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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍCÍCH 

Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

1.  

Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů a 
Odborového svazu 

zdravotnictví a 
sociální péče České 

republiky 
JUDr. Vít Samek 
pravni@cmkos.cz 

Bc. Žitníková Dagmar 
zitnikova.dagmar@cm

kos.cz 
 

 

OBECNĚ K NÁVRHU 
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR jako věcně příslušný člen 
ČMKOS byl od počátku přípravných prací na zákoně i v rámci projektu, v němž 
návrh zákona vznikal, účasten téměř všech jednání a akcí, členové OS byli 
přizvání do pracovních skupin, za což patří MPSV velké poděkování. Je však 
také pravda, že i když docházelo k mnoha diskusím a zástupci OS byli 
vyslechnuti, do písemné podoby se připomínky většinou nedostaly nebo byli 
přehlasováni pracovníky ministerstva s tím, že mají své úkoly a zadání. Díky 
účasti i na tzv. „školách“ sociálních pracovníků má OS dostatečně objektivní 
zpětnou vazbu z terénu, nejen od svých členů a nutno konstatovat, že až do 
zahájení vzdělávacích aktivit MPSV napříč republikou byla původní reakce 
sociálních pracovníků na uvažovaný zákon veskrze negativní.  Ani v současné 
době není po legislativní úpravě jednoznačná poptávka. Z důvodu zvýšení 
prestiže profese je však dnes již mnoho sociálních pracovníků přesvědčeno, že 
zákon by mohl být dobrou cestou, na jeho obsah se ale názory velmi různí.  

 

VYSVĚTLENO 
Doplnění textu na str. 3. 
Do konzultačního procesu se zapojilo 
na 1 600 sociálních pracovníků a 
zástupců odborné veřejnosti. 
Organizace SANEP pro potřeby 
MPSV realizovala výzkum zaměřený 
na postoje ke vzniku zákona o 
sociálních pracovnících a na 
vytvoření profesní komory. Osloveni 
byli sociální pracovníci z celé ČR. Z 
výzkumu vyplynulo, že 66 % 
respondentů se spíše přiklání ke 
vzniku profesní komory, 17,3 % se 
spíše nepřiklání a 16,7 % nevědělo, 
jak na otázku odpovědět. Počet 
respondentů byl 1 688. 
Profesní komora sociálních 
pracovníků učinila v roce 2014 
průzkum názorů svých členů (280 
soc. prac.) a ti se v 90% vyslovili pro 
vznik zákona o sociálních 
pracovnících a v 85% podpořili 
vytvoření profesní komory.  
Společnost sociálních pracovníků 
v květnu 2014 vydala pozitivní 
vyjádření k přípravám zákona a téhož 
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Stránka 2 (celkem 201) 

Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

roku 2014 oslovila odbornou 
veřejnost dopisem (rozeslala 
prostřednictvím e-mailů otevřený 
dopis 205 vedoucím odborů obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností). 
V dopise informovala sociální 
pracovníky o kladném postoji 
profesní organizace SSP ČR k 
přípravám zákona o sociálních 
pracovnících a vzniku profesní 
komory sociálních pracovníků. Na 
tento dopis reagovalo prostřednictvím 
e-mailu 39 sociálních pracovníků a 
telefonicky přibližně 50 kolegů. Pouze 
v jediné reakci zaznělo zásadní ne 
pro vznik zákona. 
Do projektu Systémová podpora 
profesionálního výkonu sociální práce 
se celkem (tj. včetně seminářů, 
workshopů a konferencí) zapojilo 666 
sociálních pracovníků, jedná se tedy 
o zlomek z celkového počtu 
sociálních pracovníků zapojených do 
konzultačního procesu.  

2.  

Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů a 
Odborového svazu 

zdravotnictví a 
sociální péče České 

republiky 

 

ČMKOS a OS ZSP ČR nejsou přesvědčeni o potřebě zákona o sociálních 
pracovnících 

Ne zcela jasná potřeba zákonné úpravy sociálních pracovníků je zřejmá i od 
samotných autorů např. z předkládací zprávy – str. 2 první odstavec: Cílem 
právní úpravy je posílení zaměstnanosti sociálních pracovníků a zároveň jasné 
nastavení regulačních mechanismů tak, aby klienti a potažmo širší veřejnost 
dostali jasnou garanci ve vztahu k výkonu sociální práce (registrace sociálních 
pracovníků, licence). Není jasné, jakou jasnou garanci byli klienti a širší 
veřejnost měli dostat. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Na str. 1 předkládací zprávy je 
uvedeno: „Důvodem zpracování 
předkládaného materiálu je 
identifikovaná potřeba zvýšení kvality 
výkonu sociální práce a její garance 
v rámci proklientského přístupu 
k uživatelům sociální práce na území 
České republiky. Dílčími cíli 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

Podobně je tomu pak s veskrze celým odůvodněním předložení návrhu – např. 
str. 2: Zpracování návrhu vyplývá z Programového prohlášení vlády ČR ze dne 
12. února 2014, bod č. 2 Priority vlády: Rozvoj kvalitních a všeobecně 
dostupných veřejných služeb v oblasti školství, zdravotnictví, sociálního 
systému, dopravy a bezpečnosti. Z uvedené formulace zpracování návrhu 
rozhodně nevyplývá. Pokud by tomu tak bylo, bylo by nutné zpracovat také 
návrh zákona o dopravních pracovnících. Touto citací nelze předložení 
návrhu odůvodnit. 
Také odvolání na Koaliční smlouvu pokulhává. Odvolání na Priority vlády: 
„Rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb v oblasti školství, 
zdravotnictví, sociálního systému, dopravy a bezpečnosti. Všestrannou podporu 
vzdělání, vědy, kultury a sportu“ nebo „Smluvní strany se zavazují usilovat 
o udržení sociální soudržnosti a prosazovaní principů sociální spravedlnosti 
zejména aktivní politikou zaměstnanosti, ochranou práv zaměstnanců, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení“ považujeme za velmi široce a tendenčně 
chápané. Ani z jednoho nevyplývá potřeba zákona o sociálních 
pracovnících. 

navrhované právní úpravy jsou 
podpora odborného statusu 
sociálních pracovníků, možnost jejich 
profesního růstu a vytvoření nástroje 
samosprávy etických principů profese 
sociální práce, stejně jako sjednocení 
praxe v oblasti celoživotního 
vzdělávání sociálních pracovníků 
v ucelený a provázaný systém, 
regulace profese sociální práce, 
jasné vymezení pozice sociálních 
pracovníků a garance kvality výkonu 
sociální práce vůči klientům 
(potencionálním klientům) sociálních 
pracovníků.“ 
V připomínce uvedený text na str. 2 
bude nahrazen: „Ústředním cílem 
právní úpravy je zvyšování kvality 
sociální práce prostřednictvím 
jasného nastavení regulačních 
mechanismů tak, aby klienti a 
potažmo širší veřejnost dostali jasnou 
garanci kvality a etického přístupu 
ve vztahu k výkonu sociální práce 
(registrace sociálních pracovníků, 
licence).“ 
Text na str. 2 věcného záměru 
zákona o sociálních pracovnících 
bude upraven: „Zpracování návrhu 
vyplývá implicitně z Programového 
prohlášení vlády ČR ze dne 
12. února 2014, bod č. 2 Priority 
vlády: Rozvoj kvalitních a všeobecně 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

dostupných veřejných služeb v 
oblasti školství, zdravotnictví, 
sociálního systému, dopravy 
a bezpečnosti, když ústředním cílem 
navrhované úpravy je zvýšení kvality 
výkonu sociální práce a její garance 
v rámci proklientského přístupu 
k uživatelům sociální práce. Ústřední 
cíl je také ve shodě s Koaliční 
smlouvu mezi ČSSD, hnutím ANO 
2011 a KDU-ČSL na volební období 
2013 – 2017, článkem II. Priority 
vlády, která uvádí tezi: „Rozvoj 
kvalitních a všeobecně dostupných 
veřejných služeb v oblasti školství, 
zdravotnictví, sociálního systému, 
dopravy a bezpečnosti. Všestrannou 
podporu vzdělání, vědy, kultury 
a sportu“.   
Text na str. 2 bude dále doplněn o: 
„Potřeba přijetí zákona o sociálních 
pracovnících vyplývá také z platné 
Strategie sociální začleňování 2014 – 
2020, která v kapitole 2 definuje 
sociální práci jako základní nástroj 
sociálního začleňování osob a 
poukazuje i na rizika a překážky 
rozvoje sociální práce, na což 
reaguje cíli 2 c) a d), v rámci kterých 
má MPSV za úkol do konce roku 
2016 předložit legislativní úpravu 
výkonu sociální práce a předložit 
legislativní úpravu profese a 
celoživotního vzdělávání sociálních 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

pracovníků (profesní zákon). Sociální 
práce je také významným prvkem 
připravovaného zákona o sociálním 
bydlení.   

3.  

Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů a 
Odborového svazu 

zdravotnictví a 
sociální péče České 

republiky 

 

ČMKOS a OS ZSP ČR považují za nezbytné nejprve vyjasnit a zákonně 
upravit sociální práci jako takovou, postavení sociálních pracovníků až ve 
vazbě na výkon sociální práce 
Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 přijala v rámci cíle Nastavení a 
rozvoj sociální práce opatření, které Ministerstvu práce a sociálních věcí ukládá 
do konce roku 2016 předložit legislativní úpravu výkonu sociální práce, nikoli 
o sociálních pracovnících. I v odvolávce na Slovenskou republiku jako inspirace 
sami autoři uvádějí zákon o sociální práci. 
Pokud v materiálu je sociální práce uvedena, jedná se o učebnicové definice, 
neopírající se o sociální systém a sociální politiku státu, ale o snahu sociálních 
pracovníků, kteří si zákon sami koncipují, o autonomii „profese“. Máme za to, že 
je nesprávná velmi nešťastná definice „kruhem“, kdy za sociální práci je 
považována odborná profese, … která je vykonávána sociálním pracovníkem a 
sociální pracovník je odborník/profesionál, který svou činností uskutečňuje 
smysl a účel sociální práce.  
Také z vyhodnocení mezinárodního srovnání (str. 22) jasně vyplývá, že v prvé 
řadě se jedná o samu sociální práci, až následně o „profesi“. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 13: „Stávající právní 
úprava tedy způsobuje právě 
z důvodu množství a variability 
odborných pracovníků, kteří 
tzv. splňují kvalifikaci, roztříštěnost a 
záměnu profese sociálního 
pracovníka za ostatní profese 
působící v sociálních službách – 
typicky jde o právníky, terapeuty, 
speciální a sociální pedagogy nebo 
rodinné a manželské poradce. Ve 
svém důsledku pak není jasné, kdo je 
sociální pracovník, jaká je jeho 
odbornost a jaké profesní 
kompetence jsou mu svěřeny. 
Sociální pracovník tak bývá často 
vytěžován řadou neodborných 
činností“ bude doplněn: „Proto je 
v zájmu zvyšování kvality výkonu 
sociální práce nezbytně nutné 
sjednotit podmínky výkonu sociální 
práce, regulovat profesi, aby bylo 
možné klientům sociální práce kvalitu 
výkonu garantovat.“  
Definice sociální práce na str. 5 je 
nahrazena: „Sociální práce je 
odborná profese, jejíž náplní jsou 
činnosti vedoucí ke zlepšení kvality 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

života jednotlivých lidí, rodin, 
komunity a celé společnosti. Chrání a 
podporuje lidskou důstojnost. 
Definice sociálního pracovníka na str. 
6 je nahrazena: „Sociální pracovník je 
kvalifikovaný pomáhající 
odborník/profesionál, který svou 
činností uskutečňuje smysl a účel 
sociální práce. Charakter a rozsah 
odborných činností vykonává 
v souladu s rozsahem odborné 
kvalifikace, kterou získal 
absolvováním vyššího odborného 
nebo vysokoškolského studia 
akreditovaném pro sociální práci.“ 

4.  

Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů a 
Odborového svazu 

zdravotnictví a 
sociální péče České 

republiky 

 

Za nedostačující a matoucí považují ČMKOS a OS ZSP ČR vymezení 
profese, povolání, pracovní role a zejména zaměstnání profese (str. 24) 

Máme za to, že zpracovatelé nedostatečně vymezují a částečně zaměňují 
pojmy činnost a práce, činnost a profese, práce a profese, profese a povolání. 
Požadujeme řádné systémové vyjádření všech pojmů v jejich vzájemných 
vztazích. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předkladatel má za to, že na str. 24 
jsou pojmy dostatečně objasněny, a 
to ve vztahu k sociální práci. 

5.  

Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů a 
Odborového svazu 

zdravotnictví a 
sociální péče České 

republiky 

 

ČMKOS a OS ZSP ČR nesouhlasí se „sociální prací jako svobodným 
povoláním“ 

I z předchozího bodu je zřejmé, že autoři zaměňují práci a povolání. ČMKOS a 
OS nesouhlasí však ani s tím, aby „profese“ sociálního pracovníka byla 
svobodným povoláním, kterým být z podstaty věci nemůže. Sociální práce je 
vždy navázána na sociální politiku státu, stát určuje nejen priority a vytváří 
systém a stanoví svou sociální politiku. Sociální pracovníci jsou vykonavateli 
této státní sociální politiky, nikoli samostatní na základě pouze svého uvážení a 
zajišťující pouze zájmy klientů. V případě samostatného povolání by se sociální 

NEAKCEPTOVÁNO 
Úprava textu na str. 57: „Sociální 
práce je svým charakterem není 
prioritně směřována ke generování 
zisku, ale na obecné úrovni je 
realizována za účelem veřejných 
zájmů v oblasti sociální ochrany 
obyvatel, a zároveň vyžaduje 
pravidelné každoroční ověřování 
dodržení podmínek pro výkon 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

pracovníci stavěli více do role „advokátů“, namísto „průvodců“ sociálním 
systémem podle zadání státu (či místních vlád). 

činnosti (naplňování podmínky 
celoživotního vzdělávání a supervize) 
za účelem ochrany soukromých 
zájmů klientů sociální práce.“  
Podtržením označená část bude 
doplněna. 

6.  

Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů a 
Odborového svazu 

zdravotnictví a 
sociální péče České 

republiky 

 

ČMKOS a OS ZSP ČR nesouhlasí s tím, aby jediná možná varianta řešení 
(část 6) byl tendenčně uváděn zákon o sociálních pracovnících. 

Takový přístup pokládáme za nepřípustně neobjektivní, tendenční, nekorektní a 
manipulativní. Nepokládáme za možné, aby např. jediným možným 
východiskem pro sjednocení podmínek metodických postupů a systémových 
výkladů (bod 6.1.5) byl považován zákon o sociálních pracovnících (bod 6.1.6). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Přehled možností řešení z hlediska 
legislativní nebo nelegislativní 
povahy, které předkladatel 
posuzoval, jsou uvedeny v tabulce č. 
2 na str. 39 a dále. Na str. 74-76 je 
pak řádně uvedeno vyhodnocení 
všech variant z hlediska 
legislativní/nelegislativní povahy. 

7.  

Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů a 
Odborového svazu 

zdravotnictví a 
sociální péče České 

republiky 

 

ČMKOS a OS ZSP ČR upozorňují, že nejméně polovina odborné veřejnosti 
je názoru, že zákon 

• by svým způsobem sociální práci svazoval a uzavíral před ostatními obory,  
• pokud rozčlení kategorie sociálních pracovníků (specializace), povede to 

ještě k větší roztříštěnosti profese už tak nesrovnatelných výkonů, neboť 
jsou sociální pracovníci pracující v různých podmínkách s různými klienty 
(vězeňství, bezdomovci, rodina a děti, atd.), 

• sám o sobě nepovede k prestiži a uznání sociálních pracovníků 
společností. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předkladatel předložil analýzy a 
reflexi praxe, na základě kterých 
návrh úpravy začal konzultovat a 
zpracovávat. Závěry uvedené 
v připomínce nejsou podloženy 
validním zdrojem tvrzení.  
V materiálu je opakovaně uveden 
ústřední cíl úpravy, kterým je zvýšení 
kvality výkonu sociální práce a její 
garance v rámci proklientského 
přístupu k uživatelům sociální 
práce (např. na str. 5, 28).  
V otázce prestiže materiál uvádí: „Ve 
vztahu k profesní komoře bývá 
zmiňována prestiž profese. Pro 
zvýšení prestiže ve společnosti musí 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

sociální pracovníci udělat mnohé 
sami, dlouhodobě a na více úrovních 
(v mikro praxi, mezzo praxi a makro 
praxi). Prestiž nelze nikomu dát nebo 
zvýšit “zvenku” (str. 63) a dále např. 
na str. 38 uvádí: „Pro tento účel je 
nezbytné zvýšit prestiž sociální 
práce, a toho lze dosáhnout kvalitním 
výkonem sociální práce, protože 
pouze takový bude žádaný klienty a 
celospolečensky spíše oceňovaný, 
stejně jako je nezbytné stanovit 
takové podmínky profese, které 
budou respektovat požadavky na 
kvalitní výkon sociální práce 
s ohledem na etické principy. Tato 
opatření přispějí k uvědomění si 
výlučnosti profese nejenom 
veřejností, ale také samotnými 
sociálními pracovníky.“   

8.  

Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů a 
Odborového svazu 

zdravotnictví a 
sociální péče České 

republiky 

Z 

ČMKOS a OS ZPS ČR proto požadují, aby vytváření zákona o sociálních 
pracovnících předcházela vyjasnění a (legislativní) úprava sociální práce a 
aby o potřebnosti a konkrétním obsahu zákona byla ještě vedena 
podrobná diskuse mezi sociálními pracovníky, ale i v rámci širší odborné 
veřejnosti, diskuse, která by však nebyla vedená v rámci projektů 
s předem stanovenými výstupy a skupinami sledujícími své cíle. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS a OS ZSP ČR za zásadní. 

ROZPOR 
Doplnění textu na str. 3. 
Do konzultačního procesu se zapojilo 
na 1 600 sociálních pracovníků a 
zástupců odborné veřejnosti. 
Organizace SANEP pro potřeby 
MPSV realizovala výzkum zaměřený 
na postoje ke vzniku  zákona o 
sociálních pracovnících a na 
vytvoření profesní komory. Osloveni 
byli sociální pracovníci z celé ČR. 
Z výzkumu vyplynulo, že 66 % 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

respondentů se spíše přiklání ke 
vzniku profesní komory, 17,3% se 
spíše nepřiklání a 16,7% nevědělo, 
jak na otázku odpovědět. Počet 
respondentů byl 1688. 
Profesní komora sociálních 
pracovníků učinila v roce 2014 
průzkum názorů svých členů a ti se v 
90% vyslovili pro vznik zákona o 
sociálních pracovnících a v 85% 
podpořili vytvoření profesní komory.  
Do projektu Systémová podpora 
profesionálního výkonu sociální práce 
se celkem (tj. včetně seminářů, 
workshopů a konferencí) zapojilo 666 
sociálních pracovníků, jedná se tedy 
o zlomek z celkového počtu 
sociálních pracovníků zapojených do 
konzultačního procesu.  
V počtu zapojených osob není také 
zohledněna aktivita Společnosti 
sociálních pracovníků, která v květnu 
2014 vydala pozitivní vyjádření 
k přípravám zákona a téhož roku 
2014 oslovila odbornou veřejnost 
dopisem (rozeslala prostřednictvím e-
mailů otevřený dopis 205 vedoucím 
odborů obcí s rozšířenou 
působností). V dopise informovala 
sociální pracovníky o kladném postoji 
profesní organizace SSP ČR k 
přípravám zákona o sociálních 
pracovnících a vzniku Profesní 
komory sociálních pracovníků. Na 
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ní 
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tento dopis reagovalo prostřednictvím 
e-mailu 39 sociálních pracovníků a 
telefonicky přibližně 50 kolegů. Pouze 
v jediné reakci zaznělo zásadní ne 
pro vznik zákona. 

9.  

Český statistický úřad 
JUDr. Eva 

Šarapatková 
eva.sarapatkova@c

zso.cz 
Ing. Zdeňka 
Polednová 

zdenka.polednova@
czso.cz 

 

Z 

Připomínka k návrhu zákona jako celku (str. 1 – 37 věcného záměru) 

Věcný záměr počítá s možností samostatného výkonu sociální práce a 
identifikuje podmínky této formy výkonu sociální práce, neřeší ale související 
problematiku zápisů sociálních pracovníků se samostatným výkonem profese 
do registru ekonomických subjektů.  
ČSÚ požaduje, aby byl již ve věcném záměru navržen způsob řešení zápisu 
sociálních pracovníků se samostatným výkonem profese do registru 
ekonomických subjektů, a to při zohlednění úpravy Hlavy III zákona č. 
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
ČSÚ současně požaduje do věcného záměru doplnit způsob řešení této 
otázky v případech, kdy osoby již byly zapsány v registru osob (dále též 
jen „ROS“) jako „sociální pracovníci“, kteří tuto činnost vykonávají na 
základě živnostenského oprávnění či jako poskytovatelé sociálních služeb 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (kdy registraci 
poskytovatelů provádí krajský úřad, který je tudíž editorem těchto osob 
v ROS).   
Odůvodnění: Předložený věcný záměr nezohledňuje požadavky zákona č. 
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů na zápis 
údajů do registru osob. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

Text ze str. 57 „Sociální pracovník 
je zapsán do registru ekonomických 
subjektů, který má pouze evidenční 
význam.  Povolení k samostatnému 
výkonu profese na základě jejich 
ověření vydává MPSV.“ Bude 
nahrazen textem: „Sociální pracovník 
s povolením k samostatnému výkonu 
profese se zapisuje do registru osob, 
Povolení k samostatnému výkonu 
profese vydává MPSV, které je 
zároveň editorem registru.“  

10.  Český statistický úřad Z 

Připomínka k registraci sociálních pracovníků (str.  47 - 48 věcného záměru) 

ČSÚ navrhuje, aby byl Registr sociálních pracovníků ve věcném návrhu 
koncipován jako povinný (Varianta 1) a aby bylo již v této fázi zcela 
jednoznačně stanoveno, zda se povinný zápis do registru vztahuje na 
všechny uvažované profesní stupně sociálních pracovníků.    
Odůvodnění:  Pouze tato varianta řešení je způsobilá naplnit účel Registru 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci vyhodnocení variant věcného 
řešení byla za nejvíce vhodnou 
vyhodnocena varianta 1, i když 
s odloženou účinností ustanovení 
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sociálních pracovníků jako nástroje řízení (dohled nad odborností přehled o 
regionální dostupnosti sociální péče). V případě nepovinné registrace dle 
Varianty 2 nebude možné tuto funkci Registru sociálních pracovníků zajistit.   
Tato připomínka je zásadní. 

(str. 85, kapitola 8.3).   

Text na str. 82 bude doplněn: „Pouze 
tato varianta řešení je způsobilá 
naplnit účel Registru sociálních 
pracovníků jako nástroje řízení 
(dohled nad odborností, přehled o 
regionální dostupnosti sociální 
práce). V případě nepovinné 
registrace dle Varianty 2 nebude 
možné tuto funkci Registru sociálních 
pracovníků zajistit.“  
Text varianty 1, tj. varianta vzniku 
povinného registru sociálních 
pracovníků na str. 47 uvádí: „Každá 
fyzická osoba, která bude odborně 
způsobilá pro výkon profese podle 
tohoto zákona, a bude vykonávat 
na území České republiky profesi 
sociálního pracovníka, bude mít 
povinnost být registrována v registru 
sociálních pracovníků. 

11.  Český statistický úřad Z 

Připomínka k profesnímu označení a jeho ochraně (str. 59, 85 věcného 
záměru) 

ČSÚ navrhuje do věcného záměru explicitně doplnit, že profesní označení 
sociální pracovník/pracovnice má právo používat pouze fyzická osoba, u které 
lze tuto skutečnost ověřit, tedy fyzická osoba zapsaná v Registru 
sociálních pracovníků.  
Odůvodnění: V opačném případě by nebylo možné prostřednictvím Registru 
sociálních pracovníků vykonávat dohled nad odborností sociálních pracovníků a 
získávat informace o jejich dostupnosti v regionech.   
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 59: „Profesní označení 
„sociální pracovník“ získává a může 
začít používat sociální pracovník, 
který naplnil profesní předpoklady pro 
výkon profese (používání není 
podmíněno procesem podání žádosti 
a jejího schválení či vydání 
rozhodnutí).“ bude nahrazen textem: 
„profesní označení sociální 
pracovník/pracovnice má právo 
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používat pouze fyzická osoba, u které 
lze tuto skutečnost ověřit, tedy 
fyzická osoba zapsaná v Registru 
sociálních pracovníků. Toto 
ustanovení se vztahuje také na 
profesní označení v souladu se 
získanými profesními stupni.“  

12.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 

příležitosti a legislativu 
a předseda Rady 
vlády pro nestátní 

neziskové organizace 
Mgr. Marcela 

Šrámková 
sramkova.marcela@vl

ada.cz 
Ing. Lýdie Kotajná 

kotajna.lydie@vlada.c
z 

 

Obecné: 
Doporučujeme, aby předkládaný věcný záměr zákona o sociálních pracovnících 
byl upraven v souladu s Legislativními pravidly vlády.  
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 
Materiál bude strukturován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády 
schválenými 3. 2. 2016.  

13.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 

příležitosti a legislativu 
a předseda Rady 
vlády pro nestátní 

neziskové organizace 

Z 

Zásadní připomínka 
K analytickým pasážím záměru a odůvodnění variant  

Mnohá tvrzení předkladatele mají spíše proklamativní charakter a nejsou 
podložena žádnými daty. V textu záměru jsou opakované zobecňující výroky o 
tom, co sociální pracovníci vyjadřují, reflektují, potřebují, aniž by předkladatel 
provedl jakékoli reprezentativní šetření a údaje kvantifikoval („sociální 
pracovníci vyjadřují potřebu subjektu, který bude vydávat sjednocující 
stanoviska, výklady a doporučení k výkonu sociální práce z hlediska etických 
principů“, … „profesní sdružování také přispívá k formování profesní etiky a 
obecně je jedním z důležitých aspektů kvality poskytované práce či služeb. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Na základě písemného a 
telefonického jednání s Robertem 
Herákem (Agentura pro soc. 
začleňování) je stav změněn na 
VYSVĚTLENO 
Zdrojem uvedených příkladů tvrzení 
je Analýza výkonu profese sociální 
práce v systémech sociální ochrany 
ČR viz příloha č. 1 věcného záměru 
zákona.  
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Potvrzuje se, že etický výkon profese sociálního pracovníka má klíčový význam 
pro kvalitu výkonu sociální práce a odborný etický dohled prováděný profesní 
komorou, tedy sociálními pracovníky samými, je nenahraditelný“ a další). 
Z těchto výroků jsou dále vyvozovány zásadní závěry. Volba variantních řešení 
je v některých případech opřena o vágní argumentaci, např. volba varianty 2 
oblasti 5 se odůvodňuje tím, že třístupňové profesní postavení umožňuje „větší 
diverzifikaci názorů“.  

Požadujeme provést analýzu potřebnosti zákona i v jeho variantních podobách. 
Analýza by měla kvantifikovat míru zájmu odborné veřejnosti o navrhovanou 
podobu zákona.   

Průzkum názorů potřebnosti zákona 
pro potřeby MPSV realizovala 
organizace SANEP, která se zaměřila 
na postoje sociálních pracovníků 
k vytvoření zákona o sociálních 
pracovnících a na vytvoření profesní 
komory. Osloveni byli sociální 
pracovníci z celé ČR. Z výzkumu 
vyplynulo, že 66% respondentů se 
spíše přiklání ke vzniku profesní 
komory, 17,3% se spíše nepřiklání a 
16,7% nevědělo, jak na otázku 
odpovědět. Počet oslovených 
respondentů byl 1688. 
Profesní komora sociálních 
pracovníků učinila v roce 2014 
průzkum názorů svých členů a ti se v 
90% vyslovili pro vznik zákona o 
sociálních pracovnících a v 85% 
podpořili vytvoření profesní komory.  

14.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 

příležitosti a legislativu 
a předseda Rady 
vlády pro nestátní 

neziskové organizace 

Z 

Zásadní připomínka 
K 3.2 Rozbor stávajícího stavu 
Materiál v části 3.2 Rozbor stávajícího stavu neobsahuje informaci o finančním 
ohodnocení sociálních pracovníků. Domníváme se, že finanční ohodnocení 
sociálních pracovníků je při stanovení celkového pohledu na výkon sociální 
práce důležité. Materiál by měl obsahovat přinejmenším průměrnou mzdu 
sociálního pracovníka.  
Věcný záměr pracuje s pojmy jako prestiž, kvalita, kultivace, pomíjí však vliv 
finančního ohodnocení jak na atraktivitu pro studenty sociální práce, tak na 
udržení zaměstnanců, kteří naplňují vysoké nároky profese. Předkladatel se 
domnívá, že dostupnost sociální práce lze podpořit zatraktivněním profese 

AKCEPTOVÁNO 
Kapitola 3.2 bude doplněna o 
odstavec: „Z výkazů sociálních 
služeb poskytovaných na základě § 
85, odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, bylo zjištěno, že 
v roce 2014 v oblasti sociálních 
služeb činila superhrubá mzda 
sociálního pracovníka v průměru cca 
26 070,-Kč, z čehož vyplývá, že 
průměrná hrubá mzda činila cca 
19 400,-Kč a čistá mzda cca 15 424,-
Kč. V této souvislosti je nezbytné 
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pro budoucí studenty, a to tím, že dojde ke zvýšení prestiže sociální práce, 
spojené s kvalitním výkonem sociální práce. Pro získávání a udržení kvalitních 
odborníků je však nezbytné zkvalitnit kvalifikační přípravu sociálních pracovníků 
a ohodnotit jejich práci důstojnou mzdou. 

Požadujeme doplnit výši mzdy sociálního pracovníka.  

připomenout, že odborná kvalifikace 
sociálního pracovníka spočívá 
v absolvování studia v rámci vyššího 
odborného nebo vysokoškolského 
studia. Je tedy patrné, že platové 
ohodnocení neodpovídá nárokům 
kladeným na kvalifikační přípravu 
sociálních pracovníků.“ 

15.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 

příležitosti a legislativu 
a předseda Rady 
vlády pro nestátní 

neziskové organizace 
 
 

Shoda s připomínkou: 
 27 Jihočeský kraj  

45 Moravskoslezský 
kraj 

69 Olomoucký kraj 
93 Ústecký kraj 
102 Zlínský kraj 

166 Hlavní město 
Praha 

186 UZS 
223 MMR 
286 PKSP 
295 SPS 

 

Z 

Zásadní připomínka 
K Oblasti 1: Vymezení předpokladů pro výkon profese sociálního 
pracovníka 
Vybraná varianta 1 obsahuje novou právní úpravu s podmínkou stvrzení 
kvalifikace formou dalšího vzdělávání části sociálních pracovníků. Sociální 
pracovníci, kterým byla kvalifikace uznána dle § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, v souladu s doporučeným postupem 
MPSV 2/2008, budou odborně způsobilí, pokud alespoň 3 roky před nabytím 
účinnosti zákona vykonávali povolání sociálního pracovníka a v období 5 let od 
účinnosti zákona absolvují a prokáží stanovený počet hodin a obsah dalšího 
vzdělávání. Zaměstnavatel bude mít povinnost toto vzdělání zabezpečit. 
Preferujeme variantu 2, a to vzhledem k zaručení profesní autonomie 
stávajících sociálních pracovníků. Pokud sociální pracovník splňuje ke dni 
účinnosti předkládaného zákona kvalifikační předpoklady podle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách, nelze po něm spravedlivě požadovat 
povinnost dalšího vzdělávání.  

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 82 „Při hodnocení variant 
za účelem naplnění stanoveného cíle 
navrhované úpravy byla zvolena 
varianta 1, tj. úprava předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 
s podmínkou „dovzdělání“ části 
stávajících sociálních pracovníků.“ je 
změněn na „V rámci hodnocení 
variant byla předkladatelem jako 
nejvíce vhodná varianta naplňující 
ústřední cíl úpravy zvolena varianta 
1. S ohledem na výsledek 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 
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16.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 

příležitosti a legislativu 
a předseda Rady 
vlády pro nestátní 

neziskové organizace 

Z 

Zásadní připomínka 
K Oblasti 2: Registr sociálních pracovníků  
Varianta 1 uvádí, že zařazení do registru sociálních pracovníků bude 
uskutečněno v rámci správního řízení zahájeného na žádost sociálního 
pracovníka, podanou nejpozději do 30 po splnění podmínek, a předpokladů pro 
výkon profese v souvislosti se zahájením výkonu profese. 
Z předloženého materiálu není zřejmé, zda se do registru budou zapisovat 
sociální pracovníci již vykonávající profesi, či sociální pracovníci, kteří 
zaměstnání teprve hledají (absolventi). Rovněž není jasné, z jakého důvodu 
musí být návrh na zahájení řízení o zařazení do registru sociálních pracovníků 
podán do 30 dnů po splnění podmínek a předpokladů pro výkon profese. A zda 
v případě nedodržení této lhůty sociální pracovník již nebude moci být do 
registru zapsán a bude sankcionován. 
Požadujeme přeformulovat a doplnit.  

AKCEPTOVÁNO-VYSVĚTLENO 
Text popisu varianty 1 (povinná 
registrace sociálních pracovníků – 
preferovaná varianta) na str. 47 
uvádí: „Každá fyzická osoba, která 
bude odborně způsobilá pro výkon 
profese podle tohoto zákona, a bude 
vykonávat na území České republiky 
profesi sociálního pracovníka, bude 
mít povinnost být registrována 
v registru sociálních pracovníků.“ a 
dále „V rámci přechodných 
ustanovení bude stanoveno období 
12 měsíců od účinnosti ustanovení o 
registru, v průběhu kterých budou mít 
stávající sociální pracovníci, kteří 
budou chtít nadále vykonávat profesi, 
povinnost podat žádost o zařazení do 
registru sociálních pracovníků.“ 

V textu na str. 47 je také uvedeno 
„Sociální pracovníci budou 
zařazováni do registru sociálních 
pracovníků na jejich žádost, 
podanou nejpozději  
do 30 dnů po splnění podmínek, a 
předpokladů pro výkon profese 
v souvislosti se zahájením výkonu 
profese.“. 

Třicet dnů je zvoleno proto, že pouze 
varianta povinné a aktuální registrace 
naplní účel Registru.  
Text na str. 53 bude doplněn o: 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

„V případě nedodržení 30 denní lhůty 
bude sociální pracovník do registru 
zapsán po oznámení změny a za 
nedodržení lhůty bude uděleno 
disciplinární opatření. Typ a výše 
sankce budou navrženy v rámci 
paragrafového znění zákona 
s přihlédnutím k finančním poměrům 
v sociální oblasti“. 

17.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 

příležitosti a legislativu 
a předseda Rady 
vlády pro nestátní 

neziskové organizace 

Z 

Zásadní připomínka 
K Oblasti 5: Profesní postavení sociálních pracovníků 
Domníváme se, že v předloženém materiálu není dostatečně zdůvodněna 
nezbytnost vytvoření profesních stupňů napříč všemi (velmi různorodými) 
odvětvími sociální práce a není popsán současný stav, který by navržená 
regulace řešila. Návrh neobsahuje ani bližší vymezení specializací či 
licencovaných oblastí sociální práce (vyjma stanovení linie klientské a 
neklientské). S ohledem na nulovou variantu profesní komory nejsou popsány 
žádné alternativní mechanismy udílení licencí, výkonu komisionálních zkoušek 
atd. Rozdíl mezi kompetencemi sociálních pracovníků všeobecných a 
specialistů není konkretizován. Vytvoření profesních stupňů v této podobě 
nepovažujeme za vhodné. 
Požadujeme vypustit. 
 
 
 

VYSVĚTLENO 
Text na str. 51 bude doplněn (Oblast 
5): „Oblast profesního růstu 
sociálních pracovníků není 
v současné době v rámci právního 
řádu ČR upravena, sociální pracovník 
je po splnění předpokladů postaven 
na základní profesní úrovni a nemá 
možnost tuto dále rozvíjet/zvyšovat“. 
Text na str. 51 bude doplněn (Oblast 
5): „Agendou profesního růstu bude 
v návaznosti na vyhodnocení oblasti 
9 (Profesní komora sociálních 
pracovníků) zvolena profesní komora 
nebo MPSV (při preferování nulové 
varianty v oblasti 9).“    

Text na str. 55 bude doplněn o 
podtržením označenou část: 
„Podrobnosti k získání profesního 
označení, oblast specializací a 
rozsah kompetencí svěřených 
sociálnímu pracovníku dle 
jednotlivých profesních stupňů bude 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

upraven prováděcím předpisem 
zákona o sociálních pracovnících.“ 

Na str. 55 - 59 jsou dále uvedeny 
návrhy specializací v oblasti klientské 
i neklientské, doplněny činnosti 
sociálního pracovníka a uvedena 
platnost specializace/licence.  

Text na str. 83 „Vzhledem k tomu, že 
v případě volby dvoustupňového 
profesního růstu by nebyl dostatečně 
podpořen růst sociálních pracovníků 
z hlediska praxe, individuálních 
potřeb klientů sociální práce a 
specifik jednotlivých oblastí výkonu, 
byla zvolena varianta 2, tedy 
třístupňové profesní postavení 
umožňující větší diverzifikaci názorů.“ 
bude nahrazen „Vzhledem k tomu, že 
v rámci třístupňového rozlišení bude 
možné reflektovat: 
 - jak možnosti specializací 
jednotlivých oblastí sociální práce 
(dle sociálních událostí), které se 
zaměřují více na znalosti a 
dovednosti odrážející příslušnou 
praxi a aplikace právních předpisů 
v dané oblasti,  
- tak odlišení expertních přístupů 
odrážející koncepční, koordinační, 
pedagogické a jiné aktivity sociálních 
pracovníků, byla zvolena varianta 2, 
tedy třístupňové profesní postavení.“ 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

Text na str. 58 uvádí: „Profesní 
růst je chápán jako prohlubování 
znalostí, zkušeností a dovedností 
pro výkon profese na stávajícím 
pracovním místě. Profesní postavení 
sociálních pracovníků jim nabízí 
možnost profesního růstu, 
neznamená to však, že by klient při 
řešení své nepříznivé sociální situace 
„postupoval“ od nižšího stupně 
k vyššímu. Sociální pracovník se 
v rámci dalšího vzdělávání většinou 
soustředí především na problematiku, 
ve které působí, tj. např. sociální 
pracovník působící v domově pro 
seniory se soustředí na techniky a 
metody práce související 
s problematikou seniorů. A pokud 
projeví zájem, může toto „zaměření“ 
uplatnit v rámci profesního růstu.“  
V rámci vyhodnocení variant Oblasti 
5 byla předkladatelem vzhledem k cíli 
úpravy vyhodnocena jako 
preferovaná varianta 2, vytvoření 
třístupňového profesního postavení.  

18.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 

příležitosti a legislativu 
a předseda Rady 
vlády pro nestátní 

neziskové organizace 

Z 

Zásadní připomínka 
K Oblasti 6: Samostatný výkon profese 
Přestože akceptujeme zařazení samostatného výkonu profese sociálního 
pracovníka mezi svobodná povolání, nesouhlasíme s odůvodněním, že sociální 
práce „svým charakterem není prioritně směřována ke generování zisku“. 
Sociální pracovník vykovávající svou profesi samostatně (a nejen on) zcela jistě 

AKCEPTOVÁNO  
Z textu na str. 57 „Sociální práce 
svým charakterem není prioritně 
směřována ke generování zisku, ale 
je realizována za účelem veřejných 
zájmů, a zároveň vyžaduje pravidelné 
každoroční ověřování dodržení 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

očekává zisk. Nelze předpokládat, že sociální pracovník bude svou práci 
vykonávat pouze za minimální náklady, navíc toto tvrzení posiluje stávající zcela 
nevyhovující stav, kdy je mzda sociálních pracovníků neodůvodněně nízká, a to 
i vzhledem k požadovaným kvalifikačním předpokladům. Požadujeme vypustit. 
Samostatný výkon profese představuje zvýšené riziko z hlediska výkonu práce, 
kdy se na práci sociálního pracovníka nebude vztahovat zákoník práce a BOZP, 
toto může představovat riziko zejména u sociálních pracovníků pracujících 
v domácnosti klienta, např. z hlediska šikany ze strany klienta či jeho rodiny 
apod.  
Požadujeme toto zohlednit v textu. 

podmínek pro výkon činnosti 
(naplňování podmínky celoživotního 
vzdělávání a supervize).“ bude 
nahrazen textem: „Sociální práce je 
svým charakterem na obecné úrovni 
realizována za účelem veřejných 
zájmů v oblasti sociální ochrany 
obyvatel, a zároveň vyžaduje 
pravidelné každoroční ověřování 
dodržení podmínek pro výkon 
činnosti (naplňování podmínky 
celoživotního vzdělávání a supervize) 
za účelem ochrany soukromých 
zájmů klientů sociální práce.“  
Text na str. 57 bude doplněn: 
„Samostatný výkon profese 
představuje zvýšené riziko z hlediska 
výkonu práce, kdy se na práci 
sociálního pracovníka nebude 
vztahovat zákoník práce a BOZP, 
toto může představovat riziko 
zejména u sociálních pracovníků 
pracujících v domácnosti klienta, 
např. z hlediska šikany ze strany 
klienta či jeho rodiny apod.“   

19.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 

příležitosti a legislativu 
a předseda Rady 
vlády pro nestátní 

neziskové organizace 

Z 

Zásadní připomínka 
K Oblasti 9: Profesní komora sociálních pracovníků 
Přestože v předloženém materiálu byla vybrána varianta 0, tedy ponechání 
současného stavu, v rozpracovaných variantách 1 a 2 chybí vyčíslení nákladů 
na provoz Komory, a to zejména z dlouhodobého hlediska.  
Požadujeme doplnit. 

AKCEPTOVÁNO 
Návrh personálního zajištění profesní 
komory, provozních a personálních 
nákladů a příjmů komory jsou 
obsaženy v tabulce č. 3. na str. 69 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

20.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 

příležitosti a legislativu 
a předseda Rady 
vlády pro nestátní 

neziskové organizace 

Z 

Zásadní připomínka 
K přechodným ustanovením 
Vzhledem k hlavnímu úkolu předkládaného věcného záměru, tj. zvýšení kvality 
výkonu sociální práce a její garance v rámci proklientského přístupu 
k uživatelům sociální práce, se domníváme, že odložení ustanovení vzniku 
registru sociálních pracovníků není vhodné. Z materiálu také nevyplývá, o jaký 
časový horizont se jedná. 
Požadujeme doplnit a zdůvodnit. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 82 (vyhodnocení variant 
oblasti 2) bude doplněn: „Časové 
vymezení odložení vzniku registru je 
navrhováno v délce maximálně 18 
měsíců od účinnosti zákona o 
sociálních pracovnících.“ 
 
V rámci vyhodnocení variant 
předkladatel preferuje variantu 1, tj. 
zavedení povinného registru 
sociálních pracovníků. Z důvodů 
uvedených v rámci hodnocení však 
předkladatel navrhuje odložení 
účinnosti ustanovení.   

21.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 

příležitosti a legislativu 
a předseda Rady 
vlády pro nestátní 

neziskové organizace 

Z 

Zásadní připomínka 
K Závěrečné zprávě RIA  
Část 8.4 Celkové vyhodnocení variant je potřeba doplnit alespoň také o 
vyhodnocení jednotlivých možností věcných řešení pro oblasti 1 až 9 (a nikoli 
jen legislativní a nelegislativní řešení), a to včetně zopakování či uvedení 
hlavních pro a proti u každého možného řešení s očekávanými náklady a 
přínosy a závěrem, které věcné řešení se v rámci legislativního řešení 
identifikovaného problému a záměru zákona předkládá jako optimální. 
 
Odůvodnění: 
Kupř. o registru sociálních pracovníků se dozvíme, že z hlediska dosažení cíle 
je povinný registr sociálních pracovníků významným prvkem řízení kvality 
výkonu sociální práce, ale že z hlediska nákladů ve vztahu ke státnímu rozpočtu 
je nutné aplikaci této varianty (účinnost ustanovení) odložit a tento nástroj, 
včetně jeho řízení, nastavit prostřednictvím systémového projektu. Hrubým 
porovnáním nákladů na povinnou a dobrovolnou registraci sociálních 

AKCEPTOVÁNO 
Vyhodnocení variant věcné povahy 
obsahuje kapitola 8.2, shrnutí pak 
kapitola 8.3.  
Materiál bude strukturován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády 
schválenými 3. 2. 2016.  
 
Oblast 2 Registr sociálních 
pracovníků - Nulová varianta nebyla 
v rámci konzultačního procesu 
diskutována, jelikož se jedná o 
regulaci profese v rámci nástroje 
kvality.  
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

pracovníků (odhadů na straně MPSV) však vidíme, že náklady budou 
převyšovat 9 mil. Kč, ať už bude registr dobrovolný nebo povinný. Toto 
porovnání obou pasáží (str. 82 a 80 a jinde obdobně) jako optimální řešení (ani 
jako odůvodnění nejlepší možné varianty) nevychází. A příkladem dále: 
Varianta 3 - registraci vůbec nezavádět - diskutována není. 

22.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 

příležitosti a legislativu 
a předseda Rady 
vlády pro nestátní 

neziskové organizace 

 

Doporučující připomínka  
K 3.3 Uplatnění sociálních pracovníků 
V předloženém materiál v kapitole Uplatnění sociálních pracovníků nejsou 
zahrnuti sociální pracovníci, kteří vykonávají svoji profesi v nestátních 
neziskových organizacích, které jsou poskytovatelé sociálních služeb. Totéž se 
týká kapitoly 3.4 Statistické údaje. Doporučujeme doplnit. 

