže pouze na zajištění vybraných činností, 
ale hlavně na možnosti výběru vhodné osoby osobního asistenta pro 

Vysvětleno 
 
Rozsah úkonů základních činností je vymezen ve vyhlášce 
505/2006 Sb. Již ve stávající úpravě jsou úkony vymezeny u 
služeb osobní asistence a pečovatelské služby odlišně.  
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zajištění samostatného života těžce zdravotně postižené oprávněné osoby. 
Její činnost by neměla být zaměřena na pomoc v domácnosti (např. úklid, 
praní, vaření), ale na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí a 
sociálně terapeutické činnosti. 
Naopak pečovatelská služba má za úkol hlavně úkony uvedené pod písm. a), 
b) c) d) odst. 2 § 39 stávajícího zákona. Uvedení téměř shodných základních 
činnosti u služeb osobní asistence a pečovatelské služby smazává rozdíl 
mezi těmito druhy služeb a staví osobní asistenci na úroveň pečovatelské 
služby. 

Tato připomínka je zásadní 
Sdružení 
zdravotně 

postižených v 
ČR 

Čl. I bod 26 Nesouhlasíme s novým názvem domova pro seniory  „domov sociální 
péče“. Odůvodnění je uvedeno u bodů 45, 46 a 47. 

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno - rozpor 
 
Návrh názvu byl konzultován se samotnými poskytovateli 
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem.  
 

Sdružení 
zdravotně 

postižených v 
ČR 

Čl. I bod 36 Navrhujeme prodloužit navrhovanou maximální dobu poskytování 
odlehčovací služby na 6 měsíců v roce. 

Odůvodnění 
V mnoha případech zajišťuje péči o zdravotně postižené dítě, rodiče, nebo 
dalšího rodinného příslušníka pouze jedna osoba. V případě jejího 
dlouhodobějšího onemocnění vzniká problém jak řešit zajištění péče po 3 
měsících.  

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Na základě dalších připomínek bude upraveno následovně – 
„na dobu nejdéle 3 měsíců v průběhu jednoho kalendářního 
roku“. 
 

Sdružení 
zdravotně 

postižených v 
ČR 

Čl. I body 45 
až 48  

Umožnění společného pobytu v domově sociální péče pro seniory, kteří jsou 
fyzicky těžce postiženi, avšak jejich rozumové schopnosti nebyly věkem 
postiženy, se seniory postiženými Alzheimerovou nemocí, demencí, 
osobami s chronickým duševním onemocněním, se závislostí na 
návykových látkách a osobami, které vedou rizikový způsob života, 
považujeme z hlediska kvality života první skupiny za nepřijatelné. Žádáme, 
aby byly zachovány v zákoně jako samostatné formy sociální péče domovy 
pro seniory a domovy se zvláštním režimem. 

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno - rozpor 
 
Sjednocení těchto služeb navrhujeme z toho důvodu, že 
v domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do 
cílové skupiny zvláštního režimu a naopak. Jedním z dalších 
cílů je snížení administrativní zátěže, ke které dojde na 
základě toho, že nyní jsou třeba dvě registrace, po změně 
bude jen jedna dostačující. Dalším důležitým cílem je 
odstranit z názvu „zvláštní režim“, který je segregující a 
stigmatizační. Nově proto bude pouze jedna služba „domov 
sociální péče“ (název bude ještě zvážen), která bude určena 
pro široký okruh osob a konkrétní okruh osob si poskytovatel 
specifikuje při registraci. Součástí registrace bude také popis 
realizace služby, který bude obsahovat způsob práce 
s klientem. 
 

Sdružení 
zdravotně 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

nad rámec návrhu doplnění § 78 odst. 1 Neakceptováno - rozpor 
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postižených v 
ČR 

Některé formy sociálních služeb např. sociální rehabilitaci) poskytují i 
spolky, jiné dobrovolné církevní aktivity i fyzické osoby (sousedská 
výpomoc). Pro tyto právnické i fyzické osoby je třeba v zákoně uplatnit 
výjimku z povinné registrace. 

Tato připomínka je zásadní 

Sociální služby lze poskytovatel pouze s oprávněním, jinak 
se jedná o nelegální služby, sousedská výpomoc je možná. 
Taková informace bude doplněna do RIA.  

Sdružení 
zdravotně 

postižených v 
ČR 

Čl. I bod 107  Navrhujeme vypustit v § 82 odst. 2, týkajícím se povinností předchozího 
rozhodnutí registrujícího orgánu o změnách údajů, odkaz na  § 81 odst. 2 
písm. f). 

Odůvodnění 
V případě změny kapacity služby, která se mění v souvislosti s finančním 
zajištěním služby (dotací) i několikrát ročně, nelze čekat na změnu 
rozhodnutí, pokud chybí finanční krytí na její zajištění. 

Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
Údaj o kapacitě je údaj nezbytný, vypovídající o službě a je 
nutné, aby byl součástí rozhodnutí. 

Sdružení 
zdravotně 

postižených v 
ČR 

Čl. I bod 165 Výše pokut by pro některá malá zařízení sociálních služeb mohla být 
likvidační. Žádáme proto, aby výše pokut byla odstupňována s ohledem na 
výši dotací nebo obratu poskytovatele sociálních služeb. Na základě 
zkušeností poskytovatelů sociálních služeb navrhujeme zrušení správních 
deliktů uvedených v § 107 odst. 2 písm. l) a s). 

           Odůvodnění 
     V některých případech hlášení změn údajů v registraci nelze reálně 
dodržet v požadovaných lhůtách. 

      Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Výše pokuty za správní delikt v procesu správního řízení se 
odvíjí od hloubky zásahu protizákonného jednání 
poskytovatele do základních lidských práv a svobod klienta, 
do jeho majetkových poměrů a do kvality poskytování 
sociální služby směrem ke klientovi a má v kontextu 
poskytování sociálních služeb funkci preventivní, kdy účelem 
stanovení pokuty je, jak postihnutí poskytovatele za již 
spáchané delikty, tak varování před obdobným jednáním a s 
tím souvisejícím případným pácháním správních deliktů v 
budoucnosti.  
 
V procesu správního řízení je „pachatel“ vždy již při zahájení 
správního řízení písemně vyzván k doložení výše svých 
příjmů a má možnost se vyjádřit ke svým majetkovým 
poměrům s tím, že je vždy dopředu seznámen s max. možnou 
výší pokuty za spáchaný správní delikt. 
 
Správní orgán vždy bere v potaz majetkovou situaci 
poskytovatele a přihlíží k ní v souvislosti s uváděným – výše 
pokuty uložené ve správním řízení má mít převážně charakter 
prevence, nesmí být tedy pro poskytovatele likvidační. 
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Obecně Zásadní připomínka: 
V návrhu zákona se nově používají pojmy, jejichž význam není dále 
vysvětlen. Bylo by tedy dobré tyto  pojmy vymezit a definovat.  
 
Jedná se zejména o pojmy: 

Vysvětleno 
 
Tyto pojmy nejsou zásadní pro text legislativní normy, ale 
pro vlastní implementaci, pojmy budou částečně dopsány do 
RIA a poté s platností zákona budou zveřejněny ve 
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- „dítě“ a „nezletilé dítě“ 
- „sociálně vyloučená lokalita“ 
- „okamžitá kapacita“ v tomto případě by také bylo dobré uvést rozsah všech 
služeb poskytovaných ambulantní nebo pobytovou formou 
- „komunitní“ 
- „obslužná péče“  
- „rodina“ (§3 písm.l) – je zde třeba se rozhodnout, zda bude využit výčet 
uvedený v důvodové zprávě a ten vložit, případně se řídit formulacemi 
občanského zákoníku 
- „přímá péče a pečovatelská činnost“ – zde vysvětlit vazby vůči sobě 
navzájem 
- „zařízení pečovatelské služby“ (§40) 
- „pomoc při zajištění bezpečí“ (§40) 
- „samostatná evidence“ - v závěrečné zprávě RIA (str. 40) se v této 
souvislosti hovoří o  
„samostatné (tzv. sociální) dokumentaci klienta sociální služby“. Zákon sám 
však nic takového nespecifikuje a ponechává prostor ke zbytečným dohadům 
mezi poskytovatelem a případným kontrolním orgánem (inspekcí). 
 
- je třeba specifikace možné kombinace zařízení sociálních služeb, některé 
navrhované kombinace v bodě 26 (§ 34 odst. 2) jsou např. v rozporu 
s deinstitucionalizací 

výkladových sbornících. 
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

 

Obecně Zásadní připomínka: 
 (§ 57) V otázce azylových domů pro rodiny s dětmi bude v praxi problém 
z hlediska stavebně technického, kdy stávající azylové domy jsou určené pro 
matky s dětmi, kdy jsou tvořeny z menších buněk, ve kterých matka 
s dítětem bydlí. Dále azylové domy mají poskytovat pomoc osobám 
zpravidla starším 26 let. Co s osobami mladšími? Toto by bylo třeba lépe 
sladit s realitou, případně vysvětlit. 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Obecně Zásadní připomínka: 
 (§58) V domě na půl cesty je na přechodnou dobu poskytnuta pobytová 
služba osobám od 15 do 26 let v nepříznivé sociální situaci spojené se 
ztrátou bydlení. Proč je věková hranice od 15 let? Dítě v 15ti letech žije buď 
s rodiči, nebo je v ústavní výchově, či náhradní rodině. Toto by opět bylo 
dobré sladit s realitou, případně vysvětlit. 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
 
Jde-li o věkovou hranici 15 let, je třeba uvést, že způsobilost 
dítěte k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby 
vychází z obecné úpravy svéprávnosti nezletilých osob podle 
§ 31 občanského zákoníku. Nezletilý starší 15 let je 
s ohledem na svůj věk a rozumovou a volní vyspělost 
svéprávný k tomu, aby uzavřel smlouvu o poskytnutí sociální 
služby. Osoba v tomto věku je zásadně způsobilá např. 
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uzavřít smlouvu podle zákoníku práce, tedy sjednat i místo 
výkonu práce a i podle předpisů o evidenci obyvatel změnu 
místa trvalého pobytu ohlašuje osoba starší 15 let sama. 
Současné vymezení uživatelů domů na půli cesty „po 
dosažení zletilosti“ není vhodné, neboť nejen, že nereflektuje 
skutečnost, že nezletilé osobě může být přiznána plná 
svéprávnost, ale nereflektuje ani plnou dílčí svéprávnost výše 
popsanou. V praxi tato úprava dosud vedla k obtížně 
řešitelným situacím, zejména v případě zájemců o tento typ 
služby, kterým dosud nebylo 18 let, avšak všechny ostatní 
podmínky pro její poskytnutí beze zbytku splňovaly. Je třeba 
ctít dílčí svéprávnost nezletilých ve smyslu § 15. Jsou dospělí 
nezletilí (starší 15 let), kteří nejsou ani v zaopatření rodičů, 
ani v ústavní nebo jiné náhradní „péči“. 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Obecně Zásadní připomínka: 
(§ 96b) je třeba v případě registrů upřesnit, zda budou registry zpřístupněny 
sociálním pracovníkům nebo se bude žádat písemně, jednotlivě. 

Vysvětleno 
 
Adresáty budou sociální pracovníci úřadů. 
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Obecně Zásadní připomínka: 

(§21a) nově uložené povinnosti osobám v § 21a přináší velkou 
administrativní zátěž, není specifikováno, zda ohlášení písemně znamená 
doporučeným dopisem, či stačí jen o skutečnostech zpravit emailem. 
Doposud byly tyto události hlášeny Úřadům práce telefonicky. Zvýšená 
byrokracie přinese více finančních výdajů a také časovou náročnost na úkor 
klientů, kterým by měla být sociální služba poskytována.  

Tato povinnost oproti původnímu výčtu nelogická již z povahy věci, kdy 
klient nemá povinnost informovat pečovatelskou službu o tom, zda příspěvek 
na péči pobírá. 

Zde by byla vhodné doplnit povinnost klienta informovat/dokládat 
rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči a dále přesněji specifikovat proces 
oznamování. 

 

Akceptováno 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Obecně Zásadní připomínka: 
 (§ 35) Zavedení pojmu „volitelné činnosti“ uváděné v rámci základních 
činností považujeme principiálně jako velice nešťastné řešení. Jsou-li, 
některé z činností chápány jako volitelné, pak ve výčtu činnosti nemají být 
vůbec uváděny, neboť to budou právě tyto činnosti prostřednictvím, 
kterých bude kompenzována finanční nedostatečnost v rozpočtu služeb.  
 

Akceptováno 
  

Svaz měst a obcí Obecně Zásadní připomínka: Akceptováno 
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ČR  (§ 40) Není jasné, zda je specifikování základních činností pečovatelské 
služby bez úkonu poskytnutí stravy a pomoci při zajištění stravy a převedení 
této činnosti do činností volitelných. Pokud ano, toto není příliš vhodné 
řešení. 
  
Důležitá je zde především skutečnost, že se jedná o zajištění základní lidské 
potřeby (potřeba jídla a pití), dále fakt, že prostřednictvím této činnosti byl 
ve velkém procentu případů zajišťován nejen kontakt klienta se 
společenským prostředím a kontrola jeho stavu, ale také racionální rozměr 
jeho poledního stravování.  
 
Dále není jasné, zda může uživatel používat pouze základní činnost 
volitelnou. Toto by mělo být vysvětleno zákonem. Poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy je také přínosem finančních prostředků, získaných 
z  dovozu obědů, jedná se o příjmy poskytovatelů sociálních služeb. Rádi 
bychom rovněž upozornili na počty pracovníků vázaných v této činnosti a 
dopad jejího případného rušení na zaměstnanost osob v dané lokalitě.   
 
Z toho důvodu navrhujeme do § 40 navrhovaného zákona zařadit činnosti 
„poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy“ do základních činností, 
které jsou povinné. 

 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Obecně Zásadní připomínka: 
 (§ 39 a § 40) S ohledem na fakt, že se v praxi prolíná pečovatelská služba a 
osobní asistence a také cílová skupina je stejná, kdy ve výčtu činností je 
odlišnost minimální, navrhujeme spojení těchto dvou služeb. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Služba osobní asistence je a pečovatelská služba jsou dvě 
rozdílné služby. Rozsah jejích úkonů stanovuje prováděcí 
předpis odlišně jak v případě stávající úpravy, tak v případě 
připravované úpravy. 
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Obecně Zásadní připomínka: 
 (§ 49)   V případě domovů sociální péče doporučujeme vymezení cílové 
skupiny v odst. 1 rozdělit na dvě skupiny, aby měl poskytovatel možnost 
volby. Rozdělení by mělo být následovné: 
Odst. 1 a) V domovech sociální péče se poskytují pobytové služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, a osobám s demencí u 
Alzheimerovy nemoci, s vaskulární demencí a demencí u jiných 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  
Odst. 1 b) V domovech sociální péče se také poskytují pobytové služby 
osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám se závislostí na 
návykových látkách a osobám, které vedou rizikový způsob života, jejichž 
situace nebo zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Praktické zkušenosti ukazují, že osoby ze skupiny 1b) často nejsou schopné 
soužití společně se seniory nebo nejsou schopni se přizpůsobit životu 
v kolektivním zařízení, byť s dobře vedeným individuálním plánem péče. 

Vysvětleno 
 
Sjednocení těchto služeb navrhujeme z toho důvodu, že 
v domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do 
cílové skupiny zvláštního režimu a naopak. Jedním z dalších 
cílů je snížení administrativní zátěže, ke které dojde na 
základě toho, že nyní jsou třeba dvě registrace, po změně 
bude jen jedna dostačující. 
Navrhovaná úprava je nadbytečná, protože si poskytovatel 
nepříznivou sociální situaci, kterou umí řešit a okruh osob, 
kterým bude službu poskytovat, registruje a tím specifikuje 
službu. Součástí registrace bude také popis realizace služby, 
který bude obsahovat způsob práce s klientem.  
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Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
 (§ 58 odst. 2 písm. c) a d) – je zde navrženo prodloužení doby ze 6 měsíců 
na 12 měsíci.  

Vysvětleno 
 
Navržená úprava je v souladu s § 42, odst. 5 zákona č. 
359/1999 Sb. 
 
Jinak platí, co bylo uvedeno výše. Na základě připomínek i 
dalších připomínkových míst nedojde k navrhované úpravě 
služeb pro rodinu. Zůstane tak zachováno současné obecné 
vymezení azylových domů v § 57, v § 58 nadále zůstanou 
upraveny domovy na půl cesty.  
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I bod 105 Zásadní připomínka: 
 (§ 81a) – navrhujeme zrušit, nebo alespoň na začátek druhé věty doplnit 
„nejméně šest měsíců“. 

Akceptováno 
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I bod 36 Zásadní připomínka: 
 (§ 44)   Navrhujeme odlehčovací služby v odůvodněných případech umožnit 
delší dobu než 3 měsíce, či dobu prodloužit rovnou až na jeden rok.  
Specifikování doby poskytování odlehčovací služby na maximálně 3 měsíce 
považujeme za nedostatečné. Doba 3 měsíců je s ohledem na druh nepříznivé 
sociální situace a na cílovou skupinu osob, jimž je služba poskytována, 
naprosto nedostačující. Jde o osoby zcela závislé na pomoci druhé osoby a je 
zcela nepravděpodobné, že stav těchto osob se za 3 měsíce zlepší natolik, 
aby se osoba mohla vrátit do svého přirozeného prostředí.  
Za tři měsíce se také jen výjimečně podaří pečující osobě zajistit dalšího 
adekvátního poskytovatele služby a řešit tak nepříznivou sociální situaci 
klienta. Doporučujeme dobu prodloužit až na 1 rok.  
Stanovená tří měsíční doba poskytování služby se do činnosti poskytovatele 
služby promítne nadměrnou administrativní zátěží a možnými negativními 
zásahy do obsazenosti zařízení a výše příjmů za službu. 

Vysvětleno 
 
Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek a nikoli nahrazování jiných druhů 
služeb. Určitá úprava doby je zde nutná. Vysvětleno  
 
V návaznosti na připomínkové řízení bylo rozhodnuto, že 
maximální doba poskytování odlehčovací služby bude 
stanovena na 3 kalendářní měsíce. 
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I bod 81 Zásadní připomínka: 
 (§ 75 odst. 2) Dle tohoto ustanovení mají oprávnění využívat péči zdarma 
rodiny s dětmi (dle § 75 odst. 2), písm. a) – b), a zároveň i „účastníci odboje 
a další“ (viz. § 75, odst. 2), písm. c) – f).  
Z tohoto ovšem jasně nevyplývá, o jakou skupinu osob se jedná.  
U rodin s dětmi, které dle zákona mohou využívat péči zdarma, je 
předpoklad, že budou mít nesaturovanou potřebu péče. Ale účastníci odboje, 
přestože zaujímají pozici sociálního statusu, který opravňuje využívat péči 
zdarma, nesaturovanou potřebu péče nemají automaticky. Navíc se posuzují 
dle jiné nepříznivé sociální situace (např. Nesaturovaná potřeba péče 
z důvodu věku) a ne dle sociálního statusu.   
 
Proto navrhujeme, aby tyto skupiny byly oddělené. 
Dále dle (§ 75 odst. 3) Osobní asistence se poskytuje částečně bez úhrady 

Vysvětleno 
 
K § 75 odst. 2 – pečovatelská služba 
Sociální služby jsou poskytovány osobám v nepříznivé 
sociální situaci, specifikováno u druhu sociální služby v § 40. 
§ 75 pouze hovoří o úhradě, pokud je uživatelem služby 
specifická cílová skupina.  
 
K § 75 odst. 3 – osobní asistence 
Od návrhu se ustupuje, bude řešeno jinak – implementací do 
institutu příspěvku na péči – vznik IV. stupně – posuzování 
bude provádět Úřad práce ČR.  
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osobě, které náleží příspěvek ve stupni IV, pokud částka příspěvku a 
pravidelný příjem této osoby nepostačují k úhradě za poskytování osobní 
asistence v potřebném rozsahu.   
Zde není definováno, kolik, tedy jaká částka musí klientovi zůstat, aby již 
nemusel platit. Zároveň není jasné kdo určí, že již nemusí platit.  
 
Rozšíření bezplatného poskytování pečovatelské služby se výrazně promítne 
do kapacit služby a jejího financování. Otázku je, jak bude výše uvedené 
opatření organizacím kompenzováno. 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 

 (§ 79 odst. 5) Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a připojené doklady: 
doplnit o písmeno k) ve znění „přiložit vyjádření obce o potřebnosti sociální 
služby na daném území.“ 

Vysvětleno  
 
Registrace služby nesouvisí s následným financováním 
služby, tedy žadatel o registraci nemusí dokládat potřebnost.  
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I bod 12 Zásadní připomínka: 

(§14a odst. 1) doba poskytování příspěvku versus doba poskytování 
zdravotní péče se prodlužuje na 2 měsíce, navrhujeme tuto část odst.1 beze 
změn, tedy na celý kalendářní měsíc, tak jak je v zákoně nyní. 

 

Vysvětleno 
 
Doba se prodlužuje na 2 měsíce. Připomínka není řádně 
odůvodněna.  

Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I bod 139 Zásadní připomínka: 
 (§93b) Považujeme za vhodné vzdělávat vedoucí pracovníky v systému 
sociálních služeb, avšak je otázkou, zda toto vnášet též do systému úřadů.  
Podle současného znění by tuto povinnost měli do budoucna také vedoucí 
oddělení nebo vedoucí odboru na obecních úřadech obce s rozšířenou 
působností nebo na nižších úřadech, v rámci kterých budou působit sociální 
pracovníci i v návaznosti na další legislativní změny (sociální bydlení).   
 
Není pochyb, že by i tyto osoby neměli podléhat povinnosti dalšího 
vzdělávání, avšak v rámci povinností stanovených v zákoně č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 
již úředníci danou povinnost mají na rozdíl od vedoucích pracovníků 
organizací, které provozující sociální služby v rámci nichž zaměstnávají 
sociální pracovnice a pracovníky.  
 
Navrhujeme tedy nepředepisovat žádnou další vzdělávací povinnost 
vedoucím úředníkům, kteří "řídí, kontrolují nebo organizují" sociální 
pracovníky v rámci své pracovní činnosti a navrhujeme ponechat stávající 
formulaci, která odkazuje na povinnost absolvovat daného vzdělávání v  
rozsahu, avšak pouze s ohledem na tematické zaměření a odkázat, pokud se 
jedná o vedoucího pracovníka - úředníka územního samosprávného celku - 
aplikovat znění zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

Vysvětleno 
 
Vzhledem k tomu, že řízení a organizování činnosti sociální 
práce přímo ovlivňuje rozhodování směrem ke kvalitě jejího 
výkonu, je nezbytné, aby nadřízený pracovník disponoval 
alespoň základním přehledem v tématice, kterou řídí a 
kontroluje. Vzdělávání v rámci zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků je zaměřeno na 
prohlubování tematicky zcela odlišných kompetencí.   
 
Text ustanovení bude upraven, aby bylo zřejmé, o které 
nadřízené pracovníky se jedná.  
 
Návrh úpravy: Zaměstnavatel je povinen zabezpečit 
vedoucímu pracovníku, který není zařazen jako sociální 
pracovník, ale přímo řídí, organizuje a kontroluje činnost 
sociálních pracovníků podle §  91d, § 92 a 93, další 
vzdělávání v rozsahu nejméně 12 hodin za kalendářní rok, 
kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci v oblasti 
řízení ve vztahu k činnostem podle § 91d, § 92 a 93. 
Ustanovení § 111 platí zde obdobně s tím, že ustanovení o 
rozsahu hodin jednotlivých forem dalšího vzdělávání se 
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samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Pro vedoucí pracovníky 
v sociálních službách bychom ponechali navrhované znění. 

nepoužije.“. 
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I  nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
 (§ 73 odst. 4 ) Navrhujeme zvážení povinnosti zákonného procentuálního 
využití příspěvku na péči na poskytování ambulantních a terénních 
sociálních služeb. 
Prokazatelnost využití příspěvku na péči za využívání sociálních 
ambulantních a terénních služeb, předcházení zneužívání příspěvku na péči a 
návrat finančních prostředků zpět do sociálního systému. 

Vysvětleno 
 
Příspěvek na péči umožňuje příjemci volbu způsobu zajištění 
péče. Neformální péče je plnohodnotný způsob zajištění 
péče.  

Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I bod 176 Zásadní připomínka: 
 (§ 111, odst. 8) doporučujeme slovo nejméně nahradit slovem „maximálně“, 
kdy by nově odst. 8 zněl: „poskytovaných služeb a odborných činností, a to 
maximálně v rozsahu nejméně 6 hodin ročně.“ 
Účinnost supervize spočívá nejen v počtu hodin, ale také v jejím správném 
načasování či potřebnosti. Pokud se supervize stane povinnost v určeném 
rozsahu, spatřujeme to jako krok zpět.  

Akceptováno částečně 
 
Supervize nebude povinnou formou dalšího vzdělávání, 
nebude stanoven minimální limit. 
 
Navrhujeme upravit minimální povinný počet hodin u 
akreditovaných kurzů na 6 hodin a u supervize a stáží 
nastavit možnost maximálně 12 hodin.  
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. I bod 25 Zásadní připomínka: 

 (§ 33 odst.4) (4) Navrhujeme vložit na konec odstavce, „v případě terénní 
služby dle §54 pouze doplňkově“. 

V rámci terénní služby rané péče (§54) bude možné za přímou poskytovanou 
službu považovat i elektronickou nebo distanční hlasovou komunikaci, ta 
však má pouze doplňovat nezbytnou terénní práci. Bez ní by nebylo možné 
naplnit  většinu základních činností, z nichž některé jsou přímo založeny na 
bezprostřední znalosti dítěte, prostředí a situace rodiny jako celku. 

Vysvětleno 
 
Návrh nebude zapracován, dále bude upraveno metodicky ve 
smyslu připomínky.  
 
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. V bod 12 Zásadní připomínka 

 (§ 16b odst. 2) – mezi účastníky řízení by bylo dobré doplnit „zákonného 
zástupce“, neboť jeho práva by mohla být ve správním řízení dotčena. 

Vysvětleno 
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Svaz měst a obcí 
ČR 

Čl. V bod 16 Zásadní připomínka 

 (§ 29 odst. 4) – navrhujeme určit místní příslušnost obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, kterému se bude oznamovat porušení povinností ze 
strany ústavního zařízení. 

