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Návrh prováděcích právních předpisů 

 

I. 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

(vyhláška se vydává podle § 119 odst. 2 zákona o sociálních službách k provedení  

§ 35 odst. 2, § 79 odst. 8, § 99 odst. 3 a § 116 odst. 6) 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

§ 37 

(1) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (dále jen „kvalifikační 

kurz“) se uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích programů udělené ministerstvem na 

vysokých školách, vyšších odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních právnických 

a fyzických osob (dále jen „vzdělávací zařízení“). Podrobný popis kvalifikačního kurzu je 

uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.  

(2) Rozsah kvalifikačního kurzu je celkem 150 výukových hodin, přičemž 1 výuková 

hodina představuje 45 minut (dále jen „hodina“). Navýšení vyučovacích hodin o 20 % je 

možné pouze u kurzů zaměřených na činnosti pracovníků v sociálních službách v zemích EU 

(z důvodu rovnocennosti vzdělání v oblasti sociálních služeb v rámci EU). 

(3) Kvalifikační kurz se skládá ze tří částí – základní (teoretické) části, odborné praxe 

a semináře k odborné praxi. 

(4) Základní (teoretická) část kurzu představuje 102 hodin a obsahuje tyto tematické 

okruhy (dle kompetencí): 

a) měkké dovednosti, 

b) obecné dovednosti, 

c) odborné znalosti a dovednosti.  

(5) Tematické okruhy obsahují jednotlivé moduly, u kterých jsou stanovena dílčí 

témata, cílové kompetence a minimální časové dotace. 

(6) Odborná praxe představuje 40 hodin a probíhá v zařízení, které je registrovaným 

poskytovatelem sociálních služeb a které uzavřelo smlouvu o výkonu odborné praxe se 

vzdělávacím zařízením. Výběr pracoviště pro výkon odborné praxe a organizační zajištění 
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praxe provádí vzdělávací zařízení. Odborná praxe může probíhat u poskytovatele sociálních 

služeb, který je současně zaměstnavatelem účastníka kvalifikačního kurzu.  

(7) Seminář k odborné praxi představuje 8 hodin. 

(8) Vzdělávací zařízení stanoví garanta odborné praxe, tedy lektora, který zajišťuje 

účastníkům kurzu podporu při výkonu odborné praxe a dbá na kvalitu jejího plnění (dále jen 

„garant“). Garant zejména kontroluje absolvování odborné praxe účastníky kurzu, vede 

seminář k odborné praxi a vypracovává závěrečné hodnocení účastníků kurzu. Garant má 

minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a tříletou praxi v oblasti sociálních služeb. 

(9) Účastník kvalifikačního kurzu je povinen v průběhu praxe vést tzv. deník praxe, 

který připravuje vzdělávací zařízení. 

(10) Pro úspěšné absolvování kvalifikačního kurzu musí účastník splnit tyto 

podmínky: 

a) povinná účast v základní (teoretické) části kurzu minimálně 80 %, přičemž absence je 

řádně zdůvodněna a omluvena,  

b) absolvování odborné praxe v plném rozsahu (100 %) a semináře k odborné praxi v plném 

rozsahu (100 %), 

c) zpracování a odevzdání deníku praxe, 

d) úspěšné složení závěrečné zkoušky. 

(11) Závěrečná zkouška se skládá z těchto částí: 

a) písemný test, 

b) ústní zkouška, 

c) praktická zkouška. 

(12) Závěry zkušební komise a vyhodnocení průběhu závěrečné zkoušky jsou 

zaznamenávány do „Protokolu o výkonu závěrečné zkoušky“, přičemž protokol je vzdělávací 

zařízení povinno archivovat pro případnou kontrolu. 

(13) Účastník kvalifikačního kurzu má nárok na řádný termín a dva opravné termíny 

závěrečné zkoušky. 

(14) V kvalifikačním kurzu vyučují minimálně dva různí lektoři a minimálně jeden 

lektor figuruje jako případný zástupce pro případ nemoci apod. Lektor musí splňovat 

minimálně VOŠ vzdělání v oblasti vyučovaného tématu a minimálně 2 roky praxe v sociální 

oblasti, v modulech základní (teoretické) části „Právní minimum“ a „Základy poskytování 

první pomoci“ pak minimálně 2 roky praxe ve vzdělávání v sociální oblasti.  

 

 

§ 37a 

 Absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se nevyžaduje 

u fyzických osob, které získaly nejméně střední vzdělání v oborech vzdělání uvedených v 

příloze č. 4 k této vyhlášce. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. 

 

Obsah standardů kvality sociálních služeb 

 

Oblast garance sociální služby 

Kritéria k povinnosti podle § 88 písm. a) zákona: 

Kritérium a.1.1 Poskytovatel alespoň jedenkrát za dvanáct měsíců vyhodnocuje, zda způsob 

poskytování sociální služby odpovídá poskytovatelem popsaným způsobům řešení nepříznivé 

sociální situace, kterou má vymezenu v rozhodnutí o registraci. Hodnocení je zpracováváno 

písemně, obsahuje popis zjištěného stavu, případné nedostatky a způsob jejich nápravy, 

včetně stanovení termínu a odpovědného zaměstnance. Náprava je realizována v praxi. 

Kritérium a.1.2 Struktura, složení, kvalifikace a počet zaměstnanců odpovídají 

poskytovatelem řešení nepříznivé sociální situaci.  

