
IV. 

 

Platné znění částí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, s vyznačením navrhovaných změn 

 

ČÁST ŠESTÁ 

NÁLEŽITOSTI PRŮKAZU ZAMĚSTNANCE OBCE A ZAMĚSTNANCE KRAJE 

OPRÁVNĚNÉHO K VÝKONU ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 

§ 39 

 Průkaz zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

jako sociální pracovník a zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu jako sociální 

pracovník, kterým se prokazuje při vstupu do obydlí za účelem vykonávání činností sociální 

práce, obsahuje tyto náležitosti: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zaměstnance, 

c) fotografii zaměstnance, 

d) označení „sociální pracovník“, 

d) označení příslušného úřadu, který průkaz vydal, otisk úředního razítka a podpis vedoucího 

zaměstnance, 

e) dobu platnosti průkazu. 

 

ČÁST SEDMÁ 

 

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ A STRUKTURU STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU 

ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KRAJE 

 

§ 39a 

 

Tato vyhláška stanoví základní náležitosti obsahu a podmínek pro zpracování 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje (dále jen „střednědobý plán“).  
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§ 39b 

Vymezení některých pojmů 

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) cílovou skupinou okruh oprávněných osob, které mohou být příjemci sociální 

služby,  

b) monitorováním střednědobého plánu sledování naplňování věcných a finančních 

ukazatelů, a to zpravidla jedenkrát ročně, 

c) hodnocením zajištění nezávislého posouzení stavu či průběhu naplňování 

střednědobého plánu z hlediska plnění cílů či opatření. 

 

§ 39c 

Organizační struktura procesu plánování rozvoje sociálních služeb kraje 

 

(1) Organizační strukturu procesu plánování rozvoje sociálních služeb kraje tvoří 

povinně zřízené pracovní skupiny, které jsou složené ze zástupců poskytovatelů 

sociálních služeb, zástupců kraje a obcí a zástupců osob, kterým jsou sociální služby 

poskytovány, kraj může do pracovních skupin zařadit i další subjekty systému 

sociálních služeb. 

 

(2) Pracovní skupiny jsou podřízeny povinně zřízené řídící skupině, která je složena 

z vedoucích pracovních skupin a případně dalších členů podle rozhodnutí kraje. 

 

(3) Jedna z pracovních skupin se zaměřuje na deinstitucionalizaci a transformaci 

sociálních služeb směrem k ambulantním a terénním službám.  

 

(4)  Řídící skupina a pracovní skupiny se zapojují do všech fází zpracování 

střednědobého plánu, a to přípravy, realizace, monitorování a vyhodnocování.  

 

(5) O možnosti zapojit se do pracovních skupin kraj informuje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  

 

(6) Organizační struktura procesu plánování rozvoje sociálních služeb kraje tvořená 

řídící skupinou a pracovními skupinami je schvalována krajem. 

  

(7) O setkáních řídící skupiny a pracovních skupin a o ostatních úkonech při 

přípravě střednědobého plánu kraj informuje způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.  
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§ 39d 

 

Návrh střednědobého plánu 

 

(1) Kraj zjišťuje potřebnost sociálních služeb na svém území, a to minimálně 

v rozsahu stanoveném v analytické části střednědobého plánu.  

 

(2) O zahájení zpracovávání střednědobého plánu kraj způsobem umožňujícím 

dálkový přístup informuje občany kraje a další subjekty systému sociálních služeb, 

a to v předstihu alespoň 30 dnů s popisem způsobu zapojení do procesu zpracování. 

 

(3) Vycházejíc ze zjištění podle odstavce 1 kraj poté zpracuje návrh střednědobého 

plánu. 

 

(4) Návrh střednědobého plánu je veřejně projednáván se zástupci poskytovatelů 

sociálních služeb, obcí, zástupci osob, jimž jsou sociální služby poskytovány 

a s dalšími subjekty systému sociálních služeb. O veřejném projednávání kraj 

informuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 15 dní přede dnem 

veřejného projednávání, na kterém bude návrh střednědobého plánu představen. 

 

(5) Veřejné projednávání návrhu střednědobého plánu je možné nahradit 

uveřejněním návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup spolu se stanovením 

lhůty pro podání písemných připomínek a informací o způsobu zajištění vypořádání 

zaslaných připomínek. 

 

(6) Platným se střednědobý plán stává po schválení krajem. Kraj schvaluje 

střednědobý plán na dobu 3 let. 

 

§ 39e 

 

Povinné části střednědobého plánu 

 

(1) Povinnými částmi střednědobého plánu jsou popisná část, analytická část, 

strategická část a způsob zajištění sítě sociálních služeb. 