Vysvětleno 
 
Nedochází k žádné změně oznamovací povinnosti oproti 
stávající právní úpravě. I v současnosti přitom z § 29 odst. 4 
zákona č. 359/1999 Sb. jasně vyplývá, že obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností, jemuž je třeba oznámit zjištění 
o porušení práv dítěte v ústavním zařízení, případně 
podezření na taková porušení, je obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, který pracovníka výkonem dozoru 
pověřil. Tímto obecním úřadem obce s rozšířenou působností 
bude obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je 
příslušný k poskytování sociálně-právní ochrany dětí danému 
dítěti podle § 61 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. 
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Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Čl. I bod 182 Navrhujeme doplnit navrhovaný text v části odst. 5 „Odbornou způsobilost 
pracovníka v sociálních službách“ písmena c) o část věty „nebo zkouška 
z profesní kvalifikace pečovatelka podle Národní soustavy kvalifikací“. 
Odůvodnění: 
Systém Národní soustavy kvalifikací umožňuje získání potřebné kvalifikace 
s garantovanými dovednostmi a kompetencemi u konkrétních pracovníků, 
kteří touto cestou profesní kvalifikaci získali. Tento systém ocení zejména 
osoby, které získaly zkušenosti s péčí v roli neformálního pečujícího a nyní 
se chtějí této činnosti věnovat profesionálně. Pro absolvování profesní 
zkoušky ovšem nebude nutné absolvovat celý kvalifikační kurz, ale zájemce 
si doplní pouze to, co potřebuje. Předpokládáme, že do budoucna by tento 
systém mohl pomoci se zajišťováním potřebných pracovníků v přímé péči.  
Poznámka: Návrh profesní kvalifikace „pečovatel/ka“ byl předložen k 
autorizaci Sektorovou radou pro veřejnou správu a služby již v roce 
2013, nicméně do dnes nebyl MPSV autorizován právě pro údajnou 
kolizi se zákonem! 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Pracovník v sociálních službách je regulované povolání.  
 
Návrh profesní kvalifikace „pečovatel/ka“ se bude řešit 
v letech 2017, 2018 v rámci plnění Sektorové dohody pro 
sociální služby. Bude provedena modelace systému 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon č. 
179/2006 Sb.) a vyhodnocení míry aplikovatelnosti systému 
kvalifikací v sociálních službách. Z toho důvodu nelze dát do 
zákona již v současné době. 
 

Úřad pro 
ochranu 

osobních údajů 

Důvodová 
zpráva 

Část G obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále 
jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování 
osobních údajů. Týká se to například seznamu poskytovatelů sociálních 
služeb nebo § 25 odst. 1, odstavec 2 apod. Klíčové je vyhodnotit § 93a 
odstavec 2, kde faktické odůvodnění absentuje. 

K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, 

Vysvětleno  
 
Bude doplněno do DZ. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



395 
 

zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je 
třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie 
zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo 
výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro 
uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních 
údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny 
(rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. 
délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu 
jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření 
obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a 
popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních 
kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda 
navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo 
oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to 
lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané 
označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis 
zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na 
jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování 
osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má 
být dosahováno synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká 
potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. 
Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být 
zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek 
na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost 
zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, 
rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro 
upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, 
která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná 
podle zákona o ochraně osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování 
osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již 
právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu 
osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních 
údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně 
a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a 
v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně 
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osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba 
převzít. 

Úřad pro 
ochranu 

osobních údajů 

Čl. bod 89 V článku I se bod 89 zrušuje. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Tyto údaje by měl poskytnout přímo obchodní rejstřík. Je obtěžováním 
žadatele, pokud zákon nutí poskytnout znovu osobní údaje, které již státní 
správa má. 

Akceptováno 
 

Úřad pro 
ochranu 

osobních údajů 

Čl. bod 96 V článku I bodu 96 se slova: „nesmí být starší než 3 měsíce a“ zrušují. Tato 
připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Časový test je neúčelný. Důvodová zpráva jen opisuje právní normu a nijak 
ji neodůvodňuje. 

Akceptováno 
 

Úřad pro 
ochranu 

osobních údajů 

Čl. bod 137 V článku I bodu 137 je nezbytné právní normu: „Za účelem zprostředkování 
a zaměření pomoci osobám uvedeným v § 91d, § 92 a 93 jsou zaměstnanci 
uvedení v odstavci 1 oprávněni předávat si vzájemně údaje týkající se těchto 
osob, a to na základě jejich souhlasu,“ znovu zvážit. Tato připomínka je 
zásadní. 

Odůvodnění: Co když bude souhlas odepřen? Důvodová 
zpráva mlčí. 

Akceptováno  
 
 

Úřad vlády -  
odbor 

kompatibility 

Obecně Některá navrhovaná ustanovení upravují nakládání s osobními údaji 
fyzických osob, je proto nutné vypořádat se v rámci důvodové zprávy 
se vztahem návrhu jako celku ke směrnici 95/46/ES (resp. nařízení 
(EU) 2016/679) a také obhájit ve zvláštní části důvodové zprávy 
slučitelnost jednotlivých ustanovení upravujících nakládání s osobními 
údaji (čl. I body 18, 19, 24, 112, 137, 142) s požadavky této směrnice.  

Připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Bude doplněna důvodová zpráva. 
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Úřad vlády -  
odbor 

kompatibility 

Čl. I bod 88 Ustanovení § 79 odst. 3 nezohledňuje úpravu spolupráce při poskytování 
informací z evidence trestů mezi členskými státy EU podle rámcového 
rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a 
obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, 
implementované do zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. Podle 
citovaného rámcového rozhodnutí se může přímým dožádáním 
poskytovat z evidence trestů jiného členského státu seznam odsouzení. 
Občanům EU v ČR jsou tak – na jejich žádost - vydávány výpisy z 
Rejstříku trestů obsahující také relevantní informace z ostatních 
členských států EU (pokud je tato osoba jejich občanem nebo v nich 
měla nebo má bydliště). Z toho vyplývá, že výpisy z Rejstříku trestů 
získané občanem jiného členského státu EU budou mít obdobnou 
průkazní hodnotu jako výpisy občana ČR. Tak jako v jiných 
obdobných případech proto navrhujeme znění, které vyhoví možnosti 
obstarat si potvrzení přímo v ČR bez nutnosti cestovat do jiného 
členského státu. Tím může být např. doplnění následující věty: 
„Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu 
Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském 
státě Evropské unie, může místo dokladu o bezúhonnosti vydaného 
příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie doložit 
bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující 
informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu 
Evropské unie*).“, a to s odkazem na zákon č. 269/1994 Sb. 

Připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak 
 
Na základě připomínek výpisy z rejstříku trestů předkládány 
registrující orgánu nebudou, budou pouze ukládány u 
poskytovatele. 
 

Úřad vlády -  
odbor 

kompatibility 

Čl. I bod 89 Místo požadavku uvádět trvalý pobyt osoby, která je statutárním orgánem, 
nebo osob, které jsou jeho členy, je nutno alespoň alternativně připustit 
uvedení pouze bydliště těchto osob, neboť např. občan EU nemusí mít 
v České republice trvalý pobyt, ačkoliv zde bude legálně pobývat (viz 
zákon o pobytu cizinců). Ani občanský zákoník nevyžaduje pro zápis 
statutárního orgánu do veřejného rejstříku trvalý pobyt, ale pouze 
bydliště. 

Připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 

Úřad vlády -  
odbor 

kompatibility 

Čl. I body 150 
až 156 

• Financování sociálních služeb se týká úprava pravidel poskytování 
veřejné podpory, zejména se bude jednat o vyrovnávací platby za služby 
obecného hospodářského zájmu podle čl. 106 odst. 2 SFEU a podle dalších 
předpisů EU stanovících použití uvedeného článku smlouvy. Podle našeho 
názoru jsou využitelné zejména Rozhodnutí SOHZ, případně Rámec 2012/C 
8/03. Předkladatel se ovšem ve zvláštní části důvodové zprávy zabývá pouze 
úpravou zadávání veřejných zakázek ve zjednodušené formě podle směrnice 
2014/24/EU a evropskou úpravu SOHZ nezmiňuje vůbec. Návrh se obecně 
nedostatečně věnuje zajištění provázanosti a souladu s úpravou SOHZ podle 

Akceptováno 
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práva EU. Žádáme důvodovou zprávu i návrh (viz podrobněji níže) v tomto 
směru dopracovat.  

• Kraj by měl uzavřít s poskytovatelem sociálních služeb smlouvu o 
zajištění dostupnosti poskytování sociální služby, jejíž součástí je pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu podle předpisů EU o 
veřejné podpoře nejen v případě vysoutěžení této služby dle § 105b návrhu, 
ale i v případě získání účelově určené dotace podle ostatních ustanovení 
části šesté. Rozhodnutí SOHZ  sice nabízí podmínky, za nichž se určité typy 
vyrovnávacích plateb za závazky veřejné služby považují za slučitelné 
s vnitřním trhem podle čl. 106 odst. 2 SFEU a jsou osvobozeny od 
notifikace veřejné podpory Evropské komisi, zároveň ovšem vyžaduje, aby 
subjekt vykonávající SOHZ byl pověřen veřejným aktem, který má předem 
daný obsah (čl. 4). § 105b odst. 6 se ovšem týká pouze výběru poskytovatele 
na základě veřejné soutěže, obsah pověření tak, aby odpovídalo Rozhodnutí 
SOHZ, stanoven není.  

• Obdobně povinnost dodržet zásadu dostatečné publicity a postupu 
v souladu se zásadami transparentnosti a nediskriminace se musí dodržet 
nejen při veřejné soutěži, ale obecně při zadávání sociálních služeb i jiným 
způsobem, jak stanoví směrnice 2014/24/EU v bodě 114 preambule. 
Nicméně analogické požadavky byly přeneseny do zákona v § 105b odst. 1 
pouze pro případ výběru poskytovatele na základě veřejné soutěže. Z návrhu 
není zřejmý ani event. záměr předkladatele vybírat poskytovatele výhradně 
na základě veřejné soutěže. Žádáme dopracovat nebo upřesnit.  

• Požadavky Rozhodnutí SOHZ by v zákoně měly být upřesněny, 
zejména skutečnost, že subjekt smí být pověřen poskytováním SOHZ podle 
Rozhodnutí pouze na dobu, která nepřesahuje 10 let, není-li požadována 
velká investice (viz čl. 2 odst. 2). Další povinné náležitosti pověření a 
požadavky na vyrovnávací platby (podle čl. 4 a 5 Rozhodnutí SOHZ) by 
měly být také dopracovány, nebo alespoň svěřeny úpravě v prováděcím 
právním předpise. Vazba na požadavky práva EU, zejména na Rozhodnutí 
SOHZ, by z hlediska uživatelů měla být upřesněna také v poznámce pod 
čarou ke slovům „podle předpisů Evropské unie o veřejné podpoře“ (viz § 
101a odst. 2 a § 105b odst. 6).   

• Formulace odkazující na právo Evropské unie by měly být podle 
pravidel LPV jako adaptace na právo EU označeny jako implementační 
pomocí podtržení, celexových čísel a rozdílové tabulky. 

• Formulaci úvodu ustanovení § 105a nepovažujeme za vhodnou. 
Pokud se bude zadávat veřejná zakázka, je nutné vyhovět požadavkům 
směrnice 2014/24/EU, která byla transponována do zákona o veřejných 
zakázkách a do občanského zákoníku. Z hlediska zaručení slučitelnosti a 
dodržení pravidel práva EU při zadávání veřejných zakázek nelze tedy užití 
uvedených zákonů navrhovat pouze fakultativně a pouze přiměřeně. Podle 
speciální úpravy v § 105b pouze usuzujme, že záměrem předkladatele bylo 
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nastavit spíše subsidiární použití uvedených předpisů. Žádáme vysvětlit a 
upravit.   

• Speciální úprava § 105b musí také dostát požadavkům směrnice 
2014/24/EU, transpoziční části musí být označeny podle pravidel LPV a 
doplněny do rozdílové tabulky.  
 
Připomínky týkající se slučitelnosti s právem EU jsou zásadní. 
 

Úřad vlády -  
odbor 

kompatibility 

Čl. I body 
178, 184 a 

186 

(§ 114 odst. 3, § 116a a § 117a): 
Máme za to, že návrh neumožňuje dostatečně jednoznačně (a pro každý níže 

uvedený typ kurzu/výcviku jednotně) určit znalosti a kvalifikace, jež 
má osvědčovat doklad o dosažené kvalifikaci vydaný po úspěšném 
absolvování dvouletého kurzu supervize podle § 114 odst. 3, 
postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a 
psychoterapie podle § 116a odst. 2 písm. a), akreditovaného odborného 
výcvikového programu podle § 116a odst. 2 písm. f) resp. 
akreditovaného kurzu podle § 116a odst. 2 písm. g), h) a i). Z návrhu 
totiž podle našeho názoru nevyplývá, že by tyto kurzy resp. výcvik 
měly představovat kurzy/výcvik ve vzdělávacím zařízení se 
vzdělávacím programem akreditovaným podle § 117a.  

Podle § 117a akredituje ministerstvo vedle vzdělávacích programů kurzů 
dalšího vzdělávání u vyjmenovaných regulovaných povolání jen 
vzdělávací programy kvalifikačních kurzů podle § 116 odst. 5. 
V souladu s judikaturou ESD (např. C-340/89 Vlassopoulou, C-238/98 
Hocsman) znalosti a kvalifikace, které osvědčuje doklad o dosažené 
kvalifikaci osoby z jiného členského státu, se mají při uznávání 
odborné kvalifikace (za účelem náležitého zohlednění) poměřovat se 
znalostmi a kvalifikacemi, jež má osvědčovat doklad o dosažené 
kvalifikaci požadovaný vnitrostátním právem. Proto je nutné zajistit 
seznatelnost a jednotnost takového standardu, který bude rozhodný pro 
poměřování. Je proto vhodné, aby úprava ohledně výše uvedených 
kurzů/výcviků byla obdobná té, jež se vztahuje na kvalifikační kurzy 
podle § 116 odst. 5. 

K § 116 odst. 2 písm. e): 
Dále, k podmínce absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku 

certifikovaného profesní asociací psychoterapeutů v České republice a 
podmínce zápisu do seznamu certifikovaných psychoterapeutů profesní 
asociace psychoterapeutů (§ 116a odst. 2 písm. e)) uvádíme, že 
požadavek odborné kvalifikace, jakožto i požadavek zápisu do 
seznamu, je-li tento zápis předpokladem pro výkon výdělečné činnosti, 
představují podle ustálené judikatury ESD překážku volného pohybu 
pokud jde o výkon dotčené výdělečné činnosti. Jako takové musí být 
odůvodněné a proporcionální. Nutno ale konstatovat, že úprava, která 

Akceptováno částečně 
 
Souhlasíme s uvedenými připomínkami, které se vztahují 
k povinnosti ministerstva akreditovat kurzy a výcviky 
supervizorů a dalších odborných pracovníků. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude akreditovat kurzy a 
výcviky pro supervizory (§ 114 odst. 3), pastorační 
pracovníky (§ 116a odst. 2 písm. g), tlumočníky a 
přepisovatele (§ 116a odst. 2 písm. h) a i) ).  
 
Výcviky pro manželské a rodinné poradce (§ 116a odst. 2 
písm. a) jsou akreditovány ve zdravotnictví, jak je již 
v současném znění zákona (v § 116a) uvedeno. Text návrhu 
zákona se tedy nemění. 
 
Obdobně jako § 116a odst. 2 písm. g) – i) bude koncipován 
odstavec týkající se odborné způsobilosti psychoterapeutů (§ 
116a odst. 2 písm. e). Ministerstvo práce a sociálních věcí 
bude akreditovat kurzy a výcviky pro psychoterapeuty. 
Akceptujeme připomínky týkající se podmínky absolvování 
komplexního psychoterapeutického výcviku certifikovaného 
profesní asociací psychoterapeutů v České republice a 
podmínky zápisu do seznamu certifikovaných 
psychoterapeutů profesní asociace psychoterapeutů. Tyto 
požadavky budou z návrhu zákona odstraněny. 
 
Výcviky pro umělecké terapeuty (§ 116a odst. 2 písm. f) jsou 
akreditovány ve školství (viz školský zákon a zákon o 
vysokých školách) 
 
Na základě skutečnosti, že již v současném znění zákona jsou 
uznávány psychoterapeutické výcviky akreditované MZ pro 
manželské a rodinné poradce, které jsou „pouze“ 
certifikované, avšak nejsou kvalifikační, nepovažujeme 
MPSV za nutné, aby ostatní kurzy a výcviky pro další 
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definování parametrů požadovaného výcviku zcela ponechává na 
profesní asociaci, nemůže projít testem proporcionality, protože taková 
úprava negarantuje, že profesní asociací certifikovaná odborná 
příprava nebude neproporcionální ve vztahu k regulované činnosti. 
Rovněž úprava nevymezující podmínky, při splnění kterých se osoba 
zapíše do seznamu, nemůže projít testem odůvodněnosti překážky 
volného pohybu. Nadto, s ohledem na § 1 odst. 1 zákona o uznávání 
odborné kvalifikace, nutno konstatovat, že profesní asociaci 
psychoterapeutů není nikde uloženo postupovat při zápisu do jí 
vedeném seznamu v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání 
odborné kvalifikace (není ani správním úřadem, ani profesní komorou, 
ani veřejnoprávním zaměstnavatelem) a není tudíž garantováno, že 
bude náležitě zohledněna odborná kvalifikace získaná v jiném 
členském státě EU. Absence jakýchkoli kritérií, kterým se certifikace 
výcviku má řídit, znamená také prostor pro libovůli při rozhodování o 
tom, kdo bude moci poskytovat dotčený výcvik. To zakládá překážku 
volného pohybu, pokud jde o poskytování výcviku. 

Rozhodnutí o certifikaci příslušného výcviku je navíc rozhodnutím, které 
profesní asociaci (sdružení podniků) umožňuje omezit soutěž (ztížit 
vstup do soutěže). V této souvislosti uvádíme, že ESD ve své 
judikatuře dovodil, že stát nesmí v souladu se svou povinností podle čl. 
4 odst. 3 SEU ve spojení s čl. 101 SFEU usnadňovat, podporovat, 
posilovat protisoutěžní dohody a jednání ve shodě ze strany podniků 
jakož i protisoutěžní rozhodnutí sdružení podniků. Úprava v § 116a 
odst. 2 písm. e) návrhu je s uvedenou povinností v rozporu. Nakolik 
dotčené profesní asociaci není uloženo zohlednit při certifikaci 
výhradně veřejný zájem a důvodová zpráva nadto neobsahuje žádné 
jiné zdůvodnění, je dotčená úprava v rozporu rovněž s čl. 4 odst. 3 
SEU ve spojení s čl. 101 SFEU. 

Připomínky jsou zásadní. 

odborné pracovníky dle § 116a odst. 2 písm. e) – i) musely 
být kvalifikační. 
 
Dále bude upraven § 117a odst. 1: 
 
Návrh nového znění: 
Dle § 117a odst. 1 Ministerstvo rozhoduje o akreditaci 
vzdělávacích programů a výcviků (dále jen „akreditace“) pro 
účely zajištění kvalifikačních kurzů podle § 116 odst. 5, 
dalších odborných pracovníků v sociálních službách, 
supervizorů v sociálních službách, dalšího vzdělávání 
sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, 
inspektorů poskytování sociálních služeb, vedoucích 
pracovníků a pro účely odborné podpory fyzických osob, 
které poskytují pomoc příjemci příspěvku. 
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Úřad vlády -  
odbor 

kompatibility 

Čl. II bod 5 V důvodové zprávě postrádáme zdůvodnění ospravedlňující nerovné 
zacházení na základě věku se zaměstnanci, kteří vykonávali činnost 
tlumočníka českého znakového jazyka, pokud ke konkrétnímu datu 
dosáhli věku 50 let, které zavádí přechodné ustanovení, neboť 
směrnice 2000/78/ES obecně vyžaduje dodržování zásady rovného 
zacházení na základě věku. 

Připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno částečně 
 
Do přechodného ustanovení bude doplněn požadavek praxe. 
Požadavek s výjimkou pro osoby starší 50 let věku vzešel od 
odborných organizací, aby nedošlo k nedostatku těchto 
odborníků po přijetí návrhu zákona.  
 
Dle směrnice 2000/78/ES odst. 25, je zákaz diskriminace na 
základě věku důležitou součástí dosahování cílů stanovených 
v hlavních směrech zaměstnanosti a podporování různosti 
pracovních sil. Rozdíly v zacházení v souvislosti s věkem 
však mohou být za určitých okolností oprávněné a proto 
vyžadují zvláštní ustanovení, která se mohou lišit podle 
situace v jednotlivých členských státech. Je tudíž důležité 
rozlišovat mezi rozdíly v zacházení, které jsou odůvodněné, 
zejména mezi oprávněnými cíli politiky zaměstnanosti, trhu 
práce a odborného vzdělávání a diskriminací, která musí být 
zakázána. 

 
Návrh úpravy: 
Zaměstnanec, který ke dni 1. září 2017 vykonával činnost 
tlumočníka českého znakového jazyka, na niž se vztahuje 
kvalifikační předpoklad podle § 116a odst. 2 písm. h), nebo 
činnost přepisovatele pro neslyšící, na niž se vztahuje 
kvalifikační předpoklad podle § 116a odst. 2 písm. i) zákona 
č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 1. září 2017, je 
povinen splnit tento kvalifikační předpoklad ve lhůtě 5 let od 
tohoto dne; to neplatí, jestliže tento zaměstnanec dosáhl ke 
dni 1. září 2017 věku 50 let a dosáhl minimálně 5 let praxe 
v oboru. 
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Veřejná 
ochránkyně práv 

Obecně 
Duplicita pobytových služeb pro ohrožené děti 
Navrhovaný text zákona ilustruje a ještě dotváří naprostou roztříštěnost 
systému péče o děti v České republice. Zavádí ústavní (pobytové) zařízení 
jako sociální službu a vytváří tak další, duplicitní síť zařízení pro výkon 
ústavní výchovy (zejm. dětských domovů), nyní pod taktovkou Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Jakkoli ministerstvo dlouhodobě usiluje o snižování 
počtu lůžek v kolektivních zařízeních pečujících o ohrožené děti, tímto 
krokem tak rozhodně nečiní, neboť děti se pouze přesunou ze školských 
zařízení pro výkon ústavní výchovy do zařízení sociálních služeb; kolektivní 
ráz péče a výchovy však zůstane i nadále zachován. 

Již velmi dlouhou dobu neexistuje politické rozhodnutí ani shoda napříč 
jednotlivými ministerstvy, jak by měl systém péče o ohrožené děti vypadat. 
A přestože velmi podporuji myšlenku sjednotit danou oblast pod jedno 
ministerstvo, nelze to podle mého názoru učinit tímto způsobem. Situaci 
ústavních zařízení je třeba nejprve komunikovat se všemi zúčastněnými 
resorty, dospět k vzájemné shodě, k nejlepšímu možnému (systémovému) 
řešení, a spolupracovat na realizaci. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
V úpravě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, se ruší duplicitní úprava ambulantních služeb 
poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, které jsou obsahově totožné se sociálními 
službami pro rodiny a děti. Pokud jde o pobytová zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), jedná 
se svým charakterem rovněž o pobytovou sociální službu, 
jejíž setrvání v režimu zákona č. 359/1999 Sb. není důvodné. 
V zákoně č. 359/1999 Sb. zůstává ponechána pouze úprava 
pověření k výkonu specifických služeb v oblasti náhradní 
rodinné péče, neboť tyto služby nelze v tuto chvíli dost dobře 
podřadit pod sociální služby vzhledem k obtížnému 
vymezení „nepříznivé sociální situace“, na kterou by 
v případě zájemců o náhradní rodinnou péči měly takové 
služby reagovat. 
Navrhovaná úprava je v souladu  
s Národní strategií rozvoje sociálních služeb na období 2016-
2025, která byla schválena usnesením vlády usnesením vlády 
č. 245 ze dne 21. 3. 2016 a která popisuje současný stav 
následovně: 
 
„Úprava služeb pro děti v různých předpisech spadajících do 
gesce několika resortů vede k nepřehlednosti 
v poskytovaných službách, kdy totožnou nebo obdobnou 
činnost lze provozovat v různých zákonných režimech. 
Činnosti mají různá pravidla pro provozování, financování a 
kontrolu, nejednotně vykazují data o své činnosti. Vedle 
systému sociálních služeb jsou samostatně upravenou oblastí 
služby poskytované dětem, které upravuje zákon č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (upravuje činnost osob 
pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, např. 
zřizovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), 
dále zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 
zákonů (upravuje např. dětské domovy, dětské domovy se 
školou a další ústavní zařízení, kromě toho pak také zařízení 
preventivních služeb s převažující povahou sociální 
prevence), a zákon č. 372/2001, o zdravotních službách 
(upravuje dětské domovy pro děti do tří let). Přestože služby, 
které jsou na základě těchto předpisů poskytovány, jsou svým 
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charakterem převážně sociálními, je jejich úprava stále 
gesčně roztříštěna. Komplikované řídicí struktury 
nejednotného systému péče o ohrožené děti znemožňují 
sledování výkonů a efektivity využívání finančních 
prostředků. Finanční toky v systému jsou nerovnoměrně 
rozloženy a směřují především na nákladné řešení následků. 
Je zcela evidentní, že zjednodušení a zpřehlednění systému 
sociální pomoci pro ohrožené děti povede k efektivnějšímu 
využívání zdrojů. 
Hlavní výzvou je proto vytvoření jednotného systému služeb 
pro ohrožené děti a jejich rodiny, počínajíc službami 
preventivními po služby pobytové, a legislativní sjednocení 
poskytování služeb ohroženým dětem a rodinám Oddělený 
režim dosavadních školských služeb představuje zásadní 
překážku pro zajištění regionální dostupnosti, udržitelného 
financování a potřebného rozvoje všech služeb pro rodiny a 
děti v krizové nebo dlouhodobě nepříznivé situaci.“. 
 

Předloženým návrhem zákona se také plní úkol 
vyplývající z usnesení vlády č. 1033 ze dne 23. 11. 2016 ke 
sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro 
poskytování pobytových služeb těmto dětem, které mj. 
ukládá MPSV, MŠMT a MZDR předložit návrh právní 
úpravy sjednocení služeb poskytujících pobytovou péči 
dětem. Sjednocení podmínek pro poskytování služeb pro 
rodiny a děti v gesci resortu MPSV je základním 
předpokladem i pro následné meziresortní sjednocení, které 
je dlouhodobým strategickým cílem vyplývajícím z Národní 
strategie ochrany práv dětí a z usnesení vlády č. 1033 ze dne 
23.11. 2016. 

 
Veřejná 

ochránkyně práv 
Obecně 

Nejasnosti vyplývající z vazby mezi navrhovanými změnami a jinými 
právními předpisy 
Materiál není komplexní, provázaný s navazujícími (souvisejícími) právními 
předpisy a vyvolává další otázky. Zejména: 

 Ustanovení § 971 odst. 2 občanského zákoníku předpokládá svěření 
dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Toto 
ustanovení tedy již nebude možno naplnit. 