AKCEPTOVÁNO 
Kapitola 3.3 na str. 14 uvádí: „sociální 
pracovníci v ČR v sociální oblasti 
působí kromě systému sociálních 
služeb také v následujících službách 
poskytovaných v rámci jednotlivých 
resortů a pozic:“ 
Kapitola 3.4 tabulka na str. 17 
obsahuje údaj o počtu sociálních 
pracovníků v sociálních službách  

23.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 

příležitosti a legislativu 
a předseda Rady 
vlády pro nestátní 

neziskové organizace 

 

Doporučující připomínka  
K Závěrečné zprávě RIA  

- Část 11. Přezkum účinnosti regulace je potřeba doplnit o ukazatele, které 
MPSV jako předkladatel hodlá sledovat, aby mohlo s odstupem času (po 3 
letech) od nabytí účinnosti zákona vyhodnotit novou právní úpravu nejen 
kvalitativně, to znamená, že zákon byl přijat, ale aby byly vyhodnoceny 
jeho přínosy i jeho věcná působnost (např. počet sociálních pracovníků na 
1.000 obyvatel, z toho např. s VŠ vzděláním, náklady MPSV na 1 takového 
pracovníka apod.). 

- Současně pak doporučujeme tam, kde je to na místě, činit odkazy i více na 
přílohy 1 až 3 a méně opakovat cíle nové právní úpravy. 

AKCEPTOVÁNO 
Kapitola 11 bude doplněna o text: 
„Indikátorem je měření spokojenosti 
uživatelů sociální práce a dostupnosti 
sociální práce.  Ukazateli budou např. 
počet soc. pracovníků na počet 
klientů či intervencí, počet soc. 
pracovníků ve vyloučených 
lokalitách.“  
V rámci celého materiálu budou 
doplněny odkazy na přílohy.  

24.  
Ministr pro lidská 

práva, rovné 
příležitosti a legislativu 

a předseda Rady 

 
K terminologii  
Upravit a sjednotit v celém návrhu terminologii, pokud jde o nestátní neziskové 
organizace takto: poskytovatelé sociálních služeb z řad nestátních neziskových 
organizací nebo nestátní neziskové organizace. 

AKCEPTOVÁNO 
Text je upraven v souladu 
s připomínkou. 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

vlády pro nestátní 
neziskové organizace 

25.  

Jihočeský kraj 
Mgr. Alena Friedová, 
tel. 386 720 625,  e-

mail – friedova@kraj-
jihocesky.cz 

 

Obecná připomínka: 
Předkládaný materiál je značně rozsáhlý a dosti nepřehledný. V jednotlivých 
kapitolách se opakují informace, které zazněly již dříve v materiálu. Materiál tak 
zbytečně nabývá na rozsahu a značně znepřehledňuje práci s ním. Jednotlivé 
části materiálu odkazují na další části, takže čtenář musí v celém materiálu 
hledat informaci o tom, jaké řešení vlastně předkladatel navrhuje. Za vhodnější 
a přehlednější je strukturování materiálu tak, aby byl „návrh“, „věcné řešení“, 
„vyhodnocení“ a informace „o zvolené variantě řešení“ uvedeny v jedné části. 

AKCEPTOVÁNO 
Materiál bude strukturován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády 
schválenými 3. 2. 2016.  
 

26.  

Jihočeský kraj 
 

Obdobná připomínka 
Olomoucký kraj (57 a 

68) 
 

Z 

Zásadní připomínka: 
K části 3. „Stávající právní úprava“, bodu 3.2 „Rozbor stávajícího stavu“ (str. 10) 
– nízká informovanost – není zřejmé, jak má navrhovaný zákon řešit (zvýšit) 
informovanost veřejnosti - zásadně nesouhlasíme s uváděným tvrzením, že 
„výkon sociální práce provádí osoby bez kvalifikace v této profesi“ – 
v současné době nelze připustit, že by povolání sociálního pracovníka 
vykonávala jiná osoba než ta, která splňuje předpoklady definované v ust. § 110 
z. č. 108/2006 Sb.,  
(str. 11) – „postrádají existenci subjektu, který by byl nositelem všeobecně 
respektovaného odborného a etického stanoviska“ – jednotné výklady 
norem a vydávání stanovisek k postupům, může již za současného stavu 
poskytovat a vydávat MPSV. Zároveň není pravdou, že z hlediska klientů chybí 
místo, kam by se mohli obracet, když se cítí být poškozeni jednáním sociálního 
pracovníka, neboť v oblasti sociální práce ve veřejné správě, je definován 
správním řádem institut stížnosti a přešetření způsobu vyřízení stížnosti. 
V případě sociálních služeb se může klient obracet přímo na poskytovatele 
sociálních služeb, v případě nespokojenosti s vyřízením jeho stížnosti dále na 
zřizovatele (zakladatele) tohoto poskytovatele, příp. na inspekce poskytování 
sociálních služeb. Klienti mají také možnost obracet se na veřejného ochránce 
práv. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 10 uvádí: “ nízká 
informovanost a obeznámenost 
veřejnosti o možnostech podpory 
a pomoci ze strany sociálních 
pracovníků, respektive sociální práce. 
Tento problém také úzce souvisí 
s poddimenzováním počtu sociálních 
pracovníků ve všech oblastech jejího 
výkonu. Jak vyplývá z dosavadních 
dílčích analýz, dopady na klienty jsou 
spíše negativní až fatální, jelikož 
někteří sami neumí nebo nemohou 
vyhledat pomoc, s ohledem 
na nedostatečný počet sociálních 
pracovníků pak může selhat 
depistážní činnost a ohrožena je i 
kvalita výkonu sociální práce 
poskytnutá konkrétnímu uživateli,  

Dále text na str. 10 uvádí: „výkon 
sociální práce provádí osoby bez 
kvalifikace v této profesi. 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

Např. Analýza výkonu profese 
sociální práce (příloha č. 3) zmiňuje 
výzkumem podložená zjištění, že 
činnost související s vyhodnocováním 
plnění cílů práce s klientem a 
individuálním plánem vykonávají 
mimo sociálního pracovníka i jiní 
pracovníci (např. vychovatel, vedoucí 
pracovník). 
Str. 11 – celý text zní - sociální 
pracovníci postrádají existenci 
subjektu, který by byl nositelem 
všeobecně respektovaného 
odborného a etického stanoviska, 
zastupoval by profesní zájmy a 
poskytoval jednotné výklady norem, 
vydával stanoviska k postupům apod. 
(data získána z analýzy výkonu 
sociální práce a z výstupů projektu 
Systémová podpora výkonu sociální 
práce – vyjádřeno sociálními 
pracovníky). Z hlediska klientů chybí 
místo, kam by se mohli obracet, když 
se cítí být poškozeni jednáním 
sociálního pracovníka.  

Str. 11 bude doplněna o text: 
„V současné době mají klienti 
možnost uplatnit stížnost na postup 
soc. pracovníka, ale z důvodu 
roztříštěnosti systému tato může být 
řešena rozdílným způsobem (správní 
řád, sociální služba, VOP vydává 
doporučující stanovisko, které není 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

závazné) a není záruka, že stížnost 
bude řešit soc. pracovník. Některé 
oblasti výkonu soc. práce v oblasti 
stížností upraveny nejsou (např. 
školství, zdravotnictví, justice).  

Zároveň je nutné uvést, že z pohledu 
sociálního pracovníka je potřebné, 
aby případné stížnosti byly řešeny 
subjektem, který stanovil rozsah 
etických pravidel, a který se k nim 
může nezávisle a maximálně 
objektivně vyjadřovat, a to právě 
proto, že sociální pracovník v praxi 
setkává s mnoha etickými dilematy.   

27.  

Jihočeský kraj 
 

Obdobná připomínka 
Olomoucký kraj (71) 

Z 

Zásadní připomínka: 
K části 5 „Popis cílového stavu“ (str. 28) – není jasné, jak „registr sociálních 
pracovníků“ zajistí optimalizaci územní dostupnosti v místě a čase, a to i 
v odlehlých územích. 

ROZPOR 
V rámci vypořádání na úrovni 
náměstků připomínkové místo 
mění připomínky ze zásadních na 
doporučující. 
Text na str. 11 uvádí: „cílový stav 
reflektuje potřebu optimalizace 
územní dostupnosti v místě a čase, 
kdy je třeba, a to i v odlehlých 
územích se zvýšenou potřebou 
poskytování sociální práce)“. 
Preferovaná varianta 1 (povinná 
registrace sociálních pracovníků) je 
způsobilá naplnit účel Registru 
sociálních pracovníků jako nástroje 
řízení (dohled nad odborností, 
přehled o regionální dostupnosti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PH7Q28)



Stránka 25 (celkem 201) 

Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

sociální práce).   

28.  Jihočeský kraj 
 Z 

Zásadní připomínka: 
K části 6 „Návrh variant řešení“, bodu 6.2 „Návrhy věcného řešení dle oblastí 
úpravy“ (str. 42) 
Oblast 1: „Vymezení předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka“ 
Varianta 2 – Nová úprava bez podmínky dovzdělání části sociálních pracovníků 
- dvoukolejnost: 
• v návaznosti na zásadu zákazu retroaktivity jsou zmiňováni sociální 

pracovníci splňující odbornou způsobilost na základě ustanovení § 110 
odst. 4 písm. a) a b) z. č. 108/2006 Sb.; nejsou však zmíněni ti, kteří 
splňují odbornou způsobilost na základě ustanovení § 110 odst. 4 písm. c) 
a d) a ust. § 120 odst. 12 z. č. 108/2006 Sb. Zcela nezbytné je doplnění, 
jak bude nová právní úprava nahlížet na tyto sociální pracovníky. 
V Jihočeském kraji totiž v praxi vykonávají činnost i sociální pracovníci 
splňující odbornou způsobilost na základě uvedených, v návrhu 
nezmíněných ustanovení z. č. 108/2006 Sb. Pokud je zmiňována zásada 
zákazu retroaktivity (s čímž se Jihočeský kraj zcela ztotožňuje), je 
nezbytné ošetřit i další působení těchto sociálních pracovníků. 

• Jihočeský kraj se přiklání k této variantě, neboť tito pracovníci 
získávali ještě před případnou účinností navrhovaného zákona 
v rámci dalšího vzdělávání odbornou způsobilost (absolvovali 
akreditované kurzy MPSV označované znakem SP). Považujeme proto 
za nadbytečné požadovat ještě další vzdělávání, nad rámec 
povinného dalšího vzdělávání. 

• Zároveň upozorňujeme, že varianta 1 s povinností (do)vzdělání, bude 
mít zásadní vliv na zaměstnavatele těchto sociálních pracovníků, 
kterým budou vznikat další nemalé náklady, o kterých by bylo vhodné 
se v materiálu zmínit. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 82 „Při hodnocení variant 
za účelem naplnění stanoveného cíle 
navrhované úpravy byla zvolena 
varianta 1, tj. úprava předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 
s podmínkou „dovzdělání“ části 
stávajících sociálních pracovníků.“ je 
změněn na „V rámci hodnocení 
variant byla předkladatelem jako 
nejvíce vhodná varianta naplňující 
ústřední cíl úpravy zvolena varianta 
1. S ohledem na výsledem 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 

29.  Jihočeský kraj 
 Z 

Zásadní připomínka: 
Oblast 2: „Registr sociálních pracovníků“ 
• Jihočeský kraj zásadně nesouhlasí s povinným registrem (tedy Variantou 

1) 
• Nelze souhlasit s tvrzením, že hlavním účelem povinné registrace je 

ROZPOR 
V rámci vypořádání na úrovni 
náměstků připomínkové místo 
mění připomínky ze zásadních na 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

záruka kvality – samotná registrace nemůže zajistit (ani přispět) ke 
zkvalitnění výkonu sociální práce (i registrovaný sociální pracovník může 
poskytovat nekvalitní sociální práci) 

• Obdobně nelze předpokládat, že registr může více přispět k dostupnosti 
sociální práce či sociálních pracovníků 

• Předkládaný návrh rovněž neřeší, zda bude možné (a za jakých situací) 
z registru (ať již povinného nebo nepovinného) sociálního pracovníka 
vyřadit, zda bude sledováno naplňování podmínky dalšího vzdělávání, 
bezúhonnosti, atd. 

doporučující. 
Pouze varianta povinné registrace 
soc. pracovníků je způsobilá naplnit 
účel Registru sociálních pracovníků 
jako nástroje řízení (dohled nad 
odborností, přehled o regionální 
dostupnosti). V případě nepovinné 
registrace dle Varianty 2 nebude 
možné tuto funkci Registru sociálních 
pracovníků zajistit.   
Text na str. 47 bude doplněn: „ 
V registru sociálních pracovníků 
budou vedeny fyzické osoby, které 
jsou odborně způsobilé pro výkon 
profese podle tohoto zákona a 
vykonávají na území České republiky 
profesi sociálního pracovníka. Tzn., 
že z registru budou soc. pracovníci 
vyřazeni ve chvíli, kdy nevykonávají 
profesi a v případě hrubého porušení 
pracovního nebo etického postupu, 
za který jim byla uděleno disciplinární 
opatření.  

30.  Jihočeský kraj 
 Z 

Zásadní připomínka: 
Oblast 3: „Další vzdělávání sociálních pracovníků“ 
• Další vzdělávání sociálního pracovníka je dostatečně upraveno v § 111 z. 

č. 108/2006 Sb. 
• Jihočeský kraj zásadně nesouhlasí s navrhovanými variantami uváděnými 

ve věcném návrhu zákona o sociálních pracovnících 

ROZPOR 
V rámci vypořádání na úrovni 
náměstků připomínkové místo 
mění připomínky ze zásadních na 
doporučující. 
Na str. 29 je uvedeno: „dalšího 
vzdělávání – cílový stav reflektuje 
potřebu stanovit podmínky 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

celoživotního vzdělávání. K naplnění 
cílového stavu dojde prostřednictvím 
opatření spočívajících v podpoře 
zjišťování a naplňování profesních 
potřeb sociálních pracovníků, ve 
sjednocení praxe v oblasti 
celoživotního vzdělávání a v úpravě 
akreditace vzdělávacích programů 
pro sociální pracovníky. 

Na str. 50 je uvedeno: „V souvislosti s 
oblastí dalšího vzdělávání se 
navrhuje upravit oblast akreditací 
vzdělávacích programů pro sociální 
pracovníky systémově v zákoně 
o sociálních pracovnících.“ 

Z uvedených důvodů potřeb a 
směřování k ústřednímu cíli nelze 
připomínku akceptovat.   

31.  

Jihočeský kraj 
 

Shodná připomínka 
Olomoucký kraj 72 

 

Z 

Zásadní připomínka: 
Oblast 4: „Akreditace“ 
• Ad a) Akreditace v oblasti dalšího vzdělávání 

- Považujeme za nezbytné, aby byl zaveden systém kontroly a 
vyhodnocování kvality akreditovaných vzdělávacích programů 

• Ad b) Akreditace kvalifikačních vzdělávacích programů sociální práce 
- Není zřejmé, jak bude řešena akreditace studijního programu a jak bude 

řešeno množství nyní akreditovaných studijních programů – např. 
studijní program N 7501 program Pedagogika, v jehož rámci byl 
akreditován obor Pedagogika – sociální práce (bude jednáno s MŠMT o 
povinné reakreditaci?) 

AKCEPTOVÁNO  
a) Text na str. 50 bude doplněn o: „ 

V rámci akreditace bude posílen 
systém kontroly a 
vyhodnocování kvality 
akreditovaných vzdělávacích 
programů.“ 

b) Na str. 51 je uvedeno: „Cílem 
zákona o sociálních 
pracovnících je, aby odborná 
způsobilost sociálního 
pracovníka byla naplňována 
v rámci vyššího odborného nebo 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

vysokoškolského vzdělávání, 
získaná studiem v bakalářském, 
magisterském nebo doktorském 
studijním programu 
akreditovaném pro sociální 
práci. Ostatní dosavadně 
uznávané studijní programy, 
v rámci kterých byla splněna 
podmínka odborné kvalifikace 
pro výkon sociální práce, jsou 
řešeny v systému sociálních 
služeb jako samostatná 
povolání, včetně celoživotního 
vzdělávání. 

Text na str. 51 byl doplněn o 
podtržením označenou část: 
„povinně se vyjadřuje 
k žádostem o akreditaci 
vzdělávacích studijních 
programů pro sociální práci 
akreditovaným MŠMT.“ 

32.  

Jihočeský kraj 
 

Obdobná připomínka  
Olomoucký kraj (73) 

 

Z 

Zásadní připomínka: 
Oblast 5: „Profesní postavení sociálních pracovníků“ 
• Zásadně nesouhlasíme s hierarchií sociálních pracovníků. Všeobecný 

sociální pracovník (dle předloženého návrhu) může mít na základě své 
dlouholeté činnosti v praxi (terénu), mnohem větší zkušenosti v sociální 
práci, než licencovaný sociální pracovník (dle předloženého návrhu), který 
sice přednáší a publikuje, avšak za svou kariérní dráhu nikdy v praxi 
(terénu) nepůsobil. 

• Není zřejmé, jak budou definovány kompetence sociálních pracovníků 
v jednotlivých profesních stupních 

• Dále není zřejmé, jak bude tato část případně navázána na zákon o státní 

ROZPOR 
V rámci vypořádání na úrovni 
náměstků připomínkové místo 
mění připomínky ze zásadních na 
doporučující. 
Odrážka 1 – Profesní diverzifikace je 
navržena v oblasti klientské a 
neklientské, aby bylo zajištěno, že i 
„neakademičtí“ sociální pracovníci 
mohou profesně růst.  
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

službě a zákon o úřednících územních samosprávných celků v oblasti 
výkonu sociální práce ve veřejné správě (bude např. stanoveno, že na 
MPSV či krajských úřadech budou moci v určitých pozicích – zajišťujících 
metodickou činnost – pracovat jen „určití – specializovaní, licencovaní“ 
sociální pracovníci?) 

• Jaká bude prostupnost mezi jednotlivými stupni? 

Odrážka 2 – Činnosti sociálního 
pracovníka jsou v materiálu uvedeny 
v kapitole 6.2, oblast 5. Podrobné 
upřesnění bude součástí prováděcího 
předpisu/paragrafového znění.  
Odrážka 3 – s touto úpravou se 
v současné době nepočítá 
Odrážka 4 – profesní stupně lze 
získávat návazně od nejnižšího po 
nejvyšší. Text na str. 53 – „Sociální 
pracovník tak během své profesní 
dráhy může postupovat 
od všeobecné úrovně přes získání 
specializace k licenci, která je v rámci 
profesního statusu úrovní nejvyšší, 
expertní“. 

33.  Jihočeský kraj 
 Z 

Zásadní připomínka: 
Oblast 9: „Profesní komora sociálních pracovníků“ 
• Zásadně nesouhlasíme se vznikem Profesní komory, jak je v návrhu 

nastíněna, nejsou řešeny zejména: 
- Struktura Profesní komory 
- Financování (mimo prvních 5 let) 
- Členské příspěvky 
- Vazba členství a registrace sociálního pracovníka 
- A další 

AKCEPTOVÁNO 
Návrh personálního zajištění profesní 
komory, provozních a personálních 
nákladů a příjmů komory jsou 
obsaženy v tabulce č. 3.  
Vzhledem k tomu, že předkladatelem 
preferovanou variantou v oblasti 9 
Profesní komora je nulová varianta, 
nelze uvažovat o vazbě členství a 
registrace sociálního pracovníka.  

34.  

Jihočeský kraj 
 

Obdobně 
Olomoucký kraj 78 

 

Z 

Zásadní připomínka: 
K části 7 „Náklady, přínosy, dopady“, bodu 7.1 „Náklady variant řešení: 
Zásadně nesouhlasíme s argumenty předkladatele návrhu o nákladech při 
nekvalitním, nedostatečném nebo nesprávně odborně realizovaném výkonu 
sociální práce, které jsou hypotetické. Materiál situaci vykresluje tak, že 
v současné době je kvalita sociální práce na tak nízké úrovni, že pouze nový 

AKCEPTOVÁNO 
Kvalita výkonu sociální práce není 
v žádném případě snižována. 
Úpravou v rámci ústředního cíle 
materiál směřuje k budoucímu 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

zákon a v něm uvedené instrumenty mohou povznést sociální práci a zaručí, že 
již bude poskytována pouze kvalitní sociální práce. 
Toto nelze považovat za správné tvrzení a velmi to snižuje úroveň a kvalitu 
vykonávané sociální práce. 

zvyšování kvality výkonu sociální 
práce.  
Analýza výkonu profese sociální 
práce (příloha č. 3) totiž např. 
zmiňuje výzkumem podložená 
zjištění, že činnost související 
s vyhodnocováním plnění cílů práce 
s klientem a individuálním plánem 
vykonávají mimo sociálního 
pracovníka i jiní pracovníci (např. 
vychovatel, vedoucí pracovník). 
Náklady spojené s výkonem sociální 
práce MPSV řeší a důkazem jsou 
např. stížnosti na postup sociálních 
pracovníků.  

35.  Jihočeský kraj 
 Z 

Zásadní připomínka: 
K části 8 „Vyhodnocení variant“ (str. 81 a další): 
Oblast 1: „Vymezení předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka“ 
• Jihočeský kraj nemá námitek k potřebě nového definování podmínky 

odborné způsobilosti, upozorňujeme však na nutnost zapracování 
připomínky 3, Oblast 1 

Oblast 2: „Registr sociálních pracovníků“ 
• Jihočeský kraj zásadně nesouhlasí s povinným registrem – viz připomínka 

3, Oblast 2 
Oblast 3: „Další vzdělávání sociálních pracovníků“ 
• Viz. připomínka 3, Oblast 3 

Oblast 4: „Akreditace“ 
• Viz. připomínka 3, Oblast 4 

Oblast 5: „Profesní postavení sociálních pracovníků“ 
• Viz. připomínka 3, Oblast 5 

Oblast 9: „Profesní komora sociálních pracovníků“ 
• Viz. připomínka 3, Oblast 9 

ROZPOR 
V rámci vypořádání na úrovni 
náměstků připomínkové místo 
mění připomínky ze zásadních na 
doporučující. 
Viz připomínky 25 - 34 
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ní 
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36.  

Karlovarský kraj 
Olga Dacková, 

e-mail: 
olga.dackova@kr-

karlovarsky.cz 
telefon: 354 222 521 

 

Z 

Zásadní připomínka: 
K části 3.1. Přehled právních předpisů  
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a 
správě - uvádí sociálního pracovníka v části A v Seznamu povolání a 
rozpětí platových tříd 
V katalogu prací, na rozdíl od oblasti sociálně-právní ochrany, není jasně 
uvedeno zařazení sociálního pracovníka obce/kraje. V části A je v Dílu 2.08. je 
Sociální pracovník pro oblast sociálních služeb. 
Návrh nového znění: 
V Katalogu prací je potřeba specifikovat zařazení sociálního pracovníka obce 
(kraje) a dle jasně vydefinovaných činností, které je povinen zajišťovat dle 
zákona č.111/2006 Sb. a 108/2006 Sb., zařadit do platových tříd.  

AKCEPTOVÁNO 
Úprava Katalogu prací je aktuálně ze 
strany MPSV připravována.  
V rámci návrhu věcného záměru 
zákona není úprava katalogu prací 
uvedena, jelikož přesahuje rámec 
„profesního zákona“. 

37.  Karlovarský kraj 
 Z 

Zásadní připomínka: 
K ČÁSTI  6.2 NÁVRHY VĚCNÉHO ŘEŠENÍ DLE OBLASTÍ ÚPRAVY 
OBLAST 2: REGISTR SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ 
Výhodou vedení registru obecním úřadem obce s rozšířenou působností by 
mohla být optimální místní dostupnost pro sociální pracovníky, značné riziko 
však lze spatřovat v možnosti nejednotného postupu jednotlivých úřadů 
a především v zásadních ekonomických dopadech do veřejných rozpočtů 
(personální a provozní zajištění agendy). 
Nesouhlas s návrhem: Stejně jako úřady práce jsou přehlceny agendami, které 
věcně s touto institucí nesouvisí, tak také obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností jsou přehlceny agendami, které věcně s touto institucí nesouvisí.  
Pro obecní úřady by to znamenalo nepřiměřenou zátěž.  

Jistá výhoda v případě úřadů práce (oproti obecním a krajským úřadům) je tak, 
že vykonávají jen státní správu. Obecní úřady podléhají vedení samosprávy.  

Dostupná jsou také krajská pracoviště MPSV.   

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 47 bude upraven: 
„Variantně byly jako evidenční 
subjekty navrhovány obecní úřady 
obce s rozšířenou působností a Úřad 
práce. V rámci konzultačního procesu 
nebyla řešena možnost vedení 
registru Krajskými úřady, a to z toho 
důvodu, že stejně jako u obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností 
lze spatřovat rizika v nejednotném 
postupu, v ekonomických dopadech 
do veřejných rozpočtů, v přehlcení 
agendami, které věcně s těmito 
institucemi nesouvisí a také 
s ohledem na to, že významný počet 
sociálních pracovníků je řazen v jiné 
oblasti působení (odvětvích). Výhody 
by bylo možné spatřovat 
v dostupnosti v rámci sociální práce 
v obcích a sociálních službách 
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registrovaných v kraji a v určitém 
rozsahu zkušeností v rámci agendy 
registrace sociálních služeb.“  
 
Krajská pracoviště MPSV nejsou 
v materiálu uvedena, jelikož tato 
varianta nebyla podrobena 
konzultačnímu procesu.   

38.  Karlovarský kraj 
 Z 

Zásadní připomínka: 
K ČÁSTI 6.2 NÁVRHY VĚCNÉHO ŘEŠENÍ DLE OBLASTÍ ÚPRAVY. 
OBLAST 5: PROFESNÍ POSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ (STR. 52 
NÁVRHU) 
Varianta č. 1 Dva profesní stupně. 
Licencovaný sociální pracovník získal prokazatelně nejméně 5 let praxe 
v postavení všeobecného sociálního pracovníka a získal licenci v oblasti 
sociální práce. V rámci přechodných ustanovení bude umožněno, aby licenci 
získal sociální pracovník specialista, pokud získal praxi ve výkonu sociální 
práce v době 10 let před účinností zákona o sociálních pracovnících). 
V této variantě č. 1 se o sociálním pracovníkovi – specialistovi nehovoří (až ve 
2. variantě).          

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 50 bude z textu vypuštěn: 
„sociální pracovník specialista“ a  
uvedeno: „všeobecný sociální 
pracovník“. 
„V rámci přechodných ustanovení 
bude umožněno, aby licenci získal 
všeobecný sociální pracovník, pokud 
získal praxi ve výkonu sociální práce 
v době 10 let před účinností zákona o 
sociálních pracovnících.“ 

39.  Karlovarský kraj 
 Z 

Zásadní připomínka: 
K ČÁSTI 6.2 NÁVRHY VĚCNÉHO ŘEŠENÍ DLE OBLASTÍ ÚPRAVY. 
Oblast 6: Samostatný výkon profese. 
Varianta 1 Úprava podmínek samostatného výkonu profese 
Na str. 56 textu jsou Podmínky pro vystavení povolení. Kromě uvedených 
podmínek navrhujeme, aby pro samostatný výkon profese soc. pracovníka bylo 
požadováno: 
1. „finanční krytí provozování činnosti“ (finanční způsobilost). Jde o kontrolní 
mechanizmus, který by měl chránit člověka v tíživé životní situaci před 
zneužíváním, popř. před neúměrnou úhradou za služby poskytované SP. Tento 
regulativ by měl také na druhou stranu přimět sociálního pracovníka 
ekonomicky přistupovat ke své činnosti, tak aby předem stanovil své finanční 
možnosti. 

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 56 budou podmínky vystavení 
povolení doplněny o povinné pojištění 
odpovědnosti. 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Na základě písemné komunikace 
s Olgou Dackovou následně 
změněn stav na VYSVĚTLENO 
Návrh finančního krytí provozování 
samostatného výkonu profese 
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2. Povinné pojištění odpovědnosti. nebude zohledněn, jelikož by se 
jednalo o dva prvky obdobného 
charakteru zpřísňující samostatný 
výkon profese a přinesl by 
nadměrnou administrativní zátěž.  
 

40.  Karlovarský kraj 
 Z 

Zásadní připomínka: 
K ČÁSTI 6.2 NÁVRHY VĚCNÉHO ŘEŠENÍ DLE OBLASTÍ ÚPRAVY. 
Oblast 6: Samostatný výkon profese. 
Varianta 1 Úprava podmínek samostatného výkonu profese. 
Profese sociálního pracovníka vyžaduje, jak je i v textu uvedeno, vysoko erudici. 
Činnost sociálního pracovníka má velký dopad na další život klienta (ev. jeho 
rodiny), potažmo veřejnosti.  
Z tohoto pohledu se nám jeví praxe ve výkonu sociální práce minimálně 3 roky 
jako krátká a navrhujeme alespoň 5letou praxi.  
Dále postrádáme jakýsi kontrolní mechanismus výkonu tohoto povolání – něco 
obdobného jako jsou inspekce poskytování sociálních služeb. Kdo bude 
ověřovat kvalitu poskytované sociální práce?  Resp. kde se může klient, který je 
ve svých právech prací sociálního pracovníka poškozen, domáhat uznání, 
nápravy, odškodnění? Jen u soudu?   
Povolení k výkonu může být odňato jen na základě toho, že sociální pracovník 
nebude plnit v návrhu stanovené podmínky? Resp. kdo bude kontrolovat např. 
plnění etického kodexu?  

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 56 bude změna podmínky pro 
vystavení Povolení k samostatnému 
výkonu sociální práce: 

• praxe ve výkonu sociální práce 
minimálně 5 let, 

Kontrolní mechanismus 
samostatného výkonu sociální práce 
a systém stížností bude doplněn 
v rámci paragrafového znění, 
případně prováděcího předpisu.  
Text bude dále doplněn: „Povolení 
může být odňato/nevystaveno, pokud 
sociální pracovník nesplňuje základní 
předpoklady pro výkon profese a 
podmínky pro vystavení povolení 
nebo pokud bylo sociálnímu 
pracovníku uloženo disciplinární 
opatření.“ 

41.  Karlovarský kraj 
 Z 

Zásadní připomínka: 
K ČÁSTI 6.2 NÁVRHY VĚCNÉHO ŘEŠENÍ DLE OBLASTÍ ÚPRAVY. 
Oblast 7: Pracoviště dobré praxe. 
Za pracoviště dobré praxe je, na základě podané žádosti a doporučení profesní 

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 57 je uvedeno, že se nejedná 
o výuková/praktická pracoviště pro 
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organizace, vydáním osvědčení uznáno pracoviště, které poskytuje sociálním 
pracovníkům podmínky pro získávání a ověřování profesních kompetencí. 
Předpokladem je dostatečné personální zajištění výkonu sociální práce 
a garance její kvality licencovaným sociálním pracovníkem (po dobu platnosti 
přechodných ustanovení sociálním pracovníkem specialistou). 
Tento návrh kvitujeme, neboť si uvědomujeme, že studenti nebo začínající 
sociální pracovníci mají mnohdy potíže zajistit si ať již povinnou, nebo i 
dobrovolnou praxi. A ne vždy je pro ně praxe užitečná. 
V části 7. Náklady, přínosy, dopady v Tabulce 3 jsme však nenašli náklady na 
zřízení takového pracoviště. Pokud se má pracoviště věnovat této činnosti ještě 
mimo svou běžnou činnost za předem stanovených podmínek (zákonem), mělo 
by dostávat na zřízení takového pracoviště příspěvek (zejména kvalitní 
personální zajištění). 

studenty sociální práce. 
 
Text na str. 57 bude doplněn: 
„Personální zajištění pracovišť dobré 
praxe výkonu sociální práce obecních 
a krajských úřadů a sociálních služeb 
může být podpořeno v rámci 
dotačního titulu.“  

42.  

Liberecký kraj 
Martin Půta – hejtman 

martin.puta@kraj-
lbc.cz 

Z 

Zásadní připomínky: 
Preference uvedených variant: 
Jednoznačně se ztotožňujeme  s myšlenkou legislativního uchopení oblasti 
sociální práce a podporujeme vznik zákona o sociálních pracovnících. 
Předkládaný věcný záměr zákona o sociálních pracovnících rozděluje celou 
problematiku do 9 oblastí, ke kterým jsou navrhovány varianty řešení (u každé 
oblasti uvádíme pouze variantu řešení, kterou preferujeme): 
1) Vymezení předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka  

- Preferujeme variantu  2 Nová úprava bez podmínky dovzdělání části 
sociálních pracovníků – dvoukolejnost 

2) Registr sociálních pracovníků 
- Preferujeme variantu  1 Povinný registr 

3) Další vzdělávání sociálních pracovníků 
- Preferujeme variantu  1 24 hod/rok další vzdělávání, 12 hod/rok 

supervize 
4) Akreditace 

a) Akreditace v oblasti dalšího vzdělávání 
- Preferujeme variantu  1 Agendu spravuje MPSV 

b) Akreditace kvalifikačních vzdělávacích programů sociální práce 
- Preferujeme variantu 0 Ponechání současného stavu 

1) akceptováno text návrhu bude 
v souladu s připomínkou 
upraven na str. 81, 86 

2) akceptováno – tato varianta je 
v rámci návrhu preferovanou viz 
str. 82 a 86  

3) akceptováno – tato varianta je 
v rámci návrhu preferovanou viz 
str. 82 a 86 

4) a) akceptováno - tato varianta je 
v rámci návrhu preferovanou viz 
str. 83 a 86 
b) neakceptováno  - v souladu 
s cílem navrhované právní 
úpravy je v rámci varianty 1 
navrženo jako předpoklad 
odborné způsobilosti  studijní 
program akreditovaný pro 
sociální práci, v rámci kterého 
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5) Profesní postavení sociálních pracovníků 
- Preferujeme variantu 1 Dva profesní stupně 

6) Samostatný výkon profese 
- Preferujeme variantu 1 Úprava podmínek pro samostatný výkon profese 

7) Pracoviště dobré praxe 
- Preferujeme variantu 0 Ponechání současného stavu 

8) Profesní označení a jeho ochrana 
- Preferujeme variantu 1 Stanovení minimálních podmínek pro výkon 

profese 
9) Profesní komora sociálních pracovníků 

- Preferujeme variantu 2 Ustavení profesní komory ze zákona 
s dobrovolným členstvím. 

absolventi získají potřebné 
znalosti a dovednosti potřebné 
k výkonu sociální práce. viz str. 
83 

Na základě písemného sdělení ze 
dne 14. 3. 2016 připomínkové 
místo na připomínce dále netrvá, 
v důsledku čehož se stav mění na 
VYSVĚTLENO. 
5) neakceptováno - vzhledem 

k tomu, že v případě volby 
dvoustupňového profesního 
růstu by nebylo možné 
reflektovat možnosti specializací 
jednotlivých oblastí sociální 
práce (zpravidla dle cílových 
sociálních skupin nebo 
sociálních událostí), které se 
zaměřují více na znalosti a 
dovednosti odrážející příslušnou 
praxi a aplikace právních 
předpisů v dané oblasti, tak 
odlišení expertních přístupů 
odrážející koncepční, 
koordinační, pedagogické a jiné 
aktivity sociálních pracovníků, 
byla zvolena varianta 2, 
třístupňové profesní postavení.“ 

Na základě písemného sdělení ze 
dne 14. 3. 2016 připomínkové 
místo na připomínce dále netrvá, 
v důsledku čehož se stav mění na 
VYSVĚTLENO. 
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6) Akceptováno, varianta 1 je 
preferovanou variantou viz str. 
83-84   

7) neakceptováno - přínos je 
spatřován v šíření dobré praxe, 
ověřování inovativních postupů, 
získávání nových kompetencí 
apod. viz str. 84 

Na základě písemného sdělení ze 
dne 14. 3. 2016 připomínkové 
místo na připomínce dále netrvá, 
v důsledku čehož se stav mění na 
VYSVĚTLENO. 
8) akceptováno - tato varianta je 

v rámci návrhu preferovanou viz 
str. 84 a 86 

9) ROZPOR 
„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 
0, tj. úprava, v rámci které není 
zohledněn vznik profesní komory 
sociálních pracovníků 

43.  

Moravskoslezský kraj 
JUDr. Josef Babka 

Mgr. Irena Drijáková, 
DiS. 

irena.drijakova@kr-
moravskoslezsky.cz 

 

Obecně se domníváme, že regulace této profese a snaha o zvýšení kvality 
jejího výkonu (včetně sjednocení vzdělávání, apod.) je zcela žádoucí a 
nezbytná. Navržený věcný záměr představuje zcela zásadní povýšení výkonu 
sociální práce na odborně uznávanou profesi, což umožní potřebnou 
společenskou emancipaci sociální práce i sociálních pracovníků. 
V rámci obsahu věcného záměru je také uvažováno o navýšení nákladů 
spojených s tímto záměrem, což i Moravskoslezský kraj považuje za potřebné 
reflektovat.  

VYSVĚTLENO 
„Zákon o sociálních pracovnících je 
koncipován jako zastřešující zákon 
pro všechny sociální pracovníky 
napříč resorty. Má charakter 
obecného zákona, tzv. lex generalis, 
nikoli zákona zvláštního, tedy lex 
specialis. Náklady zákon sám o sobě 
nepřináší. Zákon o sociálních 
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pracovnících „pouze“ obecně vymezí 
strukturu odborné úrovně, 
kompetencí a garanci kvality (shodně 
např. zdravotničtí či pedagogičtí 
pracovníci). 

44.  Moravskoslezský kraj 
  

Obecná zásadní připomínka: 
V současnosti je sociální oblast v situaci, kdy rostou požadavky na sociální 
pracovníky stejně tak, jako vzrůstají osobní rizika spojená s výkonem této 
profese. Sociální pracovník nemá odpovídající podporu a zázemí a přesto je od 
něj očekávána vysoká odbornost, široké znalosti, odpovídající komunikační a 
vyjednávací dovednosti, apod. Speciální ochrany související s riziky, 
vznikajícími při výkonu sociální práce, se má snad dostat úředníkům ve státní 
správě (toto je opakovaně ve stádiu úvah), ale situace je taková, že stejným 
rizikům čelí i pracovníci v sociálních službách a v dalších subjektech 
soukromoprávní sféry (např. i oblast pověřených osob dle zákona o sociálně 
právní ochraně dětí). S požadavky a riziky ale nejde ruku v ruce finanční 
ocenění, společenské postavení a vážnost profese, a proto je i velmi složité 
motivovat studenty ke studiu sociální práce nebo i jiné osoby k výkonu této 
práce a udržet je v sociální oblasti, v sociálních službách i ve veřejnoprávních 
institucích. I na situaci ve zdravotnictví a u zákonné úpravy odborné způsobilosti 
zdravotních sester (VŠ vzdělání) nebo na postavení a potřebě kvalifikace 
pedagogických pracovníků (rovněž potřeba vzdělání VŠ) můžeme vidět, že 
k požadavkům musí být nastaveny systémové, legislativně ukotvené podmínky 
včetně odměňování a sociálního statusu ve společnosti i postavení profese ve 
vztahu k dalším odborným profesím. Pokud tomu tak není, celý systém není 
funkční nebo je ohrožen podstatnými riziky.   
V současné době je trend např. v oblasti sociálních služeb (a mnohdy lze 
vysledovat tento trend i v oblasti výkonu sociální práce ve státních a správních 
úřadech) spíše protichůdný v porovnání s tím, jakou laťku (byť správně) 
nastavuje zákon o sociálních pracovnících, neboť chybí personální zdroje 
(nikoliv však absolutně, ale z důvodu nedostatku motivace, profesního zázemí a 
společenského respektu k roli sociálního pracovníka). Podstatným hlediskem se 
tedy jeví i skutečnost, že není (mimo jiné) legislativně upraven stabilní a 
zejména dlouhodobě předvídatelný nárokový systém financování sociálních 

AKCEPTOVÁNO 
Tato připomínka přesahuje rámec 
„profesního zákona“. Přesto ve věci 
uvádíme, že pro oblast sociálních 
služeb je aktuálně stabilita 
financování nastavována v rámci 
novely zákona o sociálních službách 
prostřednictvím síťování sociálních 
služeb v návaznosti na financování 
sociálních služeb. Stabilita sociální 
práce v rámci obecních a krajských 
úřadů je podpořena dotačním titulem 
na výkon sociální práce, stejně jako 
oblast sociálně právní ochrany dětí. 
Je však nutné upozornit, že ve všech 
případech se jedná o samostatné a 
zcela rozdílné systémy.  
Kapitola 3.2 bude doplněna o 
odstavec: „Z výkazů sociálních 
služeb poskytovaných na základě § 
85, odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, bylo zjištěno, že 
v roce 2014 v oblasti sociálních 
služeb činila super hrubá mzda 
sociálního pracovníka v průměru cca 
26 070,-Kč, z čehož vyplývá, že 
průměrná hrubá mzda činila cca 
19 400,-Kč a čistá mzda cca 15 424,-
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služeb, který by umožnil víceleté plánování činnosti organizace a zároveň 
dlouhodobý profesní rozvoj pracovníků. Aby bylo možno dostát všem 
požadavkům a principům zákona o sociálních pracovnících, vidíme jako 
nezbytné ve věcném záměru minimálně uvést potřebu legislativně ukotvit 
stabilní systém financování sociální práce a sociálních služeb tak, aby se 
zaměstnavatelé a zejména poskytovatelé sociálních služeb měli o co opřít a 
z čeho vycházet. Zároveň si samozřejmě uvědomujeme, že právě dobře 
kvalifikovaní sociální pracovníci přinášejí do sociální oblasti a do sociálních 
služeb kvalitu zajištění služby konkrétnímu klientovi a realizaci úspěšných 
projektů v sociální oblasti přinášející pozitiva a podporu i početným skupinám 
osob.  
Je sice vhodné na tomto místě zmínit, že jako velmi pozitivní a důležitý fakt 
vnímáme uzákonění financování sociální práce obecních úřadů a krajských 
úřadů prostřednictvím dotace na výkon tzv. obecné sociální práce (tj. na sociální 
práci dle § 92 až 93a zákona o sociálních službách a dále dle § 7 a § 63 až § 
65a zákona o pomoci v hmotné nouzi), ale tím je umožněno financování tzv. 
dalšího segmentu sociální práce, nejde o celý systém financování sociální 
práce.  
Návrh věcného záměru zákona o sociálních pracovnících sebou ponese řadu 
změn a nejasností, a to zejména z pohledu soukromoprávních subjektů, např. 
sociální služby jako zaměstnavatele a ještě k tomu nestátní neziskové 
organizace, která funguje právě zejména z financování prostřednictvím 
dotačního systému MPSV ze státního rozpočtu  a jejíž zřizovatel nemá potenciál 
(když nejde o subjekt vytvářející zisk, ale o tzv. neziskovou organizaci) 
k dofinancovávání potřeb organizace. Řada poskytovatelů sociálních služeb řeší 
nyní problémy s personálním obsazením pracovních míst sociálních pracovníků, 
ale i dalších pracovníků v sociálních službách (přestože se aktivně zaměřují na 
personální politiku v organizaci). Dlouhodobě je výše platů v této oblasti hluboce 
pod celostátním průměrným výdělkem, tj. velmi poddimenzovaná. 
S ohledem na výše zmiňované máme za to, že přijetí zákona o sociálních 
pracovnících je podmíněno mimo jiné legislativním ukotvením stabilního 
systému financování sociální práce a sociálních služeb. Pokud tyto procesy 
nebudou synchronizované, bude jen velmi obtížně možné zajistit podmínky pro 
sociální práci tak, jak jsou navrhovány v předloženém návrhu věcného záměru. 

Kč. V této souvislosti je nezbytné 
připomenout, že odborná kvalifikace 
sociálního pracovníka spočívá 
v absolvování studia v rámci vyššího 
odborného nebo vysokoškolského 
studia. Je tedy patrné, že platové 
ohodnocení neodpovídá nárokům 
kladeným na kvalifikační přípravu 
sociálních pracovníků.“ 
Aktuálně je ze strany MPSV 
připravována úprava katalogu prací. 
V rámci návrhu věcného záměru 
zákona není tato úprava katalogu 
prací, jelikož přesahuje rámec 
„profesního zákona“. 
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45.  Moravskoslezský kraj 
 Z 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 8.1 (str. 74) Vyhodnocení variant z hlediska 
legislativní/nelegislativní povahy 
Moravskoslezský kraj preferuje přijetí legislativních změn, resp. k přijetí nového 
právního předpisu, který by měl charakter obecného zákona pro úpravu této 
oblasti.  
Ostatní právní úpravy, jichž by se v důsledku přijetí obecného právního předpisu 
pro úpravu výkonu sociální práce sociálním pracovníkem dotkly tyto změny, by 
byly považovány za speciální.  
Zároveň však je nezbytné novou právní úpravou vyloučit, aby speciální právní 
předpisy upravovaly snížení požadavků zejména na výkon sociální práce nebo 
pro získání kvalifikačních předpokladů a dalších podmínek pro pozici sociálního 
pracovníka.   
Odůvodnění:  
Oblast sociální práce je nepochybně oblastí veřejnoprávní, a to přesto, že je 
mnohdy v rámci speciálních právních předpisů svěřen její výkon a poskytování 
do působnosti soukromoprávních subjektů (např. viz poskytovatelé sociálních 
služeb, pověřené osoby při výkonu sociálně právní ochrany dětí, apod.). Přesto 
nebo právě proto by tato oblast zasluhovala legislativní změny, nikoliv změny 
jen dílčího nebo dokonce metodického charakteru, neboť dílčí změny by 
představovaly jen zvýšení nepřehlednosti v této oblasti a metodické dokumenty 
nemají obecně závazný charakter ani pro státní či správní orgány, natož pro 
soukromoprávní subjekty. S ohledem na skutečnost, že oblast sociální práce je 
považována za tzv. veřejnou službu, vyžaduje její kvalita a přístup k ní 
i veřejnou ochranu, kontrolu a regulaci, kterou může poskytnout pouze zákonná 
úprava.  
Zcela nepochybně bude nezbytné současné právní předpisy upravit, a to 
zejména zákon o sociálních službách, právní předpisy upravující sociální 
dávkové systémy, oblast výkonu sociálně právní ochrany dětí a další předpisy 
v oblasti vězeňství, zdravotnictví, apod.  