Kritérium a.1.3 Poskytovatel naplňuje a alespoň jedenkrát za dvanáct měsíců písemně 

vyhodnocuje písemně zpracované vzdělávací plány zaměstnanců uvedených v § 115 písm. a) 

a b), § 116a a § 116b. Vzdělávací plány zaměstnanců jsou zpracovány v souladu s potřebami 

sociální služby a řešenou nepříznivou sociální situací osoby, které je poskytována sociální 

služba. 

Kritérium a.1.4 Poskytovatel má vytvořen a zaveden systém pro předávání informací mezi 

zaměstnanci o poskytování sociální služby, včetně informací o naplňování cílů spolupráce 

s osobou, které je poskytována sociální služba.  Poskytovatel má s ohledem na řešení 

nepříznivé sociální situace nastaveno, kdo má přístup k jakým informacím. 

Kritérium a.1.5. Poskytovatel se zabývá etickými problémy a dilematy, které vznikají při 

řešení nepříznivé sociální situace osoby v poskytované sociální službě, včetně návrhu 

možných způsobů jejich řešení. Toto dokládá ve svých písemných záznamech. 

 

 

Oblast procesu/průběhu poskytování sociální služby 

Kritéria k povinnosti podle § 88 písm. b) zákona: 

Kritérium b.1.1 Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro poskytování 

informací zájemci. Obsahem vnitřních pravidel jsou informace, které poskytovatel předává. 

Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje. 

Kritérium b.1.2 Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro jednání se 

žadatelem v souladu s řešenou nepříznivou sociální situací. Obsahem vnitřních pravidel je 

popis způsobu zjišťování nepříznivé sociální situace a informace, které poskytovatel předává. 

Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje. 
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Kritérium b.1.3 Poskytovatel z jednání se žadatelem zpracovává individuální písemný 

záznam. Obsahem záznamu je popis vyhodnocení nepříznivé sociální situace žadatele 

(poznámka: tj. soulad s kritérii pro vyhodnocení nepříznivé sociální situace žadatele), 

porovnané s  nepříznivou sociální situací, kterou poskytovatel řeší a dojednaný cíl spolupráce 

nebo důvod odmítnutí žadatele. 

Kritérium b.1.4 Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro odmítnutí žadatele 

ze zákonných důvodů. Obsahem vnitřních pravidel je popis způsobu informování žadatele o 

odmítnutí v souladu s řešenou nepříznivou sociální situací a popis způsobu vedení písemných 

záznamů o odmítnutí žadatele. Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje.   

Kritérium b. 1.5 Poskytovatel zjišťuje při jednání se žadatelem o službu sociální péče 

v pobytové formě, zda potřebnou podporu a pomoc nelze zabezpečit v přirozeném sociálním 

prostředí nebo prostřednictvím sociální služby poskytované terénní popřípadě ambulantní 

formou sociální službou. Toto dokládá individuálními písemným záznamem z jednání se 

žadatelem. 

Toto kritérium je závazné pouze pro poskytovatele pobytových sociálních služeb. 

Kritérium b.1.6 Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy 

o poskytnutí sociální služby. Obsahem vnitřních pravidel je způsob uzavírání smlouvy s 

ohledem na  nepříznivou sociální situaci osoby. Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje. 

 

Kritérium k povinnosti podle § 88 písm. c) zákona: 

Kritérium c.2.1 Poskytovatel vede písemnou evidenci odmítnutých žadatelů  

a eviduje důvod a datum odmítnutí. Součástí evidence jsou i písemné záznamy  

z jednání s odmítnutým žadatelem.  

 
 

Kritéria k povinnosti podle  § 88 písm. d) zákona: 

Kritérium d.4.1 Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro plánování a 

hodnocení poskytování sociální služby podle řešené nepříznivé sociální situace. Obsahem 

pravidel je popis způsobu plánování, zaznamenávání a hodnocení poskytování sociální 

služby. Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje. 

Kritérium d.4.2 Poskytovatel společně s osobou dojednává cíle spolupráce, průběh a rozsah 

poskytované sociální služby s ohledem na řešenou nepříznivou sociální situaci. O tomto jsou 

vedeny písemné záznamy. 

Kritérium d.4.3 Poskytovatel vede písemné individuální záznamy o průběhu poskytování 

sociální služby, na základě kterých hodnotí společně s osobou naplňování cílů spolupráce 

alespoň jedenkrát za šest měsíců. V případě jednorázového řešení nepříznivé sociální situace 
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osoby, které je poskytována sociální služba hodnocení ihned následuje. O výstupech z 

hodnocení naplňování cílů spolupráce vede poskytovatel písemné individuální záznamy. 

 

Oblast ochrany lidských práv a svobod 

Kritéria k povinnosti podle § 88 písm. e) zákona: 

Kritérium e. 1.1 Poskytovatel má vytvořen a zaveden systém pro předcházení situacím, 

v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení lidských práv 

a svobod. 

Kritérium e.1.2 

Poskytovatel zajišťuje respektování důstojnosti, soukromí a integrity osob, kterým je 

poskytována sociální služba v souladu s charakterem poskytovaných sociálních služeb. 

Toto kritérium je závazné pouze pro poskytovatele pobytových sociálních služeb. 