 Hovoří-li se v § 91 odst. 8 o souhlasu soudu s uzavřením smlouvy 
o poskytnutí pobytové sociální služby, jedná se o rozhodnutí soudu, 
kterým je dítěti nařízena ústavní výchova? Bude soud svůj souhlas 

Vysvětleno 
 
Na aplikovatelnost § 971 odst. 2 občanského zákoníku nemá 
návrh zákona žádný vliv. Zákon výslovně stanoví, že 
navrhovaná služba může být nezletilému dítěti poskytována i 
na základě rozhodnutí soudu podle § 971 odst. 2 o.z. Bod 9. 
přechodných ustanovení k doprovodné novele zákona č. 
359/1999 Sb. výslovně stanoví, že zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc podle dosavadních právních 
předpisů se považují za pobytová zařízení pro děti na 
přechodnou dobu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Ustanovení § 971 odst. 2 občanského zákoníku 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCPP6ED)



404 
 

udělovat v řízení podle § 466 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., 
o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů? 

 Může o poskytnutí služby požádat azylové zařízení samo dítě? Může 
s ním poskytovatel uzavřít smlouvu? Může poskytovatel sociální 
služby nezletilé dítě i odmítnout dle § 91 odst. 3? 

Tato připomínka je zásadní. 

proto není nutné novelizovat. 
 
Rozhodování soudu o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy 
o poskytnutí pobytové sociální služby osobě mladší 15 let 
bez doprovodu dospělé osoby na dobu delší 6 měsíců, 
nejvýše však 3 let, není rozhodováním o nařízení ústavní 
výchovy, nicméně soud o něm bude rozhodovat v rámci 
řízení ve věcech péče soudu o nezletilé podle § 466 písm. k) 
zákona č. 292/2013 Sb. (souhlas s právním jednáním za 
nezletilé dítě), tak jak by tomu ostatně mělo být již nyní. 

 

Samozřejmě, srov. § 31 obč. zák. způsobilost dítěte 
k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby vychází 
z obecné úpravy svéprávnosti nezletilých osob podle § 31 
občanského zákoníku. Nezletilý starší 15 let je s ohledem na 
svůj věk a rozumovou a volní vyspělost svéprávný k tomu, 
aby uzavřel smlouvu o poskytnutí sociální služby. 

 
Veřejná 

ochránkyně práv 
Obecně 

Personální zajištění péče 
Navrhovaná úprava, v rámci poskytnutí sociální pobytové služby podle § 58 
odst. 2 písm. c) a d), stanovuje zařízením povinnost zajistit pro děti mj. 
výchovné a vzdělávací činnosti. Nespecifikuje však dále, kdo bude tyto 
činnosti zajišťovat. Pracovník v sociálních službách nebo pedagogický 
pracovník? Budou požadavky na kvalifikační předpoklady pro činnost 
pracovníka pro přímou výchovnou činnost, tj. vychovatele, vycházet 
ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění 
pozdějších předpisů? S ohledem na cílovou skupinu této sociální služby a její 
specifika (dítě, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů krizové sociální 
situace, u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje, dítě ohrožené 
nežádoucími společenskými jevy) považuji za důležité, aby výchovnou 
a vzdělávací činnost zajišťovali pracovníci s odbornou kvalifikací. 

Jde-li o azylové zařízení pro děti, navrhované znění zákona neupravuje 
maximální počet dětí jak celkově v zařízení, tak na jednoho zaměstnance 
zajišťujícího osobní péči o děti (viz stávající § 42 odst. 3 a 4 zákona 
č. 359/1999 Sb.). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Výchovná a vzdělávací činnost v rámci pobytových služeb 
pro rodinu nemusí být nezletilým osobám nutně poskytována 
pouze pedagogickými pracovníky. Lze však připomenout, že 
odbornou způsobilost pro výkon povolání sociálního 
pracovníka splňují podle § 110 odst. 4 zákona o sociálních 
službách rovněž osoby s vyšším odborným nebo 
vysokoškolským vzděláním zaměřeným na sociální 
pedagogiku a speciální pedagogiku.  
 
Kapacita není navržena v zákoně, ale bude upraveno 
v prováděcím předpise, který popisuje materiálně-technické 
zabezpečení služby a bude reflektovat max. kapacity 
vyplývající ze stávajícího znění zákona č. 359/1999. 
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Veřejná 
ochránkyně práv 

Obecně 
Povinnosti zařízení 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mají povinnosti, které azylová 
zařízení mít nebudou (§ 42a zákona č. 359/1999 Sb.): poskytovat poradenství 
rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu, vytvářet podmínky 
pro zájmovou činnost dětí, poskytovat dítěti odbornou pomoc 
prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa, 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. 
Takovýto přesah od dítěte směrem k rodině z navrhovaného znění zákona 
o sociálních službách nevyplývá. 

Zmíněné povinnosti považuji za velmi důležité. Pomáhají řešit nepříznivou 
situaci dítěte a jeho rodiny s důrazem na co nejrychlejší návrat dítěte zpět (do 
rodiny). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Rozsah povinností stávajících ZDVOP ve vztahu k dětem, 
rodičům a OSPOD zůstává v potřebném rozsahu zachován i 
v rámci novely zákona o sociálních službách a doprovodné 
novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Obecně 
Nedostatečný stížnostní mechanismus, riziko špatného zacházení 
Opětovně připomínám, že novela zákona neřeší stávající nedostatečný 
stížnostní mechanismus. Klienti sociálních služeb představují snadno 
zranitelnou skupinu, což by se mělo odrazit ve všech aspektech poskytování 
dané služby. Právem každého klienta by měla být také možnost efektivní 
obrany pro případy, že je daná služba poskytována v rozporu se zákonem či 
základními hodnotami. Stávající postup vyřizování stížností v sociálních 
službách dostatečně nereflektuje potřebu vytvoření mechanismu, který by 
jednoznačně zajišťoval ochranu uživatelů sociálních služeb prostřednictvím 
efektivního individuálního prošetření každého podnětu směřujícího 
na kvalitu služby a podmínky jejího poskytování. Nedostatečná kvalita 
poskytované péče přitom může mít pro příjemce zásadní důsledky a mnohdy 
nabývat charakteru špatného zacházení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Stížnosti jsou součástí povinností poskytovatele, jsou 
zahrnuty do lidskoprávní oblast. Klient má právo si stěžovat 
nejen na kvalitu, ale na sociální službu jako takovou, jak 
upravuje nové znění standardů a povinností poskytovatele. 
 
Současně je možné stížnost podat zřizovateli, MPSV i dalším 
subjektům, které se podnětem zabývají. Po posouzení 
podnětu je MPSV oprávněno provést inspekci. Není tedy 
zřejmé, co požaduje KVOP nad rámec této úpravy. 
 
 
 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. I body 26 
a 57 

K bodu 26 a 57 [§ 34 odst. 1 písm. k) a § 58 odst. 2 písm. d)] 
Navrhovaný § 34 odst. 1 písm. k) bod 5. zavádí poskytování služby pro 
rodinu v pobytovém zařízení pro nezaopatřené děti, trvá-li nebo má-li trvat 
nepříznivá sociální situace dítěte déle než 6 měsíců [vymezení účelu v § 58 
odst. 2 písm. d)]. 

Pobytové zařízení pro nezaopatřené děti již ale není zařízením krizovým, 
na přechodnou či nezbytně nutnou dobu a navrhovaná právní úprava tak jde 

Vysvětleno 
 
Navrhovaná úprava služby poskytované v pobytovém 
zařízení pro děti, jejichž rodiče dlouhodobě neplní povinnosti 
nebo nevykonávají práva rodičů, nijak nezasahuje do činnosti 
a působnosti školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, 
které v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb. zajišťují 
péči o děti výlučně na základě rozhodnutí soudu o ústavní 
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výrazně nad rámec úpravy současné (v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů). Charakter stávajících 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tj. charakter okamžité pomoci 
na nezbytně nutnou dobu, se zcela vytrácí a vzniká „nový“ typ pobytového 
ústavního zařízení – paralelně s již existujícími školskými zařízeními (mám 
na mysli dětské domovy). Tuto dvoukolejnost považuji za nežádoucí 
a matoucí. Není zřejmé (důvodová zpráva mlčí), v čem se zaváděná zařízení 
liší od těch současných a proč jsou potřebná. 

Navrhuji proto v § 34 odst. 1 písm. k) vypustit bod 5. 

Navrhuji proto v § 58 odst. 2 vypustit písm. d). 

Tato připomínka je zásadní. 

výchově nebo  
o předběžném opatření. V případě zde upravených 
pobytových služeb se naopak předpokládá poskytování 
služby primárně na smluvním základě. Jestliže bude o úpravě 
péče o dítě rozhodovat soud a nebude možné ponechat dítě 
v péči rodičů ani ho svěřit do náhradní rodinné péče, bude 
záležet na vyhodnocení soudu, jaký typ pobytového zařízení 
bude považovat za nejvhodnější náhradní výchovné prostředí 
pro konkrétní dítě s ohledem na jeho věk, individuální 
potřeby a místo bydliště. Pokud jde o pobytovou službu 
poskytovanou v azylovém zařízení pro děti (v rámci 
vypořádání připomínek v „domově pro děti na přechodnou 
dobu“), řada školských dětských domovů dnes současně 
provozuje i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
podle zákona č. 359/1999 Sb. Provozovatelé těchto 
stávajících ZDVOP budou moci požádat o registraci 
k poskytování nově upravené služby pobytového zařízení pro 
děti na přechodnou dobu. 
 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. I bod 57 K bodu 57 [§ 58 odst. 2 písm. b)] 
Dle navrhovaného § 58 odst. 2 písm. b) má být pobytová služba v domě 
na půl cesty poskytována osobám od 15 let věku. Návrh však nepředpokládá, 
že bude osobě mladší 18 let poskytována kromě ubytování též strava 
a výchovné a vzdělávací činnosti. Dítěti resp. mladistvému tak nebudou 
v domě na půl cesty zajištěny činnosti, které by mu jako základní 
poskytovalo azylové zařízení pro děti [§ 58 odst. 2 písm. c)]. Nadto není 
zřejmé, z jakého důvodu předkladatel zvolil hranici 15 let (důvodová zpráva 
mlčí). 

Navrhuji proto, aby § 58 odst. 2 písm. b) zněl: 

„b) v domě na půl cesty na přechodnou dobu osobám od 18 do 26 let 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení,“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. I bod 57 K bodu 57 (§ 58 odst. 6) 
V navrhovaném znění § 58 odst. 6 jsou pro službu poskytovanou dětem 
v pobytové formě (azylové zařízení pro děti a pobytové zařízení 
pro nezaopatřené děti), krom základních činností uvedených v odst. 4, 
povinné některé další základní činnosti: poskytnutí ubytování, stravy, pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a výchovné 
a vzdělávací činnosti. 

Vysvětleno 
 
Totožně jako v předchozí připomínce. 
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V azylovém zařízení pro děti, které by mělo ohroženému, týranému či 
zneužívanému dítěti poskytovat krizovou pomoc, však postrádám jakožto 
základní činnost též poskytnutí psychologické a psychoterapeutické pomoci 
a péče. Podotýkám, že stávající zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc tuto povinnost mají (§ 42a zákona č. 359/1999 Sb.) 

Navrhuji v § 58 odst. 6 doplnit písmeno g), které zní: 

„g) poskytnutí psychologické a psychoterapeutické pomoci a péče.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. I bod 124 K bodu 124 (§ 91 odst. 7) 
Dle navrhovaného znění § 91 odst. 7 uzavírá smlouvu o poskytnutí sociální 
služby s azylovým zařízením pro děti podle § 58 odst. 2 písm. c) obecní úřad 
obce s rozšířenou působností. Úmluva o právech dítěte, čl. 9 odst. 1, přitom 
stanoví, že „státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zajistí, aby dítě 
nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné 
úřady na základě soudního rozhodnutí a v souladu s platným právem 
a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je potřebné a v zájmu dítěte“. 
Uzavření smlouvy, na základě které se dítě odejme z rodiny a svěří do péče 
zařízení sociálních služeb, a to až na dobu 6 měsíců, je v rozporu s výše 
uvedeným. Upozorňuji dále, že stávající právní úprava v ustanovení § 42 
odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb. stanoví povinnost orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí v případech umístění dítěte na základě žádosti orgánu sociálně-
právní ochrany dětí či samotného dítěte neprodleně podat návrh soudu 
na nařízení předběžného opatření, pokud nelze do doby, do níž musí 
o předběžném opatření rozhodnout soud, zajistit souhlas rodiče nebo jiné 
osoby odpovědné za výchovu dítěte s pobytem dítěte v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc. 

Navrhuji proto na konci § 91 odst. 7 doplnit větu: 

„Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen neprodleně podat 
návrh soudu na nařízení předběžného opatření, pokud nelze do doby, do níž 
musí o předběžném opatření rozhodnout soud, zajistit uzavření smlouvy 
o poskytnutí pobytové sociální služby rodičem nebo jinou osobou 
odpovědnou za výchovu dítěte.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Nejedná se oddělení dítěte od rodičů proti vůli rodičů a proto 
do určité doby (celkem 6 měsíců) není nezbytná ingerence 
soudu.  
 
OÚORP bude uzavírat smlouvu za dítě pouze v situaci, kdy 
dítě nebudou moci zastupovat jeho rodiče z objektivních 
důvodů (úmrtí, hospitalizace, neznámý pobyt rodiče). Rodič 
však bude oprávněn smlouvu uzavřenou OÚORP kdykoliv 
vypovědět, s výjimkou rodičů zbavených rodičovské 
odpovědnosti nebo s pozastaveným výkonem rodičovské 
odpovědnosti.  
 
Ustanovení však bude upraveno v souladu s akceptováním 
připomínky Ministerstva vnitra (srov. výše) a současně bude 
doplněna důvodová zpráva v tomto smyslu: 
„Podle současného znění § 91 odst. 6 je obecní úřad obce 
s rozšířenou působností oprávněn zastoupit při uzavírání 
smlouvy o poskytování sociální služby osobě, která není 
schopna sama jednat a nemá zástupce. Nově se navrhuje 
upřesnit, že obecní úřad obce s rozšířenou působností (též 
jako jako orgán sociálně-právní ochrany dětí) je také 
oprávněn takto zastoupit nezletilé dítě, jde-li o uzavření 
smlouvy o poskytnutí služby dítěti v pobytovém zařízení pro 
děti (domově pro děti na přechodnou dobu) v situacích, kdy 
se toto dítě (nezletilá osoba) ocitne ve stavu nedostatku řádné 
péče, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich 
hospitalizace. Současně přitom platí podmínky stanovené v § 
91a. Navržená úprava nikdy neznamená jakékoli 
administrativní omezení rodičovské odpovědnosti nebo 
dokonce odebrání dítěte ze stávající, zejména rodičovské 
péče, proti vůli osob odpovědných za výchovu (rodičů). 
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Navržená úprava také pouze blíže provádí § 929 ve spojení s 
§ 928 odst. 1 občanského zákoníku, podle nichž platí: 
nastane-li situace, kdy tu není žádný z rodičů, který má a 
vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v 
plném rozsahu, vykonává poručenství orgán sociálněprávní 
ochrany dětí jako veřejný poručník, a to až do doby, kdy soud 
jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme 
funkce. Dále se navrženým ustanovením blíže provádí § 17 
písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, podle něhož obecní úřad obce s rozšířenou působností 
vykonává poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy 
soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník 
neujme funkce. Navržené ustanovení přitom úzce navazuje 
rovněž na § 15 zmiňovaného zákona č. 359/1999 Sb., podle 
něhož ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména 
v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní 
úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; při 
zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. 
Podle navrhovaného ustanovení postupuje tedy obecní úřad 
obce s rozšířenou působností tehdy, pokud se dítě ocitne ve 
stavu nedostatku řádné péče ve smyslu absence této péče. 
Ustanovení přitom demonstrativně uvádí situaci úmrtí nebo 
náhlé hospitalizace pečujícího rodiče, mohou to ovšem být i 
jiné obdobné situace, kdy dosavadní pečující osoba (rodič) 
přestane péči o osobu dítěte náhle sama vykonávat (např. 
rodič – samoživitel je zadržen resp. je na něj uvalena vazba 
apod.), a v rámci zajištění nedokladné péče se nepodaří tuto 
péči zajistit jejím předvídaným poskytnutím ze strany 
příbuzného dítěte nebo jiné blízké osoby. Podle § 935 odst. 1 
občanského zákoníku přitom platí, že poručenství zaniká, 
nabude-li alespoň jeden z rodičů poručence rodičovskou 
odpovědnost, popřípadě nabude-li schopnost ji vykonávat. To 
v kontextu navržené úpravy znamená, že jakmile alespoň 
jeden z rodičů nabude schopnost vykonávat rodičovskou 
odpovědnost (např. náhle hospitalizovaný rodič samoživitel 
bude propuštěn z lůžkové zdravotní péče), může se ihned 
ujmout péče o dítě. Obecně platí, že zákonný zástupce dítěte 
(rodič) může smlouvu o poskytnutí služby, uzavřenou 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle 
navrhovaného ustanovení, kdykoli ukončit. Tak např. bude-li 
ve smyslu navrženého ustanovení zajištěna obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností nedokladná péče (okamžitá 
pomoc) malému dítěti, jehož totožnost nebyla zjištěna a 
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posléze se dítě resp. jeho rodiče podaří identifikovat, je rodič 
oprávněn a do jisté míry i povinen dítě bezodkladně převzít 
zpět do své péče a smlouvu o poskytování služby 
v pobytovém zařízení pro děti sám ukončit. Navržená 
příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
(který je současně orgánem sociálně-právní ochrany dětí) je 
navrhována shodně s korespondujícím zněním § 61 odst. 3 
písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., podle něhož místní 
příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností se 
řídí místem, kde se dítě nachází, jde-li právě o zajišťování 
neodkladné péče (okamžité pomoci) dítěti, které se náhle 
ocitlo v situaci absence péče.“ 
 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. I bod 161 1. K bodu 161 (§ 107) 
Vítám, že návrh zařazuje do výčtu správních deliktů skutkovou podstatu, 
která dopadne na případy závažných pochybení poskytovatelů sociálních 
služeb v oblasti zachování důstojnosti osob, kterým je služba poskytována. 
Domnívám se, že pro tyto případy má existovat cesta přímého postihu skrze 
řízení o správním deliktu, tedy i bez provedení inspekce. V řízení zahájeném 
z moci úřední (vč. využití informací z podnětu) lze včas a efektivně reagovat 
na zásah, který může mít neopakovatelnou povahu nebo jeho postih 
a zastavení nesnese odkladu. 

Navrhuji však opustit široké vymezení „porušuje lidská práva 
a svobody“ a také odkaz na takto široce formulovanou povinnost 
poskytovatele ve vymezení skutkové podstaty správního deliktu. Jeví se totiž 
jako neúnosně vágní a tedy znemožňující provést postih v souladu se 
zásadami správního trestání. Považuji za nezbytné, aby ustanovení o novém 
správním deliktu nevzbuzovalo pochybnosti a umožnilo skutečně efektivní 
postih špatného postupu či opomenutí, které ve své nejvyšší intenzitě budou 
mít přímo povahu ponižujícího zacházení ve smyslu čl. 7 Listiny základních 
práv a svobod a čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 
Vzhledem k tomu, že o ponižující zacházení může jít v případě i jen 
nedbalostního jednání, dopadne na ně – v důsledku uplatnění zásady 
subsidiarity trestní represe – právě postih ve formě správněprávní. 

Prevence i jen nedbalostního ponižujícího zacházení – a to i ze strany 
soukromých osob – a účinná represe vyplývají z mezinárodních závazků 
České republiky. Jakkoliv absolutní zákaz špatného zacházení v prvé řadě 
akcentuje negativní závazek státu, tedy takového zásahu se zdržet, Úmluva 
o ochraně lidských práv a základních svobod státům ukládá i povinnost 
přijmout opatření s cílem zajistit, aby jednotlivci v jejich jurisdikci 
nebyli vystaveni mučení nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení, 
včetně špatného zacházení ze strany soukromých osob (např. Abdu proti 

Akceptováno jinak 
 
Znění povinnosti bude zachováno. 
 
Dále budou specifikována kritéria standardů kvality o 
konkrétní skutky, které budou identifikovány jako nejčastější 
pochybení/zjištění v oblasti ochrany lidských práv inspekcí 
poskytování sociálních služeb. Bude předloženo v rámci 
připomínkového řízení k prováděcímu předpisu, kde jsou 
kritéria uvedena.  
 
Současně upozorňujeme na skutečnost, že za správní delikt se 
navyšuje maximální výše částky za spáchání správního 
deliktu na 500 000 Kč. 
 
Odůvodnění zpracované KVOP bude doplněno do RIA. 
 
Odůvodnění: 
Záměrem předkladatele jsou 2 skutkové podstaty pro správní 
trestání v oblasti ochrany lidských práv a svobod (tj. úprava v 
§ 107) + samozřejmě úprava povinností (§88) a kritérií 
kvality.  

a) Nedodržování pravidel pro individuální 
poskytování sociálních služby – tj. individuální 
přistup ke klientovi, a proto dochází k porušování 
lidských práv a svobod 

b) Porušování lidských práv a svobod, kdy zjištění 
svým charakterem neodpovídá skutkové podstatě 
trestného činu, přesto k porušování lidských práv 
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Bulharsku, č. 26827/08, rozsudek ze dne 11. března 2014). Evropský soud 
pro lidská práva dále uvádí, že zejména děti a další zranitelné osoby mají 
právo na ochranu státu v podobě účinného odrazení od těchto závažných 
porušení osobní integrity (A. proti Spojenému království, č. 25599/94, 
rozsudek ze dne 23. září 1998, § 22). Pokud se špatné zacházení dostane 
do pozornosti vnitrostátních orgánů, uplatní se tzv. „Osman test“, dle kterého 
stát musí přijmout přiměřené kroky k zabránění špatnému zacházení 
páchaného soukromými osobami, pokud o něm jeho orgány věděly nebo 
vědět měly (Osman proti Spojenému království, č. 23452/94, rozsudek 
velkého senátu ze dne 28. října 1998, §116). Pokud se tedy státní orgány 
dozví o špatném zacházení, musí učinit vše, co od nich lze v daném případě 
rozumně očekávat, aby špatnému zacházení zabránily. Postih musí mít 
rovněž schopnost od nežádoucího zacházení odradit. 

Proto je nutné, aby postih podle navrženého deliktu byl efektivní. Skutková 
podstata musí být dále formulována tak, aby dopadala i na případy zásahu 
ze strany jiné fyzické osoby, před kterou má poskytovatel povinnost 
uživatele ochránit. A konečně, musí postihovat rovněž situace, kdy zásah 
nevyplývá z jednání (excesu) ze strany konkrétní (jedné) osoby, ale jde 
o důsledek nevyhovujících podmínek, které poskytovatel vytvořil, či 
výsledek působení více faktorů. 

Vzhledem k tomu, že tato problematika se v českém právním prostředí 
teprve rozvíjí, považuji za nutné doplnit rovněž důvodovou zprávu 
k předmětnému ustanovení tak, aby deliktním orgánům dávala prvotní 
vodítko k jeho použití, a to včetně návaznosti na činnost orgánů činných 
v trestním řízení za účelem tzv. účinného vyšetřování. 

Navrhuji tedy alternativní znění skutkové podstaty správního deliktu 
a příslušné části důvodové zprávy. Delikt dopadne oproti předloženému 
návrhu na užší množinu situací, kvalifikovaných ponížením člověka. Byť jde 
o obecný pojem, nebude činit aplikační praxi potíže, neboť výkladově bude 
možné vycházet z poznatků veřejného ochránce práv na poli provádění 
systematických návštěv, z dosavadní činnosti inspekce poskytování 
sociálních služeb a z judikatury Evropského soudu pro lidská práva 
a Ústavního soudu. 

Rovněž navrhuji doplnit mezi možné správní sankce zákaz činnosti, neboť 
to odpovídá požadavku na účinnou prevenci pokračování v závadovém 
zacházení u poskytovatelů. Jak známo, odnětí registrace jedním registrujícím 
orgánem, ke kterému může podle zákona dojít v důsledku uložení sankce 
za zvlášť závažné porušení povinnosti poskytovatele, nebrání některým 
poskytovatelům okamžitě zahájit činnost v jiném kraji. 

Navrhuji změnit § 107 odst. 2 písm. p) takto: 

dochází. 

Proto jsou také navrženy správní delikty za tyto skutkové 
podstaty ve stejné výši tj. 250 000 Kč. Podle připomínek 
bude výše pokuty za oblast lidských práv navýšena na 
500 000 Kč. 
Dalším podstatným prvkem tohoto pojetí a návrhu je pro-
vazba ustanovení § povinnosti v § 88 zákona a dílčích kritérií 
kvality sociálních služeb, a v souladu s ustanovením § 99.  
 
Cílem návrhu není dublovat současnou právní úpravu 
v oblasti trestní, tato pochybení poskytovatele jsou 
předmětem trestního práva. Taktéž poskytovatel je povinen 
zaručit ochranu základních lidských práv a svobod, které jsou 
pod ochranou soudní moci. 
V obecném pohledu je oblast ochrany lidských práv a svobod 
upravena a zajištěna požadavky na individuální přístup podle 
zákona o sociálních službách včetně skutkové podstaty 
správního deliktu a nově také § 107 písm. p), dále pak 
existuje ochrana trestní a soudní. Z hlediska formulace 
oblastí ochrany se domníváme, že z hlediska 
nejednoznačných definicí navržených pojmů MSP ČR, 
KVOP, MLP ČR by se jednalo o vnesení právní nejistoty do 
systému sociálních služeb. Např. co vnímat a rozumět 
pojmem fyzické a psychické integrity? 
 
Významnou oblastí, kterou zákon o sociálních službách již 
ošetřuje, je oblast § 89. I zde je provázána problematika 
ochrany práv klienta se správními delikty. Dále pak jsou 
systémově implementovány další nástroje prostřednictvím 
návrhu této novely: nucená správa, možnost zrušení 
registrace prostřednictvím MPSV a poslední novelou zákona 
o sociálních službách implementovaná problematika „vážně 
míněného nesouhlasu“.  
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p) neoprávněně zasáhne do soukromí, bezpečí a integrity osoby nebo jinak 
poníží osobu, které je služba poskytována, takový zásah způsobem 
poskytování sociální služby umožní, anebo mu nezabrání použitím 
rozumných opatření spadajících do jeho kompetence, 

Navrhuji do § 107 vložit nový odstavec: 

(8) Za správní delikt podle odstavce 2 písm. p) lze uložit rovněž trest zákazu 
činnosti, pokud to vzhledem k povaze jednání či postupu pachatele vyžaduje 
zájem na ochraně osob před opakováním či trváním zásahu do jejich 
základních práv a svobod. 