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 76 je uvedeno: „Z 
vyhodnocení kapitoly vyplývá, že 
nejvhodnější variantou řešení je 
přijetí nového zákona o sociálních 
pracovních, tedy ve vytvoření nové 
právní úpravy, jejíž ustanovení jsou 
závazná a vymahatelná. Zákon o 
sociálních pracovnících bude tedy 
koncipován jako zastřešující zákon 
pro všechny sociální pracovníky 
napříč resorty. Bude mít charakter 
obecného zákona, tzv. lex generalis, 
nikoli zákona zvláštního, tedy lex 
specialis. 
 
Text bude doplněn o: „Zákony 
v postavení „lex specialis“ musí být 
upraveny tak, aby nemohlo dojít ke 
snížení požadavků na výkon sociální 
práce či na získání odborné 
způsobilosti pro pozici sociálního 
pracovníka.“ 
 
Kapitola 9 pak uvádí promítnutí 
navrhovaného věcného řešení do 
právního řádu České republiky – 
úpravy zákonů a vyhlášek. 
 
 

46.  Moravskoslezský kraj 
 Z 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 8.2 (str. 76 a násl.) Vyhodnocení variant věcné povahy 
Oblast 1: Vymezení předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka 
Moravskoslezský kraj se přiklání k variantě 2, jež nepředpokládá tzv. 

AKCEPTOVÁNO  
Text na str. 82 „Při hodnocení variant 
za účelem naplnění stanoveného cíle 
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dovzdělávání sociálních pracovníků, kteří (byť na základě výjimky při 
posuzování plnění podmínek kvalifikace) vykonávají dnes sociální práci a jsou 
zaměstnáni na pozicích sociálních pracovníků.  
Odůvodnění:  
Připomínku Moravskoslezský kraj uplatňuje s ohledem na předchozí deklarace 
ze strany předkladatelů tohoto návrhu v průběhu konzultačních procesů i při 
vytváření podkladů pro věcný záměr zákona o sociálních pracovnících, kdy bylo 
zcela jasně prezentováno, že sociální pracovníci, kteří dnes vykonávají sociální 
práci a plní podmínky kvalifikace, byť i na základě výjimek, nebudou novou 
právní úpravou postiženi.  
Je potřeba vnímat, že dnes na různých pozicích zejména u poskytovatelů 
sociálních služeb, ale i ve veřejných institucích, jsou na pozicích sociálních 
pracovníků osoby, kterým MPSV jako ústřední státní orgán posuzoval 
kvalifikační předpoklady tak, že jsou kvalifikační předpoklady splněny. V zájmu 
právní jistoty nelze nejen podmínky v právních předpisech měnit retroaktivně, 
ale ani rozhodnutí nebo posouzení věci veřejnoprávní institucí. Tento přístup by 
mohl mít negativní dopad na důvěru sociálních pracovníků v cíle a zájmy právní 
úpravy. Navíc by dovzdělávání mělo reálný dopad na zvýšení nákladů na 
vzdělávání dotčených sociálních pracovníků u zaměstnavatelů a časové 
zatížení.  
K preferenci varianty 2 se kraj přiklání i přesto, že by šlo pouze o marginální 
část sociálních pracovníků, kteří by museli v průběhu 5 let od účinnosti zákona 
o sociálních pracovnících absolvovat tzv. „dovzdělání“, tj. další povinné 
vzdělávání, a to v důsledku předchozího uznání splnění kvalifikačních podmínek 
pro výkon činnosti sociálního pracovníka. Dalšímu vzdělávání by podléhali 
pouze ti sociální pracovníci, kterým byla kvalifikace uznána ze strany MPSV na 
základě výjimky z pravidla při posuzování dosažených podmínek kvalifikace, tj. 
šlo by o sociální pracovníky, kterým byla uznána kvalifikace na základě 
vykonání závěrečných zkoušek, nikoliv na základě příslušného studijního 
programu nebo oboru uvedeného v ustanovení § 110, viz dále. Jsou to sociální 
pracovníci, u nichž šlo o uznání závěrečné zkoušky na VŠ  dle ustanovení § 
110 odst. 4 písm. b) zákona o sociálních službách (viz text níže), název oboru 
nebo programu však byl odlišný.  
„b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo 

navrhované úpravy byla zvolena 
varianta 1, tj. úprava předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 
s podmínkou „dovzdělání“ části 
stávajících sociálních pracovníků.“ je 
změněn na „V rámci hodnocení 
variant byla předkladatelem jako 
nejvíce vhodná varianta naplňující 
ústřední cíl úpravy zvolena varianta 
1. S ohledem na výsledem 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 
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doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, 
sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální 
pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu“ 
Pro sjednocení kvalifikačních předpokladů by byla varianta 1 vhodná, dle 
názoru MSK však není žádoucí ihned ze startu sociální pracovníky selektovat 
navzájem, a to přesto, že s ohledem na výjimku by nešlo o podstatnou část 
sociálních pracovníků, ale o zcela marginální skupinu.  

47.  Moravskoslezský kraj 
 Z 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 8.2 (str. 76) Vyhodnocení variant věcné povahy 
Oblast 2: Registr sociálních pracovníků 
Moravskoslezský kraj se přiklání k variantě 1, tj. nezbytnosti povinné 
registrace sociálních pracovníků, a to z toho důvodu, že v současné době 
většina odborných profesí vyžaduje povinnou registraci osob vykonávajících 
danou profesi (registrované zdravotní sestry, advokáti, projektanti, soudní 
znalci), případně se o této potřebě již intenzivně jedná (např. registr 
pedagogických pracovníků, psychologů, apod.).  
Odůvodnění:  
V každém případě dojde k jednoznačnému vymezení  osob - kdo vykonává 
profesi sociálního pracovníka a zároveň kdo plní podmínky k výkonu profese 
s garancí veřejnoprávní kontroly. Bude tak jednoznačné, že tato osoba plní 
kvalifikační předpoklady. Pro zaměstnavatele bude registr jednoznačný zdroj 
zjištění, zda jde o sociálního pracovníka, neboť registrace sociálního 
pracovníka bude deklaratorním aktem o splnění všech předpokladů k výkonu 
sociální práce. Tento postup může ve svém důsledku snížit náklady a 
administrativní zátěž ve vztahu ke zjišťování a mnohdy složitému posuzování 
ze strany zaměstnavatele, zda osoba plní předpoklady pro výkon sociální 
práce či nikoliv, zda je potřeba dalších ověřování odborné způsobilosti či 
nikoliv. Registr sociálních pracovníků bude mít nejen pro zaměstnavatele, ale 
zejména pro klienty pozitivní dopad.  

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 82 a 86  
 
Text na str. 82 bude doplněn: „Pouze 
tato varianta řešení je způsobilá 
naplnit účel Registru sociálních 
pracovníků jako nástroje řízení 
(dohled nad odborností přehled o 
regionální dostupnosti sociální 
práce). V případě nepovinné 
registrace dle Varianty 2 nebude 
možné tuto funkci Registru sociálních 
pracovníků zajistit.“  
 
 

48.  Moravskoslezský kraj 
 Z 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 8.2 (str. 76) Vyhodnocení variant věcné povahy 
Oblast 3: Další vzdělávání sociálních pracovníků 
Moravskoslezský kraj se přiklání k variantě 1, kde se uvádí pro oblast 
celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání potřeba (včetně supervize) 36 

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 82 a 86 
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hodin (24 hod další vzdělávání a 12 hodin supervize), což představuje navýšení 
povinné účasti na vzdělávání sociálních pracovníků v rozsahu 24 hodin ročně o 
dalších 12 hodin supervize oproti současnému stavu potřeby zvyšování úrovně 
výkonu sociální práce.  
Odůvodnění:  
S ohledem na skutečnost, že rozsah potřebné hodinové dotace na vzdělávání a 
supervizi bude stanoven právním předpisem, jedná se o sjednocení úpravy a 
zakotvení práva sociálních pracovníků, které se musí však nutně promítnout i 
do financování především soukromoprávních subjektů (např. sociální služby, 
pověřené osoby, apod.). Kraj se přiklání k tomu, aby právní předpis sjednotil 
postupy jak státních orgánů a místních samospráv, tak soukromoprávních 
subjektů, k zajištění shodné úrovně sociální práce a zkušeností sociálních 
pracovníků.  Rovněž je potřebné, aby právní úprava stanovila, zda vzdělávání 
probíhá v rámci pracovní doby sociálních pracovníků a kdo hradí povinné 
vzdělávání sociálních pracovníků, neboť v současnosti právní úprava není 
jednoznačná a často se vykládá v neprospěch sociálních pracovníků 
(vzdělávání si hradí sami a absolvují jej v době svého volna, což není žádoucí).  

 
Na str. 49 je uvedeno: „Ustanovení 
se budou na zákoník práce 
v maximální možné míře odkazovat 
(zejména na § 230 prohlubování 
kvalifikace a na § 205, § 231 až 235 
zvyšování kvalifikace). Zákoník práce 
ukládá zaměstnavateli za bližších 
podmínek v něm stanovených nebo 
výslovně upravených v kvalifikační 
dohodě povinnost zajistit, zabezpečit, 
zaplatit a zaměstnanci ukládá 
povinnost se účastnit. Při správném 
postupu naplňování ustanovení 
zákoníku práce má být vzdělávání 
zaměstnance nastaveno dle potřeb 
konkrétního pracovníka. Odlišnou 
úpravou ustanovení oproti zákoníku 
práce by mohlo docházet k různým 
interpretacím a právním výkladům.“ 

49.  

Moravskoslezský kraj 
 

Shodné připomínky 
107 Zlínský kraj 

 

Z 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 8.2 (str. 76) Vyhodnocení variant věcné povahy 
Oblast 4: Akreditace  
Moravskoslezský kraj preferuje zásadně variantu 1, kdy oblast akreditací se 
ponechává v gesci MPSV, a to i z toho důvodu, že je nezbytné zachovat 
sjednocení udělování akreditací a zároveň zajištění vzájemné komunikace např. 
i s jinými resorty na shodné úrovni ústředních orgánů.  
Odůvodnění:  
Profesní komora, jakmile bude ustavena, resp. její člen, může být zprvu 
zainteresována do procesu akreditací. Po stabilizaci ustavené profesní komory 
lze následně vyhodnotit situaci a do budoucna uvažovat i o převedení 
kompetence k akreditacím na profesní komoru, aby bylo zajištěno, že potřeby 
sociálních pracovníků budou reflektovány. Kompetence mohou tak být profesní 

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 83 a 86 
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komoře předávány i postupně dle vývoje.  

50.  Moravskoslezský kraj 
 Z 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 8.2 (str. 76) Vyhodnocení variant věcné povahy 
Oblast 5: Profesní postavení sociálních pracovníků 
Moravskoslezský kraj se přiklání k variantě 2, tj. k třístupňovému profesnímu 
růstu sociálních pracovníků. 
Odůvodnění:  
V rámci třístupňového rozlišení bude možné reflektovat: 
 - jak možnosti specializací jednotlivých oblastí sociální práce (zpravidla dle 
cílových sociálních skupin nebo sociálních událostí), které se zaměřují více na 
znalosti a dovednosti odrážející příslušnou praxi a aplikace právních předpisů 
v dané oblasti,  
- tak odlišení expertních přístupů odrážející koncepční, koordinační, 
pedagogické a jiné aktivity sociálních pracovníků.    
Přestože se hovoří o tom, že profesní stupně nelze zaměňovat s kariérním 
růstem ani hierarchií v organizaci, dá se předpokládat, že lidé aspirují na získání 
profesních stupňů, aby si rozšířili znalosti a dovednosti, ale v návaznosti na to 
také, aby získali odpovídající (vyšší) finanční ohodnocení. Již v současné době 
sociální pracovníci nejsou spokojeni se svým finančním ohodnocením. Jejich 
profesionalizace zcela legitimně půjde cestou tlaku na růst ohodnocení, který 
zaměstnavatel, např. zejména nestátní nezisková organizace, nebude schopná 
v současné podobě financování sociálních služeb zcela garantovat. Dá se také 
očekávat úprava Katalogu prací (zohlednění kvalifikačních stupňů), což opět 
souvisí i s legislativním zakotvením zejména stabilního systému financování 
všech oblastí sociální práce včetně sociálních služeb. 

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 83 a 86 
 
Text na str. 83 „Vzhledem k tomu, že 
v případě volby dvoustupňového 
profesního růstu by nebyl dostatečně 
podpořen růst sociálních pracovníků 
z hlediska praxe, individuálních 
potřeb klientů sociální práce a 
specifik jednotlivých oblastí výkonu, 
byla zvolena varianta 2, tedy 
třístupňové profesní postavení 
umožňující větší diverzifikaci názorů.“ 
bude nahrazen „Vzhledem k tomu, že 
v rámci třístupňového rozlišení bude 
možné reflektovat: 
 - jak možnosti specializací 
jednotlivých oblastí sociální práce 
(zpravidla dle cílových sociálních 
skupin nebo sociálních událostí), 
které se zaměřují více na znalosti a 
dovednosti odrážející příslušnou 
praxi a aplikace právních předpisů 
v dané oblasti,  
- tak odlišení expertních přístupů 
odrážející koncepční, koordinační, 
pedagogické a jiné aktivity sociálních 
pracovníků, byla zvolena varianta 2, 
tedy třístupňové profesní postavení.“ 
 
Úprava Katalogu prací je aktuálně ze 
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strany MPSV připravována. V rámci 
návrhu věcného záměru zákona není 
úprava katalogu prací uvedena, 
jelikož přesahuje rámec „profesního 
zákona“. 

51.  Moravskoslezský kraj 
 Z 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 8.2 (str. 76) Vyhodnocení variant věcné povahy 
Oblast 6: Samostatný výkon profese  
Moravskoslezský kraj preferuje variantu 2, tj. vytvoření možnosti samostatného 
výkonu sociální práce (tj. samostatná výdělečná činnost na základě zvláštních 
zákonů, nikoliv úpravy živnostenského zákona).  
Odůvodnění:  
Tento přístup umožní některým sociálním pracovníkům realizovat se mimo 
závislou činnost, ať už je dosud u zaměstnavatele veřejného či 
soukromoprávního charakteru.   
V rámci této úpravy by bylo nově možné vykonávat sociální práci mimo zejména 
úpravu sociálních služeb a mimo působnosti jednotlivých veřejnoprávních 
institucí, neboť v současnosti není možné vykonávat sociální práci nebo její 
segment (sociální poradenství), aniž by subjekt nebo osoba měli k této činnosti 
oprávnění dle zvláštních zákonů (např. dle zákona o sociálních službách, dle 
zákona o sociálně právní ochraně dětí, apod.), přičemž živnostenský zákon sám 
o sobě neupravuje a neumožňuje poskytování sociálního poradenství nebo 
sociální práci v rámci samostatné výdělečné činnosti.  
S ohledem na postavení jiných odborných profesí by tak došlo k emancipaci 
sociální práce, tj. došlo by k narovnání postavení a pozice sociální práce i 
sociálních pracovníků ve vztahu k pedagogům, psychologům, právníkům, 
lékařům, apod. I v těchto případech jde o tzv. pomáhající profese a je u nich 
upravena možnost vykonávat svou profesi samostatně, bez absolutní potřeby 
zaměstnavatelského vztahu nebo vytvoření sociální služby registrované dle 
zákona o sociálních službách.   

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 84 a 86 
 

52.  Moravskoslezský kraj 
 Z 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 8.2 (str. 76) Vyhodnocení variant věcné povahy 
Oblast 7: Pracoviště dobré praxe  

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci návrhu 
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Moravskoslezský kraj preferuje variantu 1, tj. vytvoření pracoviště dobré praxe.  
Odůvodnění:  
Tento přístup by umožnil přístup začínajících sociálních pracovníků po 
absolvování kvalifikační přípravy prostřednictvím studia (i těch sociálních 
pracovníků, kteří vykonávají praxi a mají v úmyslu změnit oblast sociální práce) 
k výkonu praxe a nabytí nejen teoretických znalostí.  
Je zřejmé, že tyto nové aktivity přinášejí i náklady s tím spojené, nicméně 
z hlediska praxe je nezbytné, aby sociální pracovníci byli připraveni nejen 
teoreticky, ale aby měli možnost seznámení se s praxí i v nácviku možných 
přístupů a řešení sociálních situací. Tato možnost by zcela nepochybně 
směřovala ke zvýšení kvality sociální práce, byť by přinesla i zvýšení zátěže a 
nárůst nákladů pro odbornou přípravu sociálních pracovníků a tudíž je zcela 
pochopitelné a akceptovatelné, že bude k vytvoření této možnosti přistoupeno 
později. Přes potřebu určité míry obecnosti by mělo být vycházeno i z přijetí 
motivačních mechanismů, které by měly pomoci tyto systémy podpory 
nastartovat.  

preferovanou viz str. 84 a 86 
 

53.  Moravskoslezský kraj 
 Z 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 8.2 (str. 76) Vyhodnocení variant věcné povahy 
Oblast 8: Profesní označení a jeho ochrana  
Moravskoslezský kraj preferuje variantu 1, tj. vymezení podmínek, kdy lze 
užívat profesní označení „sociální pracovník/sociální pracovnice“.    
Odůvodnění:  
Tuto variantu považuje kraj za nezbytné podpořit již z toho důvodu, že i u 
ostatních pomáhajících profesí podléhá označení splnění podmínek, aby 
kvalifikovanou osobu bylo možné označit za „psychologa“, „lékaře“, apod. 
V současnosti je mnohdy sociálním pracovníkem označována i osoba 
vykonávající administrativní činnosti apod., což představuje degradaci profese 
sociální práce.  

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 85 a 86 
 

54.  Moravskoslezský kraj 
  

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA – změna na doporučující 
K bodu 8.2 (str. 76) Vyhodnocení variant věcné povahy 
Oblast 9: Profesní komora sociálních pracovníků 
Moravskoslezský kraj navrhuje nově variantu 3, a to povinné členství pro 
vymezenou část sociálních pracovníků a dobrovolné pro zbývající sociální 
pracovníky.  

ROZPOR 
Na základě písemného sdělení ze 
dne 8. 3. 2016 se zásadní 
připomínka mění na doporučující. 
 „Při hodnocení variant byla 
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Odůvodnění:  
Moravskoslezský kraj se nepřiklání ani k jedné v materiálu obsažené variantě, 
neboť ve vztahu k vytvoření profesní komory zastává jednoznačně názor, že je 
nezbytné vytvořit subjekt (ať už by byl označen jako profesní komora, profesní 
institut, apod.) který by sjednotil základní přístupy a principy uplatňované 
v praxi, s tím, že by plnil úlohu především sjednocení odborné praxe, vytváření 
sjednocujících dokumentů a jednotné komunikace s různými institucemi 
v různých oblastech sociální práce i průřezově mezi resorty. Důležitým 
aspektem, který by komora měla zastávat, je zajištění kvality sociální práce, 
kvality kvalifikační přípravy včetně specializačních příprav a úrovně akreditací 
pro odbornou přípravu sociálních pracovníků. Navíc by šlo o instituci, která by 
zvyšovala i odpovědnost samotných sociálních pracovníků, neboť profesní 
komora vždy posiluje „prestiž“ odborné profese a „hlídá si“ její úroveň.   
Z vyhodnocení nabízených a posuzovaných variant je zřejmé, že s ohledem na 
náročnost přijetí právní úpravy a předpokládaných změn je vidět snahu 
předkladatele o posečkání s vytvořením profesní komory, a to i s ohledem na 
potřebu a složitost finančního zajištění jejího ustavení i chodu.  
Přesto je kraj toho názoru, že by bylo vhodné uvážit alternativu, která 
v rámci přípravné fáze věcného záměru zákona o sociálních pracovnících 
byla diskutována, kdy byl navrhován kompromis mezi všemi variantami 
navrhovanými v předloženém dokumentu, a to tak, že ve vztahu k určení 
povinného/nepovinného členství bylo navrhováno, aby členství v profesní 
komoře bylo: 

- povinné pro sociální pracovníky vykonávající:  
o sociální práci a sociální poradenství v rámci samostatné výdělečné 

činnosti (OSVČ), a to z toho důvodu, že tito sociální pracovníci nebudou 
podléhat žádné kontrole ze strany veřejné správy (sociální služby jsou 
pod kontrolou jak krajských úřadů, tak pod kontrolou v rámci inspekcí 
prováděných MPSV, včetně kontroly ze strany ÚP ve vztahu k čerpání a 
využití příspěvku na péči),  

o činnosti sociální práce, poradenství v rámci postavení „sociální pracovník 
– specialista“ a „sociální pracovník – expert“, a to z toho důvodu, aby bylo 
zajištěno, že u sociálních pracovníků, kteří vykonávají činnosti zejména 
koncepčního, vědeckého, systémového nebo pedagogického charakteru, 

předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků.  
 
AKCEPTOVÁNO 
Varianta 3 bude doplněna: Vznik 
profesní komory sociálních 
pracovníků s dobrovolným členstvím 
a s explicitně vyjmenovaným 
povinným členstvím pro sociální 
pracovníky vykonávající sociální práci 
samostatně, sociální pracovníky 
specialisty a licencované sociální 
pracovníky. 
 
Návrh kompetencí profesní komory a 
její postavení vůči dalším subjektům 
je uvedeno v textu oblasti 9 Profesní 
komora.      

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PH7Q28)



Stránka 47 (celkem 201) 

Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

by jejich činnost byla podporována i sjednocována pro dosažení zvýšení 
kvality sociální práce, apod.  

- nepovinné pro všechny ostatní sociální pracovníky, kteří jsou registrováni 
příslušnou institucí jako sociální pracovníci (sociální pracovníci obecních 
a krajských úřadů, úřadu práce, soukromoprávních subjektů . tj. sociálních 
služeb, apod.), neboť tito pracovníci jsou v závislé činnosti a zde daný 
zaměstnavatel v postavení správního orgánu nebo jiné instituce státního či 
nestátního charakteru garantuje řádný výkon svěřené a zajišťované sociální 
práce.  

Moravskoslezský kraj považuje za potřebné vyjádřit se i pro situaci, kdy 
profesní organizace - profesní komora bude ustanovena:  
Pokud, přes počáteční komplikace bude upravena profesní komora, pak musí 
být zřejmé, zda zaměstnavatel bude povinen akceptovat doporučení komory 
v oblasti podmínek pro výkon sociální práce. Musí být srozumitelné, jak bude 
ustanovení fungovat v praxi. Realita v různých regionech a různých typech 
služeb je velmi odlišná, což je významným rizikovým faktorem celé myšlenky, 
přes objektivní vnímání potřeby takové instituce. Musí být také jednoznačné, 
jaké bude mít komora kompetence ve vztahu k ostatním institucím a subjektům 
veřejnoprávního i soukromoprávního charakteru. Důležité bude také vnímání 
postavení profesní komory vůči: 

a) sociálním pracovníkům - zda budou povinni se vydanými nařízeními 
profesní komory řídit její členové; pro sociální pracovníky nečleny mohou 
být pak doporučujícím stanoviskem; vzhledem k tomu, že dodržování 
etického kodexu je předpokladem pro výkon sociální práce a vydává jej 
profesní komora, je pro všechny sociální pracovníky, bez ohledu na 
ne/členství, závazný; není zřejmé, jak se bude postupovat v případě, kdy 
nařízení/doporučení profesní komory nebude reflektovat nebo půjde proti 
identitě konkrétní organizace a principům, na kterých pracuje a kde je 
sociální pracovník zaměstnaný (např. křesťanské hodnoty organizace), 

b) zaměstnavatelům, orgánům veřejné správy zaměstnávajícím sociální 
pracovníky a vzdělavatelům - vůči těmto subjektům je postavení profesní 
komory neutrální, případně má vyjednávací a partnerský charakter. Je 
žádoucí více popsat, co znamená vyjednávací charakter a do jaké míry 
bude její stanovisko ovlivňovat např. vzdělavatele.  
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55.  

Olomoucký kraj 

Mgr. Bc. Zbyněk 
Vočka, 

tel.: 585 508 217, e-
mail: 

zbynek.vocka@kr-
olomoucky.cz 

 

 

K návrhu jako celku: 
Předložený věcný záměr zákona je značně rozsáhlý a je nutno ho rovněž 
hodnotit jako nepřehledný. Zejména nepřehledné je zpracování kapitol 6, 7, 8, 9 
a 10. V kapitolách se opakují informace, které zazněly na jiných místech 
materiálu, materiál tak zbytečně nabývá na rozsahu, což práci s ním značně 
znepřehledňuje. V konečném důsledku tak čtenář musí hledat v materiálu 
informaci o tom, jaké řešení je vlastně předkladatelem navrhováno - typicky 
např. v otázce profesní komory: 

1. v části 6.0 lze na problematiku související s nutností vzniku komory 
narazit podle všeho v částech 6.1.2, 6.1.4 a 6.1.5, 

2. v části 6.2 jde o oblast 9 (str. 59 - 65) – uváděny jsou 3 varianty řešení, 
3. v části 7 jsou náklady uvedeny na str. 69, 
4. v části 8.1 je hodnocení uvedeno v tabulce a následně na str. 85 je 

uvedeno, že bude doporučena varianta 0. 

Vhodnější a výrazně přehlednější by bylo strukturování návrhové části tak, aby 
návrh věcného řešení, jeho vyhodnocení a informace o zvolené variantě řešení 
byly uvedeny pohromadě v jedné části materiálu, a nikoliv ve 4 částech, přičemž 
je nutno uvést, že informace se opakují (např. na straně 85 nalézáme 
parafrázované informace z kapitoly 6.2). 
K nepřehlednosti přispívá i fakt, že v řadě návrhů variant věcného řešení je 
obsažena profesní komora jako subjekt podílející se na řadě aktivit, přestože 
nakonec návrh volí variantu nulovou, tj. bez zřízení profesní komory. Je 
evidentní, že celý materiál byl připravován s myšlenkou zřízení profesní komory 
a až v závěru jeho přípravy bylo rozhodnuto o tom, že bude navrhováno 
schválení nulové varianty. V souvislosti s tím dodáváme, že s nulovou variantou 
v této oblasti Olomoucký kraj zcela souhlasí. 

AKCEPTOVÁNO 
Materiál bude strukturován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády 
schválenými 3. 2. 2016.  

56.  Olomoucký kraj 
  

Ke kapitole 1: Důvody předložení návrhu lze hodnotit jako velmi obecné. 
Z odkazování na Programové prohlášení vlády a Koaliční smlouvu nelze 
usuzovat na hlavní důvody, které by hovořily pro nutnost legislativního řešení 

AKCEPTOVÁNO 
Pojmy „ústřední cíl“ a „strategický cíl“ 
budou sjednoceny na pojem „ústřední 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

prostřednictvím zcela nového zákona. Nutno uvést, že na str. 3 je zmiňován 
„ústřední cíl navrženého věcného záměru“, na str. 5 se hovoří o „strategickém 
cíli“ a dále na jiné straně o „hlavním cíli“. Bylo by vhodné používané termíny 
ujednotit, zvlášť pokud se jedná o jeden cíl, což z textu vyplývá (doporučujeme 
zvolit a používat jedno z označení cíle – strategický, ústřední nebo hlavní). 
Kapitola 1 je nazvána jako „Důvody předložení a cíle“, přitom dílčí cíle jsou 
uvedeny i v kapitole 2 nazvané „Rozsah úpravy zákona o sociálních 
pracovnících a vymezení klíčových pojmů“. Doporučujeme tento nesoulad 
z návrhu odstranit. 

cíl“ 
 
Text na str. 2 věcného záměru 
zákona o sociálních pracovnících 
bude upraven: „Zpracování návrhu 
vyplývá implicitně z Programového 
prohlášení vlády ČR ze dne 
12. února 2014, bod č. 2 Priority 
vlády: Rozvoj kvalitních a všeobecně 
dostupných veřejných služeb v 
oblasti školství, zdravotnictví, 
sociálního systému, dopravy 
a bezpečnosti, když ústředním cílem 
navrhované úpravy je zvýšení kvality 
výkonu sociální práce a její garance 
v rámci proklientského přístupu 
k uživatelům sociální práce. Ústřední 
cíl je také ve shodě s Koaliční 
smlouvu mezi ČSSD, hnutím ANO 
2011 a KDU-ČSL na volební období 
2013 – 2017, článkem II. Priority 
vlády, který uvádí tezi: „Rozvoj 
kvalitních a všeobecně dostupných 
veřejných služeb v oblasti školství, 
zdravotnictví, sociálního systému, 
dopravy a bezpečnosti. Všestrannou 
podporu vzdělání, vědy, kultury 
a sportu“.   
Text na str. 2 bude dále doplněn o: 
„Potřeba přijetí zákona o sociálních 
pracovnících vyplývá také z platné 
Strategie sociální začleňování 2014 – 
2020, která v kapitole 2 definuje 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

sociální práci jako základní nástroj 
sociálního začleňování osob a 
poukazuje i na rizika a překážky 
rozvoje sociální práce, na což 
reaguje cíli 2 c) a d), v rámci kterých 
má MPSV za úkol do konce roku 
2016 předložit legislativní úpravu 
výkonu sociální práce a předložit 
legislativní úpravu profese a 
celoživotního vzdělávání sociálních 
pracovníků (profesní zákon). Sociální 
práce je také významným prvkem 
připravovaného zákona o sociálním 
bydlení.   
 
Text na str. 5 (kap. 2), první 
odstavec, bude upraven: „Rozsah 
úpravy návrhu je vymezen ústředním 
cílem návrhu věcného záměru 
zákona, kterým je zvýšení a garance 
kvality a proklientského přístupu při 
výkonu sociální práce ve vztahu 
k jejím uživatelům a na základě 
zjištění analýzy dostupnosti sociální 
práce je vymezen následujícími cíli 
dílčími:“ 

57.  Olomoucký kraj 
 Z 

Ke kapitole 2: V textu je uvedeno, že zákon se bude vztahovat na všechny 
sociální pracovníky. Z materiálu však nikde nevyplývá, jak bude pojem „sociální 
pracovník“ legálně vymezen. Definování sociálního pracovníka odkazem na 
fakt, že jde o odborníka, který vykonává sociální práci, je nutno považovat za 
tautologii. Zastáváme názor, že materiál by měl jasně uvádět, jakým způsobem 

AKCEPTOVÁNO 
Definice sociální práce na str. 5 je 
nahrazena: „Sociální práce je 
odborná profese, jejíž náplní jsou 
činnosti vedoucí ke zlepšení kvality 
života jednotlivých lidí, rodin, 
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ní 
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bude definován pojem „sociální pracovník“. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

komunity a celé společnosti. Chrání a 
podporuje lidskou důstojnost. 
 
Definice sociálního pracovníka na str. 
6 je nahrazena: „Sociální pracovník je 
kvalifikovaný pomáhající 
odborník/profesionál, který svou 
činností uskutečňuje smysl a účel 
sociální práce. Charakter a rozsah 
odborných činností vykonává 
v souladu s rozsahem odborné 
kvalifikace, kterou získal 
absolvováním vyššího odborného 
nebo vysokoškolského studia 
akreditovaném pro sociální práci.“ 

58.  Olomoucký kraj 
  

Ke kapitole 3: Předmětná kapitola je nazvána „Stávající právní úprava“, 
neobsahuje však její analýzu s rozborem objasňujícím důležitost změny (či 
nezbytnost přijetí zcela nové právní úpravy). Kapitola obsahuje pouze výčet 
a citace stávajících předpisů, následně navazují informace o základních 
identifikovaných problémech. K nim konkrétně: 
a. strana 10 – nízká informovanost: Není zřejmé, jak bude navrhovaný zákon 

řešit informovanost veřejnosti; 
b. strana 10 – není jasné, co je myšleno tvrzením „výkon sociální práce 

provádí osoby bez kvalifikace v této profesi“. V současné době nelze 
připustit, že by povolání sociálního pracovníka vykonávala osoba 
nesplňující předpoklady definované v ustanovení § 110 zákona o sociálních 
službách. Je nezbytné, aby materiál obsahoval přesné formulace. Pokud 
má uvedené vyjádření odkazovat k tomu, že sociální práci vykonávají 
osoby, které neabsolvovaly vzdělávací program „Sociální práce“, je 
nezbytné, aby tomu odpovídala formulace příslušného textu. Podle 
současně účinné právní úpravy však nelze např. sociálního pracovníka, 
který splňuje předpoklad odborné způsobilosti díky absolvování studijního 

AKCEPTOVÁNO 

Potřebnost změny obsahuje kapitola 
1 -  Důvod předložení a cíle 

a) Text na str. 10 uvádí: “ nízká 
informovanost a obeznámenost 
veřejnosti o možnostech podpory 
a pomoci ze strany sociálních 
pracovníků, respektive sociální 
práce. Tento problém také úzce 
souvisí s poddimenzováním 
počtu sociálních pracovníků ve 
všech oblastech jejího výkonu. 
Jak vyplývá z dosavadních 
dílčích analýz, dopady na klienty 
jsou spíše negativní až fatální, 
jelikož někteří sami neumí nebo 
nemohou vyhledat pomoc, 
s ohledem na nedostatečný 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

programu „Speciální pedagogika“ považovat za osobu bez kvalifikace v této 
profesi, neboť splňuje zákonné podmínky. 

c. strana 11 – ve druhé odrážce je uvedeno, že z hlediska klientů chybí místo, 
kam by se mohli obracet, když se cítí být poškozeni jednáním sociálního 
pracovníka. S tímto se nelze ztotožnit minimálně v oblasti sociální práce ve 
veřejné správě, kde je prostřednictvím správního řádu uzákoněn institut 
stížnosti a přešetření způsobu vyřízení stížnosti. Rovněž se klient má 
možnost obracet na veřejného ochránce práv, který postupy sociálních 
pracovníků ve veřejné správě prověřuje. Vzhledem k výše uvedenému 
máme za to, že text je nezbytné precizovat. 

počet sociálních pracovníků pak 
může selhat depistážní činnost a 
ohrožena je i kvalita výkonu 
sociální práce poskytnutá 
konkrétnímu uživateli,  

b) text na str. 10 uvádí: „výkon 
sociální práce provádí osoby bez 
kvalifikace v této profesi. 
Např. Analýza výkonu profese 
sociální práce (příloha č. 3) 
zmiňuje výzkumem podložená 
zjištění, že činnost související 
s vyhodnocováním plnění cílů 
práce s klientem a individuálním 
plánem vykonávají mimo 
sociálního pracovníka i jiní 
pracovníci (např. vychovatel, 
vedoucí pracovník). 

c) Str. 11 – celý text zní - sociální 
pracovníci postrádají existenci 
subjektu, který by byl 
nositelem všeobecně 
respektovaného odborného a 
etického stanoviska, 
zastupoval by profesní zájmy a 
poskytoval jednotné výklady 
norem, vydával stanoviska 
k postupům apod. (data získány 
z analýzy výkonu sociální práce 
a z výstupů projektu Systémová 
podpora výkonu sociální práce – 
vyjádřeno sociálními 
pracovníky). Z hlediska klientů 
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zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

chybí místo, kam by se mohli 
obracet, když se cítí být 
poškozeni jednáním sociálního 
pracovníka.  

Str. 11 bude doplněna o text: 
„V současné době mají klienti 
možnost uplatnit stížnost na 
postup soc. pracovníka, ale 
z důvodu roztříštěnosti systému 
tato může být řešena rozdílným 
způsobem (správní řád, sociální 
služba, VOP vydává 
doporučující stanovisko, které 
není závazné) a není záruka, že 
stížnost bude řešit soc. 
pracovník. Některé oblasti 
výkonu soc. práce v oblasti 
stížností upraveny nejsou (např. 
školství, zdravotnictví, justice).  

Zároveň je nutné uvést, že 
z pohledu sociálního pracovníka 
je potřebné, aby případné 
stížnosti byly řešeny subjektem, 
který stanovil rozsah etických 
pravidel, a který se k nim může 
nezávisle a maximálně 
objektivně vyjadřovat, a to právě 
proto, že sociální pracovník 
v praxi setkává s mnoha 
etickými dilematy.   

59.  Olomoucký kraj 
 Z 

K podkapitole 3.3: Na straně 15 je ve výčtu uveden u výkonu sociální práce 
podle § 92 písm. b) zákona o sociálních službách termín „sociální kurátor pro 

AKCEPTOVÁNO 
Pojem sociální kurátor je uváděn 
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mínka 
zásad

ní 
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dospělé“. Požadujeme vypuštění tohoto označení, neboť se nejedná o legální 
terminologii, právní předpisy definují pouze výraz „sociální pracovník“. Stejně 
tak považujeme za nezbytné vypuštění (či přeformulování textu ve smyslu, že 
je často – zejména na POÚ a OÚORP vykonáváno sociálními pracovníky) 
rozhodování o zvláštním příjemci dávek důchodového pojištění. Nejedná se o 
výkon sociální práce, ale o rozhodování ve správním řízení, u něhož však není 
podmínka provádění sociálním pracovníkem, zejména na obcích I. stupně 
není ve většině případů správní řízení vedeno sociálním pracovníkem. Výše 
uvedenou připomínku navrhujeme vztáhnout i na výkon veřejného 
opatrovnictví. 
Tuto připomínku považuje Olomoucky kraj za zásadní. 

v právních normách:  
• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu 

ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních 
a o preventivně výchovné péči 
ve školských zařízeních, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MSp č. 345/1999 Sb., 
kterou se vydává řád výkonu 
trestu odnětí svobody, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákona č. 257/2000 Sb., o 
Probační a mediační službě, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MSp č. 109/1994 Sb., 
kterou se vydává řád výkonu 
vazby, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Katalog prací 
Pojem sociální kurátor není aktuálně 
ukotven v zákonu č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách.  Nicméně 
vzhledem k tomu, že je tento pojem 
běžně používán i v návaznosti na 
výše uvedené právní normy, bude 
text na str. 15 upřesněn „sociální 
pracovník dle § 92 …“. 
Text v kapitole 3.3 bude odstraněn: 
„u obcí I. typu - § 149b zákon č. 
128/2000 Sb. - veřejné opatrovnictví 
ve vztahu k osobám omezeným na 
svéprávnosti, a dále ustanovení § 10 
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ní 
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a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., 
rozhodování o zvláštním příjemci 
důchodových dávek, kde obec I. typu 
rozhoduje   v přenesené působnosti v 
rámci správního řízení a sociálním 
pracovníkem je prováděno sociální 
šetření v rodině.“  

60.  Olomoucký kraj 
  

K podkapitole 3.3: K textu uvedenému na straně 15 v rámci poslední odrážky 
podotýkáme, že z uvedeného ustanovení zákona o obcích vyplývá možné 
uplatnění sociálních pracovníků jen implicitně. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 15 bude doplněn o 
podtržením označený text: 
„sociální pracovníci v samostatné 
působnosti - koordinátor 
komunitního plánování, prevence 
kriminality, prevence drogové 
závislosti, práce s cizinci 
a národnostními menšinami apod., 
uplatnění vychází implicitně z 
ustanovení § 35 zákona č. 128/2000 
Sb., dle zákona o obcích“ 

61.  Olomoucký kraj 
  

K tabulce č. 1 (strana 17): V tabulce jsou uvedeny počty sociálních 
pracovníků k 31. 12. 2013. Domníváme se, že v roce 2016 by mohly být 
uvedeny údaje za rok 2014 (po 15. 2. 2016 by MPSV mělo mít k dispozici i 
údaje k 31. 12. 2015). 

AKCEPTOVÁNO 
Tabulka na str. 17 je aktualizována 
k 31. 12. 2014 

62.  Olomoucký kraj 
  

K podkapitole 3.5.1: V textu na straně 20 je argumentováno právní úpravou 
účinnou od 1. 1. 2015 na Slovensku (SR). Za důležité považujeme zmínit, že 
situace v SR byla zcela odlišná od ČR, neboť v SR zcela absentovala úprava 
výkonu povolání sociálního pracovníka, která je v ČR obsažena od r. 2006 
(resp. účinná od r. 2007) v zákoně o sociálních službách. Zákon č. 219/2014, 
Z. z., o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých činností v oblasti 
sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplneni niektorych zákonov, je na 

Není připomínkou dle Legislativních 
pravidel vlády, čl. 5, odst. 6 
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách na Slovensku upravoval 
(definoval) kvalifikační podmínky pro 
výkon jednotlivých činností v 
sociálních službách. Každá profese v 
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Slovensku první právní úpravou výkonu povolání sociálního pracovníka. sociálních službách pracující se 
specifickou cílovou skupinou měla 
samostatně definovány kvalifikační 
požadavky a zákonem bylo upraveno 
i další vzdělávání, které však nebylo 
stanoveno jako povinné.  
 

63.  Olomoucký kraj 
 

 

K podkapitole 3.5.2: V textu na straně 23 je uvedeno, že: „V řadě zemí je titul 
sociální pracovník chráněn a jeho zneužití se trestá.“  Z mezinárodního 
srovnání v kapitole 3.5 však vyplývá taková ochrana pouze v jedné zemi 
(Velké Británii). Není tak zřejmé, o jakou „řadu jiných“ zemí se jedná. 
Doporučujeme proto příslušný text v duchu výše uvedeného korigovat. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 23 „V řadě zemí je titul 
sociální pracovník chráněn a jeho 
zneužití se trestá.“ je nahrazen 
textem „V řadě zemí je titul 
profesionálního sociálního 
pracovníka chráněn zákonem proti 
zneužití těmi, kteří nedosáhli 
potřebného vzdělání.“ Odkaz na 
přílohu č. 1 Výkon profese sociální 
práce v systémech sociální ochrany 
ČR  
Tentýž zdroj dále na str. 57 uvádí: 
„Statusem sociálních pracovníků se 
zabývala v roce 1967 Komise 
ministra Rady Evropy v již zmíněné 
rezoluci „Úloha, výcvik a status 
sociálních pracovníků“. Mimo jiné 
doporučuje právní ochranu titulu 
„sociální pracovník“ jako označení 
pro profesionálně školené sociální 
pracovníky.“ 

64.  Olomoucký kraj 
 

 Ke kapitole 4: V textu na straně 24 je jako základní předpoklad pro výkon 
profese sociálního pracovníka uvedena odborná kvalifikace, která se získává 
ve studijních programech „sociální práce“. V materiálu však není zmíněna 

AKCEPTOVÁNO 

Na str. 51 je doplněno: „MPSV jako 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

problematická kvalita akreditovaných studijních programů a zcela absentující 
kontrola (či evaluace) úrovně těchto programů. Z praxe jsou známi velmi 
kvalitní vzdělavatelé (i VOŠ) ale i velmi nekvalitní vzdělavatelé, kteří nemohou 
připravit kvalitního sociálního pracovníka. Všechny tyto studijní programy však 
prošly akreditací MŠMT a jsou v nich vzděláváni budoucí sociální pracovníci. 
Považujeme proto za nezbytné na fakt neřešené kvality vzdělávání 
v akreditovaných studijních programech touto cestou upozornit. 

gestor sociální práce v ČR se vždy 
(povinně) vyjadřuje k žádostem 
o akreditaci vzdělávacích programů 
pro sociální práci MŠMT.“ 

Z textu vyplývá, že kvalita 
akreditovaných studijních programů 
není v gesci MPSV. Spolupráce mezi 
oběma rezorty je však nutná a  
MPSV bude o zvyšování kvality i 
nadále usilovat. 

65.  Olomoucký kraj 
  

K podkapitole 4.1: Prostřednictvím textu na straně 26 je jistým způsobem 
dehonestováno vzdělávání v pomaturitním studiu, které bylo dlouho i po roce 
1989 jedinou možností přípravy budoucích sociálních pracovníků. 
Doporučujeme upravit příslušnou pasáž tak, aby bylo zřejmé, že po roce 1989 
došlo k proměně tohoto vzdělávání a absolventi již byli vzdělávaní i 
v metodách sociální práce. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 26 je doplněn o 
podtržením označenou část. 
„Po společenských změnách v roce 
1989 došlo k procesu navracení 
původního obsahu i významu profese 
sociální práce, a to i s vědomím či 
očekáváním vzniku a následné 
gradace sociálních problémů a jevů 
do té doby potlačovaných. Souběžně 
s procesem změny definice v poslání 
a výkonu sociální práce došlo 
k vytvoření systému terciárního 
vzdělávání, který odpovídá systémům 
vzdělávání v rámci EU a USA 
či Austrálie, a v rámci kterého již byli 
absolventi vzděláváni i v metodách 
sociální práce.“ 

66.  Olomoucký kraj 
  

K podkapitole 4.1: V posledním odstavci na straně 27 je zmíněno, že MPSV 
dlouhodobě vyhodnocuje reálné dopady, které přinesla zmiňovaná právní 
úprava. Bylo by vhodné, aby závěry tohoto „dlouhodobého vyhodnocování“ 

AKCEPTOVÁNO 
MPSV systematicky pracuje 
s informacemi a podklady získanými 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

byly v materiálu zmíněny. Dosud z něj totiž nejsou známy žádné konkrétní 
výstupy. 

v rámci své metodické a konzultační 
činnosti a v důsledku jejich závěrů 
vznikl mj. právě předkládaný materiál 
a argumentace v něm obsažené celý 
proces reflektují.  