 

Kritérium k povinnosti podle § 88 písm. f) zákona: 

Kritérium f.2.1 Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání, 

vyřizování a písemnou evidenci stížností na poskytování sociální služby. Pravidla zohledňují 

řešenou nepříznivou sociální situaci osob. Obsahem vnitřních pravidel jsou informace o tom 

kdo, komu, jakým způsobem a v jaké formě může stížnost podat, kdo a jakým způsobem ji 

bude vyřizovat, stanovení lhůty pro vyřízení stížností a způsob evidence stížností. 

Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje.   

 

Oblast vedení dokumentace 

Kritéria k povinnosti podle § 88 písm. g) zákona: 

Kritérium g.1.1 Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro řízení 

dokumentace poskytované sociální služby. Obsahem vnitřních pravidel jsou informace o tom, 

kdo dokument zpracovává, schvaluje, reviduje jeho formální a věcnou správnost, nakládá s 

ním, pro koho je určen, místo uložení, požadavek datace, požadavek archivace a skartace dále 

struktura dokumentace. Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje. 

Kritérium g.1.2 Poskytovatel vede dokumentaci vzniklou při procesu poskytování sociální 

služby osobě. V případech, kdy to vyžaduje charakter služby, je dokumentace o průběhu 

poskytování sociální služby osobě vedena anonymně. 

Kritérium g.1.3 Poskytovatel umožňuje osobě nahlížet do dokumentace vzniklé při procesu 

poskytování sociální služby osoby, které je poskytována sociální služba, pořizovat z ní výpisy 

a kopie. 
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Oblast podpory osoby, které je poskytována sociální služba, ve využívání dalších 

veřejných služeb 

Kritérium k povinnosti podle § 88 písm. h) zákona: 

Kritérium h.1.1 Poskytovatel při řešení nepříznivé sociální situace osoby spolupracuje 

s dalšími veřejnými službami. Osobě umožňuje využívat přirozené sociální prostředí 

s ohledem na jeho řešenou nepříznivou sociální situaci, a to v souladu s projevem vůle osoby 

a možnostmi poskytovatele. Toto dokládá individuálními písemnými záznamy o průběhu 

poskytování sociální služby. 

 

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKYBM24L)



 

7 
 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. 

Obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu 

pro pracovníky v sociálních službách 

 

 

 

 

  

Absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se nevyžaduje u 

osob, které získaly vzdělání absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle 

jiného právního předpisu 40), 41) v oborech vzdělání zaměřených na:                      

 

charitativní služby 

pečovatelské služby 

pečovatelskou činnost 

pečovatelskou práci 

pedagogiku specifických činností ve volném čase 

pedagogiku volného času 

předškolní a mimoškolní pedagogiku 

sociálně právní činnost 

sociálně správní činnost 

sociálně výchovnou činnost 

sociální činnost 

sociální péči 

sociální pečovatelství 

sociální služby 

sociální vychovatelství 

sociálně pedagogickou asistenci 

Vychovatelství 

vychovatelství pro ústavy sociální péče    

výchovnou a humanitární činnost 

výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku 

 

40) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

  

41) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. 

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 

 

Obsah a časová dotace 

Základní (teoretická) část – celkem 102 hodin  

Pro každý tematický okruh a dílčí modul je stanovena minimální časová dotace, která celkem 

činí 90 hodin. Zbývající časovou dotaci (12 hodin) je možno dle potřeby rozdělit mezi 

jednotlivé okruhy a moduly. 

a) Měkké dovednosti 

minimální časová dotace – 10 hodin 

 

a) Měkké dovednosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 

 

1. 

Základy 

komunikace, 

komunikační 

dovednosti 

v přímé práci 

s uživatelem, 

asertivita 

 

minimálně  

4 hodiny 

 

 

 základy komunikace (verbální 

a nonverbální komunikace, 

význam interpersonální percepce 

v komunikaci apod.) 

 základní dovednosti pro práci 

s uživatelem – empatie, 

akceptace a autenticita 

(praktický nácvik) 

 základy komunikace 

v problémových situacích 

 základy asertivního jednání 

 týmová spolupráce a 

komunikace – význam 

dodržování pravidel týmové 

(skupinové) komunikace a její 

vliv na kvalitu interpersonálních 

vztahů 

 účastník kurzu se orientuje 

v jednotlivých aspektech 

komunikace a uvědomuje si 

praktický význam verbální  

a neverbální složky komunikace 

 je seznámen se základními 

dovednostmi pro práci 

s uživatelem – empatií, akceptací 

a autenticitou 

 uvědomuje si rozdíl mezi 

komunikací agresivní, asertivní, 

pasivní a manipulativní 

 orientuje se v pravidlech týmové 

spolupráce, komunikace a je 

schopen tato pravidla aplikovat 

v praxi 

 

2. 

Zvládání 

psychické zátěže 

a stresu, 

 psychická zátěž a stres, 

problematika náročných 

životních situací 

 zdravotní důsledky stresu 

 syndrom vyhoření 

 vnitřní a vnější zdroje zvládání 

 účastník má základní přehled 

o problematice psychické zátěže 

a stresu u pracovníků 

pomáhajících profesí, 

souvisejících náročných životních 

situacích a zdravotních důsledcích 
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a) Měkké dovednosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 

psychohygiena 

 

minimálně 

6 hodin 

 

 

stresu, psychohygiena 

 úvod do relaxačních technik 

včetně praktického nácviku 

vybraných technik 

stresu 

 má základní dovednosti 

k efektivnějšímu zvládání 

zátěžových situací a stresu v 

každodenním a profesním životě  

 má základní teoretické znalosti 

a praktické dovednosti z oblasti 

relaxačních technik  

 

b) Obecné znalosti 

minimální časová dotace – 22 hodin 

 

b) Obecné znalosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 

 

1. 