Navrhuji doplnění důvodové zprávy: viz stanovisko VOP 

Tato připomínka je zásadní. 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. II bod 3 K čl. II (bod 3) – přechodná ustanovení 
Podmínky pro všechny inspektory by měly být rovné. Výjimky z 
předpokladů k výkonu inspekce k poskytování sociálních služeb dle § 113 je 
třeba explicitně vztáhnout i na externí inspektory. Aplikace navrhovaného 
ustanovení by mohla ve svém důsledku ohrozit výkon inspekcí v praxi s 
ohledem na nedostatek inspektorů splňujících kvalifikační předpoklady 
navrhovaného § 113. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

K příjemci příspěvku [19 odst. 2 písm. b)] 
V § 19 odst. 2 navrhuji na začátek písmene b) vložit slova „pěstoun nebo“. 

Přímo ze zákona by mělo být zřejmé, že rovněž pěstoun je příjemcem 
příspěvku na péči namísto nezletilé osoby, která mu byla svěřena do péče 
a které byl příspěvek přiznán. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

K zastupování nezletilé osoby (§24 odst. 2) 
V § 24 odst. 2 navrhuji za větu první doplnit větu, která zní: 

„Je-li nezletilá osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu 
do osobní péče pěstouna, zastupuje ji v řízení o příspěvku pěstoun.“ 

Terminologicky je třeba sladit s občanským zákoníkem. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
rozlišuje mezi svěřením do péče jiné osoby a pěstounstvím. V tomto směru 
navrhuji upravit i § 24 odst. 2, který v současné době umožňuje zastoupení 
v řízení jinou fyzickou osobou, ale na pěstouny nepamatuje. Domnívám se, 
že není důvod činit rozdíl mezi zastoupením jinou fyzickou osobou 

Neakceptováno - rozpor 
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a pěstounem. 

Jsem přesvědčena, že je v nejlepším zájmu dítěte, aby ustanovení 
o zastupování bylo včleněno přímo do zákona, neboť se tak podstatně urychlí 
vyřízení žádosti o dávku. Dalším kladem je bezesporu snížení nápadu soudů. 
Nerozšířil-li soud práva a povinnosti pěstouna o možnost zastupování 
v řízení dle zákona o sociálních službách již v rozhodnutí o svěření do péče, 
pak bez zákonného zmocnění je pěstoun nejprve povinen požádat 
o součinnost rodiče dítěte. Při neochotě rodičů dítěte podat žádost o dávku 
a dále v řízení dítě řádně zastupovat, musí pěstoun navrhnout soudu, aby 
jeho práva a povinnosti rozšířil o zastupování v řízení podle zákona 
o sociálních službách. Jde tedy o poměrně namáhavý a zdlouhavý proces. 

Dítěti, které trpí zdravotním postižením a bylo svěřeno do osobní péče 
pěstouna, nejčastěji poskytuje pomoc při zvládání základních životních 
potřeb právě pěstoun. Měl by proto být i oprávněn dítě v řízení o příspěvku 
zastupovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

K informaci o použití opatření omezujících pohyb osob (§ 89 odst. 5) 
V § 89 odst. 5 navrhuji za slova „tuto osobu“ vložit slova „nebo pěstouna“. 

Jestliže zákon v současné době ukládá poskytovateli sociálních služeb 
povinnost informovat o použití opatření omezujících pohyb osob, jde-li 
o nezletilou osobu, která byla svěřena na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu do péče jiné osoby, tuto osobu, měl by stejné informace obdržet 
rovněž pěstoun. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

K mlčenlivosti vůči veřejnému ochránci práv (§ 100) 
S ohledem na působnost veřejného ochránce práv stanovenou zákonem 
č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, k provádění systematických 
návštěv míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené 
na osobní svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované 
péči, je nezbytné, aby navrhovaná právní úprava také explicitně stanovila, 
že za porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti nelze považovat sdělování 
informací o klientech a dalších okolnostech stran poskytování sociální služby 
veřejnému ochránci práv. Důvodem je především zachování právní jistoty 
zaměstnanců poskytovatele sociální služby. Nad rámec je třeba uvést, 
že současně nedojde ke snížení standardu ochrany práv klientů případně jeho 
ohrožení, kdy ochrance (i jím pověření pracovníci Kanceláře veřejného 
ochrance práv) jsou vázáni mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se 
dozví při výkonu své funkce. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Sdělování údajů záleží primárně na vůli klienta. Při předávání 
informací je vždy nutný souhlas klienta.  
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Navrhuji na konci § 100 doplnit odstavec 5, který zní: 

(5) Porušením mlčenlivosti stanovené v odstavci 1 a 2 není sdělování údajů 
veřejnému ochránci práv při výkonu jeho působnosti podle zvláštního 
právního předpisu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. V bod 16 K bodu 16 [§ 29 odst. 6 písm. f)] 
Dle navrhovaného § 29 odst. 6 písm. f) jsou ústavní zařízení povinna podávat 
informace o dítěti zákonným zástupcům a obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností na jejich žádost. Domnívám se však, že ústavní zařízení, která 
mají spolupracovat s rodinou dítěte, by měla s rodiči komunikovat 
a informovat je o jejich dítěti. Nemyslím si, že by tato komunikace měla být 
nutně podmíněna žádostí zákonných zástupců. 

Navrhuji, aby § 29 odst. 5 písm. f) zněl: 

„f) podávat informace o dítěti zákonným zástupcům a na žádost také 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Navrhovaná novela se žádným způsobem nedotýká 
stávajícího § 100a zákona o sociálních službách a z hlediska 
právní úpravy zákonného prolomení mlčenlivosti 
poskytovatele sociálních služeb ve vztahu k orgánu sociálně-
právní ochraně dětí nebude nic měnit. Tato otázka bude tak, 
jako v současnosti, upravena v § 100a zákona o sociálních 
službách a v § 53 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, což je jediná koncepční varianta. Úprava 
prolomení povinnosti mlčenlivosti v § 29 by se vztahovala 
pouze na ty druhy sociálních služeb, které by naplňovaly 
rovněž zákonné znaky ústavního zařízení podle 
navrhovaného § 4a písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., přičemž 
prolomení povinnosti mlčenlivosti poskytovatele sociálních 
služeb ve vztahu k orgánům sociálně-právní ochrany dětí je 
třeba upravit rovněž ve vztahu k terénním a ambulantním 
sociálním službám, jakož i ve vztahu k pobytovým sociálním 
službám, v nichž dítě pobývá v doprovodu dospělé osoby. 
 
 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. V bod 16 K bodu 16 (§ 29 odst. 6) 
Navrhovaná změna ustanovení § 100 zákona o sociálních službách vymezuje 
rozsah mlčenlivosti mj. zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb. 
Navrhovaná změna (bez dalšího vysvětlení v důvodové zprávě) zřejmě ruší 
ustanovení § 100a, které dosud upravovalo sdělování údajů orgánům 
sociálně-právní ochrany dětí. Informační povinnost poskytovatelů sociálních 
služeb vůči orgánům sociálně-právní ochrany dětí má nově upravovat § 29 
odst. 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, avšak pouze částečně – 
povinnost oznamovat, že je třeba zajistit péči v náhradním rodinném 
prostředí, podávat informace o dítěti na žádost obecního orgánu obce 
s rozšířenou působností, informovat o nadcházejícím propuštění, útěku dítěte 
a o jeho přemístění. Navrhovanou úpravu shledávám nedostatečnou. 
Pro efektivní výkon sociálně-právní ochrany dětí považuji za důležité, aby 
tento orgán měl ucelené informace od poskytovatelů sociálních služeb 
poskytujících služby pro rodinu a aby předávání informací významných 

Vysvětleno 
 
§ 100a a se neruší, zůstává nezměněno (v návrhu jsou 
obsaženy pouze ty paragrafy, které se mění). 
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pro výkon sociálně-právní ochrany dětí ze strany poskytovatelů sociálních 
služeb poskytujících služby pro rodiny probíhalo i bez zproštění mlčenlivost 
osobou, jíž je sociální služba poskytována. 

Navrhuji v § 29 odst. 6 doplnit písm. i), které zní: 

„i) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností o záležitostech 
významných pro sociálně-právní ochranu dítěte.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. V nad 
rámec návrhu 

1. K § 55 odst. 4 
Podle stávajícího ustanovení § 55 odst. 4 zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí se podklady pro zpracování spisové dokumentace (tzv. zvláštní složka) 
nevydávají žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě. Lze je předložit 
jen soudu a státnímu zastupitelství v případě, že se údaje v nich obsažené 
týkají trestního stíhání. Vedení zvláštní složky tak nepodléhá kontrole 
žádného kontrolního orgánu. Nelze zjistit, zda skutečně obsahuje ty 
informace, které obsahovat má, a zda se jejich obsah projevil v navazujícím 
postupu orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Navrhuji za bod 37 navrhovaného znění zákona vložit bod 38, který zní: 

V § 55 odst. 4 se za slova „týkají trestního stíhání“ doplňují slova „, 
veřejnému ochránci práv při šetření podle zvláštního právního předpisu, 
krajskému úřadu a ministerstvu při provádění kontrolní činnosti a vyřizování 
stížností, soudu v řízení ve věcech péče o nezletilé a správnímu soudu 
za účelem posouzení důvodnosti vyloučení předmětných listin z nahlížení. 
Tyto orgány jsou povinny zachovat důvěrnost těchto písemností a nesmí je 
dále zpřístupnit“. 

Navrhuji doplnění důvodové zprávy: 

Podle ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, se podklady pro zpracování 
spisové dokumentace (tzv. zvláštní složka) nevydávají žádnému orgánu, 
fyzické nebo právnické osobě. Lze je předložit jen soudu a státnímu 
zastupitelství v případě, že se údaje v nich obsažené týkají trestního stíhání. 
Do podkladů tak nemůže nahlédnout ani veřejný ochránce práv (nebo jím 
pověření pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv) a ověřit správnost 
vedení zvláštní složky, resp. skutečnost, zda obsahuje výlučně písemnosti 
podle čl. 8 směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 2013/26780-
21, ze dne 19. 9. 2013. Nemůže tedy posoudit, zda byly splněny podmínky 
pro jejich vyloučení z nahlížení, tedy podmínky pro kvalifikaci příslušných 
písemností jako podkladů pro zpracování písemné dokumentace, 
obsahujících citlivé údaje a skutečnosti, které nemohou být v zájmu 
nezletilých dětí a v zájmu řádného výkonu sociálně-právní ochrany 

Akceptováno jinak 
 
(4) Z důvodu ochrany informací o osobě, která upozornila 
orgán sociálně-právní ochrany na skutečnosti uvedené v § 7, 
o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v 
rodině s dítětem, nebo o osobách, jimž bylo dítě svěřeno do 
péče před osvojením, jakož i o místě pobytu takového dítěte, 
se písemnosti o těchto skutečnostech uchovávají mimo spis. 
Předložení těchto písemností jiným orgánům veřejné moci 
podle jiných zákonů tím není dotčeno.  
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zpřístupněny žádné osobě. Učinit tak nemůže ani žádný kontrolní orgán - ani 
krajský úřad při kontrole přenesené působnosti, ani Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. Restriktivní formulací zákona mohou být dotčeny i soudy 
v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Ustanovení § 55 odst. 4 zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí umožňuje odepřít vydání sporných písemností 
dokonce i správnímu soudu za účelem posouzení, zda bylo nahlížení do nich 
odepřeno po právu, či nikoli. 

Tato připomínka je zásadní. 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Čl. V nad 
rámec návrh 

K § 55 odst. 5 
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí v ustanovení § 55 odst. 5 umožňuje 
na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené 
orgánem sociálně-právní ochrany dětí o dítěti pouze rodiči dítěte, kterému 
náleží rodičovská odpovědnost, jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte 
nebo jejich zástupci na základě písemně udělené plné moci. Tento výčet 
oprávněných subjektů je taxativní. Platná právní úprava tak nepříznivě 
dopadá na advokáty či jiné osoby ustanovené soudem opatrovníkem 
nezletilého dítěte v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé. Považuji proto 
za nezbytné změnit rovněž ustanovení § 55 odst. 4 a odst. 5 zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Navrhuji za (nový) bod 38 návrhu zákona vložit bod 39, který zní: 

„V § 55 odst. 5 větě první se za slova „jiná osoba odpovědná za výchovu 
dítěte“ vkládají slova „nebo opatrovník ustanovený dítěti soudem pro řízení 
ve věcech péče soudu o nezletilé“.“ 

„V § 55 odst. 5 větě třetí se za slova „jiné osoby odpovědné za výchovu 
dítěte“ vkládají slova „nebo opatrovník ustanovený dítěti soudem pro řízení 
ve věcech péče soudu o nezletilé“.“ 

 

Navrhuji doplnění důvodové zprávy: 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí v ustanovení § 55 odst. 5 umožňuje 
na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené 
orgánem sociálně-právní ochrany dětí o dítěti pouze rodiči dítěte, kterému 
náleží rodičovská odpovědnost, jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte nebo 
jejich zástupci na základě písemně udělené plné moci. Tento výčet 
oprávněných subjektů je taxativní. Platná právní úprava tak nepříznivě 
dopadá na advokáty či jiné osoby ustanovené soudem opatrovníkem 
nezletilého dítěte v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé. Jedná se 

Neakceptováno - rozpor 
 
Jednalo by se o nepřípustnou nepřímou novelizaci předpisů, 
upravujících občanské soudní řízení. Připomínkové místo 
požaduje upravit oprávnění „osoby ustanovené soudem 
opatrovníkem nezletilého dítěte v řízeních ve věcech péče 
soudu o nezletilé“, nikoli ustanovené soudem mimo takové 
řízení. Podle § 31 odst. 1 občanského soudního řádu platí, že  
„ustanovený opatrovník nebo jiný zástupce má stejné 
postavení jako zástupce na základě procesní plné moci“ 
 
Tím se odkazuje na § 28a odst. 1 občanského soudního řádu, 
podle něhož 
„procesní plnou moc nelze omezit. Zástupce, jemuž byla tato 
plná moc udělena, je oprávněn ke všem úkonům, které může v 
řízení učinit účastník“. 
 
Připomínkové místo tedy požaduje pouze pro civilní řízení ve 
věcech péče o nezletilé, nikoli také pro jiná soudní řízení, 
rozšíření oprávnění toliko procesního opatrovníka toliko 
nezletilého účastníka, a to přitom o oprávnění mimo samotné 
soudní řízení, což je zjevně nepřípustné; v tomto případě by 
šlo o faktické hmotněprávní, nikoli procesní zastoupení. 
Jednalo by se o úpravu v rámci procesního zastoupení 
zcela anomální. Připomínkové místo přitom vůbec 
neupřesňuje, z jakého důvodu by se měla oprávnění 
procesního opatrovníka pro soudní řízení rozšiřovat zcela 
mimo soudní řízení o oprávnění právě a jen ve věcech 
správních činností na úseku sociálně-právní ochrany dětí. 
Pokud již připomínkové místo požaduje takovouto zcela 
anomální a ojedinělou úpravu rozšíření oprávnění procesního 
opatrovníka zcela mimo příslušné řízení, neuvádí, proč by 
takové rozšíření oprávnění nemělo být tedy rozšířeno např. i 
na státní orgány, zaměstnavatele, další právnické osoby, 
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o případy, kdy z důvodu zamezení kolize zájmů je opatrovníkem nezletilého 
ustanovena osoba odlišná od orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který 
podal podnět nebo návrh na zahájení řízení1. Přičemž účelem takového 
opatření je zajistit nezletilému dítěti efektivní a kvalifikovanou ochranu jeho 
práv v probíhajícím soudním řízení. S ohledem na stávající právní úpravu 
orgány sociálně-právní ochrany dětí neumožnují kolizním opatrovníkům 
nezletilých (nejedná-li se o orgán sociálně-právní ochrany dětí) nahlížet 
do jimi vedené spisové dokumentace. Má-li být naplněn účel uvedeného 
opatření a posílena procesní práva nezletilého, musí být koliznímu 
opatrovníkovi vytvořeny předpoklady pro efektivní ochranu práv 
zastoupeného, a tedy i umožněno nahlédnout do spisové dokumentace vedené 
o dítěti orgánem sociálně-právní ochrany dětí. V opačném případě se kolizní 
opatrovník de facto dostává do nerovného procesního postavení oproti 
dalším účastníkům řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. 

Tato připomínka je zásadní. 

zejména poskytovatele zdravotních služeb, školy, školská a 
jiná obdobná zařízení, fyzické osoby, pokud jsou 
poskytovateli zdravotních služeb nebo zřizovateli škol a 
dalších zařízení, pověřené osoby, poskytovatele sociálních 
služeb apod., jak v případě zjišťování informací hromadným 
opatrovníkem předvídá § 53 odst. 1.  
 
Přitom platí, že je-li jmenován kolizní opatrovník v civilním 
soudním řízení, byť je jím např. advokát, má fakticky 
postavení veřejného opatrovníka. Pakliže v tomtéž řízení 
vystupuje orgán sociálně-právní ochrany dětí jako samostatný 
účastník, vedla by navrhovaná úprava navíc k přesnému 
opaku, než jaký zamýšlí připomínkové místo – naopak by 
došlo k nerovnému procesnímu postavení účastníků řízení ve 
věcech péče soudu o nezletilé, neboť dítě, zastoupené 
kolizním procesním opatrovníkem, by mělo přístup 
k dokumentaci jiného účastníka – orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí – zatímco orgán sociálně-právní ochrany dětí by 
do dokumentace vedené zástupcem dítěte ve faktickém 
postavení veřejného procesního opatrovníka přístup neměl.  
Připomínkové místo uvádí: „s ohledem na stávající právní 
úpravu orgány sociálně-právní ochrany dětí neumožnují 
kolizním opatrovníkům nezletilých (nejedná-li se o orgán 
sociálně-právní ochrany dětí) nahlížet do jimi vedené spisové 
dokumentace“, což je ovšem logické, protože procesnímu 
opatrovníku účastníka v občanském soudním řízení vzniká 
oprávnění nahlížet za účastníka pouze do spisu vedeného 
v daném soudním řízení, v jehož rámci byl opatrovníkem 
jmenován, nikoli do spisů vedených v jiných řízeních či 
dokonce jinými orgány veřejné moci, než je soud, který 
opatrovníka pro řízení jmenoval. Stejně tak, jako není 
procesní opatrovník oprávněn nahlížet do spisu vedeného 
obecním nebo městským úřadem jako orgánem sociálně-
právní ochrany dětí, není oprávněn nahlížet ani do jiných 
správních spisů vedených takovým úřadem, byť by s věcí 
souvisely (např. do přestupkových spisů ve věcech, vedených 
proti mladistvému, o něhož v daném řízení péče soudu o 
nezletilé jde), není oprávněn požadovat informace či jakékoli 
osobní údaje od školy, kterou nezletilý navštěvuje, není 
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oprávněn požadovat informace od poskytovatele zdravotních, 
sociálních či jiných podobných služeb, ani od zaměstnavatele 
mladistvého opatrovance atd. 
Z uvedených důvodů nelze připomínku akceptovat. Pokud by 
měla být akceptována, je nezbytné navrhovanou úpravu vtělit 
buď do Části první, Hlavy třetí občanského soudního řádu 
[Obecná ustanovení, účast na řízení – zástupci účastníků c) 
na základě rozhodnutí], nebo do Části první (Obecná část) 
zákona o zvláštních řízeních soudních, přičemž by bylo 
nezbytné současně vymezit, která další práva mimo samotná 
procesní oprávnění vyplývající z § 28a odst. 1 občanského 
soudního řádu, má mít jmenovaný opatrovník v nesporných 
řízeních a vůči komu je může realizovat, a to samozřejmě 
nejen v oblasti péče soudu o nezletilé, ale rovněž jde-li o 
procesního opatrovníka posuzované osoby podle § 37 ZŘS 
v řízení o svéprávnosti, procesního opatrovníka zemřelého 
v řízení o určení data smrti podle § 61 ZŘS, procesního 
opatrovníka osoby umístěné ve zdravotním ústavu v řízení ve 
věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení člověka 
v takovém ústavu (§ 69 odst. 2 ZŘS), opatrovníka pro řízení 
ve věci přípustnosti držení v zařízení sociálních služeb (§ 84a 
odst. 5 ZŘS), procesního opatrovníka dědice (§ 118 až 120 
ZŘS), opatrovníka pro podání návrhu ve věcech ochrany 
proti domácímu násilí (§ 406 ZŘS), opatrovníka pro podání 
návrhu v paternitních sporech (§ 415 odst. 3 ZŘS) a 
opatrovníka nezletilého v řízení o osvojení (§ 434 ZŘS), 
popř. v dalších typech řízení. 
Z uvedeného je zřejmé, že nelze vytrhávat z kontextu 
procesního opatrovnictví v civilním řízení, zejména v řízení 
nesporné, toliko „opatrovníka v řízení ve věcech péče soudu 
o nezletilé“, a to navíc způsobem, kdy by oprávnění takového 
opatrovníka byla upravena mimo soudní procesní předpisy, 
tedy formou jejich nepřípustné nepřímé novelizace.  
 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Nad rámec 
návrhu 

K zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením a o změně souvisejících zákonů, který návrh zatím nemění 

K příjemci příspěvku (§ 20 odst. 2) 
V § 20 odst. 2 navrhuji za slova „zákonný zástupce“ vložit slova „, pěstoun“. 

Důvody jsou stejné jako u příspěvku na péči (připomínka č. 6). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Bylo zapracováno v rámci sněmovního stisku 935. 
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Veřejná 
ochránkyně práv 

Nad rámec 
návrhu 

K zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením a o změně souvisejících zákonů, který návrh zatím nemění 

K zastupování nezletilé osoby (§ 22) 
V § 22 navrhuji za odstavec 3 doplnit nový odstavec 4, který zní: 

„Je-li nezletilá osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu 
do péče jiné fyzické osoby, zastupuje ji v řízení podle tohoto zákona, tato 
fyzická osoba. Je-li nezletilá osoba svěřena na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu do osobní péče pěstouna, zastupuje ji v řízeních podle 
tohoto zákona pěstoun.“ 

Zastupování nezletilé osoby svěřené na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu do péče jiné fyzické osoby a do osobní péče pěstouna navrhuji 
upravit rovněž v řízeních dle zákona č. 329/2011 Sb. Úprava zastupování 
totiž v zákoně zcela chybí. Stejně jako u příspěvku na péči považuji 
za vhodné, aby zastupování bylo upraveno přímo zákonem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Bylo zapracováno v rámci sněmovního stisku 935. 

Karlovarský 
kraj 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
§ 3 Vymezení některých pojmů: 
h) střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb strategický dokument 
obce nebo kraje…  
V odstavci h) je definován střednědobý plán rozvoje sociálních služeb jako 
strategický dokument obce nebo kraje. Doporučujeme doplnit odst. h) nebo 
vložit nové písmeno, kde bude stanoven dokument pro celostátní sít 
sociálních služeb, který vypracovává a předkládá MPSV. 

Vysvětleno 
 
Pojem nebude doplněn, bude řešen v rámci činnosti MPSV. 
 

Karlovarský 
kraj 

Čl. I bod 6 Zásadní připomínka: 
§ 3 Vymezení některých pojmů,  
písm. j): 
sítí sociálních služeb celostátního nebo nadregionálního charakteru souhrn 
sociálních služeb,… 
V návrhu zákona nejsou definovány požadavky na celostátní síť (analogicky 
k požadavkům na krajskou síť). Zákon musí definovat i požadavky, nebo 
odlišnosti celostátní sítě sociální sociálních služeb od krajské. Celostátní síť 
financuje MPSV a je nutné tuto vymezit a obdobně definovat. 

Vysvětleno 
 
Definice a vymezení regionální sítě bude upraveno 
v prováděcím právním předpise, nadregionální síť bude 
definována v rámci MPSV.  
 
 

Karlovarský 
kraj 

Čl. I bod 27 Zásadní připomínka: 
§ 35 odst. 1: 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb: 
(1) Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou: 
písm. t) poskytování materiální a potravinové pomoci 

Doporučujeme definovat blíže nezbytný (minimální) rozsah materiální a 
potravinové pomoci – co ještě lze považovat za materiální a potravinovou 

Vysvětleno 
 
Bude upraveno v metodických postupech. 
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pomoc (a hradit z dotace) a co už ne. 
Karlovarský 

kraj 
Čl. I bod 49 Zásadní připomínka: 

§ 52a Sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým.  
Odst.1) Osobám v terminálním stavu jsou poskytovány sociální služby ve 
speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu nebo 
poskytovateli paliativní péče v přirozeném sociálním prostředí osoby formou 
terénní služby….  

Jedná se o dublování služeb v systému sociálních služeb. Kvalitní služby 
sociální péče (jak pobytové, tak terénní) jsou schopny poskytnout i 
doprovod při umírání. Jediná složka, která chybí, je zdravotní péče o 
umírajícího, a ta by stejně nebyla hrazena se systému sociálních služeb. 
Podmínkou je tedy kvalitní spolupráce obou systémů, a ne vytvoření nové 
sociální služby ve zdravotnickém zařízení.  

Z hlediska sociálních služeb se nejedná o „nepříznivou sociální situaci“. 
Ohledně pomoci osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem spojeným 
s umíráním a úmrtím blízké osoby by bylo možné využít služeb odborného 
sociálního poradenství – při rozšíření základních činností. A v § 37 je 
uvedeno, že odborné sociální poradenství je poskytováno i ve speciálních 
zdravotnických zařízeních hospicového typu.  

Pokud by se vypustilo poskytování služby ve speciálních lůžkových 
zdravotnických zařízeních hospicového typu – vypustit „52a“ i z § 16 odst.1 
a z § 73 odst. 6. 
Návrh nového znění: 
Doporučujeme toto ustanovení vypustit. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Souhlasíme s tím, že podpora při umírání je důležitá. Nejedná 
se však o nepříznivou sociální situaci ve smyslu ustanovení § 
3 písm. b) zákona o sociálních službách.   
Zavedením nového druhu sociální služby však nepovede 
k požadovanému ztransparentnění současně poskytovaných 
druhů služeb (odborné sociální poradenství, odlehčovací 
služby), jak je ve vypořádání námitek uvedeno. Naopak hrozí 
znepřehlednění situace, kdy nelze odlišit, kdy je osobě, která 
je  ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, poskytovány 
činnosti sociální služby, a se jedná o poskytování zdravotní 
péče. Současná praxe ukazuje, že poskytovaní sociální služby 
osobám umírajícím tak, jak je tomu v současné době, je 
z důvodu oddělení systémů (zdravotního a sociálního) 
přehledné a transparentní.  
 
Podpora při umírání je důležitá. ČR ji vnímá jako jednu 
z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti je i 
podpora sociální. Logickým systémem je tedy systém 
sociálních služeb. Sociální složka je v danou chvíli řešena 
tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče 
mají zaregistrovány různé druhy služeb jako je odborné 
sociální poradenství, odlehčovací služby aj. Rozhodli jsme se 
tyto služby ztransparentnit a tudíž navrhujeme vznik tohoto 
druhu služby. Upozorňujeme, že do toho není zahrnuto 
ubytování, strava a zdravotní péče – toto je financováno 
z veřejného zdravotního pojištění.  
 