67.  Olomoucký kraj 
  

K podkapitole 5.1: V textu na straně 23 je za ústřední objekt nové právní 
úpravy označován klient. Je jistě pravdou, že hlavním „beneficientem“ je klient, 
ale domníváme se, že v kontextu příslušné legislativní změny jde o objekt 
sekundární. Navrhovaná právní úprava dopadne především na sociální 
pracovníky samotné. Materiál situaci vykresluje tak, že v současné době je 
kvalita sociální práce na tak nízké úrovni, že pouze nový zákon a v něm 
uvedené instrumenty mohou povznést sociální práci a zaručí, že již bude 
poskytována pouze kvalitní sociální práce. To nelze považovat za správné 
tvrzení a velmi to snižuje úroveň a kvalitu vykonávané sociální práce. 
Doporučujeme proto text přiměřeně korigovat. 

AKCEPTOVÁNO 
Přínosy a důsledky úpravy výkonu 
sociální práce „dopadají“ přímo na 
klienty sociální práce, a proto formou 
úpravy podmínek výkonu sociální 
práce je primárně ovlivněn její klient.  
Kvalita výkonu sociální práce není 
zpochybňována, ale je poukázáno na 
oblasti, ve kterých je potřeba a je 
žádoucí kvalitu výkonu zvýšit.  
Viz text na str. 32: „Ústředním 
objektem, na který bude navrhovaný 
zákon primárně působit, je klient 
sociální práce jako subjekt, ke 
kterému směřuje kvalitní sociální 
práce. Výše uvedenými opatřeními, 
která jsou předmětem navrhovaného 
zákona, dojde k postupnému 
zvyšování kvality, dostupnosti a 
garance kvality sociální práce 
při řešení nejrůznějších nepříznivých 
sociálních situací v životě člověka, 
které ohrožují nebo mohou ohrožovat 
jeho přirozené sociální fungování a 
jeho lidskou důstojnost.“ 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

68.  Olomoucký kraj 
 

 
K podkapitole 6.1.1 (strana 34): Podkapitola je nazvána „Odborná 
způsobilost, celoživotní vzdělávání, profesní růst“, v prvním odstavci jsou však 
zmiňovány i další podmínky pro výkon profese. Vzhledem k výše uvedenému 
doporučujeme upravit název kapitoly tak, aby konvenoval s jejím obsahem. 

AKCEPTOVÁNO 
Kapitola 6.1.1 bude přejmenována na 
„Předpoklady výkonu sociální práce“ 

69.  Olomoucký kraj 
 

Z 

K podkapitole 6.1.4: Text na straně 36 řeší stížnosti na nespokojenost 
s kvalitou výkonu sociální práce. Z celého materiálu však nevyplývá, jakým 
způsobem bude v této oblasti řešena vazba na správní řád, který v rámci 
výkonu sociální práce ve veřejné správě definuje postupy pro vyřizování 
stížností (nutno vztahovat i na výkon sociální práce) a případně na šetření 
veřejného ochránce práv. V návaznosti na finální navrhované řešení bez 
profesní komory není vůbec zřejmé, jak bude tato oblast v nové právní 
úpravě řešena. 

Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

Str. 11 bude doplněna o text: 
„V současné době mají klienti 
možnost uplatnit stížnost na postup 
soc. pracovníka, ale z důvodu 
roztříštěnosti systému tato může být 
řešena rozdílným způsobem (správní 
řád, sociální služba, VOP vydává 
doporučující stanovisko, které není 
závazné) a není záruka, že stížnost 
bude řešit soc. pracovník. Některé 
oblasti výkonu soc. práce v oblasti 
stížností upraveny nejsou (např. 
školství, zdravotnictví, justice).  

Zároveň je nutné uvést, že z pohledu 
sociálního pracovníka je potřebné, 
aby případné stížnosti byly řešeny 
subjektem, který stanovil rozsah 
etických pravidel, a který se k nim 
může nezávisle a maximálně 
objektivně vyjadřovat, a to právě 
proto, že sociální pracovník v praxi 
setkává s mnoha etickými dilematy.   
Text na str. 43 bude doplněn o: 
„Etické zásady formuluje, dohlíží na 
jejich dodržování a vydává 
stanovisko v případě stížnosti nebo 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

při řešení disciplinárních opatření 
MPSV nebo profesní komora 
v návaznosti na vyhodnocení 
variant“.  
Související náklady jsou uvedeny 
v tabulce na str. 68. 

70.  Olomoucký kraj 
 

Z 

K podkapitole 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, Oblast 1: 
Vymezení předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka, 
Varianta 1 Nová úprava s podmínkou stvrzení kvalifikace formou 
dalšího vzdělávání části sociálních pracovníků: 

V návaznosti na zásadu zákazu retroaktivity jsou zmiňováni sociální pracovníci 
splňující odbornou způsobilost na základě ustanovení § 110 odst. 4 písm. a) a 
b) zákona o sociálních službách. Nejsou však zmíněni ti, kteří splňují 
odbornou způsobilost na základě ustanovení § 110 odst. 4 písm. c) a d)  
a ustanovení § 120 odst. 12 zákona o sociálních službách. Je zcela nezbytné 
doplnit, jak bude nová právní úprava nahlížet na tyto sociální pracovníky. 
Z šetření provedeného v Olomouckém kraji mezi sociálními pracovníky ve 
veřejné správě vyplynulo, že v praxi vykonávají činnost i sociální pracovníci 
splňující odbornou způsobilost na základě uvedených, v návrhu nezmíněných, 
ustanovení zákona o sociálních službách. Pokud je zmiňována zásada zákazu 
retroaktivity (s tímto požadavkem se zcela ztotožňujeme), je nezbytné ošetřit 
výhledově i další působení těchto sociálních pracovníků. 
V rámci této varianty je předpokládáno další (do)vzdělávání části sociálních 
pracovníků, jejichž odborná způsobilost byla uznána na základě 
doporučeného postupu MPSV 2/2008. Není jasné, zda v rámci registrace 
sociálního pracovníka bude tato registrace pouze dočasná či bude správce 
tohoto registru sledovat, zda  
bude ve stanovené lhůtě ze strany sociálního pracovníka doplněno vzdělání. 
Lze předpokládat, že bude nezbytné v rámci procesu registrace rozlišit ty 
sociální pracovníky, jimž bude odborná způsobilost „uznána natrvalo“, a ty, na 
něž se bude vztahovat povinnost (do)vzdělání se. 

 AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 82 „Při hodnocení variant 
za účelem naplnění stanoveného cíle 
navrhované úpravy byla zvolena 
varianta 1, tj. úprava předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 
s podmínkou „dovzdělání“ části 
stávajících sociálních pracovníků.“ je 
změněn na „V rámci hodnocení 
variant byla předkladatelem jako 
nejvíce vhodná varianta naplňující 
ústřední cíl úpravy zvolena varianta 
1. S ohledem na výsledem 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

Nutno rovněž podotknout, že bude-li povinnost (do)vzdělat uvedené sociální 
pracovníky, resp. zajistit a umožnit toto (do)vzdělání, přenášena na 
zaměstnavatele, budou vznikat zaměstnavatelům další náklady, které by bylo 
na místě v materiálu zmínit. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

71.  Olomoucký kraj 
 Z 

K podkapitole 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, Oblast 2: 
Registr sociálních pracovníků: 
Zřízení registru sociálních pracovníků (povinného) lze hodnotit pozitivně 
(obdobně jako např. u zdravotnických pracovníků), nelze však souhlasit 
s tvrzením, že hlavním účelem povinné registrace je záruka kvality. Samotná 
registrace nemůže zajistit (ani přispět) ke zkvalitnění výkonu sociální práce (i 
registrovaný sociální pracovník může poskytovat nekvalitní sociální práci). 
Obdobně nelze předpokládat, že registr může více přispět k dostupnosti 
sociální práce či sociálních pracovníků. 
Předložený návrh rovněž neřeší, zda bude možné z registru sociálního 
pracovníka vyřadit, zda bude sledováno naplňování podmínky dalšího 
vzdělávání, bezúhonnosti; aby takový rejstřík plnil svůj význam, je nezbytné, 
aby sociální pracovníci (kromě změny údajů o bydlišti, zaměstnavateli apod.) 
měli povinnost prokazovat splnění povinnosti dalšího vzdělávání a registr byl 
napojen na Rejstřík trestů. Dále není řešeno, jak bude registr reagovat 
v případě mateřské/rodičovské dovolené, pobírání invalidních důchodu pro 
invaliditu třetího stupně, kdy nebude profese vykonávána. 
V rámci varianty 1 figuruje zmínka, že bylo zvažováno vedení registru 
obecními úřady obcí s rozšířenou působností a Úřadem práce ČR. Je 
s podivem, že není vůbec zmíněn krajský úřad, který vede registr 
poskytovatelů sociálních služeb, do kterého se hlásí změny v personálním 
zajištění (tedy i sociálních pracovníků) registrovaných sociálních služeb. 
Krajský úřad navíc úzce spolupracuje i s obecními úřady (II. a III. typu) a 
nabízí se tak, aby registr vedl právě krajský úřad, když navíc i v případě MPSV 
se počítá se 14 úvazky pro tuto agendu (tzv. regionálních gestorů). Náklady by 
tedy mohly být hrazeny krajům a bylo by možné lépe propojit registr sociálních 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 11 uvádí: „cílový stav 
reflektuje potřebu optimalizace 
územní dostupnosti v místě a čase, 
kdy je třeba, a to i v odlehlých 
územích se zvýšenou potřebou 
poskytování sociální práce)“. 
Preferovaná varianta 1 (povinná 
registrace sociálních pracovníků) je 
způsobilá naplnit účel Registru 
sociálních pracovníků jako nástroje 
řízení (dohled nad odborností, 
přehled o regionální dostupnosti).   
Na str. 46 je uvedeno: „V rámci 
registrace bude ověřováno splnění 
odborných předpokladů pro výkon 
profese všech sociálních pracovníků, 
kteří ji budou vykonávat, čímž bude 
zaručeno, že bude vykonávána 
výhradně sociálními pracovníky.“  
Na str. 47 je uvedeno: „Každá fyzická 
osoba, která bude odborně způsobilá 
pro výkon profese podle tohoto 
zákona, a bude vykonávat na území 
České republiky profesi sociálního 
pracovníka, bude mít povinnost být 
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ní 
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služeb s registrem sociálních pracovníků. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

registrována v registru sociálních 
pracovníků.“. Z textu vyplývá, že 
pokud nebudou aktuálně sociální 
pracovníci profesi vykonávat, 
nebudou v registru vedeni.  

Text na str. 47 bude upraven: 
„Variantně byly jako evidenční 
subjekty navrhovány obecní úřady 
obce s rozšířenou působností a Úřad 
práce. V rámci konzultačního procesu 
nebyla řešena možnost vedení 
registru Krajskými úřady, a to z toho 
důvodu, že stejně jako u obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností 
lze spatřovat rizika v nejednotném 
postupu, v ekonomických dopadech 
do veřejných rozpočtů, v přehlcení 
agendami, které věcně s těmito 
institucemi nesouvisí a také 
s ohledem na to, že významný počet 
sociálních pracovníků je řazen v jiné 
oblasti působení (odvětvích). Výhody 
by bylo možné spatřovat 
v dostupnosti v rámci sociální práce 
v obcích a sociálních službách 
registrovaných v kraji a v určitém 
rozsahu zkušeností v rámci agendy 
registrace sociálních služeb.“ 

72.  Olomoucký kraj 
 Z 

K podkapitole 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, Oblast 3: 
Další vzdělávání sociálních pracovníků: 
Podotýkáme, že s výjimkou nulové varianty dojde vždy k výraznému navýšení 

AKCEPTOVÁNO 
Pro oblast sociálních služeb je 
aktuálně stabilita financování 
nastavována v rámci novely zákona o 
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     nákladů pro zaměstnavatele sociálních pracovníků. Je proto nezbytné, aby 
byl      tento nárůst následně zohledněn v příslušných rozpočtech (navýšení 
dotací, apod.) 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

sociálních službách.  
Stabilita sociální práce v rámci 
obecních a krajských úřadů je 
podpořena dotačním titulem na výkon 
sociální práce.  
Také oblast sociálně právní ochrany 
dětí je podpořena dotačním titulem.  
Je však nutné upozornit, že ve všech 
případech se jedná o samostatné a 
zcela rozdílné systémy.  
 

73.  Olomoucký kraj 
 Z 

K podkapitole 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, Oblast 4: 
Akreditace: 
Pokud jde o písm. a), považujeme za zcela nezbytné, aby byl zaveden systém 
     evaluace akreditovaných vzdělávacích programů. 
Z textu označeného jako písm. b) není zřejmé, jak bude řešena akreditace 
     předmětného studijního programu, ani jak bude řešeno množství nyní 
     akreditovaných studijních programů – např. studijní program N 7501 program 
Pedagogika, v jehož rámci byl akreditován obor Pedagogika – sociální práce. 
Bude      jednáno s MŠMT o povinné reakreditaci? 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO  
a) Text na str. 50 bude doplněn o: „ 

V rámci akreditace bude posílen 
systém kontroly a 
vyhodnocování kvality 
akreditovaných vzdělávacích 
programů.“ 

b) Na str. 51 je uvedeno: „Cílem 
zákona o sociálních 
pracovnících je, aby odborná 
způsobilost sociálního 
pracovníka byla naplňována 
v rámci vyššího odborného nebo 
vysokoškolského vzdělávání, 
získaná studiem v bakalářském, 
magisterském nebo doktorském 
studijním programu 
akreditovaném pro sociální 
práci. Ostatní dosavadně 
uznávané studijní programy, 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

v rámci kterých byla splněna 
podmínka odborné kvalifikace 
pro výkon sociální práce, jsou 
řešeny v systému sociálních 
služeb jako samostatná 
povolání, včetně celoživotního 
vzdělávání.  

Text na str. 51 je doplněn: „MPSV 
jako gestor sociální práce v ČR se 
vždy (povinně) vyjadřuje 
k žádostem o akreditaci 
vzdělávacích programů pro 
sociální práci MŠMT.“ 

74.  Olomoucký kraj 
 

Z 

 K podkapitole 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, Oblast 5: 
Profesní postavení sociálních pracovníků: 
 Z návrhu není zřejmé, jakým způsobem budou definovány kompetence 
sociálních      pracovníků v jednotlivých profesních stupních. Dále není jasné, 
jak bude tato      oblast navázána na zákon o státní službě a zákon o 
úřednících územních samosprávných celků v oblasti výkonu sociální práce ve 
veřejné správě. Bude      např. stanoveno, že na MPSV či krajských úřadech 
budou moci v určitých pozicích zajišťujících metodickou činnost pracovat 
licencovaní sociální pracovníci? 
Návrh se nikterak nezabývá vztahem k přechodným ustanovením. Bude moci 
     licenci (ve variantě 1) či specializaci nebo licenci (ve variantě 2) získat i 
sociální pracovník, který splňuje odbornou způsobilost podle stávající právní 
úpravy. Pokud      ano, za jakých podmínek? Rovněž není objasněna 
prostupnost mezi jednotlivými specializacemi apod. S ohledem na výše 
uvedené proto navrhujeme předmětný      návrh odpovídajícím způsobem 
dopracovat. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Činnosti sociálního pracovníka jsou 
v materiálu uvedeny v rámci oblasti 5 
Profesní růst. Další případná 
specifikace bude součástí 
prováděcího předpisu/paragrafového 
znění.  
S explicitní úpravou profesních 
stupňů vzhledem k pozicím 
zastávaným sociálními pracovníky se 
v současné době nepočítá 
Profesní stupně lze získávat návazně 
od nejnižšího po nejvyšší. Text na str. 
53 – „Sociální pracovník tak během 
své profesní dráhy může postupovat 
od všeobecné úrovně přes získání 
specializace k licenci, která je v rámci 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

profesního statusu úrovní nejvyšší, 
expertní“. 

75.  Olomoucký kraj 
 Z 

K podkapitole 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, Oblast 6: 
Samostatný výkon profese: 
Navrhujeme explicitně uvést, zda v tomto případě jde či nejde o výkon sociální 
     práce poskytovaný za úplatu. Krom toho nesouhlasíme s navrhovanou 
délkou      praxe (3 roky), jsme toho názoru, že praxe by měla být delší (např. 5 
let) a měla by souviset s oblastí, v níž chce sociální pracovník samostatně 
působit (v rámci      udělení povolení není upraveno posouzení kvality 
odbornosti, dále mechanismus kontroly apod.) 
Rovněž nelze souhlasit s konstatováním, cit.: „Pro sociální pracovníky, kteří 
     v současné době vykonávají sociální práci v rámci živnostenského 
oprávnění…“      Zastáváme názor, že na základě živnostenského oprávnění 
nelze sociální práci vykonávat. V této souvislosti požadujeme vypuštění této 
pasáže či specifikaci, na      základě jakého živnostenského oprávnění je v 
současné době možno sociální práci vykonávat (či z čeho toto tvrzení vyplývá). 
Současně pak požadujeme vypuštění      úvah stran nezbytnosti přechodného 
ustanovení pro splnění podmínek pro      samostatný výkon profese. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 56 bude změna podmínky pro 
vystavení Povolení k samostatnému 
výkonu sociální práce: 

• praxe ve výkonu sociální práce 
minimálně 5 let, 

Text na str. 57 bude upraven: 
„Sociální práce je svým charakterem 
realizována za účelem veřejných 
zájmů, a zároveň vyžaduje pravidelné 
každoroční ověřování dodržení 
podmínek pro výkon činnosti 
(naplňování podmínky celoživotního 
vzdělávání a supervize).“  
 

Text na str. 57 bude odstraněn: „Pro 
sociální pracovníky, kteří v současné 
době vykonávají sociální práci 
v rámci živnostenského oprávnění, 
bude v rámci přechodných 
ustanovení vymezeno období, 
v průběhu kterého musí tito sociální 
pracovníci splnit podmínky 
pro samostatný výkon profese dle 
navrhované právní úpravy.“ 

76.  Olomoucký kraj 
 Z 

 K podkapitole 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, Oblast 7: 
Pracoviště dobré praxe: 
Z návrhu není zřejmé, zda má jít pouze o „čestné označení“ nebo bude takové 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 57 bude doplněn: 
„Personální zajištění pracovišť dobré 
praxe výkonu sociální práce obecních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PH7Q28)



Stránka 66 (celkem 201) 

Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

     pracoviště podporované i finančně, aby bylo schopno uspokojit požadavky 
zájemců      a získání informací o dobré praxi. Doporučujeme tuto nejasnost 
dovysvětlit. 

a krajských úřadů a sociálních služeb 
může být podpořeno v rámci 
dotačního titulu. 

77.  Olomoucký kraj 
 Z 

K podkapitole 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, Oblast 8: 
Profesní označení a jeho ochrana: 
V rámci varianty 1 není popsána žádná vazba na registr sociálních pracovníků, 
     a není tudíž zřejmé, zda příslušné označení bude moci používat pouze ten, 
kdo      bude v registru sociálních pracovníků. Dále není rozebráno, zda se 
předpokládá      zavedení sankcí za neoprávněné používání. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 59: „Profesní označení 
„sociální pracovník“ získává a může 
začít používat sociální pracovník, 
který naplnil profesní předpoklady pro 
výkon profese (používání není 
podmíněno procesem podání žádosti 
a jejího schválení či vydání 
rozhodnutí). Fyzické osoby, které 
nenaplňují základní předpoklady 
a podmínky pro výkon profese, 
nemohou profesní označení 
používat.“ bude nahrazen textem: 
„profesní označení sociální 
pracovník/pracovnice má právo 
používat pouze fyzická osoba, u které 
lze tuto skutečnost ověřit, tedy 
fyzická osoba zapsaná v Registru 
sociálních pracovníků. Toto 
ustanovení se vztahuje také na 
profesní označení v souladu se 
získanými profesními stupni.“ 
Disciplinární opatření za 
neoprávněné užití budou součástí 
paragrafového znění.   

78.  Olomoucký kraj 
 Z 

K podkapitole 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, Oblast 9: 
Profesní komora sociálních pracovníků: 
Vzhledem k tomu, že MPSV navrhuje pro tuto oblast zachování současného 

AKCEPTOVÁNO 
„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

stavu      (bez Profesní komory), není třeba se k této oblasti podrobně 
vyjadřovat. Avšak      pro případ, že by měla být zvolena varianta s Profesní 
komorou, nenastiňuje návrh,      jakým způsobem bude řešena problematika 
struktury Profesní komory, její       financování (vyjma prvních pěti let), dále pak 
členské příspěvky, vazba členství       a registrace sociálního pracovníka, 
kontrolní mechanismy a v neposlední řadě       vazba na zákon o státní službě, 
úřednících územních samosprávných celků,       správní řád (zejména v oblasti 
vyřizování stížností na postup sociálních pracovníků ve veřejné správě). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní pouze v případě, 
že v rámci navrhovaného znění bude ze strany předkladatele 
upřednostněna varianta preferující zavedení Profesní komory. 

vznik profesní komory sociálních 
pracovníků. 
 
Náklady a příjmy profesní komory 
jsou uvedeny v tabulce č. 3.  

79.  Olomoucký kraj 
 

 

K podkapitole 7.1: Informace o nákladech při nekvalitním, nedostatečném 
nebo nesprávně odborně realizovaném výkonu sociální práce jsou velmi 
hypotetické a vycházejí z předpokladu, že v rámci současné právní úpravy je 
sociální práce vykonávána nekvalitně, což velmi devalvuje stávající práci 
sociálních pracovníků. Nelze než doporučit vypuštění této části či její zásadní 
přeformulování. 

AKCEPTOVÁNO 
Kvalita výkonu sociální práce není 
v žádném případě snižována. 
Úpravou v rámci ústředního cíle 
materiál směřuje k budoucímu 
zvyšování kvality výkonu sociální 
práce.  
Náklady spojené s výkonem sociální 
práce MPSV řeší a důkazem jsou 
např. stížnosti na postup sociálních 
pracovníků. 

80.  Olomoucký kraj 
  

Ke kapitole 8: Vyhodnocení variant, 
Podkapitola 8.3 Výběr varianty (strana 86): 

Závěrem Olomoucký kraj sděluje k vybraným variantám následující: 

a. definování profesních předpokladů s podmínkou dovzdělání části sociálních 
pracovníků; 
- souhlasíme s potřebou nového definování podmínky odborné způsobilosti, 
je však nutné zohlednit připomínku č. 15 (viz výše). 

Viz připomínky výše 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

b. povinná registrace sociálních pracovníků; 
- souhlasíme se zavedením povinného registru sociálních pracovníků, 
považujeme však za nezbytné diskutovat a zvážit, zda by nebylo 
přínosnější, aby registr sociálních pracovníků byl svěřen do působnosti 
krajských úřadů. 

c. další vzdělávání v rozsahu 24 hod/rok a 12 hod supervize/rok; 
- souhlasíme s vybranou variantou. 

d. vedení agendy akreditace dalšího vzdělávání MPSV; 
- souhlasíme s navrhovaným řešením, ale upozorňujeme na problémy 
specifikované v připomínce č. 18. 

e. akreditace studijního programu sociální práce;  
- souhlasíme, považujeme ale za nutné odkázat na naše připomínky 
uvedené pod č. 9 a 18. 

f. třístupňová diverzifikace profesního růstu;  
- k vybrané variantě se nelze vyjádřit, neboť nejsou dostatečně 
rozpracovány smysl, účel ani význam diverzifikace (blíže viz připomínka č. 
19). 

g. stanovení podmínek samostatného výkonu profese; 
- blíže viz naše shora uvedená připomínka č. 20.  

h. zavedení pracovišť dobré praxe; 
- k vybrané variantě se nelze vyjádřit vzhledem k nedostatečnému 
rozpracování záměru (blíže viz připomínka č. 21). 

i. definice a ochrana profesního označení; 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

- s potřebou definování profesního označení a jeho ochranou se lze 
ztotožnit, v podrobnostech však odkazujeme na naši připomínku č. 22. 

j.  profesní komora;  
    - nulovou variantu (bez profesní komory), která je ze strany předkladatele 

upřednostňována, jednoznačně podporujeme. 

81.  

Středočeský kraj 
Mgr. Vladislav Fryč, 
tel.: 257 280 496, 

fryc@kr-s.cz 
Bc. Markéta 
Melechovská 
Puršlová, tel.: 
257 280 545, 

melechovska@kr-s.cz 
 

 

Důvod předložení a cíle, Str. 2 – 5, celý materiál, Str. 5, 2 - 2., Rozsah úpravy 
Str. 24 – 4 
Materiál působí nepřehledně kvůli různosti návrhů a variant. Chybí jednotící 
koncept, což může být pro osoby nezasvěcené do problému (včetně poslanců) 
matoucí a bude ztížena jejich orientace v materiálu. Rizikový je skladebný 
charakter návrhu – jednotlivé segmenty do sebe zapadají a po částech bude 
velmi obtížné jej posuzovat. Nastane-li situace, že jeden úsek vypadne, 
může spadnout celá stavba – typický příklad: ustanovení o profesních 
stupních je podmínkou uznání statusu Pracoviště dobré praxe. 
Formalistický charakter materiálu zakládá riziko vysoké administrativní 
náročnosti, pokud realizovaná agenda nebude sjednocena  - v tomto případě 
by byla profesní komora praktickým svorníkem a „centrálou“. 
Doporučujeme návrh sladit s cíli, uvedenými na začátku textu. 
PŘIPOMÍNKA JE DOPORUČUJÍCÍ. 

AKCEPTOVÁNO 
Materiál bude strukturován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády 
schválenými 3. 2. 2016.  

82.  Středočeský kraj 
 Z 

Identifikované potřeby sociální práce-Str. 4; Str. 5, 2 - 2. Rozsah úpravy Str. 24 
– 4 
Str. 4 – „potřeba zajistit uznání profese sociální práce všemi resorty a sektory 
veřejné správy a ekonomiky“ – naplnění tohoto cíle je závislé na kvalitní 
formulaci připravovaného Zákona. Pouze dobrý zákon vytvoří podmínky 
k tomu, aby sociální práce byla postupně uznávána jako nezbytná.  
Další cíle budou zněním zákona ovlivněny bezprostředně – „potřeba sociálních 
pracovníků spočívající v zastání se odborné správnosti postupu při výkonu 
sociální práce“ – při nulové variantě nebude cíl naplněn - nebude-li profesní 
komora, nebude zastání. 
Definice sociální práce – bylo by velmi vhodné do definice přímo zakomponovat 
cíle sociální práce tím způsobem, aby bylo jasné, že se jedná o veřejný zájem. 
(sociální spravedlnost, soudržnost společnosti, udržitelný společenský rozvoj). 

AKCEPTOVÁNO 
Definice sociální práce na str. 5 je 
nahrazena: „Sociální práce je 
odborná profese, jejíž náplní jsou 
činnosti vedoucí ke zlepšení kvality 
života jednotlivých lidí, rodin, 
komunity a celé společnosti. Chrání a 
podporuje lidskou důstojnost. 
 
Definice sociálního pracovníka na str. 
6 je nahrazena: „Sociální pracovník je 
kvalifikovaný pomáhající 
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mínka 
zásad

ní 
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Provádění kvalitní a účinné sociální práce je vysokým veřejným zájmem i 
z ekonomického hlediska (pracovní a ekonomická integrace osob, méně 
nákladů na dávky, více příjmů z daní, omezení zadluženosti osob, omezení 
sociálně patologických jevů – úspory ve zdravotnictví, trestní oblasti apod.) 
U sociální práce jde o celospolečenský zájem, ochranu lidské důstojnosti, 
vyrovnávání příležitostí, solidaritu se slabšími. Vždy bude ve vysoké míře 
hrazena z veřejných prostředků. Ze strany státu by měla být stanovena jasná 
pravidla pro výkon sociální práce a stejně tak by měl zákon stanovit jasné 
povinnosti i těm, kteří sociální práci realizují, tedy sociálním pracovníkům. 
Profesní komora by měla být především garantem kvality realizace sociální 
práce. 
„Nový zákon se bude vztahovat na všechny sociální pracovníky v působnosti 
všech rezortů ve veřejnoprávních a soukromoprávních subjektech, včetně 
samostatného výkonu činnosti.“ (Str. 5)  
Tohoto cíle může dosáhnout pouze zákon (tedy nikoliv úprava nelegislativního 
charakteru varianty 0). Jinak bude dopad i vymahatelnost minimální. 
Věcný záměr obsahuje mnoho nových povinností pro profesi sociálního 
pracovníka. Chybí motivační prvky pro tuto profesi včetně řešení vyššího 
finančního ohodnocení sociálních pracovníků. 
Doporučení - Upřesnit definici sociální práce a od ní odvodit to, co má Zákon za 
cíl, a zejména jak budou dílčí cíle dosaženy v případě nepřijetí dílčí úpravy. 
Lépe vyvážit povinnosti a motivační prvky pro výkon profese sociálního 
pracovníka. 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

odborník/profesionál, který svou 
činností uskutečňuje smysl a účel 
sociální práce. Charakter a rozsah 
odborných činností vykonává 
v souladu s rozsahem odborné 
kvalifikace, kterou získal 
absolvováním vyššího odborného 
nebo vysokoškolského studia 
akreditovaném pro sociální práci.“ 
 
Přehled možností řešení z hlediska 
legislativní nebo nelegislativní povahy 
je vyhodnocen na str. 74-76. V rámci 
vyhodnocení byla preferovanou 
variantou vyhodnocena varianta 
úpravy profese formou vytvoření 
zákona o sociálních pracovnících.  
 
Cíle navrhované úpravy, byť dílčí, 
budou naplněny v souladu 
s ustanoveními v rámci vyhodnocení 
variant viz  kapitoly 8.1 – 8.4  
 
ROZPOR 
Na základě písemného sdělení ze 
dne 9. 3. 2016 ustupuje 
Středočeský kraj od rozporu a 
přijímá preferovanou variantu 
MPSV.  
„Při hodnocení variant v oblasti 9 
(profesní komora sociálních 
pracovníků) byla předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
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které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků“ 
 

83.  Středočeský kraj 
 Z 

Registr sociálních pracovníků Str. 31, 5; Str. 39, 6.1.9 
Str. 46, 6.2 
Vedení registru sociálních pracovníků 
Vedení registru vnímáme jako mimořádně sporný bod návrhu. 
V prvé řadě není možné pokládat „pasivní registr“ za byť jen minimální náhradu 
„aktivní profesní komory“ pokud bude zvolena nulová varianta (bez profesní 
komory).  
 
Etická rizika: 
Za neetické vůči sociálním pracovníkům a ve vážném rozporu se samotnými 
principy sociální práce vnímáme předpokládaný intenzivní sběr osobních a 
citlivých údajů o sociálních pracovnících. Zveřejněna má být pouze dílčí část 
(zcela chybí taxativní výčet údajů, nelze tedy zodpovědně posoudit rizika!!!), 
nicméně určitému okruhu osob bude přístupný komplexní a vyčerpávající profil 
„profesního i osobního pohybu“ vybrané skupiny občanů České republiky, jimiž 
v prvé řadě sociální pracovníci jsou. Nikdy a nikde nelze zaručit stoprocentní 
ochranu dat a vyloučit různé formy jejich zneužití. Registr budou vést a 
spravovat osoby s úzkou vazkou na oblast sociální práce, teoreticky „kolegové 
z oboru“ – není vhodné, aby kdokoliv takový měl k dispozici komplexní a zcela 
podrobný osobní, profesní a kariérní profil kteréhokoliv sociálního pracovníka 
v ČR. Zneužití údajů nelze eliminovat. 
Rozpor s principy sociální práce vnímáme v tom, že samotní sociální pracovníci 
jsou v rámci profese vedeni k tomu, aby s osobními a citlivými údaji osob, 
s nimiž pracují, nakládali velmi uváženě, např. nesbírali nadbytečné údaje. 
Velmi nepřijatelný je např. plánovaný požadavek uvádění rodného čísla SP, 
když údaj není povinný ani při uzavření pracovní smlouvy!!  
S ohledem na etický rozměr věci je značně kontroverzní např. požadavek 
varianty č. 1 Povinný registr, kdy sociální pracovník je povinen hlásit 
neprodleně, nejpozději do 30 dnů změny v údajích shromažďovaných v registru 
(např. změna nebo ukončení zaměstnání, dosažení profesního stupně apod.). 

AKCEPTOVÁNO 
Text varianty 1 (povinná registrace 
soc. pracovníků) na str. 82 bude 
doplněn: „Pouze tato varianta řešení 
je způsobilá naplnit účel Registru 
sociálních pracovníků jako nástroje 
řízení (dohled nad odborností přehled 
o regionální dostupnosti sociální 
péče). V případě nepovinné 
registrace dle Varianty 2 nebude 
možné tuto funkci Registru sociálních 
pracovníků zajistit.“  

Jelikož v oblasti 9 (profesní komora) 
je předkladatelem preferována nulová 
varianta, neexistoval by při nulové 
variantě v oblasti registru sociálních 
pracovníků nástroj řízení kvality.  
 
Na str. 46 bude upraven text: „Registr 
bude shromažďovat identifikační 
údaje sociálních pracovníků (jméno, 
příjmení, datum narození), typ 
ukončeného vzdělání, stupeň 
ukončeného vzdělání, 
příp. profesního postavení, informace 
o zaměstnavateli a poměru 
sociálního pracovníka k němu. 
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Intenzivní a vymahatelná zátěž osob vykonávajících určité povolání musí 
jít nezbytně ruku v ruce s adekvátním finančním ohodnocením a 
společenským statusem. V obou ohledech je profese sociálního pracovníka 
„na konci žebříčku“ – již v současné době jsou na sociální pracovníky kladeny 
značné nároky (vzdělání, zodpovědnost, kompetence, etika práce), které jsou 
v příkrém rozporu s oceněním. Takto koncipovaný registr přinese sociálním 
pracovníkům pouze další zátěž, na zvýšení společenské prestiže SP má nulový 
vliv. 
Je nepřijatelné, aby na sociální pracovníky – tím, že se jim nařídí sběr 
údajů o sobě samých – byla přenášena zodpovědnost a povinnost MPSV 
shromažďovat statistické údaje z oblasti sociální práce. 
 
Technicko administrativní rizika: 
Navrhuje se zde centrální vedení registru pod MPSV. Přesto, že MPSV je 
generálně garantem sociální práce, dosah do dalších odvětví, kde SP 
působí, je velice omezený (SP ve vězeňství – Ministerstvo spravedlnosti, 
v nemocnicích a léčebnách – zdravotnictví, atp.) Z těchto důvodů soustředění 
této agendy na MPSV je problematické. Maximálně praktické řešení by bylo, 
v případě zachování varianty s profesní komorou, pověřit ji touto agendou. 
Pokud by byly vedením registru pověřeny kraje, přirozeně bude akcentováno 
hledisko dostupnosti sociálních služeb v daném regionu – nicméně značná 
část SP je zařazená podle jiného principu (viz výše). Pokud by byl SP 
registrován na úřadě Kraje, nebudou registry shodné /variantní metodika 
jednotlivých krajů/. Dostupnost lze posuzovat u sociální práce v obcích a 
sociálních službách registrovaných v kraji, ale ne u dalších odvětví.  
 
Je velmi diskutabilní praktické využití registru veřejností – výsledek lze 
analogicky spatřit v případě registru zdravotních sester, který je veřejností 
využíván zcela minimálně. Obrovská administrativní zátěž sociálních pracovníků 
bude pro veřejnost zcela bez efektu. Pro statistické potřeby MPSV 
doporučujeme využít a propojit již shromažďované informace – např. údaje o 
značné části soc. pracovníků z Registru poskytovatelů soc. služeb. 
Doporučení - Navrhujeme velmi pečlivě zvážit rizika zavedení registru – 
aktuálně registr vůbec nezavádět, eventuální zavedení řešit až v budoucnu 

Již v současné době jsou v rámci 
sociálních služeb, respektive 
registrace, údaje o sociálních 
pracovnících vedeny (v téměř 
shodném rozsahu).  
Zvýšenou administrativní zátěž by do 
budoucna mohla snižovat digitalizace 
a elektronizace procesu registrace. 
Aktuálně MPSV pracuje na úpravě 
Katalogu prací. Tato informace není v 
materiálu uvedena, jelikož přesahuje 
rámec „profesního zákona“. 
Registr sociálních pracovníků je 
nástrojem řízení (dohled nad 
odborností, přehled o regionální 
dostupnosti), nikoli nástrojem 
získávání statistických dat. 
V rámci vyhodnocení variant věcného 
řešení za nejvíce vhodnou 
vyhodnocena varianta 1, povinný 
registr vedený MPSV, i když 
s odloženou účinností ustanovení 
(str. 85, kapitola 8.3).   
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v rámci novelizace zákona, kdy již budou ostatní dopady zákona vyhodnotitelné. 
Zavedení registru je pro hlavní cíl zákona nerelevantní. 
Pokud registr ano, pak velmi jednoduchou, nerizikovou a nezátěžovou 
variantu, a to pouze pod profesní komorou jako součást komplexního 
interaktivního přístupu. 
Uvažovaná varianta nepovinného registru je čistá administrativní zátěž bez 
jakéhokoliv efektu, tuto variantu zcela opustit. 
Minimálně přijmout variantu 1 Povinný registr. Optimálně - výkon registru a 
souvisejících agend jako kompetenci profesní komory, variantně MPSV. 
PŘÍPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

84.  Středočeský kraj 
  

Oblast 6 Samostatný výkon profese Varianta 1  
Úprava podmínek samostatného výkonu profese Str. 55 a dále 
Mezi dílčí cíle návrhu VZZ patří i definování podmínek výkonu sociální práce 
formou svobodného povolání, avšak na všech místech materiálu se objevuje 
pouze jedno odůvodnění – existence tohoto postavení ve Slovenské republice.  
„…v současné praxi výkonu sociální práce, …. k němu dochází na základě 
obecně definovaného živnostenského oprávnění k poskytování poradenství“.  
„Z pohledu samostatného výkonu sociální práce je nutná regulace jako náhrada 
záruk a jistot, které sociálnímu pracovníkovi běžně poskytuje jeho 
zaměstnavatel. …… Sociální pracovník je zapsán do registru ekonomických 
subjektů, který má pouze evidenční význam.  Povolení k samostatnému výkonu 
profese na základě jejich ověření vydává MPSV.  Z textu není patrno, jak a 
jakým konkrétním subjektem bude pro sociální pracovníky fungující v režimu 
svobodného povolání poskytnuta ochrana charakteru zaměstnaneckých práv 
(opět v případě, že se tohoto úkolu nezhostí profesní komora). Ustanovení 
neřeší (ani neusiluje o řešení) podfinancování SP, zejména kombinací zařazení 
jedné osoby jako SP + pracovník v sociálních službách. Možností najmout SP 
samostatně vykonávajícího profesi může opět převážit hledisko úspor na 
mzdových prostředcích; odpovědnost za SP jako zaměstnance, např. v 
oblasti pracovních podmínek, bude co nejnižší. 
„Zvláště pro kreativní osoby může být výhodné, že mohou rychle (mnohdy 
rychleji, než v organizacích) měnit své plány a prosazovat své nové nápady.“ 
Sociální práce je plánovaná, soustavná a dlouhodobá činnost, a výsledky 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 57 bude doplněn: 
„Samostatný výkon profese 
představuje zvýšené riziko z hlediska 
výkonu práce, kdy se na práci 
sociálního pracovníka nebude 
vztahovat zákoník práce a BOZP, 
toto může představovat riziko 
zejména u sociálních pracovníků 
pracujících v domácnosti klienta, 
např. z hlediska šikany ze strany 
klienta či jeho rodiny apod.  
Riziko lze spatřovat i v podhodnocení 
sociálního pracovníka v rámci 
odměňování a v riziku umělého 
snižování ohodnocení přijetím 
sociálního pracovníka na část úvazku 
na tuto pozici a částí úvazku na 
pozici pracovníka v sociálních 
službách. Otázka platového 
ohodnocení a rozsah a typ činností je 
součástí dohody mezi sociálním 
pracovníkem a zaměstnavatelem.  
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činnosti samostatně působícího SP najatého ad hoc mohou být plýtváním 
veřejných prostředků. 
Materiál uvádí, že, „Sociální práce svým charakterem není prioritně směřována 
ke generování zisku, ale je realizována za účelem veřejných zájmů,“ Z návrhu 
není patrno, jak bude tento princip zajištěn. 
Doporučení - Přijmout variantu 1. 
PŘIPOMÍNKA JE DOPORUČUJÍCÍ. 

V současné době MPSV pracuje na 
úpravě Katalogu prací. Tato činnost 
není v rámci návrhu věcného záměru 
zákona uvedena, jelikož přesahuje 
rámec „profesního zákona“. 

85.  Středočeský kraj 
  

Pracoviště dobré praxe 
Oblast 7: Pracoviště dobré praxe  
Varianta 1 Pracoviště dobré praxe 
Evidence Based Practice 
Str. 11, 3.2. Rozbor stávajícího stavu 
Str. 31, 5 Popis cílového stavu 
Str. 37, 6.1.6.  
Str. 57 - viz dále 
Jak materiál uvádí, „v ČR není uplatňován žádný model typu Evidence based, 
tak jako existují v zahraničí, založený na získávání praxí doložených situací, 
ověřovaných na klinické bázi a podrobených preferenci a hodnotám uživatele“. 
Přesto je na této metodě založeno povolení a udržení statusu pracovišť 
dobré praxe.   
Není patrno, jak došlo k vyhodnocení Evidence Based Practice jako výlučné 
metody. Je velice přínosné zabývat se více evaluací činností SP jak z 
hlediska účinné pomoci klientům, tak z hlediska hospodaření s veřejnými 
prostředky. 
Doporučení - Nevkládat do dalších znění konkrétní dostatečně neověřenou 
metodu, tak, aby na jejím základě stál status pracovišť dobré praxe. Dokument 
předpokládá pracoviště, která již dnes jsou schopna takovou úlohu plnit, jen 
není vytvořen způsob autorizace takové kompetence. Navrhujeme 
zplnomocnění těchto pracovišť k volbě praxe a jejího vyhodnocení, za 
povinnosti vyhodnocení provádět.  K tomu je ovšem potřeba zabývat se 
financováním evaluace, která, kromě akademických pracovišť nemá toto 
včleněné. Pokud bude evaluace požadavkem ze zákona, je nutné určit finanční 
zdroje. 
PŘIPOMÍNKA JE DOPORUČUJÍCÍ. 

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 31 bude doplněn text o 
podtržením označenou část: 
„koncepčním zpracováním příkladů 
dobré praxe např. metodou evidence 
based,  

Na str. 37 je uvedeno: „Tato potřeba 
navazuje na, sociálními pracovníky 
vyjádřenou, neexistenci subjektu, 
který by ke sdílení praxe poskytoval 
prostor, a který by získané podněty 
dále uplatňoval např. v rámci metody 
evidence based apod.“ 
 
Text na str. 58 bude doplněn o 
podtržením označený text: 
„Odborným garantem pracoviště 
je sociální pracovník, který získal 
licenci v rámci linie klientské nebo 
neklientské, který se aktivně podílí na 
uplatňování praxe založené na 
důkazech (například metodou EBP), 
zlepšuje ji a evaluuje.   
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Text na str. 57 bude doplněn: 
„Personální zajištění pracovišť dobré 
praxe výkonu sociální práce obecních 
a krajských úřadů a sociálních služeb 
může být podpořeno v rámci 
dotačního titulu. 

86.  