Právní 

minimum   

 

minimálně 

4 hodiny 

 

 systém sociálního zabezpečení 

(pojistný a nepojistný systém) 

 právní způsobilost (způsobilost 

k  právům a povinnostem  

a způsobilost k právním úkonům 

 opatrovnictví uživatele 

(odpovědnost a praktické 

provádění opatrovnictví) 

 systém sociálně-právní ochrany 

dítěte 

 mlčenlivost v sociálních 

službách 

 účastník kurzu má základní 

přehled o systému sociálního 

zabezpečení v ČR a zná úlohu 

sociálních služeb v tomto systému 

 je schopen specifikovat druhy 

právní způsobilosti a principy 

opatrovnictví dle platné právní 

úpravy 

 má základní informace o systému 

ochrany práv dětí a jejich 

naplňování v sociální službě 

 

2. 

Zákon č. 

108/2006 Sb., o 

sociálních 

službách  

 

minimálně  

6 hodin 

 příspěvek na péči a možnosti 

jeho využití 

 druhy sociálních služeb 

 registrace a nároky vstupu do 

systému 

 povinnosti poskytovatele 

a standardy kvality (zaměření na 

plnění individuálního plánu 

pracovníkem v sociálních 

službách, případový proces) 

 provádění inspekcí 

 kvalifikace v sociálních službách 

 účastník kurzu se orientuje 

v jednotlivých druzích sociálních 

služeb podle platné právní úpravy  

 je schopen definovat podstatu, 

účel a možnosti poskytování 

příspěvku na péči 

 má základní přehled o 

povinnostech poskytovatele 

sociálních služeb včetně 

podmínek registrace sociální 

služby 

 má základní přehled o 

případovém procesu s uživatelem 
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b) Obecné znalosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 

 

 

služeb a zná roli a kompetence 

pracovníka v sociálních službách 

při plnění individuálního plánu  

 

3. 

Etika, lidská 

práva a 

důstojnost, 

současné pojetí 

kvality života  

 

minimálně  

6 hodin 

 

 

 etické kodexy 

 etická dilemata v sociálních 

službách (včetně praktických 

příkladů) 

 základní lidská práva a jejich 

ochrana v sociální službě 

 odpovědnost poskytovatele  

a právo uživatele na rozhodnutí  

a přiměřené riziko 

 pojetí kvality života z pohledu 

sociální služby a z pohledu 

uživatele 

 možnosti snižování závislosti  

na sociální službě, zvyšování 

kvality života a pomoc při 

sociálním začlenění (znovu 

začlenění) uživatelů sociálních 

služeb 

 deinstitucionalizace a 

transformace ústavní péče 

 zneužívání a týrání (druhy, 

identifikace, prevence a pomoc 

uživatelům týraným a 

zneužívaným, specifika u osob 

se zdravotním postižením, dětí, 

žen, seniorů) 

 účastník kurzu si uvědomuje 

etické aspekty poskytování 

sociální služby a možná dilemata, 

která s tím souvisejí 

 má základní přehled o právech, 

která jsou vymezena listinou práv  

a svobod, a o možném porušení 

práv v sociální službě 

 je schopen popsat současné pojetí 

kvality života očima uživatele, 

očima sociální služby a očima 

standardů kvality sociální služby 

 umí vysvětlit podstatu procesu 

deinstitucionalizace a 

transformace ústavní péče 

 je schopen v rámci poskytování 

sociální služby pomáhat 

uživatelům v procesu sociálního 

začleňování 

 

4. 

Základy 

poskytování 

první pomoci 

 

minimálně 

6 hodin 

 

 

 základní pojmy z oblasti 

somatologie 

 nejčastější akutní stavy a 

zdravotní komplikace u uživatelů 

sociálních služeb (se zaměřením 

na osoby se zdravotním 

postižením a seniory) 

 úrazy, poranění pohybového 

aparátu a krvácivé stavy 

 poruchy vědomí a protišoková 

opatření 

 základy poskytování první 

pomoci – resuscitace (praktický 

nácvik) 

 účastník kurzu má základní 

přehled o nejčastějších 

zdravotních komplikacích u 

uživatelů sociálních služeb 

(selhání životních funkcí, 

poranění, neúrazové náhlé stavy),  

a je schopen ve své praxi 

aplikovat možná řešení  

 je vybaven základními znalosti 

a dovednostmi potřebnými pro 

poskytování „předlékařské“ první 

pomoci (kardiopulmonární 

resuscitace, zástava krvácení, 

první pomoc při záchvatech, 

úrazech) 
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c) Odborné znalosti a dovednosti 

minimální časová dotace – 58 hodin 

 

c) Odborné znalosti a dovednosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 

 

1. 