Karlovarský 
kraj 

Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
§ 58 Služby pro rodinu  
odst1) Služba v azylovém domě pro rodiny s dětmi a služba poskytovaná 
nezletilým dětem a osobám do 26 let věku v terénní nebo ambulantní formě 
může být poskytována anonymně.  
 
(2) Služba v pobytové formě je poskytována:…. 

písm b): v domě na půl cesty na přechodnou dobu osobám od 15 do 26 let v 
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, 

Navržená služba má velmi široký záběr, bude v praxi obtížné s ohledem na 
financování služby a na velmi rozdílné cílové skupiny.  

Anonymní poskytování služby v případě azylových domů, kde je písemná 

Vysvětleno 
 

Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty. 
Blíže srov. přílohu s navrhovanou úpravou ve formě 
„úplného znění“ dotčených služeb (pobytová zařízení pro 
děti; domy na půl cesty; služby pro rodinu). 
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smlouva a úhrada za poskytování služby, je nereálné.  

V domě na půl cesty na přechodnou dobu je služba v pobytové formě 
poskytována osobám od 15 do 26 let v nepříznivé situaci spojené se ztrátou 
bydlení. U osob od 15 do 18 let věku se jedná o nezletilé děti, ke kterým 
musí jejich rodiče plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti. 
Pokud nastane u dítěte sociální situace spojená se ztrátou bydlení, měla by 
být řešena prostřednictvím jiné služby, např. azylového domu pro rodiny 
s dětmi, azylového zařízení pro děti na přechodnou dobu nebo pobytového 
zařízení pro nezaopatřené děti. 

Další otázkou je vhodnost takového typu zařízení při poskytování služby 
společně nezletilým dětem a dospělým osobám do 26 let věku. 

Není jasné, jak budou uzavírány smlouvy s nezletilými dětmi. 
Návrh nového znění: 
V § 58 odst. 2. písm. b) nahradit „15“ za „18“let. 
V takovém případě neřadit službu pod § 58 jako Služby pro rodinu. 

Karlovarský 
kraj 

Čl. I bod 65 Zásadní připomínka: 
§ 61 Nízkoprahová centra 
odst.2) 
Písmeno c) se zrušuje. tj. „pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí“. 
 

Doporučujeme písm. c) ponechat jako povinnou základní činnost. Omezení 
povinných základních činností jen na oblast poskytnutí nebo zajištění 
hygieny a stravy nepodporuje nijak sociální začleňování osob do společnosti. 
Zároveň navrhujeme doplnit jako základní činnost uvedenou v § 35 odst.1) 
písm.l:  nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 
dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování. 
Návrh nového znění: 
V § 61 odst.1 písm. c) ponechat jako povinnou základní činnost. 
Vložit další povinnou činnost : 

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začleňování. 

Akceptováno jinak 
 
Ke sloučení služeb nedojde, tím nebudou uplatněny v návrhu 
tyto změny. 

Karlovarský 
kraj 

Čl. I bod 83 Zásadní připomínka: 
§ 75 odst. 3):  
„Osobní asistence se poskytuje částečně bez úhrady osobě, které náleží 
příspěvek ve stupni IV, pokud částka příspěvku a pravidelný příjem této 
osoby nepostačují k úhradě za poskytování osobní asistence v potřebném 
rozsahu“.  

Jedná se o nesystémové opatření, které by mělo být primárně řešeno výší 
příspěvků na péči. Pokud bude v zákoně zakotveno toto nesystémové řešení, 
je pak třeba tento problém nedostatečných zdrojů zohlednit i u dalších 

Vysvětleno 
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do příspěvku na péči (například vznik V. 
stupně či úprava IV. stupně). 
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služeb, např. pečovatelské služby. 

Zároveň upozorňujeme, že pokud se takto plošně zformulované ustanovení 
v zákoně objeví, bude snadno zneužitelné a bude znamenat velké nároky na 
financování tohoto druhu služby. 
Návrh nového znění: 
Nesouhlasíme s takto plošně nastaveným ustanovením a doporučujeme řešit 
tuto záležitost v rámci příspěvků na péči..   

Karlovarský 
kraj 

Čl. I  nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
§ 83 odst.1: 
Registrace se nevyžaduje, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo 
asistent sociální péče, který tuto činnost nevykonává jako podnikatel. 
 

V předloženém návrhu novely zákona se nenavrhuje v tomto ustanovení 
změna. S ohledem na praxi registrujících orgánů a opakovaně zjišťované 
zneužívání institutu asistenta sociální péče a účelu poskytovaného příspěvku 
na péči však navrhujeme, aby byl upraven počet osob, o které může asistent 
pečovat, popř. s ohledem na míru jejich závislosti na péči jiné fyzické osoby.   
Dle současné úpravy je institut asistenta péče nejen zneužitelný 
(„neregistrované ubytovny“), ale poškozuje oprávněné zájmy osob, kterým 
stát přispívá v podobě příspěvku na péči na zajištění kvalitní péče a ony se 
nemohou bránit. Příspěvek nemá sloužit k podnikatelským záměrům 
některých majitelů ubytoven, kterým nelze zneužívání a ožebračování osob, 
kterým nezajištují péči, prokázat. 
 

Vysvětleno. 
 
MPSV navrhuje ve věcí řešení nelegálních služeb jiné 
mechanismy. 

Karlovarský 
kraj 

Čl. I bod 117 Zásadní připomínka: 
§ 88: Poskytovatel sociálních služeb je povinen:… 

Doplnit povinnost uchovávat záznamy dle písm. e) a stanovit lhůtu, po 
kterou mají být záznamy uchovány.  
Návrh vychází z naší zkušenosti z kontroly u „zrušeného poskytovatele“, 
který nebyl schopen předložit záznamy (ani ne rok po skončení poskytování 
služby). 

Vysvětleno 
 
Povinnost archivace a skartace a stanovení lhůty je uveden 
v kritériu standardů kvality sociálních služeb. S ohledem na 
provazbu povinností a kritérií standardů kvality sociálních 
služeb považujeme tuto úpravu za dostatečnou. Nebude se 
taktéž upravovat ani znění správního deliktu, který se váže na 
tuto povinnost a kritéria. 

Karlovarský 
kraj 

Čl. I bod 135 Zásadní připomínka: 
§ 93 písm.  d) 
Krajský úřad vede seznam poskytovatelů sociálních služeb zařazených do 
krajské sítě sociálních služeb 

Vypustit písem d) z § 93, přidat do stávajícího ustanovení § 95, který 
upravuje kompetence kraje. 
Síť sociálních služeb určuje kraj, ne krajský úřad, o zařazení poskytovatelů 
do sítě rozhoduje zastupitelstvo, není tedy důvod, aby seznam poskytovatelů 
sociálních služeb zařazených do sítě vedl krajský úřad. 

Akceptováno 
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Karlovarský 
kraj 

Čl. I bod 151 Zásadní připomínka: 
§ 101a odst. 7: 
Prováděcí právní předpis stanoví bližší podmínky pro čerpání dotace, lhůty 
pro výplatu dotace, lhůty pro zaslání splátek dotace poskytovatelům 
sociálních služeb, lhůty pro zahájení a ukončení dotačního řízení, formu a 
obsah žádosti podle odstavce 3 a lhůtu pro její podání a formu a obsah 
přehledu podle odstavce 6. 

Lhůty pro zahájení a ukončení dotačního řízení jsou závislé na termínech 
jednání zastupitelstva kraje, které schvaluje program pro poskytování dotací 
z rozpočtu kraje, v každém kraji je nastaveno rozdílně, nelze sjednotit. 

Lhůty pro zaslání splátek dotace nelze nastavit jednotně, splátka dotace může 
být zaslána až po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – zde 
závisí zejména na tom, kdy smlouvu podepíše poskytovatel sociální služby, 
především u obcí či příspěvkových organizací obcí se může jednat i o týdny 
(v některých případech jsou smlouvy předkládány k projednání v orgánech 
obce). 
Z textu tedy vypustit „lhůty pro zaslání splátek dotace poskytovatelům 
sociálních služeb, lhůty pro zahájení a ukončení dotačního řízení“. 
Návrh nového znění: 
Prováděcí právní předpis stanoví bližší podmínky pro čerpání dotace, lhůty 
pro výplatu dotace, formu a obsah žádosti podle odstavce 3 a lhůtu pro její 
podání a formu a obsah přehledu podle odstavce 6. 

Vysvětleno  
 

Lhůty pro dotační řízení i pro výplatu dotace budou 
nastaveny v dostatečné šíři, tak aby kraje neomezovaly 
z hlediska zasedání samosprávných orgánů a také s ohledem 
na potřebné procesy. 

Karlovarský 
kraj 

Čl. I bod 152 Zásadní připomínka: 
§ 101b: 
(1) K plnění povinnosti uvedené v § 75 odst. 2 a 3 se krajům poskytuje ze 
státního rozpočtu účelově určená dotace. Dotaci poskytuje ministerstvo 
podle zvláštního právního předpisu37).   
(2) Prováděcí právní předpis stanoví bližší podmínky pro čerpání dotace 
podle odstavce 1 určené k plnění povinnosti uvedené v § 75 odst. 3, kritéria 
výběru poskytovatele, rozsah základních činností poskytovaných osobě pro 
stanovení výše dotace, způsob přezkoumání potřebnosti poskytované péče 
podle § 75 odst. 3, lhůty pro výplatu dotace, formu a obsah žádosti kraje 
o dotaci, lhůtu pro její podání a formu a obsah přehledu o čerpání dotace za 
příslušný rozpočtový rok. 

V odst. 1 je uvedeno, že dotace se poskytuje k plnění povinnosti uvedené v § 
75 odst. 2 a 3. 

§ 75 odst. 2 a 3 není formulován jako povinnost kraje.  

Jsou obavy, aby tato dotace neodčerpala finanční prostředky z dotace dle § 
101a. 

Administrativní zátěž pro kraj – další žádost o dotaci MPSV, jakým 

Vysvětleno  
 
Od návrhu MPSV ustupuje, nově bude vytvořen institut 
implementovaný do Příspěvku na péči (například V. stupně či 
úprava IV. stupně). 
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způsobem by se rozdělovalo mezi poskytovatele? Znamená to vytvořit další 
Program? Kraj by musel zpracovávat další přehled o čerpání dotace apod. 

Dle odst. 2 by prováděcí předpis měl upravit i „kritéria výběru 
poskytovatele“ – není to zásah do kompetence kraje, pokud jde o určování 
sítě sociálních služeb a výběr poskytovatelů do sítě? 
Návrh nového znění: 
Toto ustanovení vypustit. 

Karlovarský 
kraj 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
K ustanovení § 104 stávajícího platného znění zákona 
V návrhu novely není navržena změna tohoto ustanovení. Považujeme za 
zásadní definovat obdobné požadavky na financování i na stanovenou 
celostátní síť. Zákon musí definovat i požadavky na proces financování 
v kontextu krajské sítě služeb. 

Vysvětleno  
 

Jako správce kapitoly si MPSV vyhrazuje stanovení 
podmínek pro vlastní dotační program a síť ve svých 
vnitřních aktech řízení. 
Závěrečná věta připomínky je nejasná. 

Karlovarský 
kraj 

Čl. I bod 156 Zásadní připomínka: 
§ 105a  
K zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do sítě 
sociálních služeb se může použít přiměřeně ustanovení občanského zákoníku 
o veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku72) nebo ustanovení zákona o 
veřejných zakázkách70) upravující postupy při zadávání veřejných zakázek. 
Povinnost postupovat v souladu s předpisy Evropské unie o veřejné podpoře 
tím není dotčena. 
       --------------------------------  
       72) § 1772 a násl. občanského zákoníku. 
§ 105b 
Upravena oblast výběru poskytovatelů k zajištění dostupnosti poskytování 
sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb ba základě veřejné 
soutěže… 

Doporučujeme počkat na výstupy činnosti pracovní skupiny MPSV ke 
stanovení kritérií pro vstup do sítě. 

K síťování služeb připravuje MPSV metodiku – v jaké je fázi? Měla být 
„přetavena“ ve vyhlášku. 

Není systémové, nenavazuje na žádné ustanovení zákona, najednou se zde 
mluví o výběru poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování sociální 

Akceptováno 
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služby… 

Dle občanského zákoníku se s vybraným uchazečem na základě veřejné 
soutěže má sepsat smlouva, v § 105b se píše o smlouvě, jejíž nedílnou 
součástí bude pověření – co je to za právní akt? Jak by taková smlouva měla 
vypadat? 

Lhůta navržená v odst. 4 je nereálná, zvláště je-li myšlena včetně schválení 
výsledků v zastupitelstvu. 

V odst. 5 se píše o možnosti podat námitky, občanský zákoník toto 
neupravuje 

Co je myšleno v odst. 7 tím, že kraj zohledňuje podmínky, které obce pro 
zajištění sociální služby spoluvytváří? 
S ohledem na výše uvedené nejednoznačnosti doporučujeme uvedená 
ustanovení vypustit. 

Karlovarský 
kraj 

Čl. VIII Zásadní připomínka: 

V případě, že bude novela schválena, navrhujeme posunout účinnost až od 1. 
1. 2018. 
Změny musí kraje zohlednit ve svých dokumentech (střednědobé plány, 
akční plány, pravidla dotačního řízení apod.), které jsou na rok 2017 již 
schválené, a mohl by být problém se schválením jejich dodatků. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. I bod 6 Jsme toho názoru, že pojem „rodina“ je obecně srozumitelný z dosavadní 
právní úpravy jako celku a není třeba ho zvláště specifikovat. Zavedení 
definice rodiny není třeba ani kvůli „službě pro rodinu“, která je nově 
upravena v navrhovaném ustanovení § 58, jelikož ze zde obsažené právní 
úpravy je dostatečně zřejmé, komu je tato poskytována. Z toho důvodu 
navrhujeme ustanovení § 3 písm. l) vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. I bod 85 Ačkoli se větě druhé počítá s vydáním prováděcího právního předpisu, 
kterým se stanoví maximální výše úhrady za ubytování a stravu, chybí 
jakákoli informace o něm v tezích prováděcích právních předpisů, pročež do 
nich doporučujeme doplnit údaje o předmětné vyhlášce. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno  
 
Teze prováděcích předpisů byly k materiálu přiloženy pouze 
pro informaci. Vaše připomínky budeme brát v potaz při 
formulaci finálního návrhu prováděcího právního předpisu, 
který bude předmětem samostatného mezirezortního 
připomínkového řízení. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. I bod 98 Předmětné ustanovení odkazuje na § 79 odst. 1 písm. g), jímž se stanovuje 
jedna z podmínek pro udělení registrace způsobem, který považujeme za 
nestandardní. Především není obvyklé ani vhodné podmiňovat udělení 
registrace skutečností, že proti žadateli nebylo zahájeno insolvenční řízení. 

Vysvětleno 
 
Připomínka nad rámec návrhu, v této oblasti MPSV 
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Insolvenční řízení se zahajuje zveřejněním usnesení o zahájení insolvenčního 
řízení v insolvenčním rejstříku, přičemž je toto usnesení vydáváno bez 
zřetele ke skutečnosti, zda se dlužník skutečně nachází v úpadku 
(insolvenční návrh tak může být např. odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost). 
Právní předpisy se rovněž v obdobných případech, tj. podmiňují-li udělení 
veřejnoprávního oprávnění úpadkovou historií žadatele, omezují na 
stanovení přiměřené doby mezi okamžikem, kdy k takové skutečnosti (např. 
zrušení konkursu) došlo a kdy žadatel o oprávnění žádá (viz např. § 8 odst. 2 
živnostenského zákona). S ohledem na výše uvedené považujeme za 
nezbytné změnit nastavení podmínky formulované v § 79 odst. 1 písm. g), 
přičemž je zapotřebí specificky zvážit, zda je účelné neumožňovat registraci 
také osobám, v jejichž případě sice bylo rozhodnuto o úpadku, avšak ten je 
řešen sanačním způsobem řešení (oddlužení). 

Z důvodů shora předestřených požadujeme upravit znění ustanovení § 79 
odst. 1 písm. g) např. následujícím způsobem: „g) skutečnost, že 
v posledních 5 letech nebylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů 
je jeho majetek zcela nepostačující, nebo o zrušení konkursu z důvodu, že 
pro uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela nepostačující.“ Případně, pokud 
by měly být podmínky nastaveny přísněji, např. takto: „g) skutečnost, že 
v posledních 5 letech nebylo rozhodnuto o úpadku žadatele o registraci 
(případně pokud by bylo rozhodnuto, že oddlužení není překážkou 
registrace, místo toho „o prohlášení konkursu na jeho majetek“), o zamítnutí 
insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nebude postačovat k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že 
pro uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela nepostačující, nebo o zrušení 
konkursu z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela 
nepostačující.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

 

nezaznamenalo v praxi požadavky na změnu. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. I bod 114 (§ 85 odst. 7 úvodní část ustanovení) 
Konstatujeme, že není stanoveno, od kdy běží 15denní lhůta pro zapsání 
požadovaných údajů, pročež není možno stanovit její počáteční okamžik. 
Z toho důvodu požadujeme jeho doplnění. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 

Ministerstvo Čl. I body  a) K navrhovanému znění Neakceptováno - rozpor 
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spravedlnosti 117, 161, 165 Oceňujeme snahu předkladatele reagovat na absenci přestupku umožňujícího 
postihovat špatné zacházení s klienty zařízení sociálních služeb a dostát tak 
požadavkům čl. 3 Evropské úmluvy o lidských právech (Zákaz mučení), 
nicméně jsme toho názoru, že předkladatelem navržené znění povinnosti 
poskytovatele sociální služby, jakož i skutkové podstaty přestupku je příliš 
obecné a široké, což koliduje s principy správního trestání. Z toho důvodu 
požadujeme přeformulovat předmětná ustanovení tak, aby byla konkrétnější 
a zároveň umožňovala účinně postihnout právě ta porušení základních práv a 
svobod, ke kterým v zařízeních sociální péče v praxi může docházet. 
Navrhujeme tedy následující znění § 88 písm. f): „zajistit respektování 
důstojnosti, soukromí a fyzické a psychické integrity osob, kterým poskytuje 
sociální službu,“ a následující znění § 107 odst. 2 písm. p): „poskytuje 
sociální službu v rozporu s § 88 písm. f)“. 
Zároveň s ohledem na závažnost daného deliktního jednání požadujeme 
zvýšit horní hranici pokuty na 500 000 Kč, jako je tomu u obdobně 
závažných porušení povinností spočívajících ve špatném zacházení s klienty, 
konkrétně u případů protiprávního použití opatření omezujících pohyb, 
u kterých předkladatel navrhuje zvýšit horní hranici pokuty na 500 000 Kč. 
Z toho důvodu požadujeme zařadit přestupek podle § 107 odst. 2 písm. p) do 
§ 107 odst. 7 písm. e), tj. mezi správní delikty, u nichž lze udělit pokutu až 
do výše 500 000 Kč. 

Tato připomínka je zásadní. 

b) K odůvodnění 
Požadujeme doplnit důvodovou zprávu ke shora uvedeným ustanovením 
takto: „Z článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen „Úmluva“) 
vyplývá mj. i povinnost účinně trestně stíhat mučení, nelidské a ponižující 
zacházení (srov. např. Gäfgen proti Německu, č. 22978/05, rozsudek velkého 
senátu ze dne 1. června 2010, § 117), a to i v případech, není-li původcem 
špatného zacházení policista či jiný orgán veřejné moci (srov. např. Abdu 
proti Bulharsku, č. 26827/08, rozsudek ze dne 11. března 2014, § 42). Tato 
povinnost se vztahuje i na případy nejméně závažné formy špatného 
zacházení, tj. ponižujícího zacházení, tedy jednání, které jednotlivce hrubě 
ponižuje před jinými nebo v jeho vlastních očích, tupí nebo pokořuje, 
neprokazuje dostatečnou úctu k jeho lidské důstojnosti nebo tuto důstojnost 
snižuje či vyvolává pocity strachu, úzkosti nebo méněcennosti (srov. např. 
M. S. S. proti Belgii a Řecku, č. 30696/09, rozsudek velkého senátu ze dne 
21. ledna 2011, § 220). V některých případech je stát povinen provést účinné 
vyšetřování, i když následek v podobě nelidského či ponižujícího zacházení 
nebyl způsoben s tímto úmyslem, ale šlo v tomto ohledu jen o nedbalostní 
jednání (srov. např. Bureš proti České republice, č. 37679/08, rozsudek ze 

 
Znění povinnosti, jakož i skutkové podstaty bude zachováno, 
ale budou specifikována kritéria standardů kvality o 
konkrétní skutky, které budou identifikovány jako nejčastější 
pochybení/zjištění v oblasti ochrany lidských práv inspekcí 
poskytování sociálních služeb. Bude předloženo v rámci 
připomínkového řízení k prováděcímu předpisu, kde jsou 
kritéria uvedena.  
Částka za správní delikt se navyšuje na 500 000 Kč. 
 
Odůvodnění zpracované KVOP a MSP bude doplněno do 
RIA. 
 
Odůvodnění: 
Záměrem předkladatele jsou 2 skutkové podstaty pro správní 
trestání v oblasti ochrany lidských práv a svobod (tj. úprava v 
§ 107) + samozřejmě úprava povinností (§88) a kritérií 
kvality.  

a) Nedodržování pravidel pro individuální 
poskytování sociálních služby – tj. individuální 
přistup ke klientovi, a proto dochází k porušování 
lidských práv a svobod 

b) Porušování lidských práv a svobod, kdy zjištění 
svým charakterem neodpovídá skutkové podstatě 
trestného činu, přesto k porušování lidských práv 
dochází. 

Proto jsou také navrženy správní delikty za tyto skutkové 
podstaty ve stejné výši tj. 250 000 Kč. Podle připomínek 
bude výše pokuty za oblast lidských práv navýšena na 
500 000 Kč. 
Dalším podstatným prvkem tohoto pojetí a návrhu je pro-
vazba ustanovení § povinnosti v § 88 zákona a dílčích kritérií 
kvality sociálních služeb, a v souladu s ustanovením § 99.  
 
Cílem návrhu není dublovat současnou právní úpravu 
v oblasti trestní, tato pochybení poskytovatele jsou 
předmětem trestního práva. Taktéž poskytovatel je povinen 
zaručit ochranu základních lidských práv a svobod, které jsou 
pod ochranou soudní moci. 
V obecném pohledu je oblast ochrany lidských práv a svobod 
upravena a zajištěna požadavky na individuální přístup podle 
zákona o sociálních službách včetně skutkové podstaty 
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dne 18. října 2012, § 80 a 132; či Amarandei a ostatní proti Rumunsku, č. 
1443/10, rozsudek ze dne 26. dubna 2016). Ke špatnému zacházení může 
docházet i v zařízení sociálních služeb, ať již z důvodu ponižujícího způsobu 
jednání s klienty zařízení či z důvodu materiálních podmínek, které 
v zařízení panují (srov. např. Stanev proti Bulharsku, č. 36760/06, rozsudek 
velkého senátu ze dne 17. ledna 2012, § 212). 
S ohledem na zásadu subsidiarity trestního postihu nicméně nemusí být 
nejvhodnější některé zásahy do důstojnosti osob, jimž je poskytována 
sociální služba, stíhat prostředky trestního práva. Na některé formy špatného 
zacházení, zejména nedbalostní, u nichž není následkem újma na zdraví, 
ostatně ani trestní zákoník nepamatuje a neumožňuje taková jednání podřadit 
pod některou skutkovou podstatu trestného činu. V některých případech 
navíc může být obtížné, ne-li nemožné, určit konkrétní osobu, která je 
původcem špatného zacházení v zařízení sociální péče, jelikož intenzity 
špatného zacházení daná situace dosáhne až v souhrnu všech faktorů, které 
však jednotlivě samy o sobě této závažnosti nedosáhnou a za něž jsou leckdy 
odpovědné různé osoby. Navíc mnohdy může být postih konkrétních 
pracovníků zařízení nepřiměřený, jelikož jejich jednání je v zásadě vynuceno 
podmínkami, které pro jejich práci vytvořil jejich zaměstnavatel, 
poskytovatel sociální služby. 
I tyto případy je nicméně stát povinen postihovat a zabránit jejich opakování 
v budoucnu. Zdá se přitom nejvhodnější, aby tyto případy byly postižitelné v 
režimu správního trestání. Jednání, která by naplňovala skutkovou podstatu 
navrhovaného přestupku, pak v praxi mohou nabývat podoby špatného 
zacházení spočívajícího např. ve verbálním ponižování, urážkách, strkání 
a třesení, neposkytnutí doprovodu na toaletu, nezajištění bezpečnosti před 
pádem, napadením, krádeží či záměnou léků, v poskytování nedůstojného 
oděvu či ponechávání v něm, v zásazích do soukromí, které nejsou nezbytné, 
v zakazování či znemožňování partnerského života, nezajištění pobytu na 
vzduchu, nepřiměřeném používání kamerového systému, hromadném 
sprchování a jiných zásazích do důstojnosti člověka. 
Zároveň je však nutné zdůraznit, že půjde-li v dané věci o podezření ze 
závažného špatného zacházení, zejména o případy, kdy bude v dané věci 
možné vysledovat alespoň nepřímý úmysl původce špatného zacházení 
(srov. § 15 odst. 2 trestního zákoníku), pak je správní orgán povinen věc 
neprodleně předat orgánům činným v trestním řízení [srov. např. M. S. proti 
Chorvatsku (č. 2), č. 75450/12, rozsudek ze dne 19. února 2015, § 81 až 85]. 
Dozví-li se správní orgán o relevantních okolnostech od dotčené osoby či 
jiných osob, je povinen věc předat orgánům činným v trestním řízení, jsou-li 
daná tvrzení hájitelná, tedy taková, která nejsou zcela nedůvěryhodná a 
nepravděpodobná, jsou možná i časově, jsou dostatečně konkrétní a v čase 
neměnná (srov. nálezy Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1565/14 ze dne 

správního deliktu a nově také § 107 písm. p), dále pak 
existuje ochrana trestní a soudní. Z hlediska formulace 
oblastí ochrany se domníváme, že z hlediska 
nejednoznačných definicí navržených pojmů MSP ČR, 
KVOP, MLP ČR by se jednalo o vnesení právní nejistoty do 
systému sociálních služeb. Např. co vnímat a rozumět 
pojmem fyzické a psychické integrity? 
 