Středočeský kraj 
 

Stejná připomínka – 
povinná profesní 

komora 
99 Ústecký kraj 

301 SPS 
116 KVOP 

142 Ministerstvo 
zemědělství  

166 Hlavní město 
Praha 

172 Úřad vlády – 
místpř. vlády pro 
vědu, výzkum, 

inovace 
273 PKSP 

 

Z 

Oblast 9 Profesní komora sociálních pracovníků 
Str. 31, 5 Str. 35, 6.1.2. Str. 36, 6.1.4. 
„Autonomní subjekt (profesní komora)“ 
Současným a připravovaným požadavkům a nárokům na sociální pracovníky 
neodpovídá realita absence autonomní subjektu, který by nesl odborná 
stanoviska, ochranu SP. Navrhovaná profesní komora je sice vnímána poněkud 
rozporuplně, nicméně se ve vztahu k více řešeným oblastem jeví jako vhodné a 
praktické řešení. 
Dále v textu materiálu je řešení profesní komory rozpracováno jako 
dobrovolné nebo s povinným členstvím, avšak ve finálním zhodnocení 
variant je vybrána varianta nulová, tedy bez profesní komory, ačkoli její 
potřeba je jednoznačně definovaná samotným textem a podložená 
aktivitami subjektů již nyní sdružující sociální pracovníky.  
Dále návrh textu předpokládá uložení řady důležitých kompetencí profesní 
komoře. Jedná se zejména o vydání etického kodexu, řešení stížností, 
identifikace pracovišť dobré praxe, doporučující stanoviska, zastupování 
profesních zájmů, regulace samostatné profese atd.  Tomuto návrhu je 
věnována značná část textu a poté není dostatečně odůvodněno, proč je v 
závěru návrhu zvolena varianta, kterou se profesní komora nezřizuje. 
Zřízení profesní komory s povinným, potažmo dobrovolným členstvím lze 
doporučit z následujících důvodů: 
• Profesní komora bude jedinou novou institucí, která bude muset být 

založena 
• Financování ze státního rozpočtu nebude muset trvat déle, než 1-2 roky, 

poté dochází k samofinancování 
• Transparentnost postupů, rozpočtu 
• Profesní komora se zodpovídá členům i státním orgánům 

ROZPOR 
Na základě písemného sdělení ze 
dne 9. 3. 2016 ustupuje 
Středočeský kraj od rozporu a 
přijímá preferovanou variantu 
MPSV.  
 „Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků.“  
 
AKCEPTOVÁNO 
Str. 60 text obsahuje odstavec 
Působnost profesní komory, který mj. 
uvádí formu a rozsah podpory soc. 
pracovníka. 
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• Pro všechny sociální pracovníky platí stejná pravidla, klienti i další 
zúčastnění mají možnost revize postupů a jsou tak chráněni 

• Etické provádění sociální práce je vymahatelné 
• Odpadá potřeba mnoha dalších, nových míst, institucí, na kterých je potřeba 

vést správní řízení. 
Doporučení - Upřednostnit buď variantu 1 Ustavení profesní komory ze zákona 
s povinným členstvím, navrhující, aby součástí právní úpravy výkonu sociální 
práce bylo ustanovení profesní komory jako odborného a nezávislého 
samosprávného orgánu s výkonnými kompetencemi ze zákona a povinným 
členstvím sociálních pracovníků, nebo varianty 2 s dobrovolným členstvím; ta by 
ale musela být formulována tak, aby pro sociální pracovníky bylo výhodné a 
atraktivní do profesní komory vstoupit (ochrana práv, profesní a vzdělanostní 
podpora, garance „kvality sociálního pracovníka“ apod.). Profesní komora 
s dobrovolným členstvím by pak mohla být hybnou silou na poli zkvalitňování 
sociální práce a zvyšování její společenské prestiže, v oblasti PR sociální práce 
a sociálních pracovníků by byla čitelná pro veřejnost. 
Doporučujeme konkrétně definovat jaká práva a zájmy sociálních pracovníků 
bude komora hájit. 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

87.  Středočeský kraj 
 Z 

Profesní etika Str. 26, 4 Str. 60-64, 6.2. Etický kodex 
Str. 5, kap. 2 Str. 31, 5 – Popis cílového stavu Str. 33 – 6.2 Str. 42-45, str. 62 
Str. 56, kap. 6.2 Str. 81, kap. 8.2 
„Etický kodex nemůže být navržen a vydán nikým jiným než samotnými 
sociálními pracovníky (např. pracovní skupina složena ze zástupců profesních 
organizací, významných poskytovatelů sociální práce, vzdělavatelů, zástupců 
MPSV…)“ Vyjmenovaní zástupci až na první kategorii nejsou sociálními 
pracovníky.  Etická stránka sociální práce je klíčovým hlediskem, jak je uvedeno 
i na těchto místech textu.  
Kompetence etiky sociální práce v žádném případě nepatří mezi činnosti 
MPSV určené kompetenčním zákonem, řešení etických otázek patří 
výlučně do rukou sociálních pracovníků samých (sjednoceně formou 
profesní komory). Primárně jsou kompetenčním zákonem ministerstva zřízena 
pro koncepční a řídící činnost, nikoli pro výkon exekutivních agend, další 
narůstání výkonných agend na MPSV je nesystémové a popírající princip 

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 60 je uvedeno, že formulace 
etických zásad a dohled nad jejich 
dodržováním (v případě jejich 
porušení může být sociálnímu 
pracovníku ukončeno členství 
v komoře, při řešení disciplinárních 
opatření profesní komora vydává své 
stanovisko) je v působnosti profesní 
komory. Varianta, kdy MPSV působí 
v oblasti etiky je navržena variantně 
pro vyhodnocení věcného řešení 
profesní komory v nulové variantě.    
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ní 
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ústředního orgánu státní správy.  
Materiál neobsahuje žádné podklady, proč by měla profese a její etika být 
řízena přímo z MPSV, neobsahuje žádný příklad dobré praxe fungování modelu 
řízení etiky z ústředního orgánu státní správy z jiných evropských zemí nebo v 
prostředí jiných profesí v ČR. 
Str. 62 – „profesní komora vydá etický kodex“, „podpora při řešení etických a 
profesních dilemat“ – při přijetí varianty 0 (bez PK) toto nemůže být 
realizováno. 
V případě nepovinného členství v PK není zřejmé, jak bude účinně ošetřeno 
téma profesní etiky. „Profesní sdružování také přispívá k formování profesní 
etiky a obecně je jedním z důležitých aspektů kvality poskytované práce či 
služeb“ (str.60) – V materiálu není vysvětleno, jak bude kvalita dodržována a 
vymáhána v případě nepovinného členství nebo neexistence PK. Lze si snadno 
dovodit, že nevymahatelností budou přímo postiženi jak sociální pracovníci, tak 
zaměstnavatelé (v aspektu kvality), tak, a to zejména, klienti sociálních 
pracovníků. Vydá-li profesní sdružení (komora) doporučující stanovisko, 
adresát-nečlen se může rozhodnout jej nerespektovat. 
Doporučení - Etický kodex vydají sociální pracovníci prostřednictvím profesní 
komory, která bude jeho garantem. Dodržování bude osobním závazkem 
každého sociálního pracovníka tak, aby mohl profesi vykonávat. Kdokoli může 
vyžádat stanovisko, zda postup SP byl správný, profesní komora stanovisko 
vydá. Prohřešky proti etice budou sankcionovány. 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

 
V zájmu vymahatelnosti dodržování 
etických principů sociálními 
pracovníky je navrženo, aby bylo 
dodržování etického kodexu 
předpokladem pro výkon profese – 
viz str. 44 
Na str. 60 bude text doplněn o 
podtržením označenou část: 
„Působnost profesní komory: 
formulace etických zásad a dohled 
nad jejich dodržováním (v případě 
jejich porušení může být sociálnímu 
pracovníku ukončeno členství 
v komoře, při řešení disciplinárních 
opatření a na žádost jakéhokoli 
subjektu vydává profesní komora své 
stanovisko ke správnosti postupu a 
dodržení etických principů)  
AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 43 bude upraven 
následujícím způsobem: „Etický 
kodex nemůže být navržen a vydán 
nikým jiným než samotnými 
sociálními pracovníky (např. pracovní 
skupina složena ze sociálních 
pracovníků z profesních organizací, 
poskytovatelů sociální práce, 
zástupců MPSV…)“ 
ROZPOR 
Na základě písemného sdělení ze 
dne 9. 3. 2016 ustupuje 
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ní 
Připomínka Vypořádání 

Středočeský kraj od rozporu a 
přijímá preferovanou variantu 
MPSV.  
„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků“ 
 

88.  Středočeský kraj 
 Z 

Str. 49 
Oblast 3: Další vzdělávání sociálních pracovníků obsahuje  variantu č. 1 - 24 
hod/rok další vzdělávání, 12 hod/supervize. 
Tuto variantu doporučujeme, vhodně navazuje na stávající praxi. 
 
Varianta č. 2 - 48 hod/rok další vzdělávání, 12 hod/rok supervize, 8 hod/rok 
sebevzdělávání. 
Pro časovou a finanční náročnost nedoporučujeme variantu č. 2 zvolit. 
Zaměstnavatelé nedisponují dostatkem finančních prostředků na školení, 
sociální pracovník by si nakonec musel školení hradit z vlastních 
prostředků, což je vzhledem k současnému obvyklému ohodnocení 
sociálních pracovníků neakceptovatelné. 
Doporučení - Zvolit variantu 1 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

AKCEPTOVÁNO 
Varianta 1 je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 82 a 86 
 

89.  Středočeský kraj 
  

Zjevná enormní administrativní zátěž pro všechny zúčastněné 
Celý materiál 
Kupř. SP se nejprve registruje u určitého subjektu, pak požádá o licenci, pak 
jeho pracoviště požádá o status pracoviště dobré praxe. To jsou již nejméně 3 
správní řízení, které pracovník spolu s organizací prochází. Podstatná část 
činnosti sociálních pracovníků napříč odvětvími spočívá v pomoci klientům 
zorientovat se ve složitých právních a úředních formulacích a administrativních 
postupech. Bude-li Zákon o SP přijat v takto složité a propracované 
podobě, bude do samotných základů profese zabudována opět řada 
nejasností a různých vysvětlení. Sami sociální pracovníci se pak budou 

AKCEPTOVÁNO 
Zvýšenou administrativní zátěž by do 
budoucna mohla snižovat digitalizace 
a elektronizace procesu registrace.  
 
ROZPOR 
Na základě písemného sdělení ze 
dne 9. 3. 2016 ustupuje 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

nuceni potýkat se složitými postupy profesního rozdělení a akreditací, což 
spotřebuje velké množství energie, jež je možné věnovat klientské práci a 
řešení společenských souvislostí. Zjednodušení procesů, snížení počtu institucí, 
které jsou pro realizaci sociální práce potřeba, je z našeho hlediska nutné také s 
ohledem na začátek zavádění změn, které bude ovlivňovat úroveň vnitřního 
přijetí zákona všemi zúčastněnými a realizaci jeho ustanovení. Nebude-li tento 
proces úspěšně zaveden do praxe, bude nízká ochota zúčastněných podřídit se 
novým právním předpisům, a „nebezpečí“ brzkých novel.  
Snížení počtu zahrnutých institucí a sjednocení alespoň některých procedur pod 
jednu instituci (například registr pod profesní komoru). 
PŘIPOMÍNKA JE DOPORUČUJÍCÍ. 

Středočeský kraj od rozporu a 
přijímá preferovanou variantu 
MPSV.  
„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků.“ 
 

90.  Středočeský kraj 
 Z 

Náklady Str. 69, 7.1. Náklady variant řešení 
Náklady spojené se vznikem profesní komory - Pořízení budovy (hrazeno z 
ESIF) 
Vybavení nábytkem, PC technikou atd. (4,0 pracovní úvazky fungování profesní 
komory + 2,0 úvazky spojené s činností volených orgánů + 3,0 úvazky komise)  
55 000 Kč, (v prvním roce) 100 000 000 Kč, 495 000 Kč 
Odhadované náklady jsou zbytečně nadhodnocené a diskvalifikují návrh 
profesní komory. Je spolehlivě možné říci, že pro vznik PK není potřeba pořídit 
budovu. Personální zajištění je silně předimenzováno – v současnosti není 
možné vyčíslit úvazky, ale v žádných dosavadních úvahách nefigurovalo tolik 
osob a takové mzdové náklady. Nebylo nikdy určeno, které pozice budou 
čestné a které odměňované. Ostatní náklady nelze „od stolu“ posoudit, působí 
ale také nadsazeně. Zároveň je pravděpodobné, že při existenci mnoha nových 
subjektů a agend mohou zbytečně narůst. Cílem není sociální práci prodražit, 
ale efektivní sociální prací uspořit veřejné prostředky. Zároveň je 
nepochybné, že kvalitní sociální prací je možné dostat klienty sociální práce 
zpátky do stavu ekonomické soběstačnosti, mimo instituce, mimo nápravná 
zařízení; je možné dosáhnout významných úspor ve státním rozpočtu 
vyplacením menšího množství (či nižší výše) nepojistných dávek, úspor na 
provoz institucí, důsledků předlužení, výdajů ve zdravotnictví. Toto lze jistě 
vyčíslit.  
Argumentace spočívající v nákladech na počáteční roky fungování s dopadem 
do rozpočtu jsou liché, neboť tyto aktivity jsou podporované fondy ESF a MPSV 

AKCEPTOVÁNO 
Text v tabulce nákladů na str. 69 
bude doplněn o: „Náklady spojené se 
vznikem profesní komory jsou 
zejména v oblasti pořízení budovy 
odhadem tržní ceny při jejím 
případném pořízení. Náklady lze 
významně snížit pronájmem 
vhodných prostor alespoň v prvních 
letech působení komory.“  
Struktura profesní komory, vč. 
personálního zajištění a „čestných 
pozic“ nebyly podrobněji 
rozpracovány, stejně jako 
kompetence, z důvodu preference 
nulové varianty.  
Text na str. 60 – 61 uvádí působnost 
profesní komory.  
Náklady vznikající v souvislosti s 
nedostatečným, nekvalitním nebo 
nesprávně odborně realizovaným 
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má pravomoc postavit výzvu tak, aby byla optimální pro financování profesní 
komory v prvních 3 – 4 letech fungování.   
Doporučení - Odhadované náklady ponížit. Argumentace spočívající v 
nákladech na počáteční roky fungování s dopadem do rozpočtu opřít o možnost 
podpory z fondů ESF - MPSV má pravomoc postavit výzvu tak, aby byla 
optimální pro financování profesní komory v prvních 3 – 4 letech fungování.   
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

výkonu sociální práce jsou popsány 
na str. 66-67.  
 
Text na str. 69 bude rozšířen o 
podtržením označenou část: 
„Pořízení budovy a náklady spojené 
s vybavením pracovišť a personálním 
zajištěním mohou být hrazeny z 
ESIF)“ 

91.  Středočeský kraj 
 Z 

Rizika spojená s nepřijetím navrhované právní úpravy 
Str. 73 Str. 2 – 1 
Přijetí zákona o SP je nutné i s ohledem na platnou Strategii sociálního 
začleňování 2014 – 2020, ve které kap. 2 zcela zřetelně definuje sociální práci 
jako základní nástroj sociálního začleňování osob a zároveň upozorňuje na 
rizika a překážky rozvoje sociální práce, kterými jsou zejména:   
• personální poddimenzovanost, nevyjasněnost a nejednotnost cílů SP  
• nedostatečná nabídka sociálních služeb (deficit v komunitním plánování)   
• nedostatečná spolupráce a koordinace klíčových aktérů  
• nízká společenská prestiž SP, nízké finanční ohodnocení, nedostatek financí z 
rozpočtu 
Dále definuje rozsah úkolů pro MPSV, kde je konkrétně stanoveno: 2.c, d 
Předložit legislativní úpravu výkonu SP, předložit  profesní zákon (sociální 
pracovníci) 
Gestor: MPSV, termín: do konce roku 2016 
Rovněž koncepce sociálního bydlení je postavena na sociální práci, její 
význam a nutnost nelze popírat. Stejné u vzniku právních předpisů v oblasti 
rodinné politiky, kde sociální práce má nepochybnou úlohu. 
Doporučení - Zákon je nutno navrhnout tak, aby byl v souladu s ostatní aktuálně 
platnou Strategií sociálního začleňování, v jejíž realizaci hrají SP podstatnou 
úlohu. Rovněž je nutno zákonem ošetřit pozici sociálních pracovníků tak, aby 
mohl být implementován projednávaný Zákon o sociálním bydlení, a prováděna 
rodinná politika v souladu se současnými a připravovanými právními normami. 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 2 bude doplněn o: 
„Potřeba přijetí zákona o sociálních 
pracovnících vyplývá také z platné 
Strategie sociální začleňování 2014 – 
2020, která v kapitole 2 definuje 
sociální práci jako základní nástroj 
sociálního začleňování osob a 
poukazuje i na rizika a překážky 
rozvoje sociální práce, na což 
reaguje cíli 2 c) a d), v rámci kterých 
má MPSV za úkol do konce roku 
2016 předložit legislativní úpravu 
výkonu sociální práce a předložit 
legislativní úpravu profese a 
celoživotního vzdělávání sociálních 
pracovníků (profesní zákon). Sociální 
práce je také významným prvkem 
připravovaného zákona o sociálním 
bydlení.  
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92.  Středočeský kraj 
 Z 

Výběr varianty Str. 83-86 – 8.3, 8.4 
Materiál nese výraznou nesrovnalost mezi jednotlivými návrhy a celkovým 
vyhodnocením variant. Není patrno a vysvětleno, jak došlo k obratu ve 
vyhodnocení varianty se státní regulací, tedy bez profesní komory, nebo 
alespoň minimálně s dobrovolným členstvím jako varianty optimální. Ve vztahu 
k Příloze č. 3 k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících Analýza 
konzultačního procesu k pracovním materiálům pro přípravu věcného 
záměru zákona o sociálních pracovnících materiálu chybí odůvodnění 
nereflektování přípravných prací na profesní komoře. V poslední části se 
objevuje nadbytečné „hodnocení z hlediska nákladů a přínosů“. Vše bylo již v 
předchozích kapitolách relativně pečlivě vyargumentováno. Odrážky na str. 86 
signalizují ústup od předchozích návrhů a spokojují se s minimalistickým 
řešením, někde s odloženou účinností (povinná registrace, zavedení pracovišť 
dobré praxe). 
Doporučení - Návrh: zůstat u variant a předložit je vážně k dalšímu posuzování. 
Pro snížení administrativní zátěže všech zúčastněných by bylo vhodným 
řešením sloučit instituce do jedné, s předností minimálně sloučit registr a 
profesní komoru. 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

ROZPOR 
Na základě písemného sdělení ze 
dne 9. 3. 2016 ustupuje 
Středočeský kraj od rozporu a 
přijímá preferovanou variantu 
MPSV.  
„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků.“ 
 

93.  Středočeský kraj 
 Z 

Výběr varianty Str. 52  
Profesní stupně sociálních pracovníků 
Preferujeme variantu č. 1, kde jsou uvedeny dva profesní stupně  - všeobecný 
sociální pracovník a licencovaný sociální pracovník. V případě druhé varianty 
neshledáváme nezbytné pro profesní růst sociálního pracovníka třístupňovou 
úroveň. Brzká specializace sociálního pracovníka na určitou problematiku a 
cílovou skupinu je naopak pro sociální práci nevýhodné (navíc s rizikem časné 
účelové specializace s cílem „dosáhnout vyššího stupně“ a tím posunu v 
kariéře). Obecné principy a základní techniky práce s lidmi jsou u všech 
cílových skupin totožné. Zkušenost s různými oblastmi zaměření v rámci 
profesního života sociálního pracovníka naopak sociální práci obohacuje ve 
smyslu přenosu zkušeností a nacházení inovativních řešení. Pro zvyšování 
odbornosti je důležitější např. možnost sdílení zkušeností s ostatními sociálními 
pracovníky, či kvalitní finančně dostupné vzdělávání včetně absolvování 
sebezkušenostních výcvikových aktivit, které se v současné době bohužel 

ROZPOR 
Na základě písemného sdělení ze 
dne 9. 3. 2016 ustupuje 
Středočeský kraj od rozporu a 
přijímá preferovanou variantu 
MPSV.  
Text na str. 83 „Vzhledem k tomu, že 
v případě volby dvoustupňového 
profesního růstu by nebyl dostatečně 
podpořen růst sociálních pracovníků 
z hlediska praxe, individuálních 
potřeb klientů sociální práce a 
specifik jednotlivých oblastí výkonu, 
byla zvolena varianta 2, tedy 
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pokládají za „třešničku na dortu“, nikoliv za jeden z nejúčinnějších nástrojů 
rozvoje dovedností sociálního pracovníka.  
Zároveň se domníváme, že by se jednalo o omezení volby a práva na změnu 
specializace (např. že sociální pracovník bude kvůli zachování dosažené 
specializace nucen pracovat s jednou cílovou skupinou). 
Doporučení - Zvolit variantu č. 1 - dva profesní stupně, tj. sociální pracovník 
všeobecný + licencovaný 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

třístupňové profesní postavení 
umožňující větší diverzifikaci názorů.“ 
bude nahrazen „Vzhledem k tomu, že 
v rámci třístupňového rozlišení bude 
možné reflektovat: 
 - jak možnosti specializací 
jednotlivých oblastí sociální práce 
(zpravidla dle cílových sociálních 
skupin nebo sociálních událostí), 
které se zaměřují více na znalosti a 
dovednosti odrážející příslušnou 
praxi a aplikace právních předpisů 
v dané oblasti,  
- tak odlišení expertních přístupů 
odrážející koncepční, koordinační, 
pedagogické a jiné aktivity sociálních 
pracovníků, byla zvolena varianta 2, 
tedy třístupňové profesní postavení.“ 

94.  

Ústecký kraj 
Bc. Drahomíra Nytrová 
E-mail: nytrova.d@kr-

ustecky.cz 
Mgr. Daniela Filipová 

filipova.d@kr-
ustecky.cz 

 

Z 

Ke kap. 6.2.; oblast 1. Předpoklady pro výkon profese; varianta 1 – Nová 
úprava s podmínkou stvrzení kvalifikace formou dalšího vzdělávání části 
sociálních pracovníků 
Navrhujeme neakceptovat variantu č. 1 a preferovat variantu č. 2 tohoto bodu. 
Odůvodnění: 
Již v minulosti existovalo období hromadného doplňování vzdělání. Jednalo se 
o důsledek zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a toto období trvalo 
cca od ledna 2007 do prosince 2014. Není rozumné zavádět s účinností od roku 
2017 další, byť dílčí, vzdělávací požadavky nad rámec již existujících 
zákonných nároků na CŽV. Lze důvodně předpokládat, a naše zkušenosti to 
potvrzují, že současní sociální pracovníci jsou profesionály s dostatečnou 
kvalifikací stanovenou zákonem. Navrhovaným postupem by došlo k porušení 
principu zákazu retroaktivity a zaměstnavatelům by to přineslo další náklady.  
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 82 „Při hodnocení variant 
za účelem naplnění stanoveného cíle 
navrhované úpravy byla zvolena 
varianta 1, tj. úprava předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 
s podmínkou „dovzdělání“ části 
stávajících sociálních pracovníků.“ je 
změněn na „V rámci hodnocení 
variant byla předkladatelem jako 
nejvíce vhodná varianta naplňující 
ústřední cíl úpravy zvolena varianta 
1. S ohledem na výsledem 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
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ní 
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zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 

95.  Ústecký kraj 
 Z 

Změna ze zásadní na doporučující připomínku 
Ke kap. 6.2.; oblast 2. Registr sociálních pracovníků, varianta 1 – Povinný 
registr 
Navrhujeme preferovat tuto variantu řešení problematiky Registru – jakožto 
„evidence sociální pracovníků“, avšak kompetenčně ji předat do gesce Profesní 
komory. 

 
Odůvodnění: 
Povinný registr je duplicita k případnému zákonnému požadavku na povinné 
členství v Profesní komoře sociálních pracovníků (řešeno dále v textu), Povinný 
registr spravovaný v gesci MPSV bude nárokovat výdaje na nově zřízená 
pracovní místa. Profesní komora by byla schopna v rámci samofinancování své 
členy efektivně evidovat a jejich registr by byl v případě Povinné komory totožný 
s institutem členství v Komoře. Sociální pracovníci pracují i v oblastech, které 
nejsou v gesci MPSV – např. ve vězeňství, ve školství, zdravotnictví. Dále není 
řešeno, jak bude probíhat aktualizace registru při přerušení výkonu přímé práce 
– dočasná změna profese? 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO  
Varianta 1 (povinná registrace 
sociálních pracovníků) je v rámci 
návrhu variantou preferovanou viz 
str. 82 a 86  
 
ROZPOR 
V rámci vypořádání připomínek 
Ústecký kraj sdělil, že na rozporu 
netrvá.  
„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků.“ 
 

96.  Ústecký kraj 
 Z 

Ke kap. 6.2.; oblast 2. Registr sociálních pracovníků, varianta 2 – 
Nepovinný registr 
Uvedené ustanovení navrhujeme vypustit. 
Odůvodnění:  
V kontextu návrhu zákona toto ustanovení nedává žádný smysl. Pokud chce 
zákon upravit profesi jako celek, nemá žádný význam vést částečný registr 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci návrhu věcných řešení je 
preferovanou variantou varianta 1 
(povinná registrace sociálních 
pracovníků) viz str. 82 a 86.  
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sociálních pracovníků. Předpokládáme, že do nepovinného registru se nikdy 
nezapíše 100% sociálních pracovníků vykonávajících svou praxi na území ČR.  
Tato připomínka je zásadní. 

Varianta dobrovolné registrace 
sociálních pracovníků je uvedena, 
jelikož reflektuje konzultační proces. 
 

97.  Ústecký kraj 
 Z 

Ke kap. 6.2.; oblast 5. Profesní postavení sociálních pracovníků, varianta 2 
– Tři profesní stupně 
Navrhujeme v dalším legislativním procesu plně použít variantu č. 2. 
Odůvodnění: 
Tato varianta dotčené kapitoly návrhu VZZ je výborně zpracovaná a konvenuje 
s potřebami praxe. V současné době skutečně nemůže zaměstnavatel, kolega 
sociální pracovník ani klient sociální práce dobře zjistit, zda sociální pracovník, 
který před ním stojí je ve svém oboru „odborník“, „nováček“, „inovátor“. Návrh 
třístupňového rozlišení profesního postavení sociálního pracovníka ve smyslu 
profesního růstu po získání prvotních vzdělanostních a dalších předpokladů pro 
vstup do profese je žádoucí. Je potřeba směrem do profese sociální práce 
informovat, že se jedná čistě o profesní vymezení „růstu“ – profesního růstu – 
jednotlivého sociálního pracovníka, že nejde o popis kariérního postupu, 
manažerského postupu, apod.  
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci návrhu věcných řešení je 
preferovanou variantou varianta 2, tj. 
třístupňové profesní postavení 
sociálních pracovníků viz str. 82 a 86.  
 
Text na str. 52 uvádí:“ Nejedná 
se přitom o  kariérní růst spojený 
s hierarchií řízení v organizaci.“ a na 
str. 53 „Nejedná se přitom o často 
zaměňovaný kariérní růst spojený 
s hierarchií řízení v organizaci.“   

 

98.  Ústecký kraj 
 Z 

Ke kap. 6.2.; oblast 8. Profesní označení a jeho ochrana, varianta 1 – 
Stanovení minimálních podmínek pro výkon profese 
Doporučujeme zavést užívání profesního titulu „sociální pracovník“.  
Odůvodnění: 
Pojem sociální pracovník je (např. v prostředí sociálních služeb) velice často 
zaměňován s pojmem pracovník v sociálních službách. Za sociální pracovníky 
se často prohlašují různí pracovníci, zejména menších obcí, kteří vykonávají 
různé činnosti pro obec, např. roznáška obědů, gratulace seniorům apod.  
Naopak některé rezorty veřejné správy, kde je sociální práce vykonávána, jsou 
pracovní pozice nazývány různě – často referent, apod.  
Profesní „titul“ s o c i á l n í   p r a c o v n í k   poskytne jasnou informaci tomu, 
kdo je, nebo zamýšlí být klientem sociální práce – ať už v malé „neziskovce“, na 
obci, kraji, či na ministerstvu. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Varianta 1 je v rámci návrhu 
variantou preferovanou viz str. 84 a 
86 
Text na str. 59: „Profesní označení 
„sociální pracovník“ získává a může 
začít používat sociální pracovník, 
který naplnil profesní předpoklady pro 
výkon profese (používání není 
podmíněno procesem podání žádosti 
a jejího schválení či vydání 
rozhodnutí). Fyzické osoby, které 
nenaplňují základní předpoklady 
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a podmínky pro výkon profese, 
nemohou profesní označení 
používat.“ bude nahrazen textem: 
„profesní označení sociální 
pracovník/pracovnice má právo 
používat pouze fyzická osoba, u které 
lze tuto skutečnost ověřit, tedy 
fyzická osoba zapsaná v Registru 
sociálních pracovníků. Toto 
ustanovení se vztahuje také na 
profesní označení v souladu se 
získanými profesními stupni.“ 

99.  Ústecký kraj 
 Z 

Změna zásadní připomínky na doporučující 
Ke Kap. 6.2.; oblast 9. Profesní komora sociálních pracovníků, varianta 0 – 
Ponechání současného stavu 
Navrhujeme Variantu 0 – Variantu „bez komory“, úplně vypustit a v souladu 
s výstupy konzultačního procesu MPSV k VZZ o sociálních pracovnících 
Profesní komoru do VZZ zapracovat! 
Odůvodnění: 
Zákon o sociálních pracovnících, který současně neustanoví Profesní komoru, 
je do jisté míry „okleštěný“ a stane se pouhou deklaratorní normou, která by 
v průběhu legislativního procesu mohla být vyhodnocena jako nadbytečná. 
Absence ustanovení o profesní komoře ve VZZ  je navíc v přímém rozporu 
s výsledky několikaletého konzultačního procesu, který realizovalo samo MPSV! 
Závěry tohoto procesu zněly jasně – Profesní komora je výkonným orgánem 
v rámci profesního sdružování. Diskuze se vedly a vedou o formě Komory 
(povinná – nepovinná), nikoli však o její úplné absenci! 
V textu návrhu zákona je zcela srozumitelně zdůvodněna potřebnost vzniku 
samosprávné nepolitické organizace sdružující sociální pracovníky, kteří 
vykonávají svoji profesi na území ČR, organizace, která bude formulovat etické 
zásady a dohlížet nad jejich dodržováním. V textu pak chybí zdůvodnění 
navržené varianty 0, není dostatečně řešen přesun kompetencí, které by měla 
mít navrhovaná profesní komora, na MPSV (např. regulace sociální práce, 
tvorba etického kodexu a dohled nad jeho dodržováním).  

ROZPOR 
V rámci vypořádání připomínek 
Ústecký kraj sdělil, že na rozporu 
netrvá. 
 „Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků.  
 
AKCEPTOVÁNO 
Na str. 43 j e uvedeno: „Etický kodex 
nemůže být navržen a vydán nikým 
jiným než samotnými sociálními 
pracovníky (např. pracovní skupina 
složena ze zástupců profesních 
organizací, významných 
poskytovatelů sociální práce, 
vzdělavatelů, zástupců MPSV…). 
Text bude dále upraven následujícím 
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V současné době je zcela nedostatečně řešena profese sociálního pracovníka 
na obcích – v katalogu prací je uveden pouze referent sociálních věcí, výčet 
činností neodpovídá praxi, činnosti sociální práce na obcích jsou nedostatečně 
legislativně zakotveny, chybí standardy sociální práce, nedostatečně jsou 
řešeny kompetence a vzájemná spolupráce sociálních pracovníků obcí, úřadů 
práce, poskytovatelů služeb apod. Nutnost vyjasnění spolupráce a hranic při 
práci s klienty.  
Tato připomínka je zásadní. 

způsobem: „Etický kodex nemůže být 
navržen a vydán nikým jiným než 
samotnými sociálními pracovníky 
(např. pracovní skupina složena ze 
sociálních pracovníků z profesních 
organizací, poskytovatelů sociální 
práce, zástupců MPSV…)“ 
 
Úprava Katalogu prací je aktuálně ze 
strany MPSV připravována. V rámci 
návrhu věcného záměru zákona není 
úprava katalogu prací uvedena, 
jelikož přesahuje rámec „profesního 
zákona“.  
Legislativní ukotvení spolupráce 
sociálních pracovníků ve veřejné 
správě je součástí navrhované novely 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách.  
 
Potřeba multi a interdisciplinární 
spolupráce je identifikována 
v materiálu na několika místech, 
např. na str. 37. Tato oblast bude 
v návaznosti na vyhodnocení (str. 37, 
kapitola 8.1) pro sociální pracovníky 
v rezortu práce a sociálních věcí           
MPSV řešena v rámci metodik (str. 
37 a kapitola 8.1). 

100.  Ústecký kraj 
 Z 

Změna zásadní připomínky na doporučující 
Ke kap. 6.2.; oblast 9. Profesní komora sociálních pracovníků, varianta 1 – 
ustanovení profesní komory s povinným členstvím 

ROZPOR 
V rámci vypořádání připomínek 
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Jednoznačně navrhujeme preferovat profesní komoru s povinným členstvím 
jako jedinou možnou formu této instituce s efektivní možností ovlivňovat výkon 
sociální práce v ČR.  
Odůvodnění: 
V textu VZZ dostatečně nevyznívá jedna teze zákona, kterou je ochrana klientů 
sociální práce, a to ve smyslu nezávislého, odborného posouzení 
poskytovaných intervencí a forem sociální práce. Který subjekt v rámci výkonu 
sociální práce je dnes schopen poskytnout relevantní stanovisko ke konkrétní 
kauze? Odpovědí musí být, že vlastně žádný. Nabízí se odpověď MPSV, které 
nesporně má odborné a kompetenční kapacity pro určitý segment výkonu 
sociální práce v ČR. Jak ovšem posoudí např. intervenci sociálního pracovníka 
v ne/prospěch klienta ve vězeňské službě, nebo u neziskového subjektu v rámci 
výkonu sociálních služeb, nebo agend SPO? Přímá vazba neexistuje. A jistě 
není záměrem zákonodárce takovou moc státnímu orgánu přisoudit. Šlo by o 
direktivní a ve své podstatě autoritářsky nedemokratické zasahování do 
kompetencí subjektů poskytujících pomoc formou sociální práce. Naopak 
ideálním řešením je profesní komora, jakožto stavovská organizace zajišťující 
rovnoměrnou kvalitu a přístup v rámci výkonu sociální práce ve všech rezortech 
a agendách, kde je sociální práce vykonávána. Předpokladem musí být 
kompetence pro profesní komoru dané jí zákonem o sociálních pracovnících, 
včetně stanovení sankcí a možnosti je ukládat.  
Tato připomínka je zásadní. 

Ústecký kraj sdělil, že na rozporu 
netrvá.  
„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků.“ 
 

101.  Ústecký kraj 
 Z 

Změna zásadní připomínky na doporučující 
Ke kap. 6.2.; oblast 9. Profesní komora sociálních pracovníků, varianta 1 – 
ustanovení profesní komory s povinným členstvím 
Navrhujeme doplnit do textu větu: „Profesní komora vydává a aktualizuje Etický 
kodex, závazný pro všechny sociální pracovníky, vykonávající svou profesi na 
území ČR.“ 
Odůvodnění: 
Text VZZ v obecné části k tématu Profesní komory hovoří zcela jasně o potřebě 
ustanovení závazné profesní etiky. Nositelem profesní etiky jsou sami sociální 
pracovníci, kteří si svůj Etický kodex vytvoří v rámci struktur Profesní komory. 
Stručnost tohoto ustanovení o profesní komoře ve VZZ  je opět v přímém 
rozporu s výsledky několikaletého konzultačního procesu, který realizovalo 

AKCEPTOVÁNO 
Dodržování etického kodexu je 
jednou z podmínek naplnění 
předpokladů pro výkon profese viz 
str. 42 a 45.  
 
Na str. Na str. 43 j e uvedeno: „Etický 
kodex nemůže být navržen a vydán 
nikým jiným než samotnými 
sociálními pracovníky (např. pracovní 
skupina složena ze zástupců 
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samo MPSV! Závěry tohoto procesu zněly jasně – Profesní komora je 
výkonným orgánem v rámci profesního sdružování.  
Tato připomínka je zásadní. 

profesních organizací, významných 
poskytovatelů sociální práce, 
vzdělavatelů, zástupců MPSV…).“ 
Text bude dále upraven následujícím 
způsobem: „Etický kodex nemůže být 
navržen a vydán nikým jiným než 
samotnými sociálními pracovníky 
(např. pracovní skupina složena 
ze sociálních pracovníků z profesních 
organizací, poskytovatelů sociální 
práce, zástupců MPSV…)“ 
 
ROZPOR 
V rámci vypořádání připomínek 
Ústecký kraj sdělil, že na rozporu 
netrvá.  
„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků. 
 

102.  Ústecký kraj 
  

Ke kap. 6.2.; oblast 7. Pracoviště dobré praxe, varianta 1 – Pracoviště 
dobré praxe  
Text uvedené části považujeme za příliš stručný a málo vypovídající, 
doporučujeme jej rozšířit. 
Odůvodnění: 
V textu není blíže specifikován účel, financování (kdo financuje) a účelnost této 
části zákona – dopad na obce nebo poskytovatele sociálních služeb. 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 57-58 uvádí: „Za 
pracoviště dobré praxe je označeno 
pracoviště, které slouží především 
jako výcvikové, tedy je určeno 
k osvojování požadovaných 
profesních kompetencí sociálních 
pracovníků za účelem dalšího 
profesního růstu, resp. nabývání 
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ní 
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jednotlivých stupňů profesního 
postavení. Posláním pracoviště 
s označením pracoviště dobré praxe 
je rovněž šíření dobré praxe a 
vyvíjení nástrojů inovace v sociální 
práci. Nejedná se o vznik nových 
pracovišť, ale jedná se o pracoviště, 
která již dnes jsou schopna takovou 
úlohu plnit, ovšem není vytvořen 
způsob autorizace takové 
kompetence. 

Text na str. 57 bude doplněn: 
„Personální zajištění pracovišť dobré 
praxe výkonu sociální práce obecních 
a krajských úřadů a sociálních služeb 
může být podpořeno v rámci 
dotačního titulu. 

103.  

Zlínský kraj 
Mgr. Šárka Vrbková, 
tel. 577 043 309, e-

mail:  
sarka.vrbkova@kr-

zlinsky.cz 
 
 
 

Z 

Zásadní připomínka: 
Oblast 1: Vymezení předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka 
(str. 81)  

 
Navrhujeme variantu č. 2 s tím, že sociální pracovníci, kteří ke dni účinnosti 
zákona o sociálních pracovnících splňují kvalifikační předpoklady podle § 110 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, by ji splňovali i nadále bez 
nutnosti dovzdělávání. Pokud by však nový pracovník chtěl vykonávat povolání 
sociálního pracovníka, kvalifikačním předpokladem pro jeho přijetí do této 
funkce by bylo absolvování studijního programu sociální práce. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 82 „Při hodnocení variant 
za účelem naplnění stanoveného cíle 
navrhované úpravy byla zvolena 
varianta 1, tj. úprava předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 
s podmínkou „dovzdělání“ části 
stávajících sociálních pracovníků.“ je 
změněn na „V rámci hodnocení 
variant byla předkladatelem jako 
nejvíce vhodná varianta naplňující 
ústřední cíl úpravy zvolena varianta 
1. S ohledem na výsledem 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
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ní 
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zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 
Na str. 44 je uvedeno: „Návrh zákona 
zachovává princip zákazu 
retroaktivity, tj. že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, ale neabsolvovali 
(nestudují) studijní program 
v oborech sociální práce, jsou 
a budou odborně způsobilí pro výkon 
profese sociální práce i po přijetí 
zákona o sociálních pracovnících. 
Uvedené bude předmětem 
přechodných ustanovení.“  
Text bude doplněn o: „Obdobně se 
princip zákazu retroaktivity vztahuje i 
na studenty, kteří zahájili studium 
před nabytím účinnosti zákona o 
sociálních pracovnících studijního 
programu podle stávající právní 
úpravy.“  

104.  Zlínský kraj 
 Z 

Zásadní připomínka: 
Oblast 3: Další vzdělávání sociálních pracovníků (str. 82)  
Navrhujeme variantu č. 1 a nerozšiřovat počet již povinných 24 hodin za 
kalendářní rok, stanovených § 111 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 

NEAKCEPTOVÁNO 
Na základě písemné komunikace 
s Mgr. Chovancovou dne 14. 3. 
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ní 
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službách, o další povinné vzdělávání s tím, že další vzdělávání nad 24 
hodin/rok, ať již formou supervizí nebo formou seberozvojových aktivit, je 
možné i žádoucí, pokud to umožní provozní schopnosti organizace. Proto je 
vhodné ponechat je na dobrovolném charakteru, aby nedošlo při nutnosti plnění 
povinných hodin vzdělávání spolu s dalšími zákonnými důvody nepřítomnosti 
sociálních pracovníků na pracovišti (např. dovolená, pracovní neschopnost, 
ošetřování člena rodiny atd.) k narušení chodu organizace a tím ke snížení 
kvality poskytování sociálních služeb.  

2016 Zlínský kraj sdělil, že na 
připomínce netrvá.  
Tato varianta není součástí návrhů 
variant dotčené oblasti. Varianta 1 
navrhuje další vzdělávání v rozsahu 
24 hod/rok + 12 hod/rok supervize. 
Text na str. 49 uvádí: „Supervize jako 
forma dalšího vzdělávání je 
systematická odborně vedená 
činnost, jejímž cílem je v rámci 
skupinových týmových nebo 
individuálních setkání prohlubovat, 
upevňovat a doplňovat profesní 
kompetence, etickou citlivost 
pracovníků a kvalitu poskytovaných 
služeb a odborných činností. 
Supervize je jedna z forem podpory 
profesního růstu. Cílem supervize je 
plánovat další postup práce 
a zvyšovat tak své profesní 
kompetence.“ 

105.  Zlínský kraj 
 Z 

Zásadní připomínka: 
Oblast 5:  Profesní postavení sociálních pracovníků (str. 83) 
Navrhujeme variantu č. 1 z důvodů znalostí z naší praxe i ze zahraničí (např. 
Nizozemí). Pro uživatele sociálních služeb je výhodnější, když je s jeho 
problematikou komplexně seznámen jeden odborně kvalifikovaný sociální 
pracovník, který si samozřejmě může pro svou práci zajistit stanovisko 
specialistů. Řešení, kdy s uživatelem sociálních služeb komunikuje mnoho typů 
sociálních pracovníků a každý řeší jen část jeho problémů, se jeví jako 
roztříštěné, finančně náročné, neefektivní a méně výhodné pro uživatele 
sociálních služeb.  

AKCEPTOVÁNO  
Text na str. 83 „Vzhledem k tomu, že 
v případě volby dvoustupňového 
profesního růstu by nebyl dostatečně 
podpořen růst sociálních pracovníků 
z hlediska praxe, individuálních 
potřeb klientů sociální práce a 
specifik jednotlivých oblastí výkonu, 
byla zvolena varianta 2, tedy 
třístupňové profesní postavení 
umožňující větší diverzifikaci názorů.“ 
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bude nahrazen „Vzhledem k tomu, že 
v rámci třístupňového rozlišení bude 
možné reflektovat: 
 - jak možnosti specializací 
jednotlivých oblastí sociální práce 
(zpravidla dle cílových sociálních 
skupin nebo sociálních událostí), 
které se zaměřují více na znalosti a 
dovednosti odrážející příslušnou 
praxi a aplikace právních předpisů 
v dané oblasti,  
- tak odlišení expertních přístupů 
odrážející koncepční, koordinační, 
pedagogické a jiné aktivity sociálních 
pracovníků, byla zvolena varianta 2, 
tedy třístupňové profesní postavení.“ 
Profesní postavení sociálních 
pracovníků jim nabízí možnost 
profesního růstu, neznamená to však, 
že by klient při řešení své nepříznivé 
sociální situace „postupoval“ od 
nižšího stupně k vyššímu. 

106.  

Zlínský kraj 
 

Stejná připomínka  
41 Liberecký kraj 
259 Konfederace 

sociálních pracovníků 
281 PSSP 

 

Z 

Zásadní připomínka: 
Oblast č. 9:  Profesní komora sociálních pracovníků (str. 85)  
Navrhujeme variantu č. 2, neboť vznik profesní komory považujeme za 
významný prvek podporující svébytnost sociálních pracovníků a hájení jejich 
zájmů. Mohla by se stát významnou při realizaci dalšího vzdělávání a 
zkvalitňování sociální práce. Zároveň doporučujeme členství dobrovolné. Záleží 
na přidané hodnotě profesní komory, kterou vytvoří, do jaké míry bude přínosné 
pro sociální pracovníky její členství v ní. 

ROZPOR 
V rámci vypořádání na úrovni 
náměstků připomínkové místo od 
rozporu odstupuje. 
 „Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků.“ 
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107.  Zlínský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Oblast 2: Registr sociálních pracovníků (str. 82) - doporučujeme variantu 
č. 1  

AKCEPTOVÁNO 
V rámci vyhodnocení variant věcného 
řešení byla za nejvíce vhodnou 
vyhodnocena varianta 1, i když 
s odloženou účinností ustanovení 
(str. 85, kapitola 8.3).   

108.  Zlínský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Oblast 4: Akreditace (str. 83)  
Doporučujeme variantu č. 1 - u akreditace dalšího vzdělávání i vzdělávacích 
programů sociální práce i s ohledem na to, že profesní komoru sociálních 
pracovníků navrhujeme jako orgán s dobrovolným členstvím. 

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 83 a 86 
 

109.  Zlínský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Oblast 6: Samostatný výkon profese (str. 84) - doporučujeme  variantu č. 1 AKCEPTOVÁNO 

Varianta 1 je preferovanou variantou 
viz str. 83-84 a 86   

 

110.  Zlínský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Oblast 7:  Pracoviště dobré praxe (str. 84) - doporučujeme variantu č. 1, 
která by měla být provázána se vzdělávacím procesem. 