Základy péče 

o nemocné, 

základy hygieny 

 

minimálně 

4 hodiny 

 

 

 zdravotní rizika a jejich prevence 

(nutriční deficity, akutní a 

chronické rizikové stavy, pády 

seniorů apod.) 

 problematika bolesti a zásady její 

léčby 

 kvalita života uživatelů 

v paliativní a hospicové péči 

 základy hygieny – šíření nákazy, 

druhy dezinfekce, hygienické 

předpisy, rizika v sociálních 

službách 

 činnosti pracovníka v sociálních 

službách ve vztahu k nemocným 

a jeho kompetence  

 účastník dokáže rozeznávat 

zdravotní rizika při poskytování 

služby ve vztahu k nemocným, 

zná svoje kompetence 

 uvědomuje si význam a smysl 

paliativní a hospicové péče při 

zlepšování kvality života 

umírajících 

 má základní znalosti a dovednosti 

z oblasti hygieny, dezinfekce 

a sterilizace v domácnostech 

i v rezidenčních zařízeních 

 

2. 

Základy výuky 

péče 

o domácnost, 

podpora vedení 

běžného 

způsobu života 

 

minimálně 

4 hodiny 

 

 zajištění péče a chodu 

domácnosti s ohledem na 

potřeby uživatele 

 úprava prostředí a bezpečnost 

bytu (včetně řešení modelových 

příkladů z praxe) 

 kompenzační pomůcky (např. 

pro usnadnění pohybu, 

sebeobsluhu, hygienu) a jejich 

financování 

 dávky pro osoby se zdravotním 

postižením, seniory a další 

specifické skupiny 

 pomoc při uplatňování práv, 

zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, 

vytváření základních sociálních 

a společenských kontaktů 

 účastník kurzu se orientuje 

v potřebách uživatelů, které jsou 

nutné pro optimální a bezpečné 

uzpůsobení domácího prostředí 

 má základní znalosti o druzích 

kompenzačních pomůcek 

a možnostech jejich financování 

 má základní přehled o dávkách 

pro osoby se zdravotním 

postižením, seniory a další 

specifické skupiny a možností 

jejich získávání 

 je schopen uživatele podporovat 

v jejich samostatnosti, 

soběstačnosti a integraci do 

společnosti 

 

3. 

Aktivizační, 

vzdělávací 

a výchovné 

techniky 

 základní seznámení s 

aktivizačními a stimulačními 

technikami, které jsou využitelné 

v sociálních službách 

 možnosti využití prvků 

terapeutických technik, 

spolupráce s odborníky a limity 

 účastník kurzu má základní 

přehled o možnostech posilování 

aktivizace, stimulace a 

vzdělávání/výchovy u cílových 

skupin sociálních služeb 

 má základní informace 

o terapeutických technikách 
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c) Odborné znalosti a dovednosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 

v sociálních 

službách 

 

minimálně 

6 hodin 

 

 

využití v sociálních službách 

(např. ergoterapie, fyzioterapie, 

Bazální stimulace, zooterapie, 

arteterapie, snoezelen apod.) 

 aktivizační techniky specifické 

pro práci se seniory (např. 

reminiscenční terapie apod.) 

 podpora rozvoje/udržení 

praktické gramotnosti, používání 

techniky a moderních 

technologií 

 finanční gramotnost 

 možnosti dalšího (celoživotního) 

vzdělávání klientů sociálních 

služeb 

v sociálních službách a je schopen 

aplikovat vybrané dílčí aktivity 

nebo přístupy ve své práci, včetně 

znalosti limitů a rizik 

 má základní kompetence pro 

podporu uživatelů při osvojování 

finanční gramotnosti a základní 

znalosti pro podporu uživatelů 

v oblasti celoživotního vzdělávání 

 

4. 

Psychiatrické 

minimum 

 

minimálně 

6 hodin 

 

 

 základní druhy duševních poruch  

a jejich projevy: psychózy 

(schizofrenie, bipolární afektivní 

porucha, depresivní porucha), 

neurózy (úzkostné a reaktivní 

poruchy), organické poruchy 

(demence, delirium a mentální 

retardace) 

 akutní a krizové stavy v 

psychiatrii, projevy a základní 

opatření, principy krizové 

intervence 

 současné možnosti léčby 

duševních poruch a systém péče 

o osoby s duševním 

onemocněním 

 specifika práce s uživatelem 

s duševním onemocněním 

v sociálních službách 

 účastník kurzu má základní 

přehled o nejčastějších duševních 

poruchách, jejich projevech 

a možnostech léčby v současnosti 

 je seznámen se základními 

příznaky duševních poruch  

 dokáže rozpoznat alarmující 

příznaky zhoršeného psychického 

stavu vyplývající z duševních 

poruch 

 zná principy základních opatření 

u krizových stavů včetně 

možností odborné pomoci 

 

5. 

Specifika práce 

se seniory 

 

minimálně 

8 hodin 

 stáří a stárnutí, změny ve stáří 

(biologické, psychické, sociální) 

 potřeby seniorů a jejich 

naplňování (sociální potřeby, 

fyzické bezpečí, sexualita apod.)  

 možnosti využití sociálních 

služeb 

 specifika práce se seniory 

s nejčastějšími onemocněními 

(Alzheimerova choroba, cévní 

mozková příhoda, ischemická 

choroba srdeční, onemocnění 

 účastník kurzu má základní 

informace o procesu stárnutí 

a specifických potřebách seniorů 

 je schopen prakticky aplikovat 

získané znalosti při podpoře 

seniorů a realizaci komplexní 

péče o ně 

 má základní znalosti 

o nejčastějších onemocněních 

seniorského věku a jejich 

důsledcích pro poskytování 

sociálních služeb, včetně rizik 
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c) Odborné znalosti a dovednosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 

pohybového aparátu) 

 rizika při práci se seniory  

vyplývajících ze stavu uživatele 

 

6. 