Významnou oblastí, kterou zákon o sociálních službách již 
ošetřuje, je oblast § 89. I zde je provázána problematika 
ochrany práv klienta se správními delikty. Dále pak jsou 
systémově implementovány další nástroje prostřednictvím 
návrhu této novely: nucená správa, možnost okamžitého 
ukončení poskytování sociální služby a poslední novelou 
implementovaná problematika „vážně míněného 
nesouhlasu“.  
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2. března 2015, § 55; sp. zn. I. ÚS 860/15 ze dne 27. října 2015, § 87 a sp. 
zn. I. ÚS 1042/15 ze dne 24. května 2016, § 31).“ 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. I bod 124 (§ 91 odst. 7 a 8) 

Vzhledem k tomu, že dochází k úplnému zrušení § 42 an. ZSPOD, kde byl 
jasně stanovený postup v případě umístění dítěte do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti obecního úřadu, zahrnující 
případně i řešení nastalé situace soudem, a zároveň k tomu, že nově 
navrhovaná právní úprava nestanoví obdobný postup s povinným zapojením 
soudu, požadujeme její doplnění v tomto smyslu. Cílem této připomínky je 
zachování stejného standardu ochrany práv dítěte jako za současného 
právního stavu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
Nejedná se oddělení dítěte od rodičů proti vůli rodičů a proto 
do určité doby (celkem 6 měsíců) není nezbytná ingerence 
soudu. Ustanovení však budou upravena v souladu 
s akceptováním připomínky Ministerstva vnitra a současně 
bude doplněna důvodová zpráva v tomto smyslu: 
„Podle současného znění § 91 odst. 6 je obecní úřad obce 
s rozšířenou působností oprávněn zastoupit při uzavírání 
smlouvy o poskytování sociální služby osobě, která není 
schopna sama jednat a nemá zástupce. Nově se navrhuje 
upřesnit, že obecní úřad obce s rozšířenou působností (též 
jako jako orgán sociálně-právní ochrany dětí) je také 
oprávněn takto zastoupit nezletilé dítě, jde-li o uzavření 
smlouvy o poskytnutí služby dítěti v pobytovém zařízení pro 
děti (domově pro děti na přechodnou dobu) v situacích, kdy 
se toto dítě (nezletilá osoba) ocitne ve stavu nedostatku řádné 
péče, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich 
hospitalizace. Současně přitom platí podmínky stanovené v § 
91a zákona o sociálních službách. Navržená úprava nikdy 
neznamená jakékoli administrativní omezení rodičovské 
odpovědnosti nebo dokonce odebrání dítěte ze stávající, 
zejména rodičovské péče, proti vůli osob odpovědných za 
výchovu (rodičů). Navržená úprava také pouze blíže provádí 
§ 929 ve spojení s § 928 odst. 1 občanského zákoníku, podle 
nichž platí: nastane-li situace, kdy tu není žádný z rodičů, 
který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou 
odpovědnost v plném rozsahu, vykonává poručenství orgán 
sociálněprávní ochrany dětí jako veřejný poručník, a to až do 
doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se 
poručník neujme funkce. Dále se navrženým ustanovením 
blíže provádí § 17 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, podle něhož obecní úřad obce s 
rozšířenou působností vykonává poručenství jako veřejný 
poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo 
dokud se poručník neujme funkce. Navržené ustanovení 
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přitom úzce navazuje rovněž na § 15 zmiňovaného zákona č. 
359/1999 Sb., podle něhož ocitne-li se dítě bez péče 
přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo 
jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému 
dítěti neodkladnou péči; při zajištění této péče zpravidla dá 
přednost příbuznému dítěte. Podle navrhovaného ustanovení 
postupuje tedy obecní úřad obce s rozšířenou působností 
tehdy, pokud se dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče ve 
smyslu absence této péče. Ustanovení přitom demonstrativně 
uvádí situaci úmrtí nebo náhlé hospitalizace pečujícího 
rodiče, mohou to ovšem být i jiné obdobné situace, kdy 
dosavadní pečující osoba (rodič) přestane péči o osobu dítěte 
náhle sama vykonávat (např. rodič – samoživitel je zadržen 
resp. je na něj uvalena vazba apod.), a v rámci zajištění 
nedokladné péče se nepodaří tuto péči zajistit jejím 
předvídaným poskytnutím ze strany příbuzného dítěte nebo 
jiné blízké osoby. Podle § 935 odst. 1 občanského zákoníku 
přitom platí, že poručenství zaniká, nabude-li alespoň jeden z 
rodičů poručence rodičovskou odpovědnost, popřípadě 
nabude-li schopnost ji vykonávat. To v kontextu navržené 
úpravy znamená, že jakmile alespoň jeden z rodičů nabude 
schopnost vykonávat rodičovskou odpovědnost (např. náhle 
hospitalizovaný rodič samoživitel bude propuštěn z lůžkové 
zdravotní péče), může se ihned ujmout péče o dítě. Obecně 
platí, že zákonný zástupce dítěte (rodič) může smlouvu o 
poskytnutí služby, uzavřenou obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností podle navrhovaného ustanovení, 
kdykoli ukončit. Tak např. bude-li ve smyslu navrženého 
ustanovení zajištěna obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností nedokladná péče (okamžitá pomoc) malému 
dítěti, jehož totožnost nebyla zjištěna a posléze se dítě resp. 
jeho rodiče podaří identifikovat, je rodič oprávněn a do jisté 
míry i povinen dítě bezodkladně převzít zpět do své péče a 
smlouvu o poskytování služby v pobytovém zařízení pro děti 
sám ukončit. Navržená příslušnost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností (který je současně orgánem sociálně-
právní ochrany dětí) je navrhována shodně s korespondujícím 
zněním § 61 odst. 3 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., podle 
něhož místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností se řídí místem, kde se dítě nachází, jde-li právě o 
zajišťování neodkladné péče (okamžité pomoci) dítěti, které 
se náhle ocitlo v situaci absence péče.“ 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. I bod 138 (§ 93a odst. 3) 
Ačkoli se v části věty za středníkem počítá s vydáním prováděcího právního 
předpisu, kterým se stanoví obsah standardů činností sociální práce, chybí 
jakákoli informace o něm v tezích prováděcích právních předpisů, pročež do 
nich doporučujeme doplnit údaje o předmětné vyhlášce. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 
 
Vyhláška bude mít samostatné připomínkové řízení. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. I bod 157 [§ 105b odst. 2 písm. f)] 

Požadujeme vypustit toto ustanovení, neboť jsme toho názoru, že je 
v rozporu s koncepcí veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Pokud by 
z podmínek měl již plynout úmysl uzavřít smlouvu konkrétního obsahu, 
bude se jednat spíše o institut veřejné nabídky. Naopak veřejná soutěž o 
nejvhodnější nabídku má využití v případech, kdy ještě podmínky smlouvy 
nejsou jasné, není třeba ani jasný způsob dosažení výsledku, pro nějž je 
soutěž vyhlašována. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. I body 158 
až 169 

Konstatujeme, že návrh nereflektuje změny navrhované v souvislosti s 
přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o 
některých přestupcích, jež byly schváleny na schůzi vlády dne 5. října 2016, 
pročež požadujeme upravit část návrhu novely zákona o sociálních službách 
věnovanou správnímu trestání způsobem souladným s materiálem č. j. OVA 
1048/16. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. II  Konstatujeme, že v přechodných ustanoveních nelze užívat konkrétního data 
očekávaného nabytí účinnosti (1. září 2017) ani neurčitých výrazů (od tohoto 
dne), nýbrž obecně vyjádřených, avšak přesných formulací. Z toho důvodu 
požadujeme nahrazení všech těchto nesprávných formulací obratem „den 
nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Ministerstvo Čl. II bod 5 a) Poukazujeme na chyby v odkazech, které mají správně znít „§ 116a odst. a) Akceptováno 
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spravedlnosti 2 písm. h)“, resp. „§ 116a odst. 2 písm. i)“, pročež doporučujeme jejich 
opravu. 
b) Upozorňujeme, že v přechodném ustanovení logicky chybí hypotéza, že 
zaměstnanec předmětný kvalifikační předpoklad ke dni nabytí účinnosti 
návrhu nesplňuje, kterou doporučujeme doplnit. 
c) Konstatujeme, že předkladatel neposkytuje zdůvodnění výjimky pro 
zaměstnance, kteří ke dni nabytí účinnosti návrhu dosáhli 50 let věku, pročež 
požadujeme buď doplnění jejího vysvětlení, anebo její vypuštění. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
b) Akceptováno 

 
c) Vysvětleno 
 
Do přechodného ustanovení bude doplněn požadavek praxe. 
Požadavek s výjimkou pro osoby starší 50 let věku vzešel od 
odborných organizací, aby nedošlo k nedostatku těchto 
odborníků po přijetí návrhu zákona. 

 
Dle směrnice 2000/78/ES odst. 25, je zákaz diskriminace na 
základě věku důležitou součástí dosahování cílů stanovených 
v hlavních směrech zaměstnanosti a podporování různosti 
pracovních sil. Rozdíly v zacházení v souvislosti s věkem 
však mohou být za určitých okolností oprávněné a proto 
vyžadují zvláštní ustanovení, která se mohou lišit podle 
situace v jednotlivých členských státech. Je tudíž důležité 
rozlišovat mezi rozdíly v zacházení, které jsou odůvodněné, 
zejména mezi oprávněnými cíli politiky zaměstnanosti, trhu 
práce a odborného vzdělávání a diskriminací, která musí být 
zakázána. 
 
Návrh úpravy: 
Zaměstnanec, který ke dni účinnosti zákona vykonával 
činnost tlumočníka českého znakového jazyka, na niž se 
vztahuje kvalifikační předpoklad podle § 116a odst. 2 písm. 
h), nebo činnost přepisovatele pro neslyšící, na niž se 
vztahuje kvalifikační předpoklad podle § 116a odst. 2 písm. 
i) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 
účinnosti zákona, je povinen splnit tento kvalifikační 
předpoklad ve lhůtě 5 let od tohoto dne; to neplatí, jestliže 
tento zaměstnanec dosáhl ke dni účinnosti zákona věku 50 let 
a minimálně 5 let praxe v oboru. 
 
Bude doplněno do RIA.  
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. V body 12 
a 22 

(§ 16b a část čtvrtá) 
S odkazem na připomínku k navrhovanému § 91 odst. 7 a 8 zákona o 
sociálních službách požadujeme buď zachování stávající právní úpravy 
umisťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo 
vhodné doplnění nově navrhované právní úpravy za účelem zajištění 
mechanismu soudní ochrany.  

Neakceptováno - rozpor 
 
Srov. návrh vypořádání připomínky k návrhu § 91 odst. 7 
zákona o sociálních službách. 
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Tato připomínka je zásadní. 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. V body 46 
a 52 

Konstatujeme, že návrh nereflektuje změny navrhované v souvislosti s 
přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o 
některých přestupcích, jež byly schváleny na schůzi vlády dne 5. října 2016, 
pročež požadujeme upravit část návrhu novely zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí věnovanou správnímu trestání způsobem souladným 
s materiálem č. j. OVA 1048/16. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. V body 48 
a 50 

(§ 59c odst. 1 a § 59h odst. 1) 
Formulace, podle níž se osoba dopustí přestupku tím, že „poruší práva dětí 
v ústavních zařízeních uvedených v § 4a písm. d)“, je natolik obecná, že 
vůbec nebudí právní jistotu o tom, za jaké jednání může být osoba postižena. 
Tato skutečnost zásadně koliduje s principy správního trestání, pročež 
požadujeme předmětnou skutkovou podstatu upřesnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Čl. VI Konstatujeme, že v přechodných ustanoveních nelze užívat konkrétního data 
očekávaného nabytí účinnosti (1. září 2017) ani neurčitých výrazů (po tomto 
dni), nýbrž obecně vyjádřených, avšak přesných formulací. Z toho důvodu 
požadujeme nahrazení všech těchto nesprávných formulací obratem „den 
nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Obecně Zásadní připomínka: 
V rozporu s deklarovanými cíli novelizace zákona je předkládaný materiál 
značně nepřehledný. Míru přehlednosti snižuje: 

a) nesystematické nakládání se základními činnostmi, které jsou v 
jednotlivých písmenech § 35, odst. 1 uváděny v určitých konkrétních 
kombinacích. Tyto kombinace předkladatel v ustanovení jednotlivých druhů 
sociálních služeb dále nerespektuje a uvádí např. pouze části vybraných 
písmen dle § 35, odst. 1 nebo pod jedním písmenem základní činnosti druhu 
sociální služby kombinuje dvě písmena (okruhy zákl. činností) dle § 35, odst. 
1. Například v § 46, odst. 2 uvádí, že služba obsahuje základní činnosti e) 
sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti, ve smyslu § 35, odst. 
1 jsou však definovanými základními činnostmi samostatně pod písmenem i) 

Akceptováno 
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sociálně terapeutické činnosti a pod písmenem f) výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti. V tom případě není zřejmé, proč jsou pod jednotlivými 
písmeny § 35, odst. 1 uváděny kombinace (shluky) činností a podle jakého 
klíče byly vytvořeny, zejm. v případě kombinace "výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti", kterou má předkladatel u jednotlivých druhů soc. 
služeb potřebu opakovaně rozdělovat. V některých případech se základní 
činnost uvádí jako součást textu odstavce 1, tedy mimo výčet obligatorních 
činností, např. v § 60 se v odst. 2 ani 3 ve výčtu základních činností neuvádí 
telefonická krizová pomoc dle písm. k § 35, odst. 1 přesto, že předkladatel 
deklaruje, že tento aktuálně samostatný druh sociální služby novelou ke 
krizové pomoci připojil. Pouze v odstavci 1 § 60 se uvádí, že "Služba může 
mít i charakter telefonické krizové pomoci". V tomto případě není zřejmé, 
proč předkladatel v § 35, odst. 1, písm. k samostatně telefonickou krizovou 
pomoc vymezil, považuje-li ji za "charakter", resp. zřejmě formu služby. 
Tyto a další nepřesnosti v systematizaci a vymezení základních činnostech 
znesnadňují orientaci, ale mohou mít také dopad na financování sociálních 
služeb, které se z veřejných zdrojů poskytuje pouze na základní činnosti. 
Základní činnosti by proto měly být vždy kompletně vymezeny v odst. 2, 
příp. 3 příslušného § vymezujícího jednotlivé druhy sociální služby. 

b) nesystematické seskupování vlastních druhů sociálních služeb, které v 
některých případech sleduje propojení logicky souvisejících činností a cílů 
(např. denní stacionář a centrum denních služeb), v jiných je spojujícím 
prvkem cílová skupina (služba pro rodinu). Značné rozdíly vykazuje 
spojování sociálních služeb i ve smyslu rozsahu, s převážně velmi úsporným 
spojováním pouhých dvou druhů kontrastuje služba pro rodinu, která spojuje 
3 druhy sociálních služeb a 4 opatření sociálně-právní ochrany dětí. Služba 
pro rodinu dle § 58 je zcela nepřehledná, základní činnosti jsou z části 
společné, dále se dělí nejen podle formy poskytování, ale také určitých 
podtypů ve smyslu manželských a rodinných poraden, které byly vyděleny z 
odborného sociálního poradenství, kam ve smyslu cílů a činností logicky 
zapadají. Z návrhu není zřejmé, zda např. služba poskytovaná v manželských 
a rodinných poradnách podle odst. 8 musí současně zajišťovat základní 
činnosti podle odst. 4, neboť současně je službou podle odst. 1. V případě, že 
takto předkladatel manželské a rodinné poradny zamýšlel, jsou sociálně 
terapeutické činnosti uvedeny v odst. 8, písm. c duplicitně.   

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Obecně Zásadní připomínka: 
Návrh obsahuje řadu neodůvodněných regulací, jejichž zamýšlená vazba na 
kvalitu či dostupnost sociálních služeb není vysvětlena, zaváděny jsou 
správní delikty, které v určitých situacích budou naplněny bez zavinění 
(jednání, konání, opomenutí poskytovatele). Jedná se např. o delikty dle § 
107, odst. 5, § 107, odst. 2, písm. c), kdy poskytovatel neplánuje a nehodnotí 
společně s osobou, které poskytuje sociální služby. V sociálně vyloučených 

Vysvětleno 

Bude doplněno do RIA. 

a) Vazba správních deliktů na kvalitu  

Správní delikty jsou navrženy, aby byly trestány pouze 
závažné oblasti poskytování sociálních služeb, které 
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lokalitách je z důvodu migrace i životního stylu cílové skupiny zcela běžnou 
praxí odchod klienta v průběhu „rozpracované zakázky“ a zpřetrhání 
kontaktů s poskytovatelem služby, které hodnocení znemožní. Inspekce 
kvality při provádění inspekční činnosti v těchto případech od poskytovatelů 
vyžadují alespoň samostatné závěrečné zhodnocení, které se uskutečňuje bez 
přítomnosti klienta. Zatímco dopady neodůvodněného zextenzivňování 
regulace na zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb jsou spíše 
spekulativní (naprosto nelze vyvozovat, že například 16 hodin povinného 
akreditovaného vzdělávání bude mít pro klientskou práci příznivější účinky, 
než shodný rozsah vnitřních školících akcí), dopad na finanční a 
administrativní zátěž poskytovatelů je jednoznačný. Předkladatel se v RIA 
v zásadě nezabýval finančními dopady navyšování administrativní zátěže, 
požadavků v § 114, 116a, 116 b, vkládání nových obligatorních činností do 
současných služeb a dalším, ani dostupností zdrojů (např. kvalifikovaných 
pracovníků v terénu dle § 116a). Poskytovatel bude sledovat a 
administrativně evidovat řadu nových informací v souvislosti s novými 
povinnostmi a správními delikty. V RIA předkladatel naopak uvádí, že dojde 
„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“. 
Z textu návrhu zákona však vyplývá, že dochází pouze ke spojení některých 
kriterií, v některých kriteriích jsou naopak zavedeny nároky na vytváření 
nové dokumentace (např. a1.1., z části b1.3 aj.), „snížené požadavky“ jsou 
spíše jen vyvedeny ze standardů kvality do jiných oblastí, zejm. do oblasti 
zákonných povinností a registrací. Taxativně stanovený výčet nepříznivých 
sociálních situací nepředstavuje mechanismus individualizace služby ve 
vztahu ke klientům, je spíše nástrojem kontroly přístupu k sociálním službám 
podloženého potřebností klientů, což sice je odůvodněným požadavkem, ale 
bez větší vazby na individualizaci služeb. Navýšení regulačních opatření, 
které omezuje možnosti individuálních voleb, z principu nemůže vést ke 
službám citlivějším na potřeby cílové skupiny; k lepší ochraně práv klientů 
by spíše mělo být směřováno prostřednictvím vnitřní kultivace systému 
kontroly, zkapacitnění a zkvalitnění personálního zajištění kontrol a příp. 

poskytovatel neplní. Jedná o správní delikty se skutkovou 
podstatou ochrany lidských práv a svobod a vyhodnocování 
soulad způsobu poskytování sociální služby s nepříznivou 
sociální situací podle § 88 písm. a). Obě oblasti v dalších 
připomínkách hodnotí připomínkové místo jako pozitivní 
změnu. Takto tyto oblasti vnímá i předkladatel. Považujeme 
zcela za podstatné, aby poskytovatel opakovaně a vážně 
přehodnocoval, zda jím poskytovaná služba odpovídá 
registračnímu závazku, tj. především potřebám osob, kterým 
ji poskytuje a jestliže ne, aby provedl opatření. Poskytování 
sociální služby bez tohoto aspektu považujeme za špatné. 

 

b) Povinnosti individuálního plánování a hodnocení  

Další oblastí, která je v připomínce popsána, je oblast 
individuálního plánování a jeho přehodnocování. Tento 
proces považujeme a takto je upraven v současné právní 
úpravě za klíčový pro poskytování sociálních služeb na míru. 
Nejen tvorba, ale i samotné vyhodnocení poskytování 
sociální služby je žádoucím a nezbytným aspektem, a to i 
když klient ze služby bez udání důvodu odejde. Jsou známy i 
případy, kdy se do služby vrací. Není to však samozřejmě 
pravidlem. 

 

c) Nárůst administrativy 

K části připomínky nárůstu administrativy poskytovatele 
z hlediska požadavků na kvalitu sociálních služeb. 

Revidovaný návrh kvality je skutečným snížením požadavků 
pro poskytovatele. 

V současnosti je upraveno 47 kritérií a navrhuje se 21. I toto 
matematické vyčíslení jednoznačně potvrzuje skutečnost, že 
ke snižování požadavků dochází.  

Z hlediska oblastí, které jsou zcela vypuštěny, patří například 
požadavky Standardu 14, Standardu 15 – kritéria b) a c). Dále 
pak byla zrušena kritéria Standardu 2b), 2c) °1c), 1d), apod.  

 

d) Slučování povinností, zátěž pro poskytovatele 
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zavedením krajní formy – okamžitého zrušení registrace.  Současně sloučením, upřesněním požadavků dojde také 
k větší srozumitelnosti a tudíž zjednodušení práce pro 
poskytovatele. Jedná se především o oblast procesu 
poskytování sociální služby, kde se jasně propojuje oblast 
jednání se žadatelem, případné odmítnutí a jeho evidence, 
smlouva, proces individuálního poskytování sociální služby. 
U dílčích dokumentů, výstupů, které jsou požadovány, je 
specifikován požadovaný minimální obsah. Podle našeho 
stanoviska se tímto taktéž minimalizuje zátěž pro 
poskytovatele, jelikož je stanovena právní jistota 
poskytovatele, co je možno od něj v dokumentaci vyžadovat. 

Současně nelze souhlasit s tvrzením, že se požadavky 
vyvádějí do povinností. Ty jsou upraveny tak, aby 
nevytvářely povinnosti, které neodpovídají požadavkům 
kritérií standardů kvality, jak je tomu dosud. Naopak jsou 
provázány. Některé byly zcela vypuštěny – např. 88a) 88b), § 
88c) a nahrazeny texty, které odpovídají znění kritérií.  

Pojetí nepříznivé sociální situace jako vstupní a podstatné 
podmínky pro poskytování sociální služby rozhodně není 
určeno pouze registrací. Je to jeden ze vstupních 
požadavků, které je však nezbytné definovat při vstupu 
poskytovatele do systému sociálních služeb. Musí vycházet 
z popisu realizace služby, která musí vycházet 
z individuálních nepříznivých sociálních situací 
klientů/žadatelů o službu. Tato provazba pak jednoznačně 
představuje mechanismus individualizace služby ve vztahu 
ke klientům a jeho kontrola je taktéž nezbytná.  

 
Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I bod 7 Zásadní připomínka: 
K § 4 odst. 3 (rozšíření okruhu oprávněných osob u vybraných 
sociálních služeb na všechny oběti trestných činů) 

§ 4 odst. 3 navrhuji doplnit: 

Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 59 až 62 a 69 se při splnění 
podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují také osobě, která není 
uvedena v odstavci 2, pokud oprávněně pobývá na území České republiky 
podle zvláštního právního předpisu3). Sociální služby uvedené v § 37, 57, 60 
a 69 se poskytují také osobě, která je obětí trestného činu obchodování s 
lidmi nebo trestného činu zavlečení48) obětem trestných činů. 

Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Rozšíření okruhu osob, které bez splnění podmínky pobytu budou mít nárok 
na poskytnutí služeb: sociální poradenství, azylové domy, krizová pomoc a 
terénní programy z dosavadních „obětí trestného činu obchodování s lidmi 
nebo trestného činu zavlečení“ na veškeré „oběti trestných činů“ vychází ze 
směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, 
podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje Rámcové 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV. 

 V čl. 8 odst. 3, ve spojení s čl. 9 odst. 3, směrnice o obětech trestných činů 
požaduje, aby členské státy zajistily obětem trestných činů přístup 
k podpůrným službám, minimálně k bezpečnému ubytování. Tento 
požadavek se týká všech obětí trestných činů, bez ohledu na jejich 
pobytový status. V podmínkách české legislativy jde o poskytování 
sociálních služeb. Zákon o obětech trestných činů odkazuje v případě 
sociálních služeb na zákon o sociálních službách2. Tento zákon však 
podmiňuje poskytnutí sociální služby určitým formálním pobytovým 
statusem žadatele, v případě občanů EU pak podmínku hlášení k pobytu na 
území ČR nejméně po dobu 3 měsíců. Výjimka v odst. 3 § 4 zákona, která je 
momentálně zacílena na oběti obchodování s lidmi a zavlečení, by tedy měla 
platit pro všechny oběti trestných činů.  

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I bod 27 Zásadní připomínka: 
K části první, čl. I, bodu 27 (§ 35 odst. 1 - Základní činnosti při 
poskytování sociálních služeb) 

Požaduji doplnění výčtu základních činností v § 35, odst. 1 následovně: 

u) zprostředkování služeb zdravotní péče  

Vysvětleno 
 
Nelze přidat základní činnost do § 35 bez další úpravy u 
konkrétních druhů sociálních služeb. Připomínka je tedy 
neúplná a nelze na ni adekvátně reagovat. Řada druhů 
sociálních služeb totiž tuto činnost obsahuje v rámci jiných 
základních činností. 
 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I bod 29 Zásadní připomínka: 
K části první, čl. I, bodu 29 (§ 37 odst. 3 – odborné sociální 
poradenství) 

Současná definice služby odborné sociální poradenství plně neodpovídá 
službám specializovaných organizací poskytujících například pracovně 
právní poradenství pro oběti pracovního vykořisťování, poradenství obětem 
domácího násilí, obchodování s lidmi, násilí z nenávisti či diskriminace nebo 
poradenství dluhové, exekuční či pobytové. Tyto osoby nespadají do 
kategorie konfliktních osob ani osob závislých na péči. Jsou to obecně 
osoby, které se dostaly do životních problémů a potřebují z ní s větší či 
menší mírou pomoci dostat. Odborné sociální poradenství je přim ideální 

Neakceptováno - rozpor 
 
V tomto druhu sociální služby není žádoucí mít uzavřený 
výčet, který zužuje potenciální žadatele a osoby, kterým je 
sociální služba poskytována. 

                                                            
2 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  
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způsob, jak tyto věci řešit. Navíc rozšíření definice přispěje k podchycení 
spousty různých poradenství v soukromé sféře, které často sice dosahují 
dobrých kvalit, ale nejsou systémem zachycena. 

Rovněž považuji za vhodné, aby odborné sociální poradenství mohlo být 
klientům poskytováno anonymně a tím mohl být rozvíjen často křehký vztah 
mezi poradcem a osobou v problémech. 

Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 

(3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby 
jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, 
manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro 
osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a 
domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních 
hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob 
života může vést ke konfliktu se společností nebo kteří se nacházejí v jiné 
obtížné životní situaci, a s pečujícími fyzickými osobami. Služba může 
být osobám poskytována anonymně. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
K materiální a potravinové pomoci   

Klienty služeb osobní asistence, pečovatelské služby, denní stacionáře, 
nízkoprahová zařízení pro děti, služba následné péče a sociální rehabilitace 
jsou lidé ve materiální/hmotné nouzi, je nezbytné, aby i pro ně mohla být 
využívána potravinová a materiální pomoc z programů typu FEAD a jiných 
zdrojů. 

Požaduji proto doplnit jako základní volitelnou činnost poskytování 
materiální a potravinové pomoci u služeb osobní asistence, pečovatelské 
služby, denní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti, služba následné 
péče (včetně materiální) a sociální rehabilitace v terénní a ambulantní formě. 