AKCEPTOVÁNO  
Varianta 1 je v rámci vyhodnocení 
variantou preferovanou (viz str. 84, 
86) 
Text na str. 57-58 uvádí: „Za 
pracoviště dobré praxe je označeno 
pracoviště, které slouží především 
jako výcvikové, tedy je určeno 
k osvojování požadovaných 
profesních kompetencí sociálních 
pracovníků za účelem dalšího 
profesního růstu, resp. nabývání 
jednotlivých stupňů profesního 
postavení. Posláním pracoviště 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PH7Q28)



Stránka 94 (celkem 201) 

Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

s označením pracoviště dobré praxe 
je rovněž šíření dobré praxe a 
vyvíjení nástrojů inovace v sociální 
práci.“ 

Text na str. 58 uvádí: „(nejedná 
se o výuková/praktická pracoviště pro 
studenty sociální práce).“ 

111.  Zlínský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Oblast č. 8: Profesní označení a jeho ochrana (str. 85) - doporučujeme 
variantu č. 1   

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 84 a 86 

112.  Zlínský kraj 
  

Závěrem uvádíme, že věcný záměr zákona bude mít nároky na rozpočet USC 
za předpokladu, že náklady na jeho realizaci v praxi nebudou hrazeny v plné 
míře z rozpočtu kapitoly MPSV ČR, ať již formou pravidelné účelové dotace, 
nebo pravidelným účelovým zvýšením příspěvku na výkon působnosti ÚSC. Při 
zpracování paragrafového znění zákona doporučujeme finanční břemeno 
spojené s realizací zákona nést ze státního rozpočtu. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 57 bude doplněn: 
„Personální zajištění pracovišť dobré 
praxe výkonu sociální práce obecních 
a krajských úřadů a sociálních služeb 
může být podpořeno v rámci 
dotačního titulu. 

113.  

KVOP 
Mgr. Petra 
Zdražilová 

zdrazilova@ochran
ce.cz 
 

Z 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Vítám ucelenou regulaci profese sociálního pracovníka. Na základě svých 
zkušeností podporuji vymezení základních problémů současné právní úpravy 
i definici hlavních cílů navrhované úpravy. Rovněž oceňuji předcházející 
dlouhodobou diskusi o zamýšlené regulaci se stovkami sociálních pracovníků. 
Zaznamenala jsem rovněž iniciativy odborných společností, které podporují 
přijetí nové právní úpravy, avšak ve znění navrženém před meziresortním 
připomínkovým řízením. O to víc považuji předložený věcný záměr zákona 
za nedostatečný. Domnívám se, že předkladatel promarnil příležitost efektivně 
právně regulovat významnou profesi, která zasahuje do řady oblastí života 
zranitelných skupin, a to napříč několika resorty. Pokud předkladatel 
argumentuje finanční náročností, postrádám vyčíslení úspor, jichž lze 
dosáhnout efektivní a profesionální sociální prací a taktéž vyčíslení nákladů 

AKCEPTOVÁNO  
Regulace výkonu sociální práce je 
v návrhu nastavena tak, aby varianty 
projednávané v rámci konzultačních 
procesů co nejvíce směřovaly 
k naplnění ústředního cíle úpravy. 
Finanční úspory v rámci odložení 
účinnosti zákona nevzniknou, 
vynaložení nákladů budou pouze 
odsunuto.  
Využití financování v rámci programu 
ESIF je uvedeno v tabulce nákladů 
na str. 69 (financování pořízení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PH7Q28)



Stránka 95 (celkem 201) 

Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

na jednotlivé instituty, jejichž zavedení předkladatel navrhuje odložit. Rovněž 
postrádám úvahu o případném využití evropských fondů (k 31. prosinci 2015 byl 
ukončen projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální 
práce, s nímž souvisely další dva projekty vztahující se ke vzdělávání 
sociálních pracovníků a k informační kampani). Sledované cíle plně 
odpovídají procesu zefektivňování a zkvalitňování veřejné správy podle 
Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro období 2014-2020. Rovněž 
další strategické dokumenty (např. Koncepce vězeňství, Strategie boje proti 
sociálnímu vyloučení) předpokládají efektivní působení specializovaných 
sociálních pracovníků. Varianty preferované předkladatelem těmto cílům 
a předpokladům nemohou dostát. 
Tato připomínka je zásadní. 

budovy profesní komory) a na str. 82  

ROZPOR 

Z hlediska dosažení cíle je povinný 
registr sociálních pracovníků 
(varianta 1) významným prvkem 
řízení kvality výkonu sociální práce. 
Nicméně z hlediska nákladů ve 
vztahu ke státnímu rozpočtu je nutné 
aplikaci této varianty (účinnost 
ustanovení) odložit o 18 měsíců a 
tento nástroj, včetně jeho řízení, 
nastavit prostřednictvím systémového 
projektu.  

AKCEPTOVÁNO 

Text na str. 2 bude doplněn o: 
„Rozvoj sociální práce a zvyšování 
kvality jejího výkonu implicitně 
vyplývá ze Strategického rámce 
rozvoje veřejné správy pro období 
2014-2020, a to minimálně v rámci 
definovaného strategického cíle č. 2 
Revize a optimalizace výkonu veřejné 
správy v území. Implicitně lze potřebu 
úpravy výkonu sociální práce 
vysledovat také v Koncepci vězeňství 
2015, a to minimálně v rámci kapitoly 
4. 3 Programy zacházení. Potřeba 
přijetí zákona o sociálních 
pracovnících vyplývá také z platné 
Strategie sociální začleňování 2014 – 
2020, která v kapitole 2 definuje 
sociální práci jako základní nástroj 
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sociálního začleňování osob a 
poukazuje i na rizika a překážky 
rozvoje sociální práce, na což 
reaguje cíli 2 c) a d), v rámci kterých 
má MPSV za úkol do konce roku 
2016 předložit legislativní úpravu 
výkonu sociální práce a předložit 
legislativní úpravu profese a 
celoživotního vzdělávání sociálních 
pracovníků (profesní zákon).  

114.  KVOP 
  Z 

 K 8.2 (Oblast 2: Registr sociálních pracovníků) 
Zavedení povinného registru sociálních pracovníků logicky navazuje 
na třístupňové profesní postavení. Je výrazným prvkem garance právní jistoty a 
kvality výkonu sociální práce, jak pro klienty sociální práce, tak pro potenciální 
zaměstnavatele. Sám předkladatel připouští, že se jedná o významný prvek 
řízení kvality výkonu. Navrhuji proto zavést tento nástroj v podobě povinné 
registrace sociálních pracovníků (varianta 1). 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Varianta 1 je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 82 a 86  
 

115.  KVOP 
  Z 

 K 8.2 (Oblast 4: Akreditace) 
S ohledem na shora uvedenou připomínku a připomínku k oblasti 9 (Profesní 
komora) se domnívám, že akreditaci v oblasti dalšího vzdělávání a akreditaci 
kvalifikačních vzdělávacích programů sociální práce by měla zajišťovat profesní 
komora. Sociální práce se netýká pouze resortu sociálních věcí, jde 
o nadresortní profesi. Sociální pracovníci působí v resortu vnitra, spravedlnosti, 
školství, zdravotnictví či justice. Logickým krokem je tedy jejich profesní 
zastřešení komorou, která bude nadresortní, pokryje všechny oblasti působení 
sociálních pracovníků a bude tedy způsobilá posoudit odbornost a kvalitu 
dalšího vzdělávání a vzdělávacích programů. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
V rámci telefonického jednání dne 
7. 3. 2016 s Mgr. Zdražilovou KVOP 
ustupuje od rozporu a přijímá 
„VYSVĚTLENO“.  
„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků. 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

116.  KVOP 
  Z 

 K 8.2 (Oblast 7: Pracoviště dobré praxe) 
Pracoviště dobré praxe považuji na nezbytné pro ověření kompetencí 
potenciálních specializovaných či licencovaných sociálních pracovníků 
v praktické rovině. Je zřejmé, že pro výkon profese specializovaného nebo 
licencovaného sociálního pracovníka nepostačí prokázat požadované vzdělání, 
ale je nutné rovněž ověřit, zda dotyčný disponuje potřebnými praktickými 
kompetencemi. Pracoviště dobré praxe považuji za jeden z nástrojů, které mají 
zajistit odpovídající kvalitu sociální práce, a tím mimo jiné předcházet 
případným postupům „non lege artis“, kdy může dojít k poškození klienta a 
následnému uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Varianta 1, vznik pracovišť dobré 
praxe, je v rámci návrhu 
preferovanou variantou viz str. 84 a 
86 
 

117.  KVOP 
  Z 

 K 8.2 (Oblast 9: Profesní komora sociálních pracovníků) 
Jak je patrné z předcházejících připomínek, profesní komoru sociálních 
pracovníků považuji za jeden ze stěžejních nástrojů zajištění kvality sociální 
práce napříč všemi oblastmi. Profesní komora je stěžejní pro ochranu klientů, 
ale také samotných sociálních pracovníků. Je to právě komora, která je 
způsobilá doporučovat postupy „lege artis“ při výkonu sociální práce. 
V profesích, kdy je postavení „profesionála“ a klienta z povahy věci nerovné - 
klient je „závislý na profesionálovi“ (z důvodu nemoci, zhoršeného zdravotního 
stavu, nepříznivé zdravotní situace či nedostatku odbornosti a zkušeností), se 
klade důraz na etickou rovinu výkonu dané profese. Právě v této rovině 
shledávám zásadní postavení a úkol profesní komory (stejný úkol plní Česká 
advokátní komora, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora 
a další). Navrhuji tedy, aby varianta 0 byla vypuštěna a zvažovalo se pouze 
mezi profesní komorou s nepovinným či povinným členstvím. Osobně se kloním 
k variantě s povinným členstvím. Opět postrádám vyčíslení tvrzených nákladů a 
dodávám, že by v budoucnu část nákladů mohly pokrýt členské poplatky. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků. 
 
AKCEPTOVÁNO 
Náklady a příjmy profesní komory 
jsou uvedeny v tabulce č. 3.  
 

118.  Ministerstvo financí 
Ing. Radmila Malá, Z 

Zásadní připomínka: 
Předložený návrh věcného záměru zákona o sociálních pracovnících 

AKCEPTOVÁNO 
Materiál je strukturován v souladu s 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

radmila.mala@mfcr.cz pokládáme za nepřehledný a v podstatě nejasný. Není z něj úplně zřejmý obsah 
budoucího zákona (nepočítáme-li čtyři základní body na str. 90). Pro splnění 
potřebného účelu požadujeme provést logické zpřehlednění a zestručnění 
stávajícího materiálu včetně odstranění případných duplicitních formulací. 
Materiál doporučujeme doplnit o část, ve které bude obsah věcného záměru 
zákona, včetně jeho základního členění, uveden naopak podrobněji. 

Legislativními pravidly vlády 
schválenými 3. 2. 2016.  
 

119.  Ministerstvo financí 
 Z 

Zásadní připomínka: 
Prioritou Ministerstva financí při posuzování záměrů, strategií, programů 
a dalších koncepčních materiálů je reálnost financování nákladů, které s daným 
návrhem souvisejí. V předloženém návrhu věcného záměru zákona o 
sociálních pracovnících jsou vyčísleny určité náklady, které souvisí se vznikem 
a s působností zákonné úpravy profese sociálních pracovníků. Současně je 
v materiálu (str. 68) uvedeno, že "Náklady budou hrazeny nositeli variant 
řešení, v případě veřejných rozpočtů z kapitoly 313." Pro jasnou představu 
o tom, jaké finanční objemy zřejmě budou potřebné nad současné rozpočty, 
požadujeme do materiálu zařadit přehlednou rekapitulaci předpokládaných 
potřeb a zdrojů v jednotlivých letech od uvažovaného nabytí účinnosti zákona 
o sociálních pracovnících. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 67: „V důsledku 
chybějícího soustavného a 
systematického rozvoje lze při 
neřešení současného stavu 
oprávněně očekávat buď zvyšování 
nákladů v kapitolách jednotlivých 
resortů, nebo na straně jednotlivců a 
společnosti, aniž by měly uvedené 
systémy objektivně možnost toto 
ovlivňovat. Zde se rovněž ukazuje 
absence subjektu, který by byl 
schopen soustavně, systémově a 
empiricky sledovat pozitivní působení 
a dopady sociální práce napříč 
resorty, tj. nejen v působnosti MPSV. 
Náklady budou hrazeny nositeli 
variant řešení, v případě veřejných 
rozpočtů z kapitoly 313.“ bude 
nahrazen textem: „Zákon o sociálních 
pracovnících je koncipován jako 
zastřešující zákon pro všechny 
sociální pracovníky napříč resorty. 
Má charakter obecného zákona, 
tzv. lex generalis, nikoli zákona 
zvláštního, tedy lex specialis. 
Náklady zákon sám o sobě nepřináší. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PH7Q28)

mailto:radmila.mala@mfcr.cz


Stránka 99 (celkem 201) 

Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

Zákon o sociálních pracovnících 
„pouze“ obecně vymezí strukturu 
odborné úrovně, kompetencí a 
garanci kvality (shodně např. 
zdravotničtí či pedagogičtí 
pracovníci).  

120.  Ministerstvo financí 
 Z 

Zásadní připomínka: 
V souvislosti s věcným záměrem zákona o sociálních pracovnících požadujeme 
řešit také problematiku odměňování sociálních pracovníků s předpokládaným 
dopadem na finanční zdroje. V této souvislosti - formulace uvedené na str. 
69-70 k možnosti očekávání nepřímých dopadů v ekonomice systému 
pokládáme za špatné, v mnohém nesrozumitelné a zmatečné. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 69 bude upraven takto: 
„Zákon o sociálních pracovnících je 
zákonem obecným (profesním), který 
neovlivní pracovněprávní vztahy. Měl 
by se projevit v kvalitě sociální práce 
v jednotlivých oblastech působení 
sociálních pracovníků (např. sociální 
služby, školství). Dlouhodobý 
pozitivní efekt se projeví jak ve 
výdajích v sociální oblasti, tak 
v oblastech popsaných s dopadem 
negativním při neodborně 
a nekvalitně poskytovaných 
činnostech sociální práce do resortů 
zdravotnictví, justice a školství 
ve variantě 0.“  

121.  Ministerstvo financí 
  

Na str. 8 doporučujeme doplnit do výčtu právních předpisů zákon 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zejména §§ 16 a 18 - působení 
sociálních pracovníků v samostatné působnosti hl. m. Prahy. 

AKCEPTOVÁNO 
Navržený text je doplněn 

122.  Ministerstvo financí 
  

Doporučujeme, aby navržené novely právních předpisů navazujících na 
předložený materiál byly zpracovány formou samostatného doprovodného 
zákona. 

AKCEPTOVÁNO 
Kapitola 9 - Promítnutí navrhovaného 
věcného řešení do právního řádu 
České republiky – úpravy zákonů a 
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ní 
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vyhlášek – bude doplněna o text: 
„Právní předpisy, které budou 
upravovány v návaznosti na vznik 
zákona o sociálních pracovnících, 
budou zpracovány formou 
samostatného doprovodného 
zákona.“ 

123.  Ministerstvo financí 
  

Se stárnutím populace a měnícími se životními podmínkami a nároky poroste 
i počet potenciálních klientů sociálních služeb. Proto považujeme za velmi 
důležité sjednocené definování základních pojmů a kompetencí, které by 
připravovaný zákon měl obsahovat. Podle předloženého podkladu obecně 
převažují tendence k institucionalizaci a profesionalizaci sociálních služeb, 
průběžně se mění obsah a roste šíře sociální práce. Považovali bychom proto 
za vhodné doplnit v dalším kroku i představu institucionálního rámce s 
rozlišením na státní gesci služeb a možnosti pro soukromé subjekty. Dáváme ke 
zvážení doplnění v tomto smyslu i usnesení vlády. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 69 bude upraven takto: 
„Zákon o sociálních pracovnících je 
zákonem obecným (profesním), který 
neovlivní pracovněprávní vztahy. Měl 
by se projevit v kvalitě sociální práce 
v jednotlivých oblastech působení 
sociálních pracovníků (např. sociální 
služby, školství). Naopak dlouhodobý 
pozitivní efekt se projeví jak ve 
výdajích v sociální oblasti, tak 
v oblastech popsaných s negativním 
dopadem při neodborně a nekvalitně 
poskytovaných činnostech sociální 
práce do resortů zdravotnictví, 
justice, vnitra ve variantě 0.“ 

124.  Ministerstvo financí 
  

Souhlas s předložením materiálu vládě podmiňujeme akceptací našich 
zásadních připomínek a jejich uspokojivým vypořádáním. 
 

AKCEPTOVÁNO 

125.  

MŠMT 
Mgr. Marta Stará 

marta.stara@msmt.cz) 
a JUDr. Jan Goetz 

jan.goetz@msmt.cz). 

 

Zásadní připomínky: změna na doporučující připomínku 
Obecně: V předmětném materiálu postrádáme podstatný údaj v rámci středního 
vzdělání o absolventech studijního oboru 75 – 41 – M/01 Sociální činnost, u 
kterého profil absolventa uvádí, že „Absolvent se uplatní jako pracovník 
sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v 

VYSVĚTLENO 
Uvedený studijní obor není oborem, 
v rámci kterého by byly splněny 
předpoklady pro výkon profese 
sociální práce v současné době ani 
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 terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má 
vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence 
klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také 
vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získal 
odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním 
režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve 
znění pozdějších předpisů.". Tato skutečnost by měla být zcela jednoznačně 
v materiálu uvedena, aby nedošlo k opomenutí příslušného oboru středního 
vzdělání. Žádáme tedy o doplnění.  
Závěr: Žádáme materiál upravit dle výše uvedené připomínky. 

po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících. 
Výjimku v rámci středoškolského 
vzdělání definuje § 110, odstavec 4, 
písm. d) zákona o sociálních 
službách. 
 
Na základě telefonického 
rozhovoru dne 9. 3. 2016 s Mgr. 
Martou Starou MŠMT změnilo 
připomínku na doporučující.  

126.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 
Mgr. Zdeňka 
Přenosilová: 

zprenosilova@msp.j
ustice.cz 

 

Z 

Po prostudování předloženého materiálu není Ministerstvo spravedlnosti 
přesvědčeno o naléhavé nezbytnosti nového zákona o sociálních pracovnících. 
Domníváme se, že podrobnější právní úprava týkající se sociálních pracovníků 
může být řešena formou dílčích novelizací stávajících právních předpisů, 
zejména zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. Nepřesvědčivost předloženého materiálu je částečně způsobena i 
jeho strukturou – 90% textu předloženého materiálu je věnováno závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) a zbývající minoritní část materiálu 
popisuje jen stručně návrh věcného záměru zákona. Zejména část materiálu 
popisující způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu je 
velmi kusá a není jasné, která ustanovení dotčených právních předpisů mají být 
změněna a jakým způsobem. Z těchto důvodů Ministerstvo spravedlnosti 
nesouhlasí se zpracováním zcela nového zákona o sociálních pracovnících a 
navrhuje řešit potřebu této právní úpravy novelami stávajících právních 
předpisů. Tuto připomínku označujeme za zásadní.  

NEAKCEPTOVÁNO  
Dle písemného sdělení Mgr. Zdeňky 
Přenosilové ze dne 15. 3. 2016 bylo 
úpravou materiálu připomínce 
vyhověno.    
Vyhodnocení volby typu úpravy je 
odůvodněno v rámci kapitol 6.1 a 8.1. 
Text na str. 2 bude doplněn o: 
„Rozvoj sociální práce a zvyšování 
kvality jejího výkonu implicitně 
vyplývá ze Strategického rámce 
rozvoje veřejné správy pro období 
2014-2020, a to minimálně v rámci 
definovaného strategického cíle č. 2 
Revize a optimalizace výkonu veřejné 
správy v území. Implicitně lze potřebu 
úpravy výkonu sociální práce 
vysledovat také v Koncepci vězeňství 
2015, a to minimálně v rámci kapitoly 
4. 3 Programy zacházení. Potřeba 
přijetí zákona o sociálních 
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pracovnících vyplývá také z platné 
Strategie sociální začleňování 2014 – 
2020, která v kapitole 2 definuje 
sociální práci jako základní nástroj 
sociálního začleňování osob a 
poukazuje i na rizika a překážky 
rozvoje sociální práce, na což 
reaguje cíli 2 c) a d), v rámci kterých 
má MPSV za úkol do konce roku 
2016 předložit legislativní úpravu 
výkonu sociální práce a předložit 
legislativní úpravu profese a 
celoživotního vzdělávání sociálních 
pracovníků (profesní zákon).“   
Snaha o úpravu profese sociální 
práce od roku 1989 je detailně 
popsána v kapitole 4.1 Úsilí o 
profesionalizaci sociální práce v ČR, 
která navazuje na definování 
nedostatků současné právní úpravy 
v rámci kapitoly 3.2. Tyto uvedené 
kapitoly a kapitola 6.1 pak vysvětlují, 
proč není vhodná úprava novelizací 
současné právní úpravy.   
Na str. 5-6 Věcného záměru zákona 
byla aktualizována kapitola 4. Způsob 
promítnutí navrhovaného věcného 
řešení do právního řádu ČR 

127.  
Ministerstvo 

spravedlnosti 
 

Z 

V bodě 3.3 předloženého materiálu se konstatuje, že v resortu Ministerstva 
spravedlnosti je za sociálního pracovníka považován úředník Probační a 
mediační služby. S tímto názorem se Ministerstvo spravedlnosti neztotožňuje a 
žádáme vypuštění uvedeného textu (včetně úprav souvisejících ustanovení). 
Nesouhlas odůvodňujeme zejména skutečností, že činnost probačního úředníka 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 14: „v resortu 
Ministerstva spravedlnosti sociální 
pracovník, úředník Probační 
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či asistenta a podmínky jejího výkonu jsou vymezeny zákonem č. 257/2000 Sb., 
o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů, a tento zákon 
zároveň dostatečně vymezuje postavení probačních úředníků a asistentů, 
přičemž jejich činnost nelze v žádném případě vnímat jako činnost sociálních 
pracovníků ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tuto 
připomínku označujeme za zásadní.  

a mediační služby“ bude odstraněn  
 

128.  

Ministerstvo vnitra 
Mgr. Horňák Lukáš 

lukas.hornak@mvcr.c
z 

Tel. 974 817 312 
 

Z 

K prokázání odborné způsobilosti sociálních pracovníků: 
Na stranách 42 až 44 a 65 se hovoří o zákazu retroaktivity ve vztahu ke 
kvalifikačním požadavkům sociálních pracovníků – ti, kteří splňovali kvalifikační 
předpoklady ke dni nabytí účinnosti tzv. profesního zákona dle dosavadních 
právních předpisů, ale neabsolvovali studijní program v oborech sociální práce, 
by měli být odborně způsobilí pro výkon profese sociální práce i po přijetí nové 
právní úpravy, pokud v období 5 let od účinnosti zákona povinně absolvují a 
prokáží, že nad rámec povinného dalšího vzdělávání absolvovali tímto zákonem 
stanovený rozsah hodin a obsah dalšího vzdělávání. Zaměstnavatel bude mít 
povinnost toto vzdělávání zabezpečit.  
Navrhujeme vhodnější řešení této problematiky, a sice namísto toho, aby 
vzdělávání zabezpečoval zaměstnavatel, stanovit povinnost složit jednotnou 
zkoušku odbornosti prováděnou Ministerstvem práce a sociálních věcí jako 
odborným garantem v oblasti sociální práce (mohlo by se například jednat o 
obdobu zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, kterou skládají úředníci 
územních samosprávných celků). Tato zkouška by dle našeho názoru zajistila 
splnění stanovených kvalifikačních požadavků jednotným způsobem u všech 
sociálních pracovníků. Navrhovaná úprava v podobě povinnosti absolvovat další 
vzdělávání zabezpečeného zaměstnavatelem dle našeho názoru nezaručuje 
jednotný standard kvality vzdělání sociálních pracovníků. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Text na str. 82 „Při hodnocení variant 
za účelem naplnění stanoveného cíle 
navrhované úpravy byla zvolena 
varianta 1, tj. úprava předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 
s podmínkou „dovzdělání“ části 
stávajících sociálních pracovníků.“ je 
změněn na „V rámci hodnocení 
variant byla předkladatelem jako 
nejvíce vhodná varianta naplňující 
ústřední cíl úpravy zvolena varianta 
1. S ohledem na výsledem 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 
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129.  Ministerstvo vnitra Z 

K zařazení do registru sociálních pracovníků: 
Na str. 47 se stanoví, že zařazení do registru sociálních pracovníků bude 
uskutečněno v rámci správního řízení zahájeného na žádost sociálního 
pracovníka. Upozorňujeme na to, že registrační úkon je úkonem podle části 
čtvrté správního řádu, nejedná se tedy o správní řízení podle části druhé a 
třetí správního řádu. Registrace je zde podmínkou výkonu profese sociálního 
pracovníka. O pozitivní registraci by mělo být vydáno osvědčení či potvrzení, 
zatímco o odmítnutí registrace by se v zájmu zlepšení právní pozice sociálního 
pracovníka, který tak má možnost podat opravný prostředek, mělo vydat 
rozhodnutí ve správním řízení (obvykle jako první úkon v řízení). V případě 
vydání veřejnoprávního povolení k výkonu profese by pak správní řízení být 
vedeno mělo.  
V daném případě však není zřejmé, zda se jedná o registraci nebo o 
veřejnoprávní povolení k výkonu profese sociálního pracovníka, tedy o 
rozhodnutí ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu. Rozdíl obecně spočívá v 
tom, že registrace (na rozdíl od povolení) nemá konstitutivní účinky a činnost, 
která je registrací podmíněna, je dovolena nikoliv na základě provedení 
registrace, nýbrž přímo ze zákona splněním zákonem stanovených podmínek. 
Rozhodnutí se v případě, kdy nejsou splněny zákonem stanovené podmínky 
pro provedení registrace, vydává o tom, že příslušné oprávnění ze zákona 
nevzniklo, nikoliv tedy o zamítnutí žádosti (o registraci se nevede správní 
řízení, není tedy co zamítat). Požadujeme tedy vyjasnit povahu a s tím 
navazující procesní režim registrace sociálních pracovníků. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 47 bude upraven: 
„Sociální pracovníci budou 
zařazováni do registru sociálních 
pracovníků na jejich žádost, 
podanou nejpozději  
do 30 dnů po splnění podmínek, a 
předpokladů pro výkon profese 
v souvislosti se zahájením výkonu 
profese. V případě, že podmínky pro 
výkon profese stanovené zákonem 
budou sociálním pracovníkem 
splněny, sociální pracovník se zařadí 
do registru; o této skutečnosti se 
vydá osvědčení (část čtvrtá 
správního řádu). V případě, že tyto 
podmínky splněny nebudou, sociální 
pracovník se do registru nezařadí a 
vydá se rozhodnutí o tom, že 
oprávnění k výkonu profese 
sociálního pracovníka z důvodu 
nesplnění zákonných podmínek 
nevzniklo.“ 

130.  Ministerstvo vnitra Z 

K udělení licence sociálního pracovníka a o uznání pracoviště dobré 
praxe: 
Na str. 55 se hovoří o udělení licence sociálního pracovníka. Ta se uděluje na 
žádost (tedy nikoli na podnět nebo vlastní rozhodnutí žadatele, jak je uvedeno 
v předmětné pasáži věcného záměru). O licenci se vydává pozitivní nebo 
negativní rozhodnutí ve smyslu části druhé a třetí správního řádu, neboť 
udělením nebo neudělením licence se zasahuje do práv a povinností žadatele 
(sociálního pracovníka). Udělení licence (např. její rozsah) poté může být 
doloženo osvědčením, které je úkonem podle části čtvrté správního řádu. O 
udělení licence však nelze vydat pouze osvědčení, které úředně potvrzuje 

AKCEPTOVÁNO 
Text na straně 55 bude upraven 
následovně: „Profesní stupeň 
„sociální pracovník specialista“ i 
„licencovaný sociální pracovník“ se 
uděluje na žádost sociálního 
pracovníka podanou MPSV. O 
udělení/neudělení 
specializace/licence se vydá 
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(osvědčuje) skutečnosti obecně zřejmé z úřední činnosti správního orgánu. 
Navíc o věci, která je předmětem osvědčení, není právní spor ani jiná 
pochybnost, a při jeho vydávání není třeba rozhodovat v mezích správního 
uvážení. V řízení o udělení licence se přitom v rámci správního uvážení zkoumá 
splnění hmotněprávních podmínek, například v podobě splnění požadovaného 
vzdělání sociálního pracovníka.  
Výše uvedené platí obdobně pro řízení o uznání pracoviště dobré praxe, které 
je řízením na žádost. Na str. 58 se hovoří o vydání osvědčení o uznání 
pracoviště dobré praxe. I zde se dle našeho názoru v rámci správní úvahy 
posuzuje splnění stanovených předpokladů, resp., zda pracoviště splňuje 
podmínky pro získávání a ověřování profesních kompetencí sociálních 
pracovníků. Proto by mělo být vydáno rozhodnutí, a nikoli pouze osvědčení. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

rozhodnutí; udělení 
specializace/licence v rozsahu 
udělené specializace/licence se 
dokládá osvědčením. Platnost 
rozhodnutí o udělení/neudělení 
specializace/licence je časově 
omezená pouze v návaznosti na 
ne/splnění podmínek. Ve 
výjimečných případech může 
být specializace/licence odejmuta.“ 
 
Text na str. 66 je upraven: „Označení 
pracoviště dobré praxe se uděluje na 
žádost pracoviště podanou MPSV. O 
udělení/neudělení označení se vydá 
rozhodnutí; udělení označení se 
dokládá osvědčením. Platnost 
rozhodnutí o udělení/neudělení 
označení je časově omezená pouze 
v návaznosti na ne/splnění 
podmínek.“ 

131.  Ministerstvo vnitra Z 

K působnosti sociálních pracovníků: 
Na str. 55 je dále uvedeno, že „rozsah kompetencí svěřených sociálnímu 
pracovníku dle jednotlivých profesních stupňů bude upraven prováděcím 
předpisem zákona o sociálních pracovnících“. Přitom není především jasné, o 
jaké „kompetence“ by se v případě sociálních pracovníků mělo jednat. Pokud by 
se jednalo v daném případě o veřejnoprávní působnost, tak působnost 
sociálních pracovníků by měla být v souladu s ústavní zásadou zákonnosti 
výkonu státní moci (čl. 2 odst. 3 Ústavy) stanovena zákonem. Pokud by šlo 
naopak o podmínky výkonu profese, bylo by třeba pamatovat na čl. 26 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod, podle kterého zákon může stanovit podmínky 
a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. 
S výše citovaným pojetím založeným na použití podzákonného právního 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 55 je upraven 
následovně: „Licenci získává sociální 
pracovník absolvováním teoretického 
vzdělávání předmětově vázaného 
na přidělené kompetence ve smyslu 
znalostí a dovedností v souladu 
s hodnotami profese, složením 
komisionálně organizovaných 
licenčních zkoušek, případně na 
základě jeho publikační činnosti.  
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předpisu, proto nesouhlasíme.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

A dále: „Podrobnosti k získání 
profesního označení a okruh činností 
svěřených sociálnímu pracovníku dle 
jednotlivých profesních stupňů ve 
smyslu znalostí a dovedností 
sociálního pracovníka bude upraven 
prováděcím předpisem zákona o 
sociálních pracovnících.  

132.  Ministerstvo vnitra Z 

K disciplinárním opatřením: 
Na str. 57 se hovoří o disciplinárním opatření. Není však podrobněji rozvedeno 
disciplinární řízení, resp. nejsou definovány znaky disciplinárního provinění 
sociálního pracovníka. O disciplinárním provinění by zřejmě měla rozhodovat 
samosprávná komora, jejímž bude sociální pracovník členem. Ta by měla 
rovněž stanovit disciplinární řád komory. Požadujeme proto tento návrh 
podrobněji rozpracovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 75 závěrečné zprávy RIA je 
doplněn text: 
Za porušení povinností stanovených 
zákonem budou sociální pracovníci 
podrobeni sankčnímu postihu. Druh 
sankčního postihu spolu s typem a 
výší jednotlivých sankcí budou 
navrženy v rámci paragrafového 
znění zákona. Výše sankcí nebude 
mít likvidační charakter. 

V případě preference varianty vzniku 
profesní komory s povinným 
členstvím (oblast 9) bude provádění 
sankčního postihu svěřeno profesní 
komoře. V případě preference 
varianty vzniku komory 
s dobrovolným členstvím nebo 
komory s explicitně stanoveným 
povinným členstvím bude provádění 
sankčního postihu svěřeno 
do působnosti MPSV.“     
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133.  Ministerstvo vnitra Z 

K zákonodárné iniciativě profesní komory a jejímu určení jako povinného 
připomínkového místa: 
Na str. 63 se uvádí, že profesní komora sociálních pracovníků bude moci 
podávat legislativní návrhy a zároveň bude povinným připomínkovým místem. 
Se zákonodárnou iniciativou profesní komory nelze souhlasit, neboť taková 
úprava je v rozporu s čl. 41 odst. 2 Ústavy. 
V případě určení profesní komory jako povinného místa uvádíme, že profesní 
komora by měla být povinným připomínkovým místem spíše jen v případech, 
když se navrhovaný právní předpis svým obsahem týká právní regulace nebo 
oblasti působnosti takové komory - viz např. čl. 5 odst. 1 písm. f) Legislativních 
pravidel vlády. Z tohoto důvodu příslušnou pasáž přepracovat za účelem jejího 
zpřesnění. Rovněž upozorňujeme, že bude vhodné do textu věcného záměru 
doplnit informaci o tom, že pro případ určení profesní komory jako povinného 
připomínkového místa budou muset být upravena rovněž Legislativní pravidla 
vlády. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO  
Text na str. 63: „Dále vyjednává 
s ostatními subjekty, účastní se 
jednání při tvorbě právních předpisů, 
které ovlivňují výkon profese nebo 
systémy sociální ochrany obyvatel, 
dává legislativní návrh a je povinným 
připomínkovým místem.“ bude 
upraven: „Dále vyjednává s ostatními 
subjekty, účastní se jednání při 
tvorbě právních předpisů, které 
ovlivňují výkon profese nebo systémy 
sociální ochrany obyvatel a v případě 
identifikované potřeby z praxe výkonu 
sociální práce dává podnět k jejich 
tvorbě, je povinným připomínkovým 
místem, pokud se záležitosti týkají 
profese sociální práce a systému 
sociální ochrany osob ČR (v případě, 
že bude v rámci vyhodnocení variant 
vybrána varianta vzniku profesní 
komory, bude nutné v této souvislosti 
upravit Legislativní pravidla vlády a 
úpravu doplnit do kapitoly 9 - 
Promítnutí navrhovaného věcného 
řešení do právního řádu České 
republiky).“ 

134.  Ministerstvo vnitra Z 

Ke kapitole 9: 
V návaznosti na přijetí nového zákona o sociálních pracovnících by mělo 
dle předloženého věcného záměru dojít k provedení nezbytných úprav i v 
zákoně o obcích a v zákoně o krajích, aniž by však bylo současně konkrétně 
uvedeno, která ustanovení a v jakém ohledu mají být novelizována.  
Jelikož jsou zákon o obcích a zákon o krajích chápány jako obecné normy s tím, 

AKCEPTOVÁNO 
Níže uvedený text ze str. 88 bude 
vyškrtnut: 
„Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, 
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že odborné záležitosti budou řešeny ve zvláštních zákonech, nepovažujeme za 
potřebné řešit problematiku související s připravovaným zákonem o sociálních 
pracovnících též v citovaných zákonech; stávající úprava obecního a krajského 
zřízení se nám jeví v tomto ohledu jako dostačující.  
Požadujeme tedy na str. 88 zákon o obcích a zákon o krajích z výčtu právních 
předpisů, které by měly být v souvislosti s přijetím nového zákona o sociálních 
pracovnících novelizovány, vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

v ustanovení § 35 - působení 
sociálních pracovníků v samostatné 
působnosti,  
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve 
znění pozdějších předpisů - působení 
sociálních pracovníků v samostatné 
působnosti v rámci koordinace, 
metodiky a kontroly i na krajském 
úřadě„ 

135.  Ministerstvo vnitra  

Doporučující připomínka: 
Ke striktní vázanosti na formální vzdělání v oboru sociální práce: 
Návrh věcného záměru zákona o sociálních pracovnících opakovaně zmiňuje 
jen jediný konkrétní nástroj ke zvýšení kvality sociální péče: povinné vzdělání 
sociálních pracovníků v oboru, nikoliv tedy širší rozsah oborů nebo 
alternativně absolvování akreditovaných kurzů ve spojení s dlouhodobou 
praxí, jak je tomu podle stávající právní úpravy uvedené v § 110 zákona o 
sociálních službách. Podle navrhované úpravy si navíc pracovníci kvalifikovaní 
podle stávající úpravy budou muset kvalifikaci doplňovat. Takovou variantu 
považujeme za nepoměrně přísnou a ve svém důsledku neschopnou 
dosáhnout požadovaného cíle (zlepšení sociální péče), protože úzká skupina 
kvalifikovaných pracovníků tak získá přednost před pracovníky s lepšími 
dovednostmi, ale bez slov „sociální práce“ na diplomu.  
Podle našeho názoru nemůže formální požadavek na vzdělání řešit problémy, 
které věcný záměr uvádí: např. dostupnost sociální práce chce řešit s ohledem 
na nezbytnost stanovit „podmínky profese“, které přispějí k „uvědomění si 
výlučnosti profese“ (str. 38 věcného záměru). Naopak se domníváme, že 
navrhované rigorózní opatření situaci s nedostatkem sociálních pracovníků 
zhorší, protože sníží počet kvalifikovaných uchazečů, aniž by zajistilo zvýšení 
počtu osob s nově požadovanou kvalifikací (a jejich osobnostní a profesní 
kvality). V této souvislosti stojí za pozornost, že se věcný záměr vůbec 
nezabývá otázkou, jakým způsobem obsahově zkvalitnit vzdělávání sociálních 
pracovníků. V této souvislosti považujeme za zavádějící uvedené mezinárodní 
srovnání, protože při bližším pohledu sám věcný záměr uvádí, že povinnost 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 82 „Při hodnocení variant 
za účelem naplnění stanoveného cíle 
navrhované úpravy byla zvolena 
varianta 1, tj. úprava předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 
s podmínkou „dovzdělání“ části 
stávajících sociálních pracovníků.“ je 
změněn na „V rámci hodnocení 
variant byla předkladatelem jako 
nejvíce vhodná varianta naplňující 
ústřední cíl úpravy zvolena varianta 
1. S ohledem na výsledem 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních 
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formálního vzdělání v oboru je v Rakousku ve fázi legislativního návrhu, v 
Německu je zatím jen prosazováno profesními sdruženími a právní formu 
regulace ve Spojených státech se dokonce „nepodařilo zjistit“ (str. 18 a 19 
věcného záměru).  
Navrhujeme tedy ponechat kvalifikační podmínky pro sociální pracovníky 
podle stávající právní úpravy. 

pracovnících.“ 
 
Z textu vyplývá, že kvalita 
akreditovaných studijních programů 
není v gesci MPSV. Spolupráce mezi 
oběma rezorty je však nutná a  
MPSV bude o zvyšování kvality i 
nadále usilovat. 

136.  Ministerstvo vnitra  

Doporučující připomínka: 
Ke kapitole 3.1 a 9: 
1. V prvním odstavci na str. 8 se hovoří o „sociálním pracovníkovi obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností“. Navrhujeme, aby tento pojem byl 
nahrazen takto: „sociální pracovník obce zařazený do obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností“. V konkrétním případě se totiž jedná o 
zaměstnance obce, která má právní subjektivitu, na rozdíl od obecního 
úřadu, který je orgánem obce, tudíž právní subjektivitu nemá. 

2. Z předloženého návrhu není zcela zřejmé, jaký vztah bude mít tento zákon 
k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Například v kapitole 3.1 „Stávající právní úprava“ (str. 9 věcného záměru) je 
v přehledu právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru zákona 
uvedeno: „ Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů - dosah zákona je nepřímý, a to v oblasti vymezení služeb a oborů 
služeb. Zákon nebude v souvislosti s navrhovaným zákonem o sociálních 
pracovnících, měněn“. Z této formulace není zcela jasné, co myslel 
zpracovatel oblastí vymezení služeb a oborů služeb. Uvedené bude vhodné 
vyjasnit. 

3. V souvislosti s předchozí připomínkou doporučujeme v kapitole 9 na str. 88 
vypustit zákon o státní službě z výčtu právních předpisů, ve kterých budou 
provedeny nezbytné změny, neboť tento zákon nebude v souvislosti 
s přijetím zákona o sociálních pracovnících měněn. Tuto připomínku 
obdobně uplatňujeme i k nařízení vlády upravujícímu obory služby. 
Doporučujeme rovněž provést obdobnou revizi i v případě výčtu další 
právních předpisů. 

AKCEPTOVÁNO 
1. Pojem „sociální pracovník 

obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností“ na str. 8 
bude nahrazen pojmem „sociální 
pracovník obce zařazený do 
obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností“ 

2. Uvedený text na str. 9 bude 
nahrazen textem: „Zákon č. 
234/2014 Sb., o státní službě, 
ve znění pozdějších předpisů - 
dosah zákona je nepřímý a to 
v oblasti vymezení služeb 
a oborů služeb, které jsou 
upraveny Nařízením vlády o 
oborech státní služby č. 
106/2015 Sb. Zákon nebude, 
v souvislosti s navrhovaným 
zákonem o sociálních 
pracovnících, měněn.    

3. Zákon o státní službě a nařízení 
vlády upravující obory služby 
byly vypuštěny. Revize byla 
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4. V posledním odstavci str. 8 se odkazuje na zákon o krajích, který má 
vymezovat působení sociálních pracovníků v samostatné působnosti v 
rámci koordinace, metodiky a kontroly i na krajském úřadě. Uvedené znění 
je poněkud nejasné, záměr předkladatele není zcela zřejmý. Z 
předloženého návrhu vyplývá, že by sociální pracovníci měli působit v 
samostatné působnosti na krajském úřadě. Pokud by měli sociální 
pracovníci působit v rámci samostatné působnosti, pak by se spíše než 
o krajském úřadu mělo obecně hovořit o kraji (i když samozřejmě platí, že 
krajský úřad vykonává též úkoly spadající do samostatné působnosti); 
pokud by se v rámci kraje mělo u sociálních pracovníků jednat o výkon 
přenesené působnosti, pak je vhodné svěřit zajištění této působnosti 
krajskému úřadu, avšak je třeba zmínit, že se jedná o výkon přenesené, 
nikoliv samostatné působnosti. Navrhujeme text upřesnit. Současně je 
třeba pamatovat na skutečnost, že podle čl. 104 odst. 2 Ústavy České 
republiky platí, že zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, 
pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu kraje (obdobně § 35 odst. 1 
zákona o obcích). 

5. Dovolujeme si dále upozornit, že nařízení vlády č. 85/2003 Sb., kterým se 
stanoví obory státní služby, uvedené na str. 89 bylo ke dni 4. května 2015 
zrušeno a nahrazeno nařízením vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní 
služby. V souvislosti s tím došlo ke změně jednotlivých oborů státní služby 
a obor „sociální péče“ obsažený v dřívějším bodě 19 již v novém nařízení 
vlády neexistuje. Doporučujeme proto v nařízení vlády č. 106/2015 Sb. 
vybrat jiný vhodný obor služby č. 20 nazvaný „Sociální služby a sociální 
péče“ a tuto změnu zohlednit v rámci celého návrhu. 

6. Na str. 90 je uvedeno, že základními oblastmi úpravy zákona o sociálních 
pracovnících bude komora jako samosprávný orgán zřízený zákonem. Na 
str. 85 je přitom v rámci oblasti 9 zvolena varianta 0, tedy že profesní 
komora se zatím nebude vytvářet. Navrhujeme proto předmětné texty uvést 
do vzájemného souladu. 

provedena 
4. Předmětný text bude následovně 

upraven: „Zákon č. 129/2000 
Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů - působení 
sociálních pracovníků 
v samostatné působnosti“  

5. Uvedené nařízení bylo z textu 
odstraněno. 

6. Na str. 90 je z textu: „Základní 
oblasti právní úpravy:  

- předpoklady a podmínky 
pro výkon profese, 

- registr sociálních 
pracovníků, 

- profesní postavení a 
možnost profesního růstu, 

- profesní komora jako 
samosprávný orgán 
zřízený zákonem“ 

odstraněna poslední odrážka 
s textem profesní komora jako 
samosprávný orgán zřízený 
státem 

137.  Ministerstvo vnitra  
Doporučující připomínka: 
Ke kapitole 6.2: 
1. V oblasti 2 se v předposledním odstavci str. 47 navrhuje, aby v rámci 

správního řízení byla žádost sociálního pracovníka o zařazení do registru 

AKCEPTOVÁNO  
1. V připomínce uvedený text na str. 
47 obsahuje ještě dovětek „v 
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sociálních pracovníků podána nejpozději do 30 dnů po splnění podmínek a 
předpokladů pro výkon profese. Z navrženého textu tedy vyplývá, že pokud 
by příslušná osoba nepodala z jakýchkoliv důvodů žádost ve zmíněné 
lhůtě, pak by již zřejmě napříště nemohla o zařazení do registru sociálních 
pracovníků zažádat. Toto řešení považujeme za problematické již jen 
vzhledem k tomu, že bude těžké určit, kdy taková lhůta začíná běžet. 
Ostatně na str. 45 je uvedeno, že registrace by měla být jedním 
z předpokladů výkonu profese. Sociální pracovník tudíž nemůže podat 
žádost o zařazení do registru sociálních pracovníků po splnění 
předpokladů, když jedním ze základních předpokladů je již povinná 
registrace. Navrhujeme proto příslušné pasáže přepracovat, tedy 
především by lhůta 30 dnů byla z textu vypuštěna, a aby bylo ponecháno 
na vůli každé osoby, splňující stanovené zákonné podmínky pro výkon 
profese sociálního pracovníka, kdy a zda vůbec žádost o zařazení do 
registru sociálních pracovníků podá. 