Specifika práce 

s osobami se 

zdravotním 

postižením  

 

minimálně 

16 hodin 

 

 

 

 osoby se zdravotním postižením  

a dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem u nás 

(základní přehled a pojmy) 

 ucelená rehabilitace osob se 

zdravotním postižením 

v sociálních službách 

 základní klasifikace zdravotních 

postižení  

 dlouhodobě nepříznivý zdravotní 

stav (nejčastější příčiny, 

specifika v sociálních službách, 

rizika vyplývající ze zdravotního 

stavu) 

 specifika práce s osobami 

s mentálním postižením (včetně 

problematiky sexuality) 

 specifika práce s osobami 

s tělesným postižením 

 specifika práce s osobami se 

smyslovým postižením 

 specifika komunikace, včetně 

základů alternativní 

a augmentativní komunikace  

 ochrana práv osob se zdravotním 

postižením, úmluvy o právech 

osob se zdravotním postižením 

 účastník kurzu má základní 

přehled o nejčastějších příčinách 

zdravotního postižení a základní 

informace o realizaci ucelené 

rehabilitace v rámci sociálních 

služeb 

 pozná specifika jednotlivých 

zdravotních postižení a jejich 

dopady na poskytování služby 

 dokáže zohlednit specifika 

jednotlivých zdravotních 

postižení v denní praxi 

a plánování služeb 

 orientuje se v problematice 

ochrany práv a zná rizika 

porušování těchto práv u osob se 

zdravotním postižením 

 má základní přehled o specificích 

komunikace a dokáže využívat 

prvky alternativní a 

augmentativní komunikace 

 

7. 

Specifika práce 

s rizikovými 

skupinami 

 

minimálně 

8 hodin  

 

 

 základní přehled, charakteristika 

a specifika rizikových cílových 

skupin (osoby v sociální krizi, 

osoby ohrožené závislostmi, děti 

ohrožené sociálním vyloučením 

apod.) 

 sociální služby (nízkoprahové 

služby, komunitní práce aj.) pro 

rizikové skupiny a jejich 

specifika, ve srovnání s ostatními 

sociálními službami 

 základní poradenství – klíčové 

oblasti 

 specifika intervenčních přístupů 

při práci s rizikovými skupinami 

v sociálních službách 

 význam spolupráce a návaznosti 

 účastník kurzu má základní 

přehled o typologii rizikových 

skupin a jejich specifických 

charakteristikách 

 je schopen vysvětlit poslání 

a význam sociálních služeb pro 

rizikové skupiny, jejich možnosti 

a omezení 

 orientuje se v různých 

intervenčních přístupech při práci 

s rizikovými skupinami 
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c) Odborné znalosti a dovednosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 

 

 

 

 

na další sociální služby  

 odbornost a kompetence 

pracovníka v intervenčních 

službách 

 

8. 

Rizika při 

poskytování 

služby a jejich 

zvládání 

 

minimálně 

6 hodin 

 

 

 

 

 rizikové situace v sociálních 

službách, práce s rizikem a jeho 

minimalizace, rizikový plán 

 agresivita a její příčiny, možnosti 

zvládání (včetně řešení 

modelových příkladů z praxe) 

 problematika využití 

restriktivních opatření 

v sociálních službách (dle platné 

legislativy) 

 možnosti využití úprav prostředí 

a technických pomůcek pro 

minimalizaci rizik 

 účastník kurzu má základní 

informace o rizikových situacích, 

dokáže je identifikovat a nacházet 

možnosti prevence a řešení či 

minimalizace rizikových situací 

 orientuje se v pravidlech pro 

využití restriktivních opatření 

v souladu s platnou legislativou a 

dokáže je aplikovat v praxi 

 umí při poskytování a plánování 

péče zohlednit nejčastější 

specifická rizika u jednotlivých 

skupin klientů 
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. 

 

Nepříznivé sociální situace 

 

1. Nepříznivé sociální situace pro služby sociální péče 

 

a) Nesaturovaná potřeba péče z důvodu věku 

b) Nesaturovaná potřeba péče z důvodu zdravotního postižení 

c) Nesaturovaná potřeba péče z důvodu jiného dlouhodobého nepříznivého 

zdravotního stavu 

d) Nesaturovaná potřeba péče z důvodu závislosti na návykových látkách  

e) Nesaturovaná potřeba péče z důvodu rizikového způsobu života 

f) Nesaturovaná potřeba péče z důvodu sociálního statusu, který podle zákona o 

sociálních službách opravňuje využívat péči zdarma 

 