 

(2) Popisná část obsahuje vždy 
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a) způsob informování občanů kraje, obcí, poskytovatelů sociálních služeb, osob, 

kterým jsou sociální služby poskytovány a dalších subjektů systému sociálních 

služeb o zahájení zpracovávání střednědobého plánu i s popisem způsobu možného 

zapojení do procesu zpracování,  

b) způsob zpracování plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli 

sociálních služeb, s osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, případně 

s dalšími subjekty systému sociálních služeb, včetně popisu mechanismu, jakým se 

potřeby lidí na území obce promítnou do střednědobého plánu, 

c) časový harmonogram přípravy návrhu střednědobého plánu, 

d) popis všech procesů, které byly provedeny při zpracování střednědobého plánu, 

e) popis vzniku a fungování organizační struktury procesu plánování rozvoje 

sociálních služeb kraje při zpracování střednědobého plánu, ale také při naplňování, 

vyhodnocování a následné revizi střednědobého plánu, 

f) způsob, jakým kraj zajistil zapojení poskytovatelů sociálních služeb, kraje a obcí, 

zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, případně dalších subjektů 

systému sociálních služeb, 

g) popis koordinace při zpracování, naplňování, vyhodnocování a revizi střednědobého 

plánu, vymezení cílů a postupů spolupráce s obcemi v procesu plánování rozvoje 

sociálních služeb, včetně popisu mechanismu, jakým se potřeby lidí na území obce 

promítnou do střednědobého plánu. 

 

(3) Analytická část tvoří východiska pro strategickou část a obsahuje vždy 

 

a) souhrn z analýz, zjištění a strategických dokumentů, přičemž se jedná o 

1. zhodnocení potřeb a nepříznivých sociálních situací občanů kraje ve vztahu 

k sociálním službám a zajištění těchto potřeb na daném území kraje, zejména se 

zaměřením na dosud nepokryté potřeby, nedostatečné kapacity sociálních služeb, 

nedostupnost jednotlivých druhů sociálních služeb v území, a to vždy nejméně na 

území obce vykonávající rozšířenou působnost, 

2. počty cílových skupin a jejich výskyt na území kraje, a to vždy nejméně na území 

obce vykonávající rozšířenou působnost, 

3. shrnutí informací z metodických a strategických dokumentů kraje 

a ministerstva, případně dalších orgánů státní správy a samosprávy, které mají 

přímý dopad na dané území kraje a oblast sociálních služeb, 

4. shrnutí informací o potřebách v oblasti zajištění sociálních služeb ze 

střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb obcí, případně správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností, svazků obcí, mikroregionů nebo místních akčních 

skupin v daném kraji,  

5. shrnutí informací zpracovaných v souvislosti s výkonem sociální práce na úrovni 

obcí a kraje,  

6. shrnutí výsledků analýz poptávky po jednotlivých druzích a formách sociálních 

služeb, včetně počtu odmítnutých zájemců o jednotlivé druhy služeb a dostupnost 

jednotlivých druhů služeb na území kraje,  

7. případně další informace, které mají dopad na oblast sociálních služeb, 

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



5 
 

b) ekonomickou analýzu včetně analýzy možných zdrojů zajištění zjištěných potřeb, 

jedná se o 

1. shrnutí výsledků analýzy finančních dopadů navržených cílů a opatření 

minimálně po dobu platnosti střednědobého plánu, 

2. nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb včetně uvedení obvyklých 

nákladů, 

3. analýzu dopadů spolufinancování a vícezdrojového financování jednotlivých 

služeb v kraji, 

4. předpokládanou výši požadované dotace na ministerstvo za jednotlivé 

rozpočtové roky, na dobu, pro kterou je střednědobý plán schválen a zároveň 

předpoklad kraje na celkovou výši částky, kterou se bude v jednotlivých 

rozpočtových letech podílet na financování sociálních služeb z vlastních zdrojů 

podle přílohy č. 5. 

 

(4) Strategická část obsahuje vždy 

 

a) popis vymezení vize, celkového cíle, strategických cílů, dílčích cílů a opatření, 

b) převod zjištění z analytické části na model optimálního zajištění kapacit sociálních 

služeb na území kraje, a to v členění podle druhů služeb a dále podle území 

jednotlivých obcí vykonávajících rozšířenou působnost,  

c) předpokládané náklady na zajištění sítě sociálních služeb, 

d) ukazatele, podle kterých bude možné sledovat zajištění sítě sociálních služeb 

popsané v písmenech b) a c). 

 

(5) Způsob zajištění sítě sociálních služeb obsahuje vždy 

  

a) popis sítě sociálních služeb, zejména souhrn jednotlivých kapacit sociálních služeb ve 

vztahu k jednotlivým cílovým skupinám, 

b) zásady, podmínky a postupy pro stanovení a zajištění sítě, 

c) popis, podmínky a pravidla pro podání a vyřízení žádosti poskytovatele sociálních 

služeb o zařazení do sítě sociálních služeb, nebo o rozšíření kapacity poskytování 

sociálních služeb a také vyřazení ze sítě sociálních služeb a způsobu vyrozumění 

žadatele.  

(6) Střednědobý plán dále obsahuje popis procesu projednávání a schvalování 

žádostí o dotace. 
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§ 39f 

Akční plán 

(1) Střednědobý plán může být doplněn akčními plány zpracovanými na období 1 

roku, které vycházejí ze střednědobého plánu. 