2. V oblasti 2 zabývající se povinným registrem sociálních pracovníků 
navrhujeme zvážit, zda je nutné evidovat rodné číslo sociálních 
pracovníků, které je osobním údajem, a dále by bylo vhodné v materiálu 
řešit i otázku, zda povinný registr bude napojen na základní registry. 

3. Oblast 5 na str. 51 až 55 upravuje profesní postavení sociálních 
pracovníků. Oblast 5 věcného řešení se zabývá i problematikou 
licencovaného sociálního pracovníka. Z textu varianty 1 však nevyplývá, 
zda bude možno sociálnímu pracovníkovi licenci odejmout, a pokud ano, v 
jakých případech. Pouze na str. 55, varianta 2, se v souvislosti s vydáním 
osvědčení o specializaci/licenci hovoří, že tato může být ve výjimečných 
případech odejmuta, avšak opět nejsou stanoveny, alespoň přibližně, o 
konkrétně které výjimečné případy se má jednat. V tomto ohledu 
navrhujeme materiál dopracovat. V materiálu není ani uvedeno, kdo bude 
licenci udělovat. Ve variantě 1 také není řešeno, za jakých okolností je 
možné dosáhnout stupně "všeobecný sociální pracovník", což bude 
vhodné do varianty doplnit. 

4. V rámci oblasti 6 varianty 1, která pracuje s možností úpravy podmínek 
samostatného výkonu profese, by bylo rovněž vhodné zvážit, zda by 
samostatný výkon profese nemohl mít za určitých okolností negativní 

souvislosti se zahájením výkonu 
profese“. Pro lepší srozumitelnost 
bude text nahrazen: „Sociální 
pracovníci budou zařazováni do 
registru sociálních pracovníků na 
jejich žádost, podanou nejpozději  
do 30 dnů po splnění podmínek, a 
předpokladů pro výkon profese 
v souvislosti se zahájením výkonu 
profese.“ 
30 lhůta musí být ponechána, jelikož 
registr je jedním z nástrojů kvality 
sociální práce a jeho data by pak 
nebyly relevantní a validní.  
2. Text na str. 47 bude upraven 

následujícím způsobem: 
„..(jméno, příjmení, rodné číslo 
datum narození)…“ 
Text ze str. 57 „Sociální pracovník 
je zapsán do registru 
ekonomických subjektů, který má 
pouze evidenční význam.  
Povolení k samostatnému výkonu 
profese na základě jejich ověření 
vydává MPSV.“ Bude nahrazen 
textem: „Sociální pracovník 
s povolením k samostatnému 
výkonu profese se zapisuje do 
registru osob, Povolení 
k samostatnému výkonu profese 
vydává MPSV, které je zároveň 
editorem registru.“ 

Text na str. 52, varianta 1 bude 
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dopady na koncové klienty. Sociální pracovník by podle materiálu mohl 
reagovat rychle podle svých vlastních potřeb. Potřeby klientů ale by mohly 
být diametrálně odlišné a flexibilní rychlé změny by byly v jejich 
neprospěch. 

5. V oblasti 9 je diskutována problematika vzniku profesní komory sociálních 
pracovníků. Přípravný výbor profesní komory by měl přitom vydávat etický 
kodex, který bude závazný pro všechny sociální pracovníky bez ohledu na 
jejich členství v komoře (str. 62). Ve variantě 2 je zvažována možnost 
ustanovení profesní komory ze zákona s dobrovolným členstvím. 
Závaznost etického kodexu i vůči sociálním pracovníkům, kteří nebudou 
členy profesní komory, považujeme za rozpornou se základními principy 
profesní samosprávy. Samosprávná organizace nemůže osobám, které 
nejsou jejími členy, nutit dodržování takových interních aktů, jako je etický 
kodex. Doporučujeme proto opětovně posoudit otázku role etického 
kodexu s ohledem na možnosti stanovení jeho závaznosti. 

doplněn o: „V registru sociálních 
pracovníků budou vedeny fyzické 
osoby, které jsou odborně způsobilé 
pro výkon profese podle tohoto 
zákona a vykonávají na území České 
republiky profesi sociálního 
pracovníka. Tzn., že z registru budou 
soc. pracovníci vyřazeni ve chvíli, kdy 
nevykonávají profesi a v případě 
hrubého porušení pracovního nebo 
etického postupu, za který jim byla 
uděleno disciplinární opatření. 

Text na str. 55 Varianta 2 bude 
doplněn o: „Z registru budou soc. 
pracovníci vyřazeni ve chvíli, kdy o to 
požádají nebo v případě hrubého 
porušení pracovního nebo etického 
postupu, za který jim bylo udělen 
disciplinární opatření.“ 

V textu na str. 52 je uvedeno, že 
„Sociální pracovník tak v průběhu 
profesní dráhy může postoupit 
z všeobecné úrovně, kterou získá 
splněním předpokladů pro výkon 
sociální práce“ 
3. text na str. 56 je vhodněji 

přeformulován: „Zvláště pro 
kreativní osoby může být 
výhodné, že mohou rychle 
(mnohdy rychleji, než 
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v organizacích) měnit své plány 
a prosazovat své nové nápady, 
vždy však pouze s ohledem na 
klienta a v zájmu uspokojení jeho 
potřeb.“ 

4. Dodržování etického kodexu 
„nenařizuje“ profesní komora, ale 
je jedním z předpokladů pro 
výkon profese, a to z důvodu, aby 
se stalo jeho dodržování povinné 
všem sociálním pracovníkům. Viz 
str. 43 – 44 

138.  Ministerstvo vnitra  

Připomínky legislativně technického a formálního charakteru: 
K použitým zkratkám a cizím slovům: 
1. V textu návrhu věcného záměru zákona jsou na mnohých místech 

používány zkratky nebo cizí slova, jejichž význam nemusí být dle našeho 
názoru všeobecně známý. Pro větší jasnost a srozumitelnost textu proto 
doporučujeme tyto zkratky nebo cizí slova vysvětlit a rozepsat buď přímo v 
textu, ve kterém jsou použity, nebo pro ně na začátku nebo na konci 
návrhu věcného záměru vytvořit seznam s jejich vysvětlením. Jedná se 
například o slovní spojení „evidence based“ užité na str. 11, zkratku ESF 
užitou na str. 14, zkratku CAN užitou na str. 16 nebo zkratku ESIF užitou 
na str. 68. 

2. V případě legislativní zkratky "SR" zavedené na str. 18 upozorňujeme, 
že legislativním zkratka by se měla správně zavést při jejím prvním 
výskytu. Poprvé se zkratka "SR" přitom objevuje na str. 2. 

Ke kapitole 2: 
Na str. 6, 33 a 73 se hovoří o „přirozeném sociálním uplatnění“ nebo 
„fungování“. Není přitom zřejmé, co se tím konkrétně rozumí. Doporučujeme 
užitý výraz vysvětlit, nebo jej jinak slovně popsat. 
Ke kapitole 3: 
1. Dále upozorňujeme, že vyhláška č. 39/2005 Sb. uvedená na str. 9 nebyla 

novelizována pouze vyhláškou č. 129/2010 Sb., ale také vyhláškou č. 

AKCEPTOVÁNO 
1. Text materiálu bude upraven 

v souladu s připomínkou 
2. Text materiálu bude upraven 

v souladu s připomínkou 
 
Ke kapitole 2: na str. 6 bude pod 
čarou uvedeno: „Pojem sociální 
fungování reflektuje schopnost 
jednotlivce reagovat na nároky, které 
na něj klade prostředí. Carlton (dle 
Navrátil, 2001: 13) jej charakterizuje 
jako „schopnost lidí provádět úkony 
denního života a angažovat se ve 
vztahu k jiným lidem způsobem, který 
je uspokojující pro ně samotné, tak 
pro druhé a odpovídá potřebám 
organizované komunity.“  
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3/2016 Sb. Bude proto vhodné upravit zmínku týkající se znění vyhlášky. 
Tato připomínka se vztahuje obdobně i případu uvedení této vyhlášky v 
kapitole 9 (str. 89). 

2. Vyhláška č. 458/2005 Sb. uvedená na str. 9 nebyla dosud novelizována, a 
proto doporučujeme vypustit slova "ve znění pozdějších předpisů". Tato 
připomínka se vztahuje obdobně i k citaci této vyhlášky v kapitole 9 (str. 
89). 

K poznámce pod čarou č. 2: 
Poznámka pod čarou č. 2 ve svém textu odkazuje na poznámku pod čarou č. 2. 
Takový odkaz je nelogický, a proto navrhujeme text poznámky pod čarou 
upravit. 
K tabulce č. 4: 
Na str. 79 v případě posuzování varianty 1 oblasti 7 by mělo být výsledné 
hodnocení varianty pouze jedno plus, což doporučujeme v tabulce opravit. 
Ke kapitole 8.2: 
V rámci vyhodnocení oblasti 5 je na str. 84 uvedeno, že „byla zvolena varianta 
2, tedy třístupňové profesní postavení umožňující větší diverzifikaci názorů“. 
Zde se zřejmě jedná o chybu, neboť účelem zvolené varianty by dle našeho 
mínění měla spíše být větší diverzifikace sociálních pracovníků v rámci profese, 
nikoli názorů. 
Ke kapitole 9: 
1. V případě zákona č. 247/2014 Sb. uvedeného na str. 88 doporučujeme 

doplnit, že zákon byl již novelizován zákonem č. 127/2015 Sb., stejně jako 
nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (uvedené na str. 89), které doznalo změny na 
základě nařízením vlády č. 279/2015 Sb. 

2. Naopak vyhláška č. 99/2012 Sb. byla dosud novelizována pouze vyhláškou 
č. 287/2013 Sb.,  

Ke kapitole 3 
1. Na str. 9 a 89 bude 

doplněna vyhláška č. 
3/2016 Sb. 

2. na str. 9 u vyhlášky č. 
458/2005 Sb. budou 
vypuštěna slova“ ve 
znění pozdějších 
předpisů" 

Poznámka pod čarou: Poznámky pod 
čarou pět a šest byly sloučeny 
označením odkazu vztahujícímu se 
k odstavci nikoli k jeho částem. Str. 
17 Závěrečná zpráva RIA 
 
K tabulce č. 4: 
Počet plus je snížen na jeden 
 
Ke kapitole 8.2: 
Text na str. 83 „Vzhledem k tomu, že 
v případě volby dvoustupňového 
profesního růstu by nebyl dostatečně 
podpořen růst sociálních pracovníků 
z hlediska praxe, individuálních 
potřeb klientů sociální práce a 
specifik jednotlivých oblastí výkonu, 
byla zvolena varianta 2, tedy 
třístupňové profesní postavení 
umožňující větší diverzifikaci názorů.“ 
bude nahrazen „Vzhledem k tomu, že 
v rámci třístupňového rozlišení bude 
možné reflektovat: 
 - jak možnosti specializací 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

jednotlivých oblastí sociální práce 
(zpravidla dle cílových sociálních 
skupin nebo sociálních událostí), 
které se zaměřují více na znalosti a 
dovednosti odrážející příslušnou 
praxi a aplikace právních předpisů 
v dané oblasti,  
- tak odlišení expertních 
přístupů odrážející 
koncepční, koordinační, 
pedagogické a jiné aktivity 
sociálních pracovníků, byla 
zvolena varianta 2, tedy 
třístupňové profesní 
postavení.“ 
Ke kapitole 9: 
Na str. 88 v případě zákona č. 
247/2014 Sb. bylo doplněno, že 
zákon byl již novelizován zákonem č. 
127/2015 Sb. 
Na str. 89 v případě nařízení vlády 
č. 304/2014 Sb. bylo doplněno, že 
bylo novelizováno nařízením vlády č. 
279/2015 Sb. 

139.  

Ministerstvo 
zdravotnictví  

Mgr. Jana Patková 
jana.patkova@mzcr.c

z 
Bartošová Zdenka 

zdenka.bartosova@m
zcr.cz 

Z 

Zásadní připomínka: 
Ke kapitole 8. Vyhodnocení variant – Oblast 1: Vymezení předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka – Varianta 1 (str. 81, třetí odstavec) 
Požadujeme jasně vymezit, zda se bude jednat o prohlubování nebo zvyšování 
kvalifikace.  
Odůvodnění 
V návrhu je uvedeno, že zaměstnavatel bude mít povinnost uvedené vzdělávání 

AKCEPTOVÁNO 
S ohledem na níže uvedené 
odůvodnění došlo ke změně, na 
základě které je obsah připomínky již 
bezpředmětný 
 „V rámci hodnocení variant byla 
předkladatelem jako nejvíce vhodná 
varianta naplňující ústřední cíl úpravy 
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Připo
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zásad

ní 
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zajistit a umožnit, ale již není uvedeno, zda bude povinen ho též hradit.  v oblasti 1 (Vymezení předpokladů 
pro výkon profese sociálního 
pracovníka) zvolena varianta 1 (nové 
vymezení předpokladů s 
„dovzděláním“ určité skupiny 
sociálních pracovníků. S ohledem na 
výsledem mezirezortního 
připomínkového řízení je však 
v konečném výsledku zvolena 
varianta 2, tj. varianta nové úpravy 
předpokladů pro výkon profese s tím, 
že sociální pracovníci, kteří splňují 
předpoklady odborné způsobilosti 
dle současně platné právní úpravy, 
jsou a budou odborně způsobilí pro 
výkon profese sociální práce i po 
přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 

140.  Ministerstvo 
zdravotnictví 

Z 

Zásadní připomínka: 
Ke kapitole 8. Vyhodnocení variant – 8.1 – poslední odstavec 
Zákon o sociálních službách jako lex generalis má zastřešit všechny sociální 
pracovníky napříč všemi rezorty. Z předloženého materiálu však již není zřejmé, 
jakým způsobem budou sociální pracovníci, jejichž právní postavení je založeno 
podle právních předpisů v gesci jiných rezortů, převáděni pod režim zákona o 
sociálních pracovnících. Ve smyslu výše uvedeného požadujeme doplnit věcný 
záměr zákona.  

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 76 je uvedeno: „Zákon o 
sociálních pracovnících bude tedy 
koncipován jako zastřešující zákon 
pro všechny sociální pracovníky 
napříč resorty. Bude tedy mít 
charakter obecného zákona, 
tzv. lex generalis, nikoli zákona 
zvláštního, tedy lex specialis.“  
 
Text bude doplněn o: „Zákon o 
sociálních pracovnících v rámci 
předmětu úpravy vymezí oblasti 
věcného působení ve variantách dle 
jejich vyhodnocení vůči ústřednímu 
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mínka 
zásad

ní 
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cíli úpravy.“   

141.  Ministerstvo 
zdravotnictví 

Z 

Zásadní připomínka: 
Podmínky celoživotního vzdělávání - Oblast 3 – vybraná varianta 1 
Z návrhu věcného záměru zákona není zřejmé, zda a jak bude nastaven 
kontrolní mechanizmus plnění podmínek celoživotního vzdělávání. Požadujeme 
doplnit věcný záměr zákona. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 49: „ Zákoník práce 
ukládá zaměstnavateli za bližších 
podmínek v něm stanovených nebo 
výslovně upravených v kvalifikační 
dohodě povinnost zajistit, zabezpečit, 
zaplatit a zaměstnanci ukládá 
povinnost se účastnit.“ Bude doplněn 
o: „V případě osob vykonávajících 
profesi samostatně leží povinnost 
zajistit si, zabezpečit a zaplatit si 
další vzdělávání na nich. Povinnost 
sledovat naplnění povinnosti dalšího 
vzdělávání tyto osoby dokládají 
subjektu, který vystavuje Povolení 
k samostatnému výkonu profese, 
primárně tedy MPSV (v případě 
varianty vzniku profesní komory 
s povinným členstvím lze touto 
agendou pověřit komoru).“   
Doplnění bude dopsáno také na str. 
57, do oblasti samostatného výkonu 
profese. 

142.  Ministerstvo 
zdravotnictví 

 

Doporučující připomínky:  
Ke kapitole 6 Návrhy variant řešení – Oblast 5 Profesní postavení 
sociálních pracovníků – Varianta 2 (str. 56, pátý odstavec) 
Doporučujeme specializace vymezit prováděcím právním předpisem. Terén tak 
bude umět rozlišit jednotlivá profesní postavení v rámci obsazování pracovních 
pozic sociálních pracovníků. 

AKCEPTOVÁNO   
Oblasti specializace jsou doplněny 
v oblasti věcného řešení 5 Profesní 
růst. 
  

143.  Ministerstvo Z Zásadní připomínka ROZPOR 
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mínka 
zásad

ní 
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zemědělství 
Ing. Jiří Srna 

jiri.srna@mze.cz a 
JUDr. Petra 
Zabranská 

petra.zabranska@mz
e.cz 

Požadujeme posílení postavení profesní komory. Členství v profesní komoře 
navrhujeme povinné. Profesní komora pak bude moci uplatňovat sankční 
mechanismy vůči členům, kteří poruší etický kodex či jiné povinnosti 
organizovaného sociálního pracovníka. 

„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků.“ 

144.  
Ministerstvo 
zemědělství 

 
 

Doporučující připomínka 
Podle našeho názoru neodpovídá návrh věcného záměru zákona požadavkům 
obsaženým v Legislativních pravidlech vlády. 

AKCEPTOVÁNO 
Materiál je strukturován v souladu s 
Legislativními pravidly vlády 
schválenými 3. 2. 2016.  

145.  
Ministerstvo 
zemědělství 

 
 

K návrhu usnesení a k předkládací zprávě: 
Bod II.1. v návrhu usnesení doporučujeme upravit takto: „ukládá ministryni 
práce a sociálních věcí zpracovat a předložit vládě do .... 2016 návrh zákona o 
sociálních pracovnících“. 
V předkládací zprávě v druhém odstavci na straně 2 doporučujeme 
přeformulovat část druhé věty takto: „..., a co od něj jako klient (potenciální 
klient) má právo (může) očekávat a požadovat,...". 
 

AKCEPTOVÁNO 
Bod II.1. v návrhu usnesení je 
upraven: „ukládá ministryni práce a 
sociálních věcí zpracovat a předložit 
vládě do xx. xx. 2016 návrh zákona o 
sociálních pracovnících“. 
 
Text předkládací zprávy je upraven 
v souladu s doporučením. 

146.  
Ministerstvo 
zemědělství 

 
 

K věcnému záměru zákona: 
Na str. 49 jsou popisovány varianty: 
„Varianta 1 24 hod/rok další vzdělávání, 12 hod/rok supervize“. Doporučuji za 
slovy „Varianta 1“ vložit dvojtečku, pomlčku či větším odsazení  
od dalšího textu, aby nebylo mylně vnímáno jako 124 hod/rok. Obdobně  
na str. 50 „Varianta 2 48 hod/rok …“. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 49 je opraven: „Varianta 
1 Další vzdělávání v rozsahu 24 
hod/rok, 12 hod /rok supervize“ 
Text na str. 50 je opraven: „Varianta 
2 Další vzdělávání v rozsahu 48 
hod/rok, 12 hod /rok supervize, 8 
hod/rok sebezkušenostní vzdělávání“ 

147.  HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA  Obecně: 

- Doporučujeme sjednotit označení České republiky a Ministerstva práce a 
AKCEPTOVÁNO 
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zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

Mgr. Marika Jelínková 
marika.jelinkova@pra

ha.eu. 
 
 

sociálních věcí. 
- U opakovaně uváděných právních předpisů doporučujeme zavést legislativní 

zkratku či používat zkrácenou slovní citaci. 
- Pro zavedení legislativní zkratky doporučujeme na místě, kde je určité slovní 

spojení  použito poprvé, použít text: „(dále jen „ ...“)“ a po zavedení legislativní 
zkratky tuto zkratku v dalším textu důsledně používat. 

- Při souborné citaci několika paragrafů bez odstavců nebo bez dalších 
pododstavců doporučujeme vložit před příslušné číslo jednoduchou 
paragrafovou značku, například „§ 109 a 110“, „§ 63 až 65“. 

- Slovo „ustanovení…“ před paragrafovou značkou doporučujeme používat 
pouze, pokud věta začíná uvedením paragrafu. 

- Při citaci odstavce a pododstavce v souvislosti s paragrafem, jehož jsou 
součástí, doporučujeme neoddělovat je čárkami a použít zkratku „písm.“, 
např. „§ 110 odst. 4 písm. a) a b)“. 

- Při citaci právního předpisu, který byl změněn pozdějším právním předpisem 
doporučujeme odkázat na jeho novelu obratem: „, ve znění... Sb.“; při citaci 
právního předpisu, který byl novelizován několikrát, nepoužije-li se pro něj 
slovní citace, doporučujeme odkázat na jeho novely obratem „, ve znění 
pozdějších předpisů“; přičemž, byla-li novelami změněna jen některá 
ustanovení původního právního předpisu, doporučujeme citovat při uvedení 
ustanovení, jež zůstalo novelizací nedotčeno, jen původní právní předpis; 
cituje-li se jednotlivé ustanovení právního předpisu, který byl novelizován 
několikrát, doporučujeme uvést kromě původního právního předpisu jen ty 
novely, kterými bylo toto ustanovení novelizováno. 

Texty jsou upraveny v souladu s 
doporučením 

148.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
Ke kapitole 1: 
Ve třetím a čtvrtém odstavci doporučujeme pro slovní spojení „Ministerstvo 
práce a sociálních věcí“ na místě, kde je použito poprvé, zavést pouze jednu 
legislativní zkratku. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

149.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 

Ke kapitole 3.1: 
- U vyhlášky č. 55/2011 Sb. doporučujeme na konci textu doplnit slova „, ve 

znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.“. 
- U vyhlášky č. 473/2012 Sb. doporučujeme za slovo „Přílohy“ vložit zkratku 

„č.“. 
- U vyhlášky č. 39/2005 Sb. doporučujeme slova „ve znění vyhlášky č. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 
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129/2010 Sb.“ nahradit slovy „ve znění pozdějších předpisů“. 
- U vyhlášky č. 458/2005 Sb. doporučujeme slova „, ve znění pozdějších 

předpisů“ vypustit (právní předpis nebyl dosud novelizován). 

150.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
Ke kapitole 3.2: 
Zkratku „ESF“ doporučujeme nahradit slovy „Evropského sociálního fondu“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

151.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
Ke kapitole 3.3: 
Za zkratku „CAN“ doporučujeme vložit slova „(Child Abuse and Neglect -  
syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte)“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

152.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
Ke kapitole 3.4: 
Číslo „16.000“ doporučujeme nahradit číslem „16 000“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

153.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
K tabulce č. 1: 
- Doporučujeme zvážit datum, k němuž je tabulka zpracována, resp. 

doporučujeme uváděné údaje aktualizovat. 
- Doporučujeme zkratku „ÚSP“ nahradit slovy „ústavy sociální péče“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

154.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
Ke kapitole 3.4: 

- V poznámce pod čarou č. 1 doporučujeme zkratku „VUPSV“ nahradit slovy 
„Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.,“. 

- Poznámku pod čarou č. 2 doporučujeme upřesnit. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

155.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
Ke kapitole 3.5.1: 
Ve druhém odstavci doporučujeme za číslo „219/2014“ vložit zkratku „Z.z.“ a 
slova „některých činností“ nahradit slovy „některých odborných činností“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

156.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
Ke kapitole 4: 
Poznámku pod čarou č. 4 doporučujeme vypustit, neboť má stejné znění jako 
poznámka  
pod čarou č. 3. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

157.  HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA  Ke kapitole 5: 

- Ve druhém odstavci doporučujeme slova „v kapitole 1. z a dílčích“ nahradit 
AKCEPTOVÁNO 
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 slovy „v kapitole 1 a z dílčích“. 
- Ve třetím odstavci doporučujeme na začátku pododstavců uvádět malé 

písmeno a pododstavce oddělovat čárkou; pokud však text pododstavce je 
samostatnou větou v jazykovém (nikoliv legislativním) smyslu, 
doporučujeme oddělovat jej středníkem. 

Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

158.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
Ke kapitole 6.1.6: 
Ve třetím odstavci doporučujeme upřesnit slova „v rámci Evidence based“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

159.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
Ke kapitole 6.1.8: 
V prvním odstavci doporučujeme upřesnit slova „Doporučený postup MPSV č. 
1/2012.“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

160.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 

Ke kapitole 6.2: 
1. V oblasti 1 doporučujeme: 

- v pátém odstavci upřesnit slova „s doporučeným postupem MPSV 
2/2008“, 

- v sedmém a patnáctém odstavci upřesnit slova „katalogu prací“, případně 
je sjednotit se zavedenou legislativní zkratkou; 

- ve dvanáctém a devatenáctém odstavci upřesnit slova „tzv. profesního 
zákona“ a „této normy“. 

2. V oblasti 3 doporučujeme: 
- v devátém odstavci upřesnit slova „ s Tezemi legislativního zakotvení 

výkonu sociální práce z roku 2005“, 
- v devátém a patnáctém odstavci „§230“ nahradit „§ 230“, 
- ve čtrnáctém odstavci upřesnit slova „Systémová podpora sociální práce“. 

3. V oblasti 4 části b) čtvrtém odstavci doporučujeme upřesnit slova „č. 
219/2014, o sociální práci“ (v souladu s kapitolou 3.5.1). 

4. V oblasti 5 doporučujeme: 
- v prvním odstavci slova „ v USA“ nahradit slovy „ve Spojených státech 

amerických“, 
- v devatenáctém odstavci upřesnit slova „se zásadou č. 2“. 

5. V oblasti 6 doporučujeme: 
- ve čtvrtém odstavci upřesnit slova „se zásadou č. 1“, 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu s 
doporučením 
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- v osmém odstavci upřesnit slova „zákonu přijatému v SR (o sociální 
práci)“ (v souladu s kapitolou 3.5.1 a oblastí 4). 

6. V oblasti 7 doporučujeme: 
- ve třetím odstavci vypsat zkratku „EBP“, 
- v šestém odstavci upřesnit slova „profesního zákona“. 

7. V oblasti 9 doporučujeme: 
- v prvním odstavci pro slovní spojení „Česká profesní komora sociálních 

pracovníků“ zavést pouze jednu legislativní zkratku, 
- ve čtvrtém a šestém odstavci na začátku pododstavců uvádět malé 

písmeno a pododstavce oddělovat čárkou; pokud však text pododstavce 
je samostatnou větou v jazykovém (nikoliv legislativním) smyslu, 
doporučujeme oddělovat jej středníkem; 

- v devátém odstavci čtvrté větě za slovo „sestavení“ vložit slovo 
„přípravného“, 

- ve dvacátém čtvrtém odstavci třetí větě upřesnit slova „doporučeným 
postupem MPSV 2/2008“. 

161.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
Ke kapitole 7: 
Ve druhém odstavci doporučujeme slova „legislativních pravidel vlády, části 2, 
hlavy 1, článku 4“ nahradit slovy „Části 2 hlavy I čl. 4 Legislativních pravidel 
vlády“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

162.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 

Ke kapitole 7.1: 
- Ve druhém a osmém odstavci doporučujeme na začátku pododstavců 

uvádět malé písmeno a pododstavce oddělovat čárkou; pokud však text 
pododstavce je samostatnou větou v jazykovém (nikoliv legislativním) 
smyslu, doporučujeme oddělovat jej středníkem. 

- Ve třetím odstavci doporučujeme upřesnit slova „v materiálu „Ekonomické 
náklady na exkluzi Romů“ zveřejněném v roce 2010 (Světová banka)“. 

- V pátém odstavci doporučujeme upřesnit slova „z kapitoly 313“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

163.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
K tabulce č. 3: 
Doporučujeme číslo „15800“ nahradit číslem „15 800“, zkratku „PC“ nahradit 
slovem „počítačovou“ a zkratku „prof.“ nahradit slovem „profesní“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

164.  HLAVNÍ MĚSTO  Ke kapitole 7.3.1: 
Doporučujeme slova „č. 3 a č. 4“ nahradit slovy „č. 3 a 4“. 

AKCEPTOVÁNO 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

PRAHA 
 

Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

165.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 

Ke kapitole 7.3.6: 
- V prvním odstavci doporučujeme na konci textu doplnit slova „, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). 
- Ve druhém odstavci doporučujeme ve druhé větě slova „§ 4 uvedeného 

zákona“ nahradit slovy „§ 5 zákona o ochraně osobních údajů“, ve třetí a 
čtvrté větě slova „tohoto zákona“ nahradit slovy „zákona o ochraně osobních 
údaj“ a v páté větě slova „uvedeného zákona správcem shromažďovány 
nebudou“ nahradit slovy „písm. b) a § 9 zákona o ochraně osobních údajů 
mohou být shromažďovány jen za podmínek stanovených zákonem o 
ochraně osobních údajů“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

166.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
Ke kapitole 7.3.7: 
Ve čtvrtém odstavci doporučujeme zkratku „IČ“ nahradit slovy „identifikační 
číslo“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

167.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

Z 

Ke kapitole 8.2: 
V oblasti 1 považujeme za nejvhodnější variantu 0.  
Navrhujeme podmínku „dovzdělání části stávajících sociálních pracovníků“, při 
které bude mít zaměstnavatel povinnost toto vzdělávání zabezpečit (zajistit a 
umožnit), vyjmout a zachovat současný stav; stávajícím sociálním pracovníkům, 
kterým byla kvalifikace uznána podle § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb., v souladu s 
doporučeným postupem Ministerstva práce a sociálních věcí, by uznání 
kvalifikace mělo zůstat 
zachováno i v připravovaném zákoně; do připravovaného zákona tudíž 
navrhujeme doplnit přechodné ustanovení k uznání kvalifikace; 
dovzdělání části stávajících sociálních pracovníků  
se vztahuje na sociální pracovníky, kteří vykonávali činnost přede dnem 1. 1. 
2007; těmto sociálním pracovníkům byla již kvalifikace uznána.  
Tato připomínka je zásadní. 
Ve třetím odstavci dále doporučujeme upřesnit slova „postupem MPSV 2/2008“. 
2. V oblasti 2 považujeme za nejvhodnější variantu 1. Nedoporučujeme 

Oblast 1 
AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 82 „Při hodnocení variant 
za účelem naplnění stanoveného cíle 
navrhované úpravy byla zvolena 
varianta 1, tj. úprava předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 
s podmínkou „dovzdělání“ části 
stávajících sociálních pracovníků.“ je 
změněn na „V rámci hodnocení 
variant byla předkladatelem jako 
nejvíce vhodná varianta naplňující 
ústřední cíl úpravy zvolena varianta 
1. S ohledem na výsledem 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

odložení registru sociálních pracovníků (dále jen „registr“). V případě zavedení 
registru však podle našeho názoru není zřejmé, jak bude probíhat jeho 
aktualizace při přerušení výkonu přímé práce (např. odchod z oboru), jakým 
způsobem budou data garantována (např. relevance zveřejňovaných dat, kdy v 
případě ukončení činnosti zůstává sociální pracovník v registru), a je třeba 
upřesnit postup při přerušení výkonu praxe (např. dlouhodobá nemoc apod.), 
včetně výčtu dokladů, které bude sociální pracovník povinen znovu předložit. 
3. V oblasti 3 pátém odstavci doporučujeme slova „12hodin“ nahradit slovy „12 
hodin“. 
4. V oblasti 6 druhém odstavci doporučujeme slova „živnostenského zákona“ 
nahradit slovy „zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů“. 
5. V oblasti 7 podle našeho názoru není blíže specifikován účel pracovišť dobré 
praxe, způsob jejich financování ani dopad na poskytovatele sociálních služeb.  
6. V oblasti 9 považujeme za nejvhodnější variantu 1. Dále doporučujeme 
doplnit, jak bude po uplynutí přechodné doby 5 let financování profesní komory 
sociálních pracovníků zajištěno (kupř. povinnými příspěvky). 

úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 
AKCEPTOVÁNO 
Upřesnění výrazu „postupem MPSV 
2/2008“ 
Celý text zní: „…v souladu s 
doporučeným postupem MPSV 
2/2008 K procesu registrace 
poskytovatelů podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, který 
rozšiřuje způsob uznávání odborné 
kvalifikace pro výkon povolání 
sociálního pracovníka nejenom podle 
studijního oboru…“ 
2.NEAKCEPTOVÁNO 
V rámci vyhodnocení variant 
předkladatel preferuje také variantu 
1, tj. zavedení povinného registru 
sociálních pracovníků. Z důvodů 
uvedených v rámci hodnocení však 
předkladatel navrhuje odložení 
účinnosti ustanovení. 
AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 47 je upraven: „Sociální 
pracovníci budou zařazováni do 
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mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

registru sociálních pracovníků na 
jejich žádost, podanou nejpozději  
do 30 dnů po splnění podmínek, a 
předpokladů pro výkon profese 
v souvislosti se zahájením výkonu 
profese.“ Sociální pracovník je také 
povinen hlásit změny v údajích 
shromažďovaných v registru 
sociálních pracovníků, a to 
neprodleně, nejpozději do 30 dnů od 
uskutečněné změny (např. změna 
nebo ukončení zaměstnání, dosažení 
profesního stupně apod.).  

Na str. 46 text je upraven: 
„Registrace sociálních pracovníků 
bude vyžadovat doklady  prokazující 
splnění předpokladů a podmínek 
pro výkon profese, případně pro 
profesní postavení. Registr bude 
shromažďovat identifikační údaje 
sociálních pracovníků (jméno, 
příjmení, datum narození), typ 
a stupeň ukončeného vzdělání, 
příp. profesního postavení, informace 
o zaměstnavateli a poměru 
sociálního pracovníka k němu.“  

3. AKCEPTOVÁNO 
Text je upraven dle doporučení 
4. AKCEPTOVÁNO 

Text je upraven dle doporučení 
5. AKCEPTOVÁNO 

Text na str. 57 bude doplněn: 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

„Personální zajištění pracovišť 
dobré praxe výkonu sociální 
práce obecních a krajských 
úřadů a sociálních služeb může 
být podpořeno v rámci dotačního 
titulu. 

Text na str. 58 nepřímo uvádí 
dopady na subjekt, který bude 
pracovištěm dobré praxe: 
„Personální zabezpečení 
pracoviště musí být dostatečné 
pro zajištění výcvikových aktivit 
a ověřování kompetenčních 
předpokladů sociálních 
pracovníků pro profesní růst. 
Odborným garantem pracoviště 
je sociální pracovník, který získal 
licenci v rámci linie klientské nebo 
neklientské, který se aktivně podílí 
na uplatňování praxe založené na 
důkazech (metoda evidence 
based practice - EBP), zlepšuje ji 
a evaluuje.  Po dobu platnosti 
přechodných ustanovení sociální 
pracovník minimálně na profesním 
stupni specialista.“ A dále 
„Pro výkon profese 
specializovaného nebo 
licencovaného sociálního 
pracovníka nepostačí prokázat 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

požadované vzdělání, ale je nutné 
rovněž ověřit, zda dotyčný 
disponuje potřebnými praktickými 
kompetencemi. Pracoviště dobré 
jsou jedním z nástrojů, které mají 
zajistit odpovídající kvalitu sociální 
práce, a tím mimo jiné předcházet 
případným postupům „non lege 
artis“, kdy může dojít k poškození 
klienta a následnému uplatnění 
nároku na náhradu škody vůči 
státu.“ 

6. ROZPOR 

V rámci vypořádání na úrovni 
náměstků připomínkové místo 
sdělilo, že na připomínce netrvá.  
„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků.“ 
AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 69 bude doplněn: „po 
uplynutí období finanční podpory 
bude provoz profesní komory 
financován z členských příspěvků a 
vlastní činnosti. Udržitelnost profesní 
komory po ukončení státní podpory je 
zásadním způsobem odvislá od její 
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ní 
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právní formy, tj. významně závisí na 
tom, zda je členství sociálních 
pracovníků povinné či nikoli. Pokud 
by byla založena profesní komora 
formou spolku, musela by její činnost 
obsahovat výrazné motivační, které 
by zajistily dostatečnou členskou 
základnu. Zatím co profesní komora 
sociálních pracovníků s povinným 
členstvím má dobré finanční 
perspektivy i po ukončení podpory ze 
strany státu, přestože členské 
příspěvky jsou navrženy tak, aby 
jejich výše byla sociálním 
pracovníkům a jejich platovému 
ohodnocení finančně dostupná (viz 
tabulka č. 3).“ 

168.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 

Ke kapitole 9: 
- Ve druhém odstavci doporučujeme za slovem „harmonogramu“ tečku 

nahradit dvojtečkou, slovo „Červenec“ nahradit slovem „červenec“, slovo 
„Vnější“ nahradit slovem „vnější“, slovo „Září“ nahradit slovem „září“, slovo 
„Předložení“ nahradit slovem „předložení“  
a slovo „Účinnost“ nahradit slovem „účinnost“. 

- Ve čtvrtém odstavci třetí větě doporučujeme slova „Hlava I Části osmé“ 
nahradit slovy „Část osmá hlava I“. 

- V pátém odstavci první větě doporučujeme slova „Hlavy II Části osmé“ 
nahradit slovy „Části osmé hlavy II“. 

- V sedmém odstavci doporučujeme na začátku pododstavců uvádět malé 
písmeno  
a pododstavce oddělovat čárkou; pokud však text pododstavce je 
samostatnou větou  

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu s 
doporučením 
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ní 
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v jazykovém (nikoliv legislativním) smyslu, doporučujeme oddělovat jej 
středníkem; v sedmém a čtrnáctém pododstavci slova „zdravotně 
sociálního“ nahradit slovy  
„zdravotně-sociálního“, v desátém pododstavci slova „. Dále zákon“ nahradit 
slovy „; dále vyhláška“ a slova „Přílohy 1 a 3“ nahradit slovy „Přílohy č. 1 a 3“ 
a ve dvacátém pododstavci slova „Nařízení vlády č. 85/2003 Sb., kterým se 
stanoví obory státní služby – bod 19 upravuje obor „sociální péče““ nahradit 
slovy „Příloha 1 bod 20 nařízení vlády  
č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby – „obor sociální služby a sociální 
práce““. 

- V jedenáctém odstavci doporučujeme slova „zejména Listinou základních 
práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 
162/1998 Sb.), konkrétně Hlavou druhou: Lidská práva a základní svobody, 
Oddíl první: Základní lidská práva  
a svobody a Hlavou čtvrtou: Hospodářská, kulturní a sociální práva Listiny 
základních práv a svobod (usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.)“ 
nahradit slovy „zejména s Hlavou druhou oddílem prvním a Hlavou čtvrtou 
ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým  
se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon 
Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ve 
znění ústavního zákona  
č. 162/1998 Sb. (dále jen „Listina“)“. 

- Ve třináctém odstavci doporučujeme upřesnit slova „profesní zákon“. 
- V patnáctém odstavci doporučujeme upřesnit slova „viz příloha Analýza 

regulace profese sociální práce v zahraničí (MPSV, 2015)“, resp. uvést do 
souladu s přílohami návrhu. 

- V šestnáctém odstavci doporučujeme upřesnit slova „(Recommendation Rec 
(2001) 1)“. 

- V sedmnáctém odstavci doporučujeme upřesnit slova „(Resolution (67) 16)“. 

169.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 

Ke kapitole 10: 
Doporučujeme slovo „Po“ nahradit slovem „po“, slovo „Červenec“ nahradit 
slovem „červenec“, slovo „Vnější“ nahradit slovem „vnější“, slovo „Září“ nahradit 
slovem „září“, slovo „Předložení“ nahradit slovem „předložení“ a slovo 
„Účinnost“ nahradit slovem „účinnost“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 
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170.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
Ke kapitole 11: 
Ve třetím odstavci doporučujeme upřesnit slova „Costs Benefits analýza“. 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

171.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 
Ke kapitole 12: 
Ve druhém odstavci doporučujeme za slovo „procesu“ vložit slova „k pracovním 
materiálům pro přípravu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících 
(MPSV, 2015)“ (v souladu s názvem přílohy č. 3 návrhu). 

AKCEPTOVÁNO 
Texty jsou upraveny v souladu 
s doporučením 

172.  
HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 
 

 

Nad rámec návrhu: 
Podle našeho názoru je nezbytná i úprava katalogu prací, propojení se 
systémem a doporučení platové třídy sociálního pracovníka, kterou návrh 
neobsahuje. Dále považujeme za nutné  
v návaznosti na účinnost připravovaného zákona vytvořit standardy sociální 
práce, které budou pro výkon sociální práce zavazující a nezbytné. Jako 
garanta standardů doporučujeme Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

AKCEPTOVÁNO 
Uvedená doporučení přesahují rámec 
zákona o sociálních pracovnících, 
který je zákonem upravujícím 
v obecné rovině profesi sociální 
práce. 
Přesto ve věci uvádíme, že úprava 
Katalogu prací je aktuálně ze strany 
MPSV připravována. Standardizace 
sociální práce je aktuálně 
diskutovaným tématem v oblasti 
metodického vedení ze strany MPSV. 

173.  

Úřad vlády ČR – 
místopředseda vlády 

pro vědu, výzkum 
a inovace  

Mgr. Jakub Joklík 
joklik.jakub@vlada.cz,  

Z 

Zásadní: 

Požadujeme zřízení profesní komory sociálních pracovníků s povinným 
členstvím. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že hlavní příčinou současného stavu kvality sociální práce je 
neexistence etické stránky sociální práce. Tento nedostatek odstraní zřízení 
profesní komory, která by stanovila jasné etické zásady a postupy. Profesní 
komora by pak měla zejména: 1. dbát na to, aby její členové vykonávali své 
povolání odborně, 2. zaručovat odbornost svých členů a potvrzovat splnění 
diverzifikovaných podmínek k výkonu povolání dle vertikální a horizontální 

ROZPOR 
„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků.“ 
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úrovně, 3. hájit práva a zájmy svých členů a 4. disciplinárně postihovat své 
členy. 

174.  

Úřad vlády ČR – 
místopředseda vlády 

pro vědu, výzkum 
a inovace 

Z 

Zásadní: 

Požadujeme, aby se „dovzdělání“ nevztahovalo na sociální pracovníky, kteří ke 
dni účinnosti zákona dosáhli věku 50 let (obdobná výjimka je u pedagogických 
pracovníků). 

Odůvodnění: 

Tato výjimka by měla být cílena na sociální pracovníky, kteří na základě 
dlouhodobé praxe prokázali schopnost výkonu sociální práce. 

AKCEPTOVÁNO 
S ohledem na výsledek 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
v oblasti 1 zvolena varianta 2, tj. 
varianta nové úpravy předpokladů 
pro výkon profese s tím, že sociální 
pracovníci, kteří splňují předpoklady 
odborné způsobilosti dle současně 
platné právní úpravy, jsou a budou 
odborně způsobilí pro výkon profese 
sociální práce i po přijetí zákona 
o sociálních pracovnících.“ 

175.  

Úřad vlády ČR – 
místopředseda vlády 

pro vědu, výzkum 
a inovace 

Z 

Zásadní: 

Požadujeme dopracovat materiál v oblasti týkající se uplatnění budoucích 
absolventů oborů, které zákon o sociálních službách uznává jako odbornou 
způsobilost pro výkon povolání sociálního pracovníka. V souvislosti s novým 
zákonem by měl být vytvořen nový a vyprecizovaný katalog všech souvisejících 
profesí. 

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 43 je uvedeno: „V rámci 
MPSV byla zahájena jednání, která 
by měla vést k vytvoření podmínek 
pro uplatnění a využití 
potenciálu ostatních odborníků 
působících v sociální oblasti mimo 
profesi sociální práce (zejména 
odborníci v oborech, které jsou 
vyjmenovány v § 110, odst. 4 
písmenech a) a b)), a to v rámci 
systému sociálních služeb jako 
samostatná povolání, včetně 
celoživotního vzdělávání. Rozvoj 
těchto povolání je zohledněn 
i v připravované Národní strategii 
rozvoje sociálních služeb pro období 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
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2016 – 2025), a současně bude 
předložen návrh na aktualizaci 
katalogu prací.“ 

176.  

Úřad vlády ČR – 
místopředseda vlády 

pro vědu, výzkum 
a inovace 

 

Doporučující: 
Doporučujeme zvážit, zda by podmínkou výkonu funkce metodika na krajských 
úřadech a ministerstvech neměla být praxe v oboru, ke kterému vydává 
stanoviska a doporučení. 

VYSVĚTLENO 
Uvedené doporučení přesahují rámec 
zákona o sociálních pracovnících, 
který je zákonem upravujícím 
v obecné rovině profesi sociální 
práce. 

177.  
SMO 

Mgr. Jindra Tužilová 
tuzilova@smocr.cz 

 

Svaz měst a obcí České republiky se přiklání k variantě LEG – vzniku zákona o 
sociálních pracovnících 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci vyhodnocení variant 
ne/legislativní povahy je 
preferovanou variantou úprava 
profese formou legislativní, 
respektive úprava zákonem o 
sociálních pracovnících.  

178.  SMO 
 Z 

Připomínky k otázce profesních předpokladů – vymezení předpokladů 
pro výkon profese sociálního pracovníka (oblast 1, část 3 + část 6.) 

V současné době není možné, aby sociálního pracovníka vykonávala jiná 
osoba než ta, která splní předpoklady dle zákona o soc. službách, což 
odporuje tvrzení uvedeném v záměru, že by byl výkon sociální práce prováděn 
osobami bez kvalifikace. (str. 10) 

Tak jak sociální pracovníci v současné chvíli splňují požadavky na vzdělání 
podle zákona o soc. službách (zákon č. 108/2006 Sb.), tak je i dle zákona o 
soc. službách dostatečně řešeno jejich další vzdělávání. (oblast 3) 

V případě vzdělání navrhuje záměr pouze absolvování studijního programu 
„sociální práce“. Pokud by stávající sociální pracovníci, kteří v současné chvíli 

Str. 10 VYSVĚTLENO 
text na str. 10 uvádí: „výkon sociální 
práce provádí osoby bez kvalifikace 
v této profesi. Např. analýza Výkonu 
profese sociální práce (příloha č. 3) 
zmiňuje výzkumem podložená 
zjištění, že činnost související 
s vyhodnocováním plnění cílů práce 
s klientem a individuálním plánem 
vykonávají mimo sociálního 
pracovníka i jiní pracovníci (např. 
vychovatel, vedoucí pracovník). 
  