2. Nepříznivé sociální situace pro služby sociální prevence a sociálního poradenství 

 

a) Akutní krizová situace v oblasti materiální, vztahové, intrapsychické 

b) Rizika sociálního vyloučení spojená s bydlením 

i. ztráta bydlení 

ii. riziko ztráty bydlení 

c) Rizika sociálního vyloučení spojená s příslušností k 

i. Etnické či národnostní menšině 

ii. Sociálně vyloučené lokalitě 

d) Rizika sociálního vyloučení, jako důsledek rizikového způsobu života 

i. Závislosti či ohrožení závislostí na návykových či omamných 

psychotropních látkách 

ii. Práce v sexbyznysu 

iii. Páchání trestné činnosti a jejích právních následků 

iv. Závislosti na sociálních dávkách 

e) Rizika sociálního vyloučení plynoucí z ohrožení práv a zájmů zletilé osoby násilnou či 

trestnou činností jiné fyzické osoby 

i. Oběti obchodu s lidmi 

ii. Oběti komerčního sexuálního zneužívání 

iii. Oběti domácího násilí 

iv. Oběti genderově podmíněného násilí 

v. Oběti další trestné činnosti 

vi. Oběti týrání, zneužívání a zanedbávání, pokud se nestávají klienty 

SPOD 

f) Rizika spojená s tíživou materiální či psychosociální situací vyplývající z obtížné 

orientace v systémech půjček a vymáhání dluhů, sociálním systému, systémech 
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pracovního, rodinného, občanského a cizineckého práva, případně jiných z hlediska 

sociálního vyloučení relevantních právních norem; 

g) Ohrožení práv a řádného vývoje dětí nebo celistvosti či funkčnosti rodiny 

i. Nedostatek rodičovských kompetencí ve výchově či péči o děti 

ohrožující práva či řádný vývoj dítěte 

ii. Výchovné problémy dětí ohrožující jejich řádný vývoj, které rodiče 

nedokážou bez pomoci překonat 

iii. Ohrožení práv či řádného vývoje dítěte společensky nežádoucími jevy  

iv. Vztahové problémy v rodině ohrožující celistvost či funkčnost rodiny 

v. Pobyt dítěte v zařízení ústavní nebo ochranné výchovy ve službě pro 

rodinu 

h) Rizika spojená se sníženou soběstačností a následným sociálním vyloučením.  

i) Rizika sociálního vyloučení z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby  
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. 

 

Popis realizace poskytování sociálních služeb 

 

Náležitosti popisu realizace poskytování sociálních služeb: 

(1) Popis, jak bude sociální služba reagovat na společenskou zakázku na území. Například 

potvrzením o zařazení služby do střednědobého plánu.  

(2) Popis, jak územní působnost (obslužnost) sociální služby a časová dostupnost sociální 

služby odpovídá společenské zakázce. 

(3) Popis, jakým způsobem je sociální služba v souladu se zřizovacími dokumenty 

poskytovatele sociálních služeb.  

(4) Popis jednotlivých činností a úkonů s ohledem na nepříznivou/é sociální situací/e, která je 

uvedená v rozhodnutí o registraci. Jedná se o popis činností a úkonů, které sociální služba 

bude poskytovat s ohledem na specifika vybrané nepříznivé sociální situace. U jednotlivých 

činností a úkonů uvést pracovní pozici, které jej provádí.  

(5) Popis materiálně technického zajištění služby v souladu s nepříznivou sociální situací, 

která je uvedena v žádosti o registraci. Tato část se nevztahuje na sociální služby sociální péče 

poskytované pobytovou formou, pro které je nastaven tzv. materiálně technický standard. 
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II. 

Návrh vyhlášky o minimálních materiálních a technických podmínkách poskytování 

sociálních služeb 

(vyhláška se vydává podle § 119 odst. 2 zákona o sociálních službách 

k provedení § 79 odst. 8) 

 

ČÁST PRVNÍ  

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

 

Materiálně technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou 

(1) Materiálně technické vybavení sociálních služeb musí být v souladu s ustanovením § 2 

zákona o sociálních službách, tedy „musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich 

samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání 

nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování“. 

(2) Materiálně technický standard popisuje nemovitost a její kapacitu, movité věci, 

materiální vybavení sociální péče poskytované pobytovou formou. 

(3) Materiálně technický standard je posuzován při registraci následujících druhů 

sociálních služeb: 

a) domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře, 

b) domovy sociální péče, 

c) chráněné bydlení,  

d) odlehčovací služba v pobytové formě,  

e) domovů pro děti na přechodnou dobu. 

 (4)  Materiálně technický standard se zabývá základní činností a úkony sociální služby 

„poskytnutí ubytování“: 

a) ubytování, 

b) úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. 

 

(5) Žadatel o registraci je povinen mít zpracována vnitřní pravidla provozu zařízení 

sociálních služeb v souladu s materiálně technickým standardem. Vnitřní pravidla jsou 

žadatelem o registraci předkládána jako jeden z podkladů k naplnění podmínky registrace dle 

§ 79, odst. 1 písm. f). 

 

(6) Pro užívání stavby pro účely poskytování sociální služby je nutný kolaudační souhlas, 

resp. změna v účelu užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), a prováděcích právních předpisů. 
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Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby 

(§ 122 odst. 3 stavebního zákona). Kolaudační souhlas obsahuje mimo jiné i druh, účel stavby 

a vymezení účelu užívání stavby. Např. druh: rodinný dům, účel stavby: bydlení, vymezení 

účelu užívání stavby: Domov pro osoby se zdravotním postižením.  

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas na základě závěrečné kontrolní prohlídky, kde 

přezkoumá stavbu podle § 122 odst. 3 stavebního zákona.  