Akceptováno částečně 
 
Materiální a potravinová pomoc je na základě připomínek 
stanovena jako základní činnost u těchto druhů sociálních 
služeb: 
azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová centra, 
noclehárny, služba pro rodinu a terénní programy.  
 
 
 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I body 53 
až 56  

Zásadní připomínka: 
K části první, čl. I, bodům 53 – 56 (§ 57 zákona o sociálních službách - 
azylové domy) 

Navrhuji úpravu znění § 57: 

 (1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu 
zpravidla osobám od 26 18 let věku/zletilým osobám, které se nacházejí 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo ohrožením 
domácím či genderově podmíněným násilím.  

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

Akceptováno jinak 
 

Na základě dalších připomínek bude u odst. 1 §57 vypuštěno 
„zpravidla osobám od 26 let věku“. 

 
Pro cílovou skupinu osob ohrožených genderově 
podmíněným násilím bude vytvořen nový druh sociální 
služby, viz připomínka k bodům 63 a 64.  
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1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

2. poskytnutí ubytování, 

3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

4. sociálně terapeutické činnosti. 

(3) Základní činností volitelnou je poskytování materiální a potravinové 
pomoci a poskytnutí stravy. 

Odůvodnění:  

Definice služby zužuje okruh oprávněných osob z hlediska věku na 26 let a 
více. Předkladatel v důvodové zprávě pouze uvádí, že „služba doposud 
poskytovaná rodinám s dětmi a mladým dospělým je zařazena do nového 
druhu služby – „služby pro rodinu“. Rodina je podle důvodové zprávy 
definována tak, "že zahrnuje jak rodiče s dítětem, samotné rodiče, jednoho 
rodiče s dítětem, ale i bezdětný pár. Všechny tyto osoby mohou být cílovou 
skupinou služby pro rodinu". Není zřejmé, kterou službou mají být zajištěny 
potřeby cílové skupiny mladých dospělých bez vazby na osoby blízké. Lze 
vyvozovat, že měl předkladatel na mysli zabezpečení této cílové skupiny 
prostřednictvím služby pro rodinu domů na půl cesty. Včlenění této služby 
však nemá v odst. 1 žádné opodstatnění, poskytování sociální služby „pro 
rodinu“ mladým jednotlivcům bez rodiny postrádá srozumitelnost a v situaci, 
kdy jiná služba pro mladé dospělé, která naplňuje cíle služby pro rodinu – 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dle § 62 je vymezena samostatně, 
není systematické. Ve shodě s předkladatelem nepovažuji prostředí 
azylových domů za optimální pro mladé dospělé, nicméně jejich vyčlenění 
z možnosti využívat služby azylové domy považuji s ohledem na kapacity a 
dostupnost současných domů na půl cesty ve střednědobém horizontu za 
nepřiměřené rizikové.  

Vymezení služby azylových domů pouze pro osoby od 26 let věku nespatřuji 
racionálním také s ohledem na situaci osob ohrožených domácím násilím, 
které jsou v současnosti častými uživateli této sociální služby. Podle údajů 
nestátních neziskových organizací (včetně poskytovatelů služby azylový 
dům) tvoří lidé do 25 let věku podstatnou část osob ohrožených domácím 
násilím. Část z nich (zejm. ženy bez dětí) by přitom nebylo možné podřadit 
pod nový druh sociální služby „služby pro rodinu“.  

Zároveň navrhuji do ustanovení § 57 odst. doplnit explicitní odkaz na situaci 
spojenou s ohrožením domácím násilím. Současná formulace „situace 
spojená se ztrátou bydlení“ nemusí přesně odpovídat situacím, kdy dochází 
v rodině k domácímu násilí a osoba ohrožená musí (ať již sama či s dětmi) 
domácnost opustit, aby se ochránila před násilím. V tomto případě se tedy 
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nejedná o ztrátu bydlení, ale o opuštění obydlí z důvodu ochrany bezpečí. 
Proto navrhuji výše uvedené doplnění.  

Poskytnutí stravy navrhuji s ohledem na vysoce zranitelné klienty (senioři, 
lidé se sníženou soběstačností) azylových domů zachovat jako volitelnou 
základní činnost. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I bod 57 Zásadní připomínka: 
Vymezení služby pro rodinu v navrhovaném znění považuji za 
problematické z několika hledisek: 

a) včlenění části agendy sociálně-právní ochrany dětí 

§ 58 má nahradit kompletní úpravu obsaženou v zákoně o sociálně-právní 
ochraně dětí část čtvrtá, avšak neobsahuje úpravu totožnou a důležité aspekty 
současné úpravy z ní mizí. Jedná se především o omezení počtu dětí 
umístěných do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, omezení počtu 
dětí (§ 42 odst. 3 ZSPOD), o které může jeden zaměstnanec současně 
zajišťovat osobní péči (§ 42 odst. 4 ZSPOD) a omezení maximální délky 
pobytu dítěte v tomto zařízení (§ 42 odst. 5 ZSPOD). Umístění dítěte do 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může být dle občanského 
zákoníku nejdéle na dobu 6 měsíců. Formulace v § 58 odst. 2 písm. d) „déle 
než 6 měsíců“ by mohla vést k opačnému výkladu. Tato úprava je přitom 
klíčová v oblasti ochrany práv dítěte.  

Zpráva RIA uvádí, že návrh zákona „řeší propojení poskytovatelů sociálních 
služeb a pověřených osob pro sociálně-právní ochranu dětí (dále SPOD), kdy 
se ze dvou duplicitních pomocí stává jedna, která bude srozumitelnější pro 
veřejnost a dostupnější pro potřebné rodiny“. Vazbu agendy SPOD a 
sociálních služeb však nelze posuzovat pouze z hlediska podoby dílčích 
činností, které se v jejich rámci realizují. Účelem SPOD je zajištění práva 
dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv, a 
tímto účelem mají být její intervence vedeny. Účelem sociálních služeb je 
pomoc a podpora osobám za účelem sociálního začlenění/ prevence 
sociálního vyloučení v rozsahu a zaměření, které si klient s poskytovatelem 
sjedná. S ohledem na toto odlišné určení nejde o duplicity. Navrhovaná 
úprava de facto bez náhrady ruší část opatření zaměřených na ochranu zájmů 
a práv dítěte v situacích, kdy potřeba těchto opatření nevyplývá 
z individuálních zakázek rodičů/dětí, ale z vyhodnocení ohrožení dítěte 
orgánem SPOD.  Změnový zákon odebírá kompetence osobám pověřeným k 
výkonu SPOD dle § 48, čímž omezuje spektrum nástrojů ochrany 
ohrožených dětí. Tento zásah do výkonu SPOD je učiněn úpravou jiného 
právního předpisu – zákona o sociálních službách, a to podle vyjádření 
lokálních partnerů Agentury pro sociální začleňování zcela bez projednání či 
konzultace s orgány SPOD. V praxi to pravděpodobně povede k vyššímu 

Neakceptováno - rozpor 
 
Na základě připomínek i dalších připomínkových míst 
nedojde k navrhované úpravě služeb pro rodinu. Zůstane tak 
zachováno současné obecné vymezení azylových domů v § 
57, v § 58 nadále zůstanou upraveny domovy na půl cesty.  
 
 
Neakceptováno - rozpor 
 
Sjednocení podmínek poskytování sociálních služeb pro 
nezletilé klienty nebo pro rodiče s dětmi je nezbytným 
krokem k odstranění duplicit a současně ke zkvalitnění právní 
úpravy služeb, dosud poskytovaných na základě zák. č. 
359/1999 Sb. Materiální a personální standardy (pro všechny 
služby) budou nově upraveny v prováděcích předpisech. Ke 
snížení standardu u převáděných služeb (fakticky jde jen o 
ZDVOP, neboť v případě jiných služeb podle zák. 359/1999 
Sb. standardy nejsou vůbec upraveny) nedojde. 
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využívání § 12 odst. 1 a § 13 odst. 1, písm. d zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a vzestupu 
„pseudodobrovolných“ klientů soc. služeb.  

Účelem sociálně-právní ochrany dětí je zajištění práva dítěte na jeho příznivý 
vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv, a tímto účelem mají být její 
intervence vedeny. Účelem sociálních služeb je pomoc a podpora osobám za 
účelem sociálního začlenění/ prevence sociálního vyloučení v rozsahu a 
zaměření, které si klient s poskytovatelem sjedná. S ohledem na toto odlišné 
určení nejde o duplicity. Navrhovaná úprava de facto bez náhrady ruší část 
opatření zaměřených na ochranu zájmů a práv dítěte v situacích, kdy potřeba 
těchto opatření nevyplývá z individuálních zakázek rodičů/dětí, ale 
z vyhodnocení ohrožení dítěte orgánem SPOD, zejména se jedná o zařízení 
odborného poradenství pro péči o děti, v jejichž rámci jsou poskytovány 
např. asistované kontakty či asistované předávání, příp. mediace, jejichž 
určení je orientováno výhradně na zájmy dítěte. 

 

Návrh rovněž ruší sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi. Tyto služby by měly být obsaženy ve službě pro rodiny, ovšem v § 58 
chybí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, které jsou dnes součástí 
této služby a které jsou pro děti důležité. 

) nesrozumitelné vymezení cílové skupiny a účelu služby 

Domnívám se, že předkládaný návrh nesplňuje jeden ze základních 
požadavků na návrhy právních předpisů, vyjádřený v čl. 2 odst. 2 písm. d) 
Legislativních pravidel vlády, jelikož není koncipován přehledně a 
formulován jednoznačně, srozumitelně, jazykově a stylisticky bezvadně. Jak 
jsem uvedl již v obecné připomínce, dochází zde k terminologické 
nepřesnosti, která ovšem vede až k nesrozumitelnosti návrhu. Vztah mezi 
pojmem „dítě“, „nezletilá osoba“ a „nezletilé dítě“ je naprosto nevyjasněný. 
Pokud se jedná o synonyma, musí být v předpise používán pouze jeden 
pojem pro jeden význam.  

Dále poukazuji na skutečnost, že celý odstavec první obsahuje 
nesrozumitelné vymezení adresátů služeb spolu s vymezením formy služby. 
V § 58, odst. 1 je cílová skupina služby vymezena ve smyslu osob „se 
sociálními vazbami k osobám blízkým, zejména nezletilým dětem a osobám 
do věku 26 let, jednotlivým členům rodiny a rodině, nacházející se v 
nepříznivé sociální situaci ohrožující její funkčnost nebo celistvost. Služba se 
poskytuje členům rodiny s dítětem, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku 
dopadů krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci 
překonat, nebo u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba je 
určena také dětem ohroženým nežádoucími společenskými jevy“. Není jasné, 

 
 
Neakceptováno - rozpor 
Účel je totožný. Dle § 31 odst. 1 zák. č. 359/1999 Sb. Péče o 
děti uvedené v § 6 spočívá v poskytování pomoci při 
překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných 
vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně 
začlenění pracovního. Účelem je tedy sociální inkluze, tedy 
totožně jako v § 2 odst. 2 zák. o soc. službách. Asistované 
kontakty nejsou součástí služeb zařízení podle § 40 zák. č. 
359/1999 Sb., neboť ta jsou, stejně, jako manželské a rodinné 
poradny, zařízením odborného poradenství, nikoli jiné 
intervence. 
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zda se služby poskytují rodinám či samotným dětem. To pak komplikuje i 
vzájemnou srozumitelnost mezi obecným vymezením adresátů služeb a 
jednotlivými službami. Rovněž pojem osoby se sociálními vazbami 
k osobám blízkým je pojem nanejvýš problematický. Osoba blízká podle 
občanského zákoníku je vždy osoba, se kterou má jiná „osoba“ sociální 
vazbu. Cílová skupina v uvedeném vymezení nezahrnuje mladé dospělé bez 
sociálních vazeb, kteří jsou v současnosti častými příjemci služby domy na 
půl cesty, včleněné do služby pro rodiny podle § 58, odst. 2, písm. b.  

V odstavci druhém je používán termín azylové zařízení a pobytové zařízení, 
které však nekoresponduje s nově vymezenými pojmy ústavní zařízení a 
azylové zařízení použité v § 4a písm. d) e) zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí. Termín azylové zařízení pro děti je také, jak jsem uvedl výše, matoucí 
ve vazbě na zákon o azylu. 

Další problematický pojem je „dítě bez doprovodu dospělé osoby“. Není zde 
jasné (a ani nelze z kontextu dovodit, zda jde o význam podle cizineckého 
práva či nějaký jiný.  Nezletilá osoba bez doprovodu je definována v § 2 
odst. 1 písm. h) zákona o azylu jako osoba mladší 18 let, která přicestuje na 
území bez doprovodu zletilé osoby mající ji v péči, a to po takovou dobu, po 
kterou se skutečně nenachází v péči takovéto osoby. Obdobně § 6 písm. h) 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí mluví o dětech, které se na území 
České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob 
odpovědných za jejich výchovu, tj. o dětech-cizincích. Pokud se však 
opravdu má jednat o děti-cizince, pak pobytová služba uvedené v § 58 odst. 
2 písm. c) a d) je určena jen těmto osobám, což nejspíše nebyla zamýšlená 
změna. Pokud by tato zařízení byla skutečně určena jen pro cizince, pak by 
české děti neměly k dispozici žádné zařízení pro okamžitou pomoc, což 
považuji za nepřijatelné.  

Formulace „Služba v azylovém domě pro rodiny s dětmi … může být 
poskytována anonymně“ vyznívá rozporuplně v souvislosti s povinností 
uzavírat písemnou formu smlouvy o poskytnutí sociální služby podle § 91 
odst. 1 návrhu. 

V případě poddruhu  manželských a rodinných poraden podle odst. 8 je 
duplicitně uvedena sociálně terapeutická činnost, která je jako povinná 
stanovena už společným ustanovením odst. 4, které platí pro všechny služby 
pro rodinu dle odst. 1.  

Rovněž není úplně jasné vymezení základních činností u jednotlivých typů 
služeb. U služeb azylového domu pro rodiny s dětmi a domu na půl cesty 
např. chybí poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy, které přitom dnes 
v azylových domech zajištěno je. I když v běžných azylových domech se od 
poskytování stravy má opouštět (viz však předchozí připomínka), považuji 
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za nutné jej v azylových domech pro rodiny s dětmi zachovat a zřídit i 
v domech na půl cesty pro rodiny s dětmi. Dále je nejasná úhrada za tuto 
službu dle odst. 2 písmene a) u rodičů dětí. 

c) sjednocení systému péče o ohrožené děti a zákaz ústavní péče o děti do 
3 let 

V souvislosti s prováděnými reformami navrhuji rovněž sjednotit systém 
péče o ohrožené děti, pokud jde o jeho součásti, které z hlediska současného 
stavu spadají do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí a do gesce 
Ministerstva zdravotnictví. Návrh je tak projevem snahy o optimalizaci 
poskytování péče a pomoci ohroženým rodinám a dětem a představuje dílčí 
naplnění cíle 12 Národní strategie ochrany práv dětí – sjednocení systému 
péče o ohrožené děti, schválené vládou v roce 2012. Roztříštěnost systému je 
dlouhodobě předmětem kritiky jak odborné veřejnosti v České republice, 
poradních orgánů vlády České republiky (k tomu viz podnět Rady vlády pro 
lidská práva ze dne 15. 12. 2015), tak zahraničních institucí (např. Výbor pro 
práva dítěte při OSN ve svých doporučeních z r. 2011 vyzývá Českou 
republiku, aby zajistila přijetí opatření za účelem vytvoření účinného 
mechanismu nebo podstatného posílení mechanismu Ministerstva práce a 
sociálních věcí, zaměřeného na koordinaci politik práv dítěte všech 
příslušných orgánů a institucí na všech úrovních). 

Nakonec v navržené právní úpravě chybí omezení poskytování služby 
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a v ústavním zařízení pro 
děti mladší 3 let. Náhradní péče o dítě nízkého věku v podobě jeho umístění 
do pobytového zařízení kolektivní péče je s ohledem na prokázané závažné a 
nevratné dopady na další vývoj dítěte  z pohledu mezinárodního práva 
považována za porušení závazků České republiky vyplývajících z práva 
dítěte na ochranu před všemi formami násilí, garantovaném v čl. 19 Úmluvy 
o právech dítěte.  
Požaduji proto celé ustanovení upravit následovně -  viz stanovisko 
MLP. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I body 60 
až 62  

Zásadní připomínka: 
Požaduji úpravu znění § 60:  

(1) „Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na 
přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení 
zdraví nebo v jiné akutní krizové situaci, kdy přechodně nemohou řešit 
svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Služba může mít 
i charakter telefonické krizové pomoci. Služba může být osobám 
poskytována anonymně.“ 

(4) Základními činnostmi volitelnými je poskytování materiální a 

Akceptováno částečně 
 

Ke změně/sloučení druhů sociálních služeb v této oblasti 
nedojde. 

 
Od návrhu taxativního výčtu služeb, které by bylo možné 
poskytovat anonymně MPSV ustupuje a zanechává stávající 
stav, spočívající v možnosti anonymního poskytování podle 
kritérií standardů kvality, která umožňují poskytovateli 
stanovit, kdy službu poskytuje a anonymně a kdy ne.  
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potravinové pomoci a telefonické krizové pomoci. 

Odůvodnění:  

Definice služby krizová pomoc pouze prostřednictvím ohrožení zdraví 
neodpovídá ani aktuálně službám poskytovaným specializovanými 
organizacemi a současně neodpovídá žádné z definic nepříznivé sociální 
situace, které předkladatel vymezil v taxativně stanoveném výčtu pro služby 
sociální prevence. Dále považujeme za nezbytné dodržet strukturu vymezení 
sociální služby a analogicky ostatním druhům vymezit základní činnost 
v příslušném odstavci, nikoli v textu stanovujícím určení služby.  

Materiální a potravinová pomoc je na základě připomínek 
stanovena jako základní činnost u těchto druhů sociálních 
služeb: 
azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová centra, 
noclehárny, služba pro rodinu a terénní programy.  
 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I body 63 
a 64  

Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I, bodům 63 a 64 (§ 60a zákona o sociálních 

službách) 

Pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím navrhuji 
vymezit specifický druh sociální služby (viz níže) a kompetenci 
intervenčních center ponechat pouze na případy domácího násilí, ve kterých 
došlo k vykázání ze společného obydlí. Není tedy nutné do § 60a doplňovat 
větu: „Služba je poskytována také osobám, které jsou obětmi genderově 
podmíněného násilí.“  Z desetileté praxe poskytování služby intervenční 
centra vyplývá naopak zvyšující se potřebnost poskytnout podporu celému 
rodinnému systému zasaženému domácím násilím, včetně dětí v rolích 
svědků a dalším aktérům. Domnívám se, že práce se všemi aktéry domácího 
násilí, jinak též rodinným systémem zasaženým násilím, je specifickou 
sociální situací, kterou lze pokrýt pouze ucelenou nabídkou specializované 
služby, kterou je intervenční centrum a nelze ji podřadit pod nově 
navrhovaný § 58 služba pro rodinu. Pro práci s rodinou zasaženou násilím 
jsou potřeba specifické kompetence, které navazují na pomoc intervenčních 
center a na jejichž zavedení do praxe poskytovatelé služeb intervenční 
centrum v posledních letech intenzivně pracují.  

Požaduji proto bod 63 upravit následovně: 

V § 60a odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Služba je poskytována 
také dalším osobám žijícím ve společné domácnosti, ve které dochází 
k domácímu násilí.“ 

Akceptováno 
 
 Služba je poskytována také dalším ohroženým osobám 
žijícím ve společné domácnosti, ve které dochází k násilí. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I body 65 
až 68  

Zásadní připomínka: 
1. K části první, čl. I, bodu 65 – 68 (§ 61 zákona o sociálních 

službách: nízkoprahová centra 

Domnívám se, že služba denního centra pro osoby bez přístřeší, které jsou 
v obzvláště zranitelné situací a mají často komplikované právní a sociální 
problémy a zároveň problémy se svým sociálním začleněním, by jim měla 

Akceptováno jinak 
 
Druh služby Nízkoprahová denní centra a Noclehárny 
zůstane i se základními činnostmi ve stávající podobě zákona 
a ke sloučení nedojde.  
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nadále jako základní činnost poskytovat pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti. Tato pomoc by 
pro ně mohla být klíčová v návratu do normálního života a do společnosti. 
Rovněž považuji za nutné i přes zrušení sociální služby noclehárny zachovat 
základní činnost poskytnutí přenocování. Chápu sice na jednu stranu, že u 
běžného nízkoprahového centra není přenocování často součástí 
poskytovaných služeb (proto je noclehárna samostatným typem služby). 
Pokud však má noclehárna jako samostatný typ služby zaniknout, je důležité, 
aby byly maximálně zachovány stávající kapacity služeb pro přenocování 
osob bez přístřeší. Pokud by žádná služba neměla poskytování přenocování 
jako základní činnost, lze se tohoto obávat. 

Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních 
záležitostí,  
d) poskytnutí přenocování. 

           (3) Základní činnosti volitelné jsou: 

a) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, 
a) poskytování materiální a potravinové pomoci. 

Pokud by nebylo přijatelné mít poskytování přenocování jako základní 
činnost u nízkoprahových center, požaduji zachovat noclehárny jako 
samostatný druh služby. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I body 70 
a 71  

Zásadní připomínka: 
K části první, čl. I, bodům 70 a 71 (§ 69 zákona o sociálních 
službách: Terénní programy) 

V § 69 navrhuji vložit do odstavce 3 nový text: 

(3) Základní činností volitelnou je poskytování materiální a potravinové 
pomoci a zprostředkování služeb zdravotní péče. 

Odůvodnění:  

Návrh reaguje na dlouhodobě nízkou dostupnost služeb zdravotní péče 
v sociálně vyloučených lokalitách. Tuto potřebnost opakovaně dokládají 
analytické i strategické dokumenty (Analýza sociálně vyloučených lokalit 
v ČR, 2015,“Gabal II“, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, Akční plán 
2016-2020). Snížená dostupnost není způsobena jen nedostatkem 

Akceptováno jinak 
 

Materiální a potravinová pomoc je na základě připomínek 
stanovena jako základní činnost u těchto druhů sociálních 
služeb: 
azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová centra, 
noclehárny, služba pro rodinu a terénní programy.  
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relevantních služeb, ale také nepříznivou sociální situací osob - překážkami 
v komunikaci, nízkou zdravotní gramotností cílové skupiny, případně 
diskriminací v přístupu ke zdravotní péči. V současné praxi se výklady 
registrujících orgánů k zařazení této činnosti do systému soc. služeb liší, je 
vykonávána okrajově pod jinými základními činnostmi a v některých krajích 
je nedostupná. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I bod 89 Zásadní připomínka: 
2. K části první, čl. 1, bod 89 (§ 79 odst. 5 zákona o sociálních 

službách)   

Podle nově navrženého § 79 odst. 5 písm. a) musí žádost o registraci povinně 
obsahovat: 

- obchodní firmu nebo název,  

- sídlo nebo umístění její organizační složky,  

- identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"),  

- označení statutárního orgánu žadatele,  

- jméno a trvalý pobyt osoby, která je statutárním orgánem, 
nebo osob, které jsou jeho členy,  

- způsob jednání jménem žadatele,  

- popřípadě jména osob jednajících jménem právnické osoby 
zapisované do obchodního nebo obdobného rejstříku před 
jejím vznikem. 

V případě naprosté většiny právnických osob se tyto údaje zapisují do 
veřejného rejstříku a registrující orgán si je tedy může bez problémů 
vyhledat. Vzhledem k elektronizaci veřejné správy lze předpokládat, že toto 
vyhledání dnes již musí fungovat zcela automaticky, navíc registrační orgán 
nepochybně stejně do rejstříků stejně nahlíží, aby si ověřil pravdivost údajů. 
Není tedy zřejmé, proč je žadatelům ukládána zcela nová administrativní 
povinnost (aktuální znění zákona navíc tento požadavek neobsahuje a DZ 
nevysvětluje, proč dosud nebylo poskytování těchto údajů potřebné). 
Předmětné ustanovení již nyní umožňuje, aby si úřad „vytáhl“ potřebné 
informace z katastru nemovitostí a rejstříku trestů, není tedy jasné, proč 
nelze zavést „propojení“ na ostatní rejstříky a informační systémy. 

Jistě mohou nastat situace, kdy si registrující orgán nemůže tyto informace 
zjistit. Zejména půjde o situace, kdy se žadatel do žádného rejstříku 
nezapisuje. Rovněž půjde o situace, kdy je o registraci žádáno ještě před 
vznikem právnické osoby (§ 127 občanského zákoníku). Takových případů 
však bude menšina a zákon může povinnosti stanovit pouze jim, není nutné 

Akceptováno 
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zatěžovat ostatní žadatele. 

Rovněž je třeba upozornit, že podle nového občanského zákoníku může být 
členem statutárního orgánu i právnická osoba. V takovém případě nelze 
požadovat její jméno a trvalý pobyt, ale název a sídlo. 

Požaduji vypuštění bodu 89 a úpravu § 79 tak, aby žadatelé museli 
dodávat pouze informace, které si veřejná správa nemůže opatřit jinak. 
V případě, že by výše uvedené připomínce nebylo vyhověno, požaduji 
upravit § 79 odst. 5 písm. a), aby zohlednil možnost, že členem 
statutárního orgánu je právnická osoba. 

Ministr pro 
lidská práva, 

rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
Ke službám pro osoby ohrožené domácím a genderově 
podmíněným násilím (nový § 60b) 

Navrhuji do návrhu zákona vložit nový paragraf § 60b zřizující novou 
sociální službu „Služba pro osoby ohrožené domácím a genderově 
podmíněným násilím“.  Tato služba by měla obsahovat tyto základní 
činnosti: sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při 
zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí. Tato 
služba by měla obsahovat tyto základní činnosti volitelné: výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, základní sociální poradenství, telefonická 
krizová pomoc, psychologická podpora. Zároveň by mělo být stanoveno, že 
společně se službou pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným 
násilím není možné registrovat jiný druh sociální služby tak, aby byla 
zajištěna specializace na případy domácího a genderově podmíněného násilí. 
Sociální služby pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným 
násilím jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. 

Návrh na specifikaci nové sociální služby reaguje na vysoký výskyt 
domácího násilí a dalších forem genderově podmíněného násilí nízkou 
dostupnost specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené tímto 
násilím. Na potřebu podpory specializace sociálních služeb pro osoby 
ohrožené těmito formami násilí (vzhledem ke specifickým potřebám) 
dlouhodobě poukazuje Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na 
ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Podpora specializace 
sociálních služeb na případy domácího a genderově podmíněného násilí je 
také nezbytná v souvislosti s naplňováním Úmluvy Rady Evropy o prevenci 
a potírání násilí na ženách a domácího násilí, kterou ČR podepsala v květnu 
2016. Návrh na specifikaci nové sociální služby také navazuje na úkoly 
v gesci MPSV plynoucí z Akčního plánu prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (zejm. úkoly č. 4 a 11).  