  

(2) Akční plán reaguje na východiska popsaná v analytické části střednědobého 

plánu a obsahuje části popsané v § 39e odst. 4 písm. b). Pokud dochází ke změnám 

oproti schválenému střednědobému plánu, akční plán obsahuje i ty častí, ve kterých 

ke změnám došlo. 

  

(3) Při tvorbě akčního plánu se postupuje obdobně jako při tvorbě střednědobého 

plánu.  

 

§ 39g 

Monitorování střednědobého plánu 

(1) Kraj zajistí průběžné monitorování střednědobého plánu, a to nejméně 

jedenkrát ročně, kdy se vyhodnotí naplňovaní strategické části střednědobého 

plánu. Monitorují se také změny východisek střednědobého plánu v jednotlivých 

oblastech a aktualizují se informace o potřebách zjištěných na území kraje. 

 

(2) Zprávu o provedeném monitorování kraj zašle ministerstvu do 31. března roku 

následujícího po uplynutí roku, kdy bylo monitorování provedeno.   

 

(3) Poslední rok platnosti střednědobého plánu se neprovádí monitorování, ale 

vyhodnocení naplnění střednědobého plánu, a to v jeho plném rozsahu. 

 

 

§ 39h 

 

Hodnocení střednědobého plánu 

 

(1) Hodnotící zpráva obsahuje vždy popis naplnění stanovených cílů a otázek, 

hodnotící naplnění strategické části střednědobého plánu a způsob monitorování. 

  

(2) Hodnotící zprávu kraj zašle ministerstvu do 30. června roku následujícího po 

uplynutí roku skončení platnosti střednědobého plánu. 
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ČÁST SEDMÁ OSMÁ 

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 

§ 40   

 Za kvalifikační kurz podle § 37 se považuje i kurz uskutečněný přede dnem 1. ledna 

2007 vzdělávací institucí akreditovanou podle předpisů o zaměstnanosti1), pokud obsah a 

rozsah tohoto kurzu byl srovnatelný s kvalifikačním kurzem podle § 37, a akreditovaný 

kvalifikační kurz v oboru všeobecný sanitář podle zákona o nelékařských zdravotnických 

povoláních2) uskutečněný přede dnem 1. ledna 2007. 

 

ČÁST OSMÁ DEVÁTÁ 

ÚČINNOST 

§ 41 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. 

 

 

* * * * * 
Příloha 4  

 
Obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v 

sociálních službách  
 
 

 

----------------------------------------------------- ----------------------------------------

-------------------- 
Název oboru vzdělání                                          Kód oboru vzdělání           

Předchozí kód oboru 
                                                                                           

vzdělání 
----------------------------------------------------- ----------------------------------------

-------------------- 
Sociální péče - pečovatelská činnost                               75-41-M/003                  

75-46-6/01  
Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny               75-41-M/005                  

75-46-6/03 
Sociální činnost - sociální pečovatelství                          75-41-M/008                  

76-52-6/01 
Sociální činnost - sociální vychovatelství                         75-41-M/009                  

76-52-6/02 
Sociální činnost v prostředí etnických minorit                     75-41-M/010                  

75-97-6 
Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost         75-41-M/012                  

76-45-6/01 
Vychovatelství                                                     75-31-M/002                  

76-41-6 
Předškolní a mimoškolní pedagogika                                 75-31-M/005                  

76-50-6 
Vychovatelství pro ústavy sociální péče                            75-31-L/501                  

76-51-6 
Rodinná škola - sociální služby                                    78-41-M/003                  

63-44-6/01 
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Charitativní služby                                                69-55-J/001                  

63-67-3 
Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních -                  69-55-E/005                  

55-91-2/02 
pečovatelská práce       
Sociální činnost v prostředí etnických minorit                     75-41-J/002                  

75-97-3 

 

Příloha č. 5 

 

Rozpočtový 

rok XXXX 
Druhy sociálních služeb 

Požadovaná výše 

dotace 

Předpokládaná 

spoluúčast kraje 

  
Odborné sociální poradenství 

celková výše - 

poradenství 

celková výše - 

poradenství 

  

Služby sociální péče 

celková výše - 

služby sociální 

péče 

celková výše - 

služby sociální 

péče 

Osobní asistence     

Pečovatelská služba     

Tísňová péče     

Průvodcovské a předčitatelské 

služby 
    

Podpora samostatného bydlení     

Odlehčovací služby     

Centra denních služeb     

Denní stacionáře     

Týdenní stacionáře     

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 
    

Domovy pro seniory     

Domovy se zvláštním režimem     

Chráněné bydlení     

Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče 

    

  

Služby sociální prevence 

celková výše - 

služby sociální 

péče 

celková výše - 

služby sociální 

péče 

Raná péče     

Telefonická krizová pomoc     

Tlumočnické služby     

Azylové domy     

Domy na půl cesty     

Kontaktní centra     
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Krizová pomoc     

Intervenční centra     

Nízkoprahová denní centra     

Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež 
    

Noclehárny     

Služby následné péče     

Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 
    

Sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

    

Sociálně terapeutické dílny     

Terapeutické komunity     

Terénní programy     

Sociální rehabilitace     

Celkem 
 

celková výše celková výše 
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