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví (§ 15 – § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, 

vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

Výjimky z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona) jsou 

možné pouze v případech, kdy to zákon výslovně umožňuje a jen pokud se tím neohrozí 

bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby (§ 169 odst. 2 

stavebního zákona). 

V případě chráněného bydlení, kdy nemovitost není majetkem poskytovatele, považuje se za 

dostačující nájemní smlouva mezi majitelem nemovitosti a poskytovatelem.  

 

(7) Budova, ve které je poskytována služba sociální péče v pobytové formě, nesmí být 

v bezprostřední blízkosti jiné služby sociální péče poskytované v pobytové formě s cílem 

předcházení segregace klientů sociálních služeb. Bezprostřední blízkostí se pro účely tohoto 

standardu považuje shodná ulice nebo ulice tuto ulici protínající.  

(8) Velikost pokojů 

V souladu s § 10 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

(9) Bezbariérovost 

Pravidla bezbariérovosti se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb. 

a) Je stanoveno, že v případě, že je okruhem osob, pro které je sociální služba určena 

zvoleno „osoby s tělesným postižením“ nebo „kombinované zdravotní postižení“ je 

povinnost zajistit bezbariérovost také vnitřních prostor budovy dle potřeb a možností 

klientů 

b) Ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením jsou všechny prostory 

domácností, objektu a jeho okolí bezbariérově upraveny pro umožnění pohybu lidem 

s vysokou mírou podpory. Ve službě týdenní stacionář jen v případě, že poskytuje 

služby lidem s vysokou mírou podpory. Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební 

úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační pomůcky 

c) Velikost vnitřních dveří musí být větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, 

kvůli přesunu klientů upoutaných na lůžko. 
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(10) Dostupnost - zajistit podmínky (např. auto, zpřístupnění veřejné dopravy) pro možnost 

využití veřejných služeb a dostupnost služby i pro běžný společenský kontakt. V případě 

poskytování služeb lidem s vysokou mírou podpory je vhodné auto s bezbariérovou úpravou. 

(11) Kouření  

Ve všech prostorech, kde je povoleno kouřit, jsou instalovány textilní záclony, závěsy  

a čalouněné materiály vyhovující z hlediska zápalnosti.  

(12) Druhy sociálních služeb, pro které je určen materiálně technický standard, jsou 

poskytovány formou bydlení v domácnosti. Součástí domácnosti jsou následující prostory: 

a) Domácností se pro účely standardu považuje: prostor, který společně obývají osoby, 

které zde společně žijí a hospodaří. 

b) Každá domácnost musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských 

potřeb na stejném principu, jako v běžné domácnosti.  

c) Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy 

domácnosti, obytné prostory mají osobní charakter.  

d) Součástí jedné domácnosti chráněného bydlení je: 

1. kuchyň či kuchyňský kout, s vybavením: chladničkou, ve které má každý 

klient přidělen prostor o minimální ploše ….m3, rychlovarnou konvicí a 

mikrovlnnou troubou. V prostoru kuchyně je umístěn stůl a židle pro možnost 

společného stravování.  

2. uzamykatelná koupelna, v případě, že jsou okruhem osob osoby s tělesným 

postižením, jsou v prostoru sprchy na zdi upevněna opěrná madla, podlaha má 

protiskluzný povrch. Dveře do koupelny se otevírají ven z koupelny a mají 

možnost nouzového otevření zvenku (zabránění možné blokaci dveří v případě 

náhlé zdravotní indispozice), 

3. záchod – umístěný v samostatné uzamykatelné místnosti nebo jako součást 

koupelny. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo 

z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě (§ 10 odst. 6 vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby), dveře do místnosti se 

otevírají ven a mají možnost nouzového otevření zvenku (zabránění možné 

blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice), 

4. společnou místnost, která slouží ke společnému setkávání klientů navzájem a 

klientů s návštěvami, je možné tuto místnost spojit s kuchyní 

5. místnost s pračkou a prostorem pro usušení drobného prádla 

6. uzamykatelný pokoj jednolůžkový či dvoulůžkový pro klienty; v případě, že 

z hlediska potřeb a možností klienta není vhodné zajistit uzamykatelný pokoj, 

je vybavením pokoje uzamykatelná skříň či zásuvka pro uzamčení osobním 

věcí klienta dle jeho přání.  

7. součástí budovy, ve které je sociální služba poskytována, je prostor pro zázemí 

zdravotní péče včetně základního vybavení, je-li zdravotní péče vykonávána 

vlastními zaměstnanci poskytovatele. 

 (13) Hasicí přístroj 
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V domácnosti, nebo jejím nejbližším okolí je dostupný hasicí přístroj. Nejbližším okolím 

se pro účely umístění hasicího přístroje rozumí domácnost nebo patro v budově. 

(14) Technicko-provozní vlastnosti bytu 

a) V pokojích musí být zajištěn přístup k topení, tak by bylo možné jej regulovat 

klientem. Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možnost zastínit okna 

proti přímému slunečnímu svitu, opět musí být zajištěn přístup k oknu tak, aby měl 

klient možnost jej zastínit, případně otevřít pro potřebu větrání.  

b) Klient má celodenní přístup k teplé a studené vodě. 

c) Klient má k dispozici minimálně jednu elektrické zásuvky k vlastnímu využití. 
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