Nově navrženou sociální službu pro osoby ohrožené domácím a genderově 

Akceptováno částečně 
 
§ 60b bude vložen v následujícím znění: 
 

Služba pro osoby ohrožené genderově podmíněným 
násilím 

(1) Služba pro osoby ohrožené genderově podmíněným 
násilím je ambulantní, terénní nebo pobytová služba 
poskytovaná osobám ohroženým genderově podmíněným 
násilím, jako je zejména znásilnění, sexuální obtěžování nebo 
nebezpečné pronásledování.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
sociálně terapeutické činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
telefonická krizová pomoc.  
   (3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou 
pobytových služeb v zařízeních pro osoby ohrožené 
genderově podmíněným násilím obsahuje vedle základních 
činností uvedených v odstavci 2 tyto základní činnosti: 
poskytnutí ubytování, 
pomoc při zajištění stravy. 
(4) Je-li služba podle odstavce 1 poskytována v pobytové 
formě, nesmí být v rámci jednoho místa poskytování 
registrována jiná sociální služba v pobytové formě, s 
výjimkou pobytové formy sociální služby podle § 60.   
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podmíněným násilím je také nutné promítnout do § 34 a zařadit mezi sociální 
služby poskytované bez úhrady dle § 72. 

Požaduji do návrhu vložit následující nové ustanovení: 

§ 60b 
Služba pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím 

 
(1) Služba pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným 
násilím je ambulantní, terénní nebo pobytová služba poskytována 
osobám ohroženým domácím násilím a dalšími formami genderově 
podmíněného násilí, jako je zejména znásilnění, sexuální obtěžování či 
nebezpečné pronásledování.  
 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) sociálně terapeutické činnosti, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 
 
(3) Služba podle odstavce 1 poskytována formou pobytových služeb 
obsahuje vedle základních činností uvedených v odstavci 2 tyto základní 
činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) pomoc při zajištění stravy. 

 
(4) Základními činnostmi volitelnými jsou: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
b) základní sociální poradenství,  
c) telefonická krizová pomoc,  
d) psychologická podpora. 
 
(5) Službu podle odstavce 1 nelze kombinovat s jiným zařízením 
sociálních služeb.  

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
V § 79 požaduji vložit nový odstavec 9, který zní:  

„Součástí žádosti o registraci může být též odůvodněný požadavek na 
nezveřejňování údajů o právnické nebo fyzické osobě a jí poskytovaných 
službách v zařízení služby pro rodinu podle § 58 odst. 2 písm. a), azylovém 
domě anebo pobytové sociální služby poskytované v intervenčním centru 
nebo v zařízení pro krizovou pomoc, je-li to ve veřejném zájmu. Registrující 
orgán může rozhodnout, že je žádost důvodná a uvedené údaje k registraci 
nevyžadovat.“ 

Akceptováno jinak 
 
Proces registrace probíhá ve správním řízení a registrující 
orgán má právo v rámci správního řízení posoudit, zda je 
žádost odůvodněná či nikoli. (např. zohlednit, je-li to ve 
veřejném zájmu). 
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Současně je možné vypustit problematiku žádosti o utajení z § 79 odst. 5 
písm. d) 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
K § 85 – Registr poskytovatelů sociálních služeb 

Do § 85 požaduji za odstavec 5 vložit nový odstavec 6 (a následující 
odstavce přečíslovat), který zní:  

„V případech žádosti poskytovatele podle § 99, odst. 9 může registrující 
orgán udělit výjimku ze zveřejňování údajů, které poskytovatel ve svém 
návrhu specifikuje.“  

V návaznosti na nově zavedenou výjimku ze zveřejňování údajů bude nutné 
upravit následující odstavec v § 85:  

„(7 8) Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je povinen 
do elektronické podoby registru zapisovat ve lhůtě 15 dnů tyto údaje a jejich 
změny; to neplatí pro poskytovatele, kterým byla registrujícím orgánem 
udělena výjimka ze zveřejňování údajů: 

1.  údaje poskytovatele sociálních služeb (telefon, fax, adresu 
elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor 
datové schránky), 

2. kontaktní údaje místa poskytování sociální služby (telefon, fax, 
adresu elektronické pošty, adresu internetových stránek a 
identifikátor datové schránky), 

3. provozní dobu každého zařízení sociálních služeb nebo místa 
poskytování sociálních služeb, 

4. jméno vedoucího sociální služby.“ 

Vysvětleno 
 
Pokud bude žadateli o registraci umožněno utajení adresy, 
pak v aplikaci OK registr bude zveřejnění adresy 
„zablokováno“, tudíž nebude možné provádět ani změny 
poskytovatelem služby (dle § 85 odst. 7). 
 
 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
K § 87 odst. 2 – Veřejnost údajů registru 

§ 87 odst. 2 požaduji upravit následovně:  

„Registr je veřejným seznamem v části, která obsahuje údaje uvedené v § 79 
odst. 5 písm. a) až d) a v § 85 odst. 5 a 6 odst. 5 až 7 a informaci o výsledku 
provedené inspekce, bez uvedení údaje o datu a místě narození poskytovatele 
sociálních služeb, který je fyzickou osobou, a bez uvedení údajů, u kterých 
byla udělena výjimka ze zveřejnění podle § 99, odst. 9. místa zařízení, jde-
li o poskytování sociálních služeb v azylovém domě anebo poskytování 
pobytových sociálních služeb v intervenčním centru nebo zařízení pro 
krizovou pomoc, pokud byl tento požadavek uplatněn v žádosti o registraci; 
tyto údaje zveřejňuje ministerstvo v elektronické podobě způsobem 

Vysvětleno 
 
 
Snahou Ministerstva je zohlednit potřeby specifických 
služeb, jako je např. La Strada, avšak navržená úprava by 
přinesla riziko zneužití jak žadatelem o registraci tak 
registrujícím orgánem. V těchto specifických situacích platí 
stále možnost využití institutu veřejného zájmu.  
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umožňujícím dálkový přístup.“ 

Cílem navržených úprav je zajištění ochrany osob, kterým je sociální služba 
poskytována a bezpečnosti pracovníků. Návrhy vycházejí ze specifických 
služeb poskytovaných organizací La Strada Česká republika, která se zabývá 
obchodováním s lidmi a pracuje s velmi specifickou skupinou osob, 
ohrožených trestnou činností. La Strada pomáhá jednotlivcům a skupinám, 
kteří (často za pomoci policie) unikli kriminálním strukturám – pachatelům 
trestné činnosti. La Strada pomáhá se zajišťováním jejich nároků v trestním 
řízení a v reintegraci do běžné společnosti. Nepříznivá sociální situace těchto 
klientů vyžaduje, aby co nejméně identifikačních údajů o těchto službách 
bylo dostupných široké veřejnosti. Dostupnosti sociální služby 
(informovanosti) má být poskytovatel schopen dosáhnout přiměřeným 
způsobem. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I bod 108 Zásadní připomínka: 
K části první, čl. I, bodu 108 (§ 82 odst. 3 zákona o sociálních 
službách) 

Důvod, pro který je možno zrušit registraci okamžitě, je uveden v návrhu 
velmi obecně jako závažné nedostatky,  jejichž důsledkem je bezprostřední 
ohrožení zdraví a života osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. 
Považuji za nutné doplnit alespoň o demonstrativní výčet důvodů, pro které 
může být registrace zrušena, a to z důvodů právní jistoty a zabránění 
libovůle. 

Požaduji proto alespoň příkladmo vymezit důvody pro okamžité zrušení 
registrace.  

Vysvětleno 
 
Pojem „okamžité“ bude zrušen. Lhůta na vydání rozhodnutí 
se prodlouží na 30 dní podle správního řádu. 
 
Vložením demonstrativního výčtu závažných nedostatků by 
mohlo být zavádějící. Mohlo by dojít k mylnému vysvětlení, 
že se ustanovení týká pouze vyjmenovaných situací. Naopak 
je cílem úpravy snaha právě o pečlivé individuální posouzení 
jednotlivé situace. 
 
Jedná se o závažné situace, kdy hrozí ohrožení života a 
zdraví.  
 
 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I body 129 
a 130 

Zásadní připomínka: 
K části první, čl. I, bodům 129 a 130 (§ 92 – povinnosti obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností) 

V § 92 požaduji doplnit odst. d) 

„prostřednictvím sociálního pracovníka na území svého správního obvodu 
koordinuje poskytování sociálních služeb, a realizuje depistáž za účelem 
nabízení pomoci a činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé 
sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s 
krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem,“ 

Odůvodnění: 

Bezprostřední kontakt s potřebami obyvatel včetně těch, kteří pomoc sami 
nevyhledávají, je podmínkou mapování dostupnosti služeb potřebných v 

Akceptováno  
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území a základním vstupem pro kvalitní koordinaci a plánování. Zákon o 
sociálních službách realizaci depistáže prostřednictvím sociálních 
pracovníků sice umožňuje, ale explicitně neukládá. Vložení depistáže do § 
92 odst. d) garantuje cílené a včasné vyhledávání osob či skupin osob 
sociálním pracovníkem v terénu za účelem nabízení pomoci při řešení jejich 
nepříznivé sociální situace 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I bod 147 Zásadní připomínka: 
K části první, čl. I, bodu 147 (§ 99a a 99b zákona o sociálních 
službách - Nucená správa) 

Návrh ustanovení zcela pomíjí skutečnost, že dotčená sociální služba je ve 
většině případů jednou z mnoha vykonávaných činností subjektu - 
poskytovatele, kterým může být také územní samosprávný celek či samo 
ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu nebo státní příspěvkové 
organizace, viz vymezení „poskytovatelů“ podle § 6. Nucená správa 
„poskytovatele“ a převedení působnosti jeho statutárního orgánu na 
nuceného správce v uvedeném znění zasahuje výkon práv a povinností 
s dotčenou sociální službou nesouvisející.  

Předmětné ustanovení v rozporu s deklarovanou zásadou rovného zacházení 
nezavádí mechanismy nucené správy pro případy, kdy je poskytovatelem 
samo Ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu nebo státní 
příspěvkové organizace.  

Formulace, která opravňuje k uvalení nucené správy v § 99a, odst. 1 
v důsledku neplnění povinností poskytovatele sociálních služeb, které vede k 
„ohrožení života nebo zdraví osob, kterým poskytuje sociální služby, anebo 
porušení jejich základních lidských práv a důstojnosti“ umožňuje značnou 
libovůli správního uvážení Ministerstva zejm. v subjektivním posouzení 
ohrožení důstojnosti. 

Nucená správa má být mimořádným opatřením k nápravě, vedoucím 
k uvedení sociální služby do právně akceptovatelného stavu, v němž bude 
schopna naplňovat veřejný závazek, analogicky těmto zvláštním opatřením 
v jiných sektorech. Cílem nucené správy nemá být zrušení sociální služby, 
jak je uvedeno v § 99b, odst. 3. Dostatečným opatřením při zjištění 
závažných nedostatků,  jejichž důsledkem je bezprostřední ohrožení zdraví a 
života osob, je zavedení okamžitého zrušení registrace podle § 82, odst. 3, 
které lze vztáhnout pouze na předmětnou sociální službu.  

Požaduji proto uvedený bod vypustit.  

Vysvětleno 
 
Rozhodnutí o zavedení nucené správy bude vydávat 
ministerstvo. Na postup ministerstva je možné podat řádný 
opravný prostředek podle správního řádu, tedy podání 
rozkladu, následně je možné podat mimořádný opravný 
prostředek - správní žalobu, o které již rozhoduje soud, čímž 
bude dále zajištěna ochrana poskytovatele. 
 
Hlavním impulsem k realizaci myšlenky nuceného správce v 
oblasti poskytování sociálních služeb je potřeba zajištění 
ochrany základních lidských práv a svobod klientů v procesu 
poskytování sociální služby v případě, kdy inspekcí 
poskytování sociálních služeb jsou zjištěny nedostatky v 
takovém rozsahu, že není možné čekat na nápravu 
poskytovatelem na základě opatření, která jsou uložena v 
Protokolu o inspekci poskytování sociálních služeb v rámci 
zjištěných nedostatků. 
Institut nucené správy bude realizován v případě, kdy 
poskytovatel nebude naplňovat požadavky zákona o 
sociálních službách v procesu poskytování sociální služby, tj. 
v oblasti poskytování pomoci a podpory klientům dle jejich 
potřeb při zajištění základních činností, kvůli které využívají 
danou sociální službu, bude konat v rozporu se zájmy klienta 
v oblasti dodržování jejich základních práv a svobod 
takovým způsobem, že situace bude vykazovat známky 
ohrožení klienta poskytovatelem nastaveným způsobem 
poskytování sociální služby. 
Ohrožení klienta může být tímto působením poskytovatele 
zjištěno jak v oblasti psychické, tak v oblasti fyzické. 
Ohrožení v obou těchto oblastech vnímáme se stejnou 
důležitostí a ohrožují pro klienta, tedy pro osobu závislou na 
péči druhé osoby a tedy osobu křehkou a nejvíce ohroženou 
jakoukoliv formou zneužití. Zavedení ochrany klienta před 
uvedenou formou ohrožení zajistí to, že budou z titulu 
nuceného správce nastaveny okamžité kroky k nápravě a 
bude s minimální časovou prodlevou odstraněna příčina – 
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tedy konání poskytovatele ve výrazném rozporu se 
základními právy, svobodami a potřebami klienta.  
 
Nucený správce bude mít na základě rozhodnutí kompetenci 
a nástroje ke zjednání okamžité nápravy protizákonného 
konání poskytovatele dle zjištěných závažných pochybení v 
té oblasti, kde bude zjištěno závažné pochybení 
poskytovatele tak, aby bylo možno okamžitě zajistit 
odpovídající podporu a pomoc klientům bez porušování 
jejich základních práv a svobod. 
 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I bod 164 Zásadní připomínka: 
K části první, čl. I, bodu 164 (§107 odst. 5 zákona o sociálních 
službách) 

Ustanovení požaduji doplnit následovně: 

(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako 
zaměstnavatel dopustí správního deliktu tím, že nezabezpečí 
zaměstnanci další vzdělávání v rozsahu stanoveném v § 111. O správní 
delikt se nejedná v případě skončení pracovního poměru zaměstnance 
v průběhu kalendářního roku. 

Odůvodnění: Ustanovení v navrhovaném znění vymezuje jako správní delikt 
skutečnosti, které zaměstnavatel nemůže v plném rozsahu ovlivnit, resp. 
mohou vznikat zcela bez jeho zavinění. Dojde-li neplánovaně k ukončení 
pracovního poměru před datem sjednaným dle pracovní smlouvy, a toto 
skutečné ukončení pracovního poměru předchází termínům dalšího 
vzdělávání dle vzdělávacího plánu zaměstnance, nemůže zaměstnavatel 
fakticky dodržet podmínku poměrné části vzdělávání dosaženého za 
odpracované kalendářní měsíce (okamžité zrušení pracovního poměru, 
pracovní neschopnost při rizikovém těhotenství atd.), případně je nucen 
nehospodárně ve výpovědní době zaměstnance zajišťovat vzdělávání bez 
vazby na vzdělávací plán pro formální naplnění zákonného požadavku. 

Vysvětleno 
 
Jednalo by se o zneužitelný mechanismus vyvinění se ze 
sankcí. 
Zkušenost prokazuje, že uvedení zákonné povinnosti dalšího 
vzdělávání bez sankce samo o sobě pro dobrou praxi nestačí. 
Právě z uvedeného důvodu není tato povinnost u některých 
poskytovatelů plněna, přičemž ale rozvoj dovedností a 
odbornosti pracovníků v sociálních službách a sociálních 
pracovníků je klíčový z hlediska kvality služeb 
poskytovaných křehkým klientům. 
 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I  nad 
rámec návrhu 

Zásadní připomínka: 
K § 108 odst. 4 zákona o soc. službách. 

Toto ustanovení stanoví příslušnost v řízení o přestupcích. Považuji však za 
nevhodné, aby řízení o přestupku vedl úřad, jehož je přestupce 
zaměstnancem. Pokud je totiž takto rozhodováno, vzniká riziko tzv. 
systémové podjatosti, tj. podjatosti všech úředních osob v daném správním 
orgánu už ze samotné povahy věci. Nejvyšší správní soud přistupuje k této 
otázce velmi přísně (viz zejména rozsudek č.j. 1 As 89/2010 – 152 ze dne 
30. 1. 2013).  

Neakceptováno - rozpor 
 
Připomínka nad rámec návrhu.  
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Požaduji tedy úpravu § 108 tak, aby o přestupku nerozhodoval úřad, 
jehož je přestupce zaměstnancem. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I bod 171 Zásadní připomínka: 
K čl. I, bodu 171 (§ 111 odst. 1 zákona o sociálních službách  - Další 
vzdělávání sociálního pracovníka 

 Požaduji odst. 1 doplnit následovně: 

 (1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku 
v pracovním poměru další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za 
kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Pokud 
pracovní poměr sociálního pracovníka u téhož zaměstnavatele netrvá celý 
kalendářní rok, činí rozsah dalšího vzdělávání jednu dvanáctinu částky 
rozsahu uvedeného ve větě první za každý kalendářní měsíc trvání 
pracovního poměru. Pokud pracovní nebo služební poměr sociálního 
pracovníka u téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok nebo 
v případě omluvené nepřítomnosti v práci v rozsahu delším než 1 
kalendářní měsíc, krátí se rozsah dalšího vzdělávání o jednu dvanáctinu 
doby uvedené ve větě první za každý kalendářní měsíc trvání 
pracovního nebo služebního poměru, nejméně však činí za dobu trvání 
pracovního nebo služebního poměru 6 hodin, z toho nejméně 2 hodiny 
formou účasti v kurzech s akreditovaným programem. V případě 
nepřítomnosti v práci v rozsahu delším než jeden kalendářní měsíc se rozsah 
dalšího vzdělávání krátí o jednu dvanáctinu celkové částky rozsahu. 
Povinnost zabezpečení dalšího vzdělávání se nevztahuje na zaměstnance ve 
zkušební době. 

Odůvodnění: Ustanovení explicitně nestanovuje, zda se povinnost vztahuje 
pouze na pracovníky v pracovním poměru, nebo i v doplňkových formách 
pracovněprávního vztahu. V praxi vznikají odlišné výklady této povinnosti. 
V případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr by se jednalo o 
nepřiměřenou ekonomickou zátěž zaměstnavatele, zejm. tam, kde dohody 
pro potřeby ad hoc posílení kapacit služby, zástupu v případě nemoci apod. 
pokrývají větší část roku, ale realizují se pouze v rozsahu bagatelního počtu 
hodin.  

Vysvětleno 
 
I při nižším počtu odpracovaných hodin je stále tento 
pracovník ve vztahu s křehkým klientem, a bez patřičných 
kompetencí jej může poškozovat. 
 
Akceptujeme však připomínku některých míst, která se váže 
k povinnosti zajistit zaměstnanci minimálně 6 hodin 
vzdělávání ročně v případě kratšího pracovního poměru, a od 
tohoto požadavku ustupujeme. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I bod 178 Zásadní připomínka: 
K části první, čl. I bodu 178 (§113 odst. 1 zákona o sociálních 
službách – Předpoklady k výkonu inspekce poskytování sociálních 
služeb) 

Požaduji § 113 odst. 1 upravit následovně:  

(1) Předpokladem k výkonu inspekce poskytování sociálních služeb je 
plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odborná 

Vysvětleno 

Odborná způsobilost je specifikována v rámci odst. 2 
uvedeného § 113, tj. odborná kvalifikace je vysokoškolské 
vzdělávání v programech uznávaných pro výkon sociální 
práce.  

Praxi lze získat vždy pouze v rámci sociálních služeb, a to 
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způsobilost a nejméně 6 let praxe v oblasti poskytování sociálních 
služeb, z toho nejméně 3 roky výkonu činností sociálního pracovníka 
nebo pracovníka v sociálních službách  

Dále požaduji doplnění odstavce 4 specifikujícího odbornou způsobilost, 
která je v odst. 1 uvedena bez bližšího vymezení.  

Odůvodnění: 

Inspektor poskytování sociálních služeb je z ustanovení zákona rozhodujícím 
aktérem v hodnocení kvality, který musí být schopen kompetentně posoudit 
naplňování práv, etická dilemata, přiměřenost opatření vzhledem k věku 
klientů, potřebám a možnostem cílové skupiny u variabilních druhů služeb.  
S ohledem na tyto nároky, i ve srovnání s požadovanou úrovní kvalifikace 
ostatních pracovních pozic, jsou navrhované předpoklady nedostatečné. 3 
letá praxe v sociální práci (v případě, že 3 roky působil jako pracovník 
v sociálních službách se o sociální práci nemusí jednat, např. asistence 
v sebeobsluze není činností soc. práce) neodpovídá nárokům odbornosti a 
odpovědnosti inspektora. V návrhu se uvádí požadavek odborné způsobilosti, 
ta však na rozdíl ode všech ostatních pozic není specifikována. 

minimálně tři roky na pozici PSS nebo SP, což znamená, že 
tři roky praxe lze získat na jiné pozici v sociálních službách. 
V současné praxi na pozici inspektorů působí nemálo 
vedoucích pracovníků, včetně ředitelů, kteří by při 
požadavku praxe pouze na pozici sociálního pracovníka 
předpoklady nenaplnili, přesto kompetencemi pro výkon 
inspekce disponují. 

Stejně tak je předkladatel toho názoru, že vnímavost k 
právům klientů a k důstojnému přístupu je možné získat také 
na jiných odborných pozicích v sociální službě. Jako jistá 
"záruka" tohoto hodnotového přístupu je kvalifikace 
inspektora regulována získáním praxe v rozsahu alespoň tří 
let na pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v 
sociálních službách.  

  

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I bod 178 Zásadní připomínka: 
K části první, čl. I bodu 178 (§114 odst. 1 zákona o sociálních 
službách – Předpoklady k výkonu činnosti supervizora v sociálních 
službách 

Požaduji ustanovení upravit následovně:  

(3) Odbornou způsobilostí je vysokoškolské vzdělání získané studiem 
v magisterském studijním programu humanitního nebo sociálního 
zaměření, 6 let praxe vykonávané v odborných činnostech podle § 115 
odst. 1 nebo § 116a a absolvování nejméně dvouletého kurzu supervize 
v rozsahu 380 hodin supervizního výcviku. 

Odůvodnění: 

Finanční možnosti poskytovatelů a specifika/nároky odborného zpracování 
supervizních témat v soc. službách představují určité překážky v dostupnosti 
kvalitní supervize. Není účelné, ani předkladatelem odůvodněné, navyšovat 
tyto bariéry stanovením min. počtu hodin výcviku, jedná se o nadbytečnou 
regulaci. Na základě zpětných vazeb z terénu představuje tento požadavek 
pro některé z poskytovatelů v lokálním partnerství Agentury pro sociální 
začleňování omezení dostupnosti supervize, nebo navýšení finančního plnění 
za její výkon. Současně z návrhu/důvodové zprávy není zřejmé, jak 
předkladatel dospěl k uvedenému hodinovému a dvouletému rozsahu. 
Předkladatel se nezabýval navýšením finančních nároků v RIA (nárůst 
nákladů na cestovné supervizorů naplňujících požadavky při nedostatku 

Vysvětleno 
 
Počet hodin se snižuje na 170.  
Pro doplnění požadavku v souladu s ustanovením je 
nastaveno přechodné ustanovení.  
 
S ohledem na připomínky k tomuto ustanovení je požadavek 
na rozsah kurzu snížen na 170 hodin, číme požadavek splňuje 
převážná většina supervizorů. Náklady, které uvádí 
připomínkové místo, tak nebudou stoupat.  
 
V rámci přechodných ustanovení bude uplatněn zákaz 
retroaktivity, tedy bude doplněno ustanovení, že osoby, které 
jsou způsobilé poskytovat supervizi před datem účinnosti 
novely, budou způsobilé i po datu její účinnosti, přestože 
nebudou nově nastavené předpoklady splňovat.   
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kapacit v místě, navýšení odměny „kvalifikovanějšího supervizora“, 
příspěvek na navýšení vzdělávání do požadovaného rozsahu atd.) .  

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

Čl. I bod 184 Zásadní připomínka: 
K části první, čl. I, bodu 184 (§ 116a Další odborní pracovníci 
v sociálních službách) 

Předkladatel nově definuje pracovní pozice dalších odborných pracovníků, 
k nimž stanovuje podmínky odborné způsobilosti. RIA neobsahuje žádnou 
analýzu dostupnosti takto kvalifikovaných pracovníků pro oblast sociálních 
služeb, rovněž neobsahuje finanční dopady na poskytovatele zejm. 
poradenských sociálních služeb, kteří ponesou náklady na doplnění 
kvalifikace či navýšení mzdových nákladů. Podle informací z praxe 
představují uvedené požadavky významné komplikace zejm. v rozsahu 
výcvikových hodin, příp. v zápisu v seznamu certifikovaných 
psychoterapeutů profesní asociace psychoterapeutů. Uvedené požadavky je 
nutné vnímat v kontextu jednotlivých krajských metodik stanovení výše 
vyrovnávací platby. Některé kraje stanovují maximální výše vyrovnávací 
platby na úhradu osobních nákladů (např. Moravskoslezský kraj ve výši 30 
tis./měs. na přepočtený úvazek). Poskytovatel má tedy na jednu stranu 
omezovány možnosti výše úhrady osobních nákladů, na stranu druhou jsou 
kvalifikační požadavky spojeny s určitými finančními nároky, které 
specialisté odvozují od privátního sektoru. Uvedené ustanovení v praxi velmi 
pravděpodobně povede ke snížení dostupnosti specializované odborné 
pomoci. 

Vysvětleno 
Proběhla jednání s mnoha odbornými organizacemi, na 
základě těchto jednání došlo k navržení odborné způsobilosti 
dalších odborných pracovníků.  
Řada takto kvalifikovaných pracovníků již dnes v sociálních 
službách působí, avšak „skrytě“ na různých pozicích. Zákon 
nestanovuje poskytovatelům povinnost tyto odborníky 
zaměstnávat, ale vytváří legitimní možnost, aby byli členy 
multidisciplinárního týmu. 
 
K připomínce, která požaduje odstranit v §116 a) 
odstavec (3). Navrhované ustanovení podporuje zvyšování 
kvality sociálních služeb, neboť pracovníci, kteří v nich 
působí, by měli být alespoň v základním rozsahu v této 
problematice orientováni, protože také oni jsou ve vztahu ke 
klientům sociálních služeb. 
 
Ustupujeme z požadavku 24 hodin povinného vzdělávání pro 
další odborné pracovníky za rok a do novely zákona 
předkládáme 12 hodin povinného vzdělávání za rok (bez 
ohledu na druh pracovního poměru, tedy také DPP, DPČ…). 
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