Oblast 3 NEAKCEPTOVÁNO 
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ní 
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splňují požadavky na vzdělání podle zákona o soc. službách, např. ukončili 
pracovní poměr, dle záměru by se v budoucnu již nemohli vrátit na pozici 
sociálního pracovníka, neboť by jejich vzdělání nebylo uznáno. Jedná se o 
zbytečně tvrdý přístup v případě profese, jež trpí nedostatkem pracovníků. 

Navrhujeme, aby vzdělání bylo uznáváno i nadále tak, jak je zakotveno 
v zákoně o soc. službách, čili byla zde ponechána navrhovaná dvoukolejnost 

- pro stávající sociální pracovníky, kteří splňují podmínky dle zákona a soc. 
službách a kteří získali svou odbornou způsobilost dovzděláním v 
akreditačních kurzech MPSV, 

- a pro nově vystudované sociální pracovníky dle podmínek předkládaného 
záměru. 

Podobně se například přistupovalo i k otázce státních maturit nebo státních 
souborných zkoušek. Povinnost absolvování jednoho studijního oboru tak, jak 
je v záměru uvedeno, by byla obrovskou finanční zátěží pro zaměstnavatele a 
zbytečnou komplikací pro sociální pracovníky. (část 6, oblast 1)  

V současné chvíli je těžké najít kvalifikované pracovníky, nicméně po 
zpřísnění pravidel by toto bylo téměř nemožné. 

Nesouhlasíme tedy s navrhovanou variantou č.1 v záměru a preferujeme 
ponechání povinného vzdělání tak, jak je uvedeno v zákoně o soc. službách. 

Oblast 1 – Varianta 2 – dvoukolejnost. 

Tato připomínka je zásadní. 

V rámci vypořádací porady s Mgr. 
Tužilovou VYSVĚTLENO  
Vyhodnocením preferovaná varianta 
oblasti dalšího vzdělávání je 
v souladu s ústředním cílem úpravy, 
kterým je zvyšování kvality výkonu 
sociální práce a tak, jak uvádí text na 
str. 49, považuje předkladatel 
supervizi za jednu z forem podpory 
profesního růstu sociálních 
pracovníků, jejímž cílem je zvyšovat 
profesní kompetence.  

Odborná kvalifikace 
AKCEPTOVÁNO 
S ohledem na výsledek 
mezirezortního připomínkového 
řízení je v konečném výsledku 
zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících. 
 
 

179.  SMO 
 

Z 
Připomínky k otázce profesního postavení sociálních pracovníků (oblast 5) 

Profesní stupně nezaručí kvalitu práce. Všeobecný sociální pracovník může být 
díky dlouholeté praxi v terénu zkušenějším pracovníkem, než pracovník 

AKCEPTOVÁNO 
Proto, aby profesní růst byl otevřen i 
„praktikům“, tedy nejenom 
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licencovaný, který pro potřeby složení komisionálně organizované zkoušky 
věnoval svůj čas studiu a publikační práci, ale to nejdůležitější – práci s klientem 
– pro studium a akademickou rovinu, ve své podstatě opustil. Žádné školení 
nebo akademické studium vám nezaručí empatii ke klientovi, naopak je zde 
předpoklad, že si kariérní postup budou vybírat ti, kteří ve své podstatě o 
klasickou sociální práci nemají tak velký zájem. 

Na druhou stranu pokud by třístupňové rozlišení bylo otázkou profesního růstu a 
znakem zdokonalování se a vývoje, a ne jen popisem kariérního či 
manažerského postupu na pracovišti, přikláníme se k variantě č 2. 

V záměru postrádáme informaci, zda bude třeba mít zástupce jednotlivých 
stupňů sociálních pracovníků na ORP, žádáme o doplnění. 

Oblast 5 – Varianta 2 

Tato připomínka je zásadní. 

„akademikům“, je profesní růst 
navržen v rovině klientské a 
neklientské (str. 53-54). Pro lepší 
srozumitelnost bude text na 
uvedených stranách doplněn o: 
„Rovina klientská a neklientská je 
navržena také s ohledem na sociální 
práci jako na společenskovědní 
disciplínu i oblast praktické činnosti.“  
 
V rámci hodnocení věcných variant je 
v oblasti profesního růstu 
preferovanou variantou třístupňový 
profesní růst (viz str. 83. 
 
AKCEPTOVÁNO 
Oblast profesního růstu není 
povinností, nýbrž možností rozvoje 
sociálního pracovníka.  
Text na str. 52 bude doplněn o: 
„Povinnost personálního zajištění 
pracoviště sociálními pracovníky 
určitého profesního stupně nebude 
zákonem o sociálních pracovnících 
ani prováděcím předpisem 
stanovena. Taková povinnost se 
vztahuje pouze na pracoviště dobré 
praxe (viz oblast 7 Pracoviště dobré 
praxe). 
Profesní růst není otázkou kariérního 
růstu ani manažerského postupu.  
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Povinnost mít licencovaného 
sociálního pracovníka je navržena 
pouze pracovištím dobré praxe. 
Pokud jím tedy bude ORP, bude tuto 
povinnost mít. Pokud však ORP o 
statut pracoviště dobré praxe nebude 
usilovat, tato povinnost se na něj 
nevztahuje  

180.  SMO 
 

Z 

Připomínky k otázce vzniku profesní komory (oblast 9) 

Vznik profesní komory nevnímáme jako nutný, alespoň ne tak, jak je stanoveno 
v záměru zákona. A to jak z pohledu finančního, tak profesního. Funkcí komor 
je mimo jiné jistá samosprávnost a nezávislost na orgánech veřejné správy, 
která na úseku sociální práce reálně neexistuje. Sociální pracovníci se 
v současné chvíli scházejí v profesních asociacích a spolcích, čili potřeba 
zřizovat komoru není tak palčivá. Vznik komory roztříštil vztah k případnému 
registru a také k akreditacím MPSV, což je nesystematické a nelogické. 

Z pohledů nákladů je existence komory tak, jak je uvedena v záměru, ještě více 
zbytečná. Záměr obecně ve značné míře počítá především s financemi z fondů 
EU a např. náklad na pořízení budovy pro nově vzniklou profesní komoru, ve 
výši 100 000 000 Kč, se zdá být nadhodnocený a zbytečný. Byť by byl hrazen z 
ESIF. 

Nesouhlasíme tedy se vznikem profesní komory – Varianta 0. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci vyhodnocení variant věcného 
řešení je varianta 0 v oblasti 9 
Profesní komora sociálních 
pracovníků preferovanou variantou 
(viz str. 85).  

181.  SMO 
 

Z 

Připomínky k registru sociálních pracovníků (část 5 + oblast 2) 

Registr sociálních pracovníků je v záměru představen v několika variantách. 
Pokud by se jednalo o nepovinný registr, není zde důvod, proč registr vést a být 
v něm veden.  

AKCEPTOVÁNO 
Varianta vedení registru sociálních 
pracovníků obecními úřady 
s rozšířenou působností je uvedena, 
protože v průběhu konzultačního 
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S koncepcí povinného registru tak, jak je uveden v záměru, nesouhlasíme, 
neboť je zde zmíněna úvaha, že by registr vedla obec s rozšířenou působností. 
Tato myšlenka rozhodně nepřispívá k trendu snižování nákladů a administrativy, 
jímž se města a obce vydávají, a zvlášť pokud je osvědčení sociálním 
pracovníkům vydáváno Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále MPSV) je 
logické, aby vedlo i registr.  
 
Registr by mohl být nástrojem/zárukou kvality, ale je třeba jeho formu 
dopracovat. Zároveň není možné vnímat registr jako samospásný nástroj, jehož 
existence naplní představu o územní dostupnosti sociálních pracovníků, 
především v odlehlých územích. Registr toto nezajistí. 
 
Pokud by měl povinný registr vzniknout, mělo by ho vést MPSV.  
 
S variantou povinného registru tak jak je zpracován v záměru nesouhlasíme, 
neboť není vyřešeno, jak by se přistupovalo k sociálním pracovníkům, kteří by 
svou profesi po delší dobu nevykonávali, čili není zde řešena povinnost hlášení 
změn, za jakých podmínek by byl sociální pracovník z registru vyřazen, a také 
jak by probíhala kontrola bezúhonnosti a dalšího vzdělávání.  
 
Nesouhlasíme s variantou nepovinného registru. 
V případě varianty 1 – povinného registru - souhlasíme s jeho zřízením jen za 
předpokladu, že bude veden MPSV a jeho koncepce dopracována. 
 
Oblast 2 – Varianta 1 s podmínkami 

Tato připomínka je zásadní. 

procesu byla projednávána. Text na 
str. 47 však také uvádí: „Výhodou 
vedení registru obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností by 
mohla být optimální místní 
dostupnost pro sociální pracovníky, 
značné riziko však lze spatřovat 
v možnosti nejednotného postupu 
jednotlivých úřadů a především 
v zásadních ekonomických dopadech 
do veřejných rozpočtů (personální a 
provozní zajištění agendy)“.  
V rámci vyhodnocení variant oblast 2 
Registr sociálních pracovníků je 
preferovanou variantou varianta 1 
(povinná registrace sociálních 
pracovníků). V obsahu varianty na 
str. 47 je uvedeno: „V první variantě 
je navrženo, aby vedení registru 
sociálních pracovníků zajišťovalo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
jako hlavní gestor výkonu sociální 
práce v ČR“. 
 
Povinnost hlášení změn v registru 
sociálních pracovníků je uvedena na 
str. 47: „Sociální pracovníci budou 
zařazováni do registru sociálních 
pracovníků na jejich žádost, 
podanou nejpozději  
do 30 dnů po splnění podmínek, a 
předpokladů pro výkon profese 
v souvislosti se zahájením výkonu 
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profese.“  

Sociální pracovník je také povinen 
hlásit změny v údajích 
shromažďovaných v registru 
sociálních pracovníků, a to 
neprodleně, nejpozději do 30 dnů od 
uskutečněné změny (např. změna 
nebo ukončení zaměstnání, dosažení 
profesního stupně apod.).  

A dále text na str. 46 uvádí: 
„Registrace sociálních pracovníků 
bude vyžadovat doklady  prokazující 
splnění předpokladů a podmínek 
pro výkon profese, případně pro 
profesní postavení. Registr bude 
shromažďovat identifikační údaje 
sociálních pracovníků (jméno, 
příjmení, datum narození), typ 
a stupeň ukončeného vzdělání, 
příp. profesního postavení, informace 
o zaměstnavateli a poměru 
sociálního pracovníka k němu.“ 

Text na str. 47 bude doplněn: 
„V registru sociálních pracovníků 
budou vedeny fyzické osoby, které 
jsou odborně způsobilé pro výkon 
profese podle tohoto zákona a 
vykonávají na území ČR profesi 
sociálního pracovníka. Tzn., že 
z registru budou soc. pracovníci 
vyřazeni ve chvíli, kdy nevykonávají 
profesi a v případě hrubého porušení 
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pracovního nebo etického postupu, 
za který jim bylo uděleno disciplinární 
opatření.“  

182.  SMO 
 

Z 

Připomínky k otázce dalšího vzdělávání soc. pracovníků (oblast 3) 

V záměru je představen plán dalšího vzdělávání sociálních pracovníků, kdy ve 
Variantě 2 oproti stávajícím 24 h ročně počítá záměr s 48 h dalšího vzdělávání, 
12 hodinami supervise a 8 hodinami seberozvojových aktivit ročně. Ve výsledku 
by se jednalo o 68h ročně vzdělávání, což se jeví jako přehnané. 

Varianta 1 počítá se stávajícím stavem (24h ročně) plus s 12 hodinami 
supervize.  
 
Ze záměru nevyplývá, jaký je rozdíl mezi dalším vzděláním a seberozvojem a 
také zde není počítáno s realitou, kdy jedna hodina supervize stojí v průměru až 
1200 Kč a navíc certifikovaných supervizorů také není mnoho k dispozici. Toto 
by znamenalo obrovské náklady pro zaměstnavatele a další komplikace pro 
sociálního pracovníka.  

Dále zde není zohledněn fakt, že sociální pracovníci zařazení dle zákona o 
státní službě (z.č. 234/2014 Sb., ) a dle zákona o úřednících územních 
samosprávných celků (z.č. 312/2002 Sb.) si budou prohlubovat vzdělání dle 
těchto zákonů a zároveň dle zákona o sociálních pracovních, čili budou muset 
absolvovat v konečném důsledku více hodin, než je v záměru uvedeno. Z toho 
důvodu je třeba stanovit rozumnou výši plánu dalšího vzdělávání, který zohlední 
výše uvedené, tedy jak ekonomickou stránku, tak soulad s jinými právními 
předpisy.  

S variantou 2 dalšího vzdělávání soc. pracovníků nesouhlasíme, navrhujeme ve 
variantě 1 počet supervizí snížit na 8h. 

Oblast 3 – modifikovaná Varianta 1 (24h + 8h) 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Text varianty 2 (str. 50) uvádí: 
„Moderní poznatky hovoří o tom, že 
tyto aktivity podporují vnitřní 
celistvost člověka jako základního 
stavu vyrovnané lidské psychiky. 
Vzhledem k tomu, že sociální 
pracovníci „pracují“ s lidmi a lidským 
vztahem, je nezbytné, aby oni sami 
byli vyrovnanými a ucelenými 
osobnostmi, jen tak mohou být 
klientovi plnohodnotným a 
profesionálním partnerem.“ 

 
MPSV není gestorem zákona č. 
234/2014 Sb., o státní službě ani 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
samosprávných celků. Vzhledem 
k rovnému přístupu k dalšímu 
vzdělávání sociálních pracovníků za 
účelem prohlubování jejich kvalifikace 
není možné, aby byly stanoveny 
odlišné podmínky pro určitou část 
sociálních pracovníků.  
NEAKCEPTOVÁNO 
V rámci vypořádací porady s Mgr. 
Tužilovou VYSVĚTLENO  
V rámci hodnocení variant je 
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preferovanou variantou pro oblast 
dalšího vzdělávání varianta 1 (24 
hod/rok dalšího vzdělávání a 12 
hod/rok supervize). Tato varianta je 
také nejvíce preferovanou variantou 
připomínkovými místy v rámci 
mezirezortního připomínkového 
řízení. Návrh modifikované varianty 
není z uvedených důvodů také 
akceptován.  

183.  SMO 
 

Z 

Připomínky k otázce pracoviště dobré praxe (oblast 5) 

Záměr neřeší v otázce pracoviště dobré praxe otázku finanční, částečně se 
věnuje otázce personální. Ze znění je jasné, že výcvikové pracoviště bude mít 
odlišné nároky na personální zajištění i financování. Nicméně dále toto není 
dostatečně zohledněno a zpracováno.  

Přikláníme se tedy k Variantě 0, k ponechání současného stavu. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci hodnocení variant je 
předkladatelem preferovanou 
variantou vytvoření pracovišť dobré 
praxe (viz str. 84). 
 
Text na str. 57 bude doplněn: 
„Personální zajištění pracovišť dobré 
praxe výkonu sociální práce obecních 
a krajských úřadů a sociálních služeb 
bude podpořeno v rámci dotačního 
titulu. Pro výkon profese 
specializovaného nebo 
licencovaného sociálního pracovníka 
nepostačí prokázat požadované 
vzdělání, ale je nutné rovněž ověřit, 
zda dotyčný disponuje potřebnými 
praktickými kompetencemi. 
Pracoviště dobré jsou jedním 
z nástrojů, které mají zajistit 
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odpovídající kvalitu sociální práce, 
a tím mimo jiné předcházet 
případným postupům „non lege artis“, 
kdy může dojít k poškození klienta a 
následnému uplatnění nároku 
na náhradu škody vůči státu.“ 

184.  SMO 
 Z 

Připomínky k profesnímu označení (oblast 8) 

Profesní označení sociální pracovník podporuje svébytnost a jedinečnost 
sociální práce a informuje o odbornosti profesionála a o rozdílnosti jeho 
postavení v porovnání s ostatními, jak je tomu např. ve státní správě, kde se 
nachází úředník a sociální pracovník.  

Proto podporujeme Variantu 1 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci vyhodnocení variant je 
předkladatelem preferovanou 
variantou varianta 1 spočívající v 
nastavení podmínek ochrany 
profesního označení 

185.  

UZS ČR 
Mgr. Petr Hanuš  

  
petr.hanus@uzs.cz 

Ing. Daniela Lusková, 
MPA  

dluskova@ddhk.cz 
Ing. Bc. Vladimír 

Vyplelík 
vladimir.vyplelik@mes

to-hranice.cz 
Jitka Vaňková 

jvankova@praha6.cz 
 
 
 

Z 

Obecné připomínky: 
Obecně lze akceptovat myšlenku potřebnosti zákona o sociálních pracovnících 
přinejmenším z toho důvodu, že je zapotřebí odstranit legislativní roztříštěnost, 
pokud jde o postavení sociálního pracovníka, které v mnoha důležitých 
oblastech není upraveno vůbec. Dnes nic nebrání tomu, aby označení „sociální 
pracovník“ mohlo být zneužito lidmi, kteří parazitují na potenciálních příjemcích 
(klientech) sociální práce. Je zde zároveň reálný předpoklad, že sociální práce 
bude celospolečensky stále potřebnější, protože v souvislosti s aktuálním děním 
si nelze nevšimnout růstu nesnášenlivosti většinové společnosti vůči jakkoliv 
znevýhodněným menšinám. Je potřeba, aby pro ně sociální pracovníci na všech 
úrovních představovali spolehlivé a garantované zázemí. Z tohoto důvodu 
podporujeme záměr přijetí zákona o sociálních pracovnících.  
připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO  
V rámci vyhodnocení variant 
ne/legislativní povahy je 
předkladatelem preferována úprava 
spočívající ve vytvoření zákona o 
sociálních pracovnících.  
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186.  UZS ČR 
  

Výběr variant předkladatelem byl podroben hodnocení z pohledu možnosti 
dosažení hlavního cíle, tj. zvyšování kvality výkonu sociální práce a její garance, 
a z hlediska věcné povahy variant a z hlediska legislativní a nelegislativní 
povahy opatření, a v souvislosti s tím na základě hodnocení z hlediska nákladů 
a přínosů. Konstatujeme, že jakákoliv nová právní úprava musí bezpodmínečně 
identifikovat náklady, které přinese zaměstnavatelům sociálních pracovníků a 
stát musí zajistit odpovídající navýšení objemu prostředků pro financování 
sociální práce v rámci všech sociálních systémů.  

AKCEPTOVÁNO 
Náklady uvádí kapitola 7.1 (str. 66-
70). 
Výkon sociální práce obecních a 
krajských úřadů a sociálních služeb 
je podpořen v rámci dotačního titulu. 
 

187.  UZS ČR 
 Z 

Připomínka k bodu 6.2. Oblast 1: Vymezení předpokladů pro výkon 
profese sociálního pracovníka str. 42 a násl. Materiálu 
Návrh:  
Podporujeme přijetí varianty č. 1 uvedené v předloženém materiálu - Nová 
úprava s podmínkou stvrzení kvalifikace formou dalšího vzdělávání části 
sociálních pracovníků s těmito připomínkami: 
- v návaznosti na zásadu zákazu retroaktivity jsou zmiňováni sociální pracovníci 
splňující odbornou způsobilosti na základě ustanovení § 110 odst. 4 písm. a) a 
b) zákona o sociálních službách; nejsou však zmíněni ti, kteří splňují odbornou 
způsobilost na základě ustanovení § 110 odst. 4 písm. c) a d) a ustanovení § 
120 odst. 12 zákona o sociálních službách. Zcela nezbytné je doplnění, jak 
bude nová právní úprava nahlížet na tyto sociální pracovníky. Pokud je 
zmiňována zásada zákazu retroaktivity (s tímto požadavkem se zcela 
ztotožňujeme), je nezbytné ošetřit i další působení těchto sociálních pracovníků. 
- v rámci této varianty je předpokládáno další (do)vzdělávání části sociálních 
pracovníků (jejichž odborná způsobilost byla uznána na základě doporučeného 
postupu MPSV 2/2008) – není jasné, zda v rámci registrace sociálního 
pracovníka bude tato registrace pouze dočasná či bude správce tohoto registru 
sledovat, zda ve stanovené lhůtě bude doplněno sociálním pracovníkem 
vzdělání (lze předpokládat, že bude nezbytné v rámci procesu registrace rozlišit 
ty sociální pracovníky, jimž bude odborná způsobilost „uznána natrvalo“, a ty, na 
něž se bude vztahovat povinnost (do)vzdělání se. 
- nutno rovněž podotknout, že bude-li povinnost (do)vzdělat uvedené sociální 
pracovníky, resp. zajistit a umožnit toto (do)vzdělání, přenášena na 
zaměstnavatele, budou vznikat zaměstnavatelům další náklady, které je potřeba 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 82 „Při hodnocení variant 
za účelem naplnění stanoveného cíle 
navrhované úpravy byla zvolena 
varianta 1, tj. úprava předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 
s podmínkou „dovzdělání“ části 
stávajících sociálních pracovníků.“ je 
změněn na „V rámci hodnocení 
variant byla předkladatelem jako 
nejvíce vhodná varianta naplňující 
ústřední cíl úpravy zvolena varianta 
1. S ohledem na výsledem 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 
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v materiálu zmínit a zajistit jejich financování. 
Zdůvodnění: 
Souhlasíme s potřebou nového definování podmínky odborné způsobilosti, 
nutno však zohlednit naše připomínky uvedené v návrhu. 
připomínka je zásadní 

188.  UZS ČR 
 Z 

Připomínka k bodu 6.2. Oblast 2: Registr sociálních pracovník str. 46 a 
násl. materiálu 
Návrh:  
Podporujeme přijetí varianty č. 1 – souhlasíme se zavedením povinného 
registru sociálních pracovníků. Současně navrhujeme výkon registru a 
souvisejících agend na krajských úřadech. 
Zdůvodnění: 
Registr je významným nástrojem pro zvýšení prestiže sociální práce jako takové 
a vede k řízení kvality výkonu sociální práce.  
Krajské úřady vedou registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého se hlásí 
změny v personálním zajištění (tedy i sociálních pracovníků) registrovaných 
sociálních služeb, úzce spolupracují i s obecními úřady (II. a III. typu) a nabízí 
se tak, aby registr vedl právě krajský úřad, když navíc i v případě MPSV se 
počítá se 14 úvazky pro tuto agendu (tzv. regionálních gestorů), tedy náklady by 
mohly být hrazeny krajům a bylo by možné lépe propojit registr sociálních 
služeb s registrem sociálních pracovníků. Je nutné zdůraznit, že MPSV je 
orgánem státní správy především s úlohou koncepční a metodickou, je 
nesystémovým řešením ukládat centrálním orgánům veřejné správy výkon 
správních agend. 
připomínka je zásadní 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
V oblasti 2 Registr sociálních 
pracovníků je v rámci vyhodnocení 
variant předkladatelem preferovanou 
variantou varianta 1, tedy povinná 
registrace sociálních pracovníků.  
„Text na str. 47 bude upraven: 
„Variantně byly jako evidenční 
subjekty navrhovány obecní úřady 
obce s rozšířenou působností a Úřad 
práce. V rámci konzultačního procesu 
nebyla řešena možnost vedení 
registru Krajskými úřady, a to z toho 
důvodu, že stejně jako u obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností 
lze spatřovat rizika v nejednotném 
postupu, v ekonomických dopadech 
do veřejných rozpočtů, v přehlcení 
agendami, které věcně s těmito 
institucemi nesouvisí a také 
s ohledem na to, že významný počet 
sociálních pracovníků je řazen v jiné 
oblasti působení (odvětvích). Výhody 
by bylo možné spatřovat 
v dostupnosti v rámci sociální práce 
v obcích a sociálních službách 
registrovaných v kraji a v určitém 
rozsahu zkušeností v rámci agendy 
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registrace sociálních služeb.“ 

189.  UZS ČR 
 Z 

K bodu 6.2. Oblast 3: Další vzdělávání sociálních pracovník str. 48 a násl. 
materiálu 
Návrh:  
Podporujeme přijetí varianty č. 1 uvedené v předloženém materiálu, která 
navrhuje specifikovat další vzdělávání rozsahem nejméně 24 hod/rok (v souladu 
se současnou právní úpravou) a navíc navrhuje definovat podmínky pro 
supervizi sociálních pracovníků v rozsahu 12 hod/rok.  
Zdůvodnění:  
Zachování současného stavu + supervize se nám jeví jako nejvhodnější řešení. 
Se supervizí máme dobré zkušenosti zejména v oblasti sebereflexe a prevence 
syndromu vyhoření. 
Zároveň uvádíme následující připomínku:  
V současné době další vzdělávání sociálních pracovníků územních 
samosprávných celků probíhá v souladu s ust. § 17 odst. 5 zák. č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
neboť sociální pracovník je zároveň úředník. Zde je vymezen časový rozvrh 
prohlubování kvalifikace v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů po dobu 
následujících 3 let (tzn. v průměru 6 dnů/rok). 
Akreditaci pro další vzdělávání dle zákona o sociálních službách uděluje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Akreditaci pro další vzdělávání dle zákona o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů uděluje Ministerstvo vnitra. 
Sociální pracovník územního samosprávného celku v současné době absolvuje 
v rámci dalšího vzdělávání minimálně 48 hod/rok. Většina vzdělávacích aktivit 
nemá akreditaci zároveň obou ministerstev, z tohoto důvodu vzdělávací aktivity 
mohou dosáhnout až 72 hod/rok, aby sociální pracovník – úředník splnil 
ustanovení obou zákonů. 
Zaměstnavatel územního samosprávného celku má se vzděláváním sociálních 
pracovníků vyšší náklady než ostatní zaměstnavatelé sociálních pracovníků. 
Tabulka č. 4 (str. 77) uvádí na vzdělávací aktivitu v průměru 1.200 Kč/8 hod. 
Praxe je však zcela odlišná, jedna vzdělávací aktivita se pohybuje mezi 1.500 
až 1.800 Kč a je poskytována v rozsahu 5 až 6 hod. 
Supervize v současné době jsou zaměřené pouze na sociální pracovníky 

AKCEPTOVÁNO 
V oblasti 3 Další vzdělávání 
sociálních pracovníků je v rámci 
vyhodnocení variant předkladatelem 
preferovanou variantou varianta 1, 
tedy 24 hod/rok další vzdělávání a 12 
hod/rok supervize. 
 
Text na str. 49 a 50 bude doplněn o: 
„Supervize jako forma dalšího 
vzdělávání je systematická odborně 
vedená činnost, jejímž cílem je 
v rámci skupinových týmových nebo 
individuálních setkání prohlubovat, 
upevňovat a doplňovat profesní 
kompetence, etickou citlivost 
pracovníků a kvalitu poskytovaných 
služeb a odborných činností. 
Odborně způsobilým supervizorem 
v sociálních službách je supervizor, 
který absolvoval magisterské 
vysokoškolské studium ve studijních 
programech humanitního nebo 
sociálního zaměření, disponuje 
šestiletou praxí v pomáhající profesi 
(ideálně sociálních službách), 
absolvoval minimálně dvouletý kurz 
supervize v rozsahu 380 hodin).“ 
 
Jak je uvedeno v textu připomínky 
MPSV není gestorem zákona č. 
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OSPOD. Supervizoři nejsou nyní připraveni na zajištění supervizí pro ostatní 
sociální pracovníky. 
Z tohoto důvodu navrhujeme, aby se na další vzdělávání sociálních pracovníků 
vztahovaly stejné podmínky.   
připomínka je zásadní 

234/2014 Sb., o státní službě ani 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
samosprávných celků. Vzhledem 
k rovnému přístupu k dalšímu 
vzdělávání sociálních pracovníků za 
účelem prohlubování jejich kvalifikace 
není možné, aby byly stanoveny 
odlišné podmínky pro určitou část 
sociálních pracovníků.  
 

190.  UZS ČR 
 Z 

Připomínka k bodu 6.2. Oblast 4: Akreditace str. 50 a násl. materiálu 
a) Akreditace v oblasti dalšího vzdělávání 

Návrh:  
Podporujeme přijetí varianty č. 1 uvedené v předloženém materiálu s tím, 
že agenda akreditace dalšího vzdělávání bude nadále ponechána MPSV.  
 
Zdůvodnění:  
Zachování současného stavu je pro nás vyhovující. 
b) Akreditace kvalifikačních vzdělávacích programů sociální práce 
Návrh: 
Podporujeme přijetí varianty č. 1 uvedené v předloženém materiálu – 
Studijní program sociální práce. Zároveň připomínkujeme, že z návrhu není 
zřejmé konkrétní řešení akreditace studijního programu, což je nutné 
dopracovat. 
Zdůvodnění:  
Akreditace studijního programu sociální práce se nám jeví jako nejvhodnější 
řešení v paralele se zákonem SR č. 219/2014, o sociální práci.  
připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
V oblasti 4a Akreditace v oblasti 
dalšího vzdělávání je v rámci 
vyhodnocení variant předkladatelem 
preferovanou variantou varianta 1, 
tedy vedení agendy akreditace 
MPSV. 
 
V oblasti 4b) Akreditace 
kvalifikačních vzdělávacích programů 
sociální práce je v rámci vyhodnocení 
variant předkladatelem preferovanou 
variantou varianta 1 studijní program 
sociální práce.  

Požadavek na konkrétní řešení 
akreditace studijního programu jde 
nad rámec zákona o sociálních 
pracovnících. Přesto k tématu 
uvádíme, že ze strany MPSV již byla 
jednání s MSMT zahájena.  
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191.  UZS ČR 
  

Připomínka k bodu 6.2. Oblast 5: Profesní postavení sociálních pracovníků 
str. 51 a násl. Materiálu 

 
UZS zaujímá k tomuto bodu neutrální stanovisko, neboť členská základna 
reprezentuje příznivce varianty 1 i varianty 2. 

Není připomínkou dle Legislativních 
pravidel vlády, čl. 5, odst. 6 

192.  UZS ČR 
 Z 

Připomínka k bodu 6.2. Oblast 6: Samostatný výkon profese str. 55 a násl. 
materiálu 
Návrh: 
Podporujeme přijetí varianty č. 1 uvedené v předloženém materiálu  –  
Úprava podmínek samostatného výkonu profese. 
Zdůvodnění:  
Podporujeme, aby jednou z možností výkonu sociální práce byl samostatný 
výkon této profese a aby byly stanoveny podmínky pro samostatný výkon této 
profese. 
připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
V oblasti 6 Samostatný výkon profese 
je v rámci vyhodnocení variant 
předkladatelem preferovanou 
variantou varianta 1, tedy úprava 
podmínek samostatného výkonu 
profese. 
 

193.  UZS ČR 
 Z 

Připomínka k bodu 6.2. Oblast 7: Pracoviště dobré praxe str. 57 a násl. 
materiálu 
 
Návrh: 
Podporujeme přijetí varianty 0 uvedené v předloženém materiálu – 
Ponechání současného stavu s tím, že dobrá praxe bude zatím šířena 
prostřednictvím jednotlivých organizací zabývajících se sociální prací. 
Zdůvodnění:  
Šíření dobré praxe je velmi potřebné, avšak s přihlédnutím k finančním nárokům 
těžko realizovatelné. 
připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Na základě písemné komunikace 
s Mgr. Hanušem následně změněn 
stav na VYSVĚTLENO 
V oblasti 7 Pracoviště dobré praxe je 
v rámci vyhodnocení variant 
předkladatelem preferovanou 
variantou varianta 1, tedy vytvoření 
pracovišť dobré praxe. Tato varianta 
je také nejvíce preferovanou 
variantou připomínkovými místy 
v rámci mezirezortního 
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připomínkového řízení.  
Text na str. 57 bude doplněn: 
„Personální zajištění pracovišť dobré 
praxe výkonu sociální práce obecních 
a krajských úřadů a sociálních služeb 
může být podpořeno v rámci 
dotačního titulu. Pro výkon profese 
specializovaného nebo 
licencovaného sociálního pracovníka 
nepostačí prokázat požadované 
vzdělání, ale je nutné rovněž ověřit, 
zda dotyčný disponuje potřebnými 
praktickými kompetencemi. 
Pracoviště dobré jsou jedním 
z nástrojů, které mají zajistit 
odpovídající kvalitu sociální práce, 
a tím mimo jiné předcházet 
případným postupům „non lege artis“, 
kdy může dojít k poškození klienta a 
následnému uplatnění nároku 
na náhradu škody vůči státu.“ 

194.  UZS ČR 
 Z 

Připomínka k bodu 6.2. Oblast 8: Profesní označení a jeho ochrana str. 59 
materiálu 
Návrh: 
Podporujeme přijetí varianty 1 uvedené v předloženém materiálu – 
Stanovení minimálních podmínek pro výkon profese. 
Zdůvodnění:  
Stanovení minimálních podmínek pro výkon profese považujeme za nutnost z 
důvodu zamezení zneužití profesního označení sociálního pracovníka/soc. 
pracovnice. 

AKCEPTOVÁNO 
V oblasti Profesní označení a jeho 
ochrana je v rámci vyhodnocení 
variant předkladatelem preferovanou 
variantou varianta 1, tedy stanovení 
minimálních podmínek pro výkon 
profese 
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připomínka je zásadní 

195.  UZS ČR 
  

Připomínka k bodu 6.2. Oblast 9: Profesní komora sociálních pracovníků 
str. 59 a další materiálu 
Stanovisko: 
UZS zaujímá k tomuto bodu neutrální stanovisko, neboť členská základna 
reprezentuje příznivce varianty dobrovolné komory i varianty bez zřízení 
profesní komory. 

Není připomínkou dle Legislativních 
pravidel vlády, čl. 5, odst. 6 

196.  UZS ČR 
 Z 

Připomínka k textu str. 5, kap. 2, str. 31, kap. 5, str. 34, kap. 6.1.1, str. 42, 
kap. 6.2, str. 43, kap. 6.2, str. 44, kap. 6.2, str. 45, kap. 6.2, str. 56, kap. 6.2, 
str. 81, kap. 8.2. 
Připomínka: Je nutné v textu lépe nastínit, jak naplňování tohoto předpokladu 
bude prokazováno před vstupem do profese a jak v jeho průběhu a kdo bude 
mít pravomoc zkoumat nenaplnění tohoto předpokladu a také za to sociálního 
pracovníka sankcionovat vyloučením z registru. 
Zdůvodnění:  
Předpoklad k profesi je mimo jiné atributy v návrhu definován také jako 
„dodržování etického kodexu“. Tento předpoklad je zcela mimo koncept 
ostatních předpokladů k profesi, je pouze deklaratorní, protože jeho naplňování 
nelze nijak ověřit před vstupem do profese. Dodržování etického kodexu je však 
podmínkou pro výkon profese, to nelze zpochybnit.   
připomínka je zásadní 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Předkladatel přistoupil k zařazení 
povinnosti dodržovat etický kodex 
v rámci předpokladů pro výkon 
profese, aby byla tato povinnost 
závazná pro všechny sociální 
pracovníky bez ohledu na oblast 
jejich působení.  
Předpoklady pro výkon profese musí 
být naplňovány nejenom před 
vstupem do výkonu profese, ale po 
celou dobu praxe.  
Text na str. 43 doplněn: „Při vstupu 
do výkonu profese bude na tento bod 
pohlíženo optikou presumpce neviny, 
tj. na sociálního pracovníka bude při 
vstupu do praxe nahlíženo jako na 
osobu, která dodržuje zásady 
etického kodexu.“ 

197.  UZS ČR 
 Z 

Připomínka k textu str. 31, kap. 5, str. 61, kap. 6.2 vydání Etického kodexu 
Připomínka: požadujeme doplnit upřesnění vydavatele etického kodexu ve 
všech relevantních variantách. 
Zdůvodnění:  
Text návrhu pracuje s informací, že Etický kodex nemůže být navržen a vydán 

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 31, bod 1 bude text doplněn o: 
„V případě, kdy nevznikne profesní 
subjekt, bude etický kodex vytvořen 
pracovní skupinou složenou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PH7Q28)



Stránka 148 (celkem 201) 

Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

nikým jiným než sociálními pracovníky, resp. profesním subjektem, avšak 
závěrečné vyhodnocení variant s profesní komorou nepočítá. 
připomínka je zásadní 

ze zástupců sociálních pracovníků z 
profesních organizací, poskytovatelů 
sociální práce, zástupců MPSV…).“ 
Na str. 61 z kontextu vyplývá, že 
etický kodex bude vytvořen profesní 
komorou, pokud varianta vzniku 
profesní komory bude v rámci 
vyhodnocení variant variantou 
preferovanou. 

198.  UZS ČR 
  

Připomínka k textu Str. 43, kap. 6.2 Využití Etického kodexu sociálních 
pracovníků ČR 
Text návrhu pracuje s myšlenkou, že do vytvoření etického kodexu bude platný 
stávající Etický kodex sociálních pracovníků ČR. Doporučujeme stávající etický 
kodex nepoužít.  
Zdůvodnění: S použitím stávajícího Etického kodexu nelze souhlasit, neboť již 
nyní jsou identifikovány jeho nedostatky.  
připomínka je doporučující 
 
 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Etický kodex sociálních pracovníků je 
považován za společný etický základ 
pro výkon této profese, a protože 
jeho dodržování je v tezích návrhů 
jedním z předpokladů pro výkon 
profese, bude do vydání nového 
etického kodexu použit aktuálně 
platný etický kodex vydaný 
Společností sociálních pracovníků. 

199.  UZS ČR 
 Z 

Připomínka k textu na str. 31, kap. 5, str. 35, kap. 6.1.2, str. 36, kap. 6.1.4, 
str. 59-64, str. 85, kap. 8.2 – kompetence profesní komory 
Připomínka: požadujeme text doplnit o řešení daných kompetencích v případě 
varianty bez profesní komory. 
Zdůvodnění: Návrh textu předpokládá uložení řady kompetencí profesní 
komoře. Tyto kompetence jsou zcela zásadní. Jedná se zejména o vydání 
etického kodexu, řešení stížností, identifikace pracovišť dobré praxe, 
doporučující stanoviska, zastupování profesních zájmů, regulace samostatné 
profese atd.  Návrhu je věnována značná část textu a poté není dostatečně 
popsáno, jak budou tyto kompetence řešeny v rámci zvolené varianty bez 
profesní komory.  
připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO   
Text str. 85 bude doplněn o: 
„Vzhledem k vyhodnocení, kdy 
preferovanou variantou je zvolena 
varianta nulová, bude kompetencemi 
navrhovanými pro předání profesní 
komoře pověřeno MPSV, přestože 
primárně jsou kompetenčním 
zákonem ministerstva zřízena pro 
koncepční a řídící činnost, nikoli pro 
výkon exekutivních agend.“   
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200.  UZS ČR 
  

Připomínka k textu str. 43 - Předpoklady pro výkon profese 
Doporučujeme text zjednodušit  
Zdůvodnění:  
Text na str. 43 vymezující návrh doplnění vzdělání u skupiny sociálních 
pracovníků je zmatečný a navíc popírající princip zákazu retroaktivity. Text je 
lépe srozumitelný na straně 44 v závěru popisu varianty 1, text na straně 43 je 
tedy nadbytečný. 
připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO 
Text je upraven v souladu 
s doporučením 

201.  UZS ČR 
  

Připomínka k textu Str. 48, kap. 6.2 
Doporučujeme text vypustit v rozsahu zdůvodnění 
Zdůvodnění:  
Text návrhu uvádí, že odbornou institucí pro realizaci a rozvoj vzdělávání bude 
MPSV. Patně jde o omyl při přípravě textu, jistě není reálné, aby MPSV 
realizovalo vzdělávání, je to zavádějící.  
připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO 
Uvedený text bude upraven 
v souladu s doporučením 

202.  UZS ČR 
 Z 

Připomínka k textu str. 51, kap. 6.2, str. 83, kap. 8.2 Studijní program 
sociální práce 
Požadujeme dopracování návrhu  
Zdůvodnění: Text návrhu je nesrozumitelný, není zřejmé, jaké řešená varianta 
přináší. Patrně má jít o komplexní a jednotné uchopení jednoho studijního 
programu pod gescí MŠMT ve spolupráci s MPSV, avšak jednoznačně o tom 
nehovoří věcný návrh ani vyhodnocení variant. 
připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 51 Oblast Akreditace 
kvalifikačních vzdělávacích programů 
sociální práce, bude doplněn o: 
„Úprava oblasti je navržena z důvodu 
komplexního a jednotného uchopení 
odborného vzdělávání sociálních 
pracovníků pod gescí MŠMT. MPSV 
jako gestor sociální práce v ČR se 
vždy (povinně) vyjadřuje k žádostem 
o akreditaci vzdělávacích programů 
pro sociální práci MŠMT.“ 

203.  UZS ČR 
  

Připomínka k textu str. 54, kap. 6.2 Specializace 
Doporučujeme dopracovat kapitolu týkající se akreditací také o nástin 
specializačních kurzů 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 50 Oblast 4a) Akreditace 
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Zdůvodnění:  
Text návrhu v souvislosti s profesním stupněm sociálního pracovníka specialisty 
hovoří o podmínce absolvování specializačního celoživotního vzdělávání se 
zkouškou. Avšak kapitola řešící akreditace celoživotního vzdělávání toto 
nezmiňuje specializační vzdělávání. 
připomínka je doporučující 

v oblasti dalšího vzdělávání bude 
doplněna o: „V souladu s návrhem na 
získání profesního postavení ve 
stupni sociální pracovník specialista a 
licencovaný sociální pracovník bude 
doplněn do seznamu témat vhodných 
pro oblast výkonu sociální práce 
specializační teoretické i praktické 
celoživotního vzdělávání.“  

204.  UZS ČR 
 Z 

Připomínka k textu str. 56,57, kap. 6.2, str. 60, kap. 6.2, str. 85, kap. 8.2 
Regulace 
Požadujeme rozpracovat myšlenku regulace tak, aby byla zřejmé, o jakou 
regulaci má jít. 
Zdůvodnění: Z návrhu textu týkajícího se dalších podmínek vystavení povolení 
k samostatnému výkonu profese není patrné, co je míněno regulací.  
Je možné, že je tím míněn zápis do ARES a státní povolení k výkonu, jak 
napovídá text předmětné kapitoly. Avšak v kapitole upravující profesní komoru 
sociálních pracovníků je jako hlavní důvod jejího zřízení uvedena „regulace pro 
oblast samostatného výkonu sociální práce – je nutné zajistit záruky a jistoty“, 
které jinak poskytuje zaměstnavatel. Vzhledem k tomu, že byla předkladatelem 
zvolena varianta bez profesní komory, je nutné tuto skutečnost promítnout do 
příslušného věcného řešení.  
připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 47 oblast 2 Registr 
sociálních pracovníků, varianta 1 
bude doplněn text: „V případě přijetí 
nulové varianty v oblasti 9 Profesní 
komora sociálních pracovníků, 
převezme zajištění záruk a jistot pro 
oblast samostatného výkonu sociální 
práce subjekt, který povede registr 
sociálních pracovníků, tedy MPSV.“   
 
Na str. 57 je doplněn text: „Z pohledu 
samostatného výkonu sociální práce 
je nutná regulace jako náhrada záruk 
a jistot, které sociálnímu pracovníkovi 
běžně poskytuje jeho zaměstnavatel. 
Tyto záruky a jistoty bude zajišťovat 
profesní komora sociálních 
pracovníků, pokud bude zvolena 
varianta jejího vzniku nebo subjekt, 
který bude vést registr sociálních 
pracovníků, tj. v souladu 
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s preferovanou variantou, MPSV.“   

205.  UZS ČR 
 Z 

Připomínka k textu str. 57, kap. 6.2, str. 85, kap. 8.2 Disciplinární opatření 
Požadujeme rozpracovat myšlenku disciplinárních opatření tak, aby bylo 
zřejmé, jak by proces disciplinárních opatření v praxi měl podle předkladatelů 
fungovat 
Zdůvodnění:  
Z návrhu textu týkajícího se dalších podmínek vystavení povolení 
k samostatnému výkonu profese není patrné pojetí disciplinárních opatření. Na 
tomto místě je to jediná zmínka o takových opatřeních ve věcné části návrhu.  
Není zejména patrné, kdo bude disciplinární opatření udělovat, protože toto je 
zpravidla kompetenci profesních komor v souvislosti s dodržováním etických 
kodexů, není jasné, jak bude věcné řešení vypadat s ohledem, že byla 
předkladatelem zvolena varianta bez profesní komory.  
připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
Oblast disciplinárních opatření bude 
rozpracována v rámci paragrafového 
znění zákona. 
V oblasti 6 je doplněn text: 
Disciplinární opatření v případě 
preferování varianty se vznikem 
profesní komory povede profesní 
komora, v případě preferování 
varianty bez vzniku profesní komory 
povede disciplinární opatření MPSV.“ 

206.  UZS ČR 
 Z 

Připomínka k textu Str. 51 - 52, 3 odst. pod nadpisem, varianta 1: Dva 
profesní stupně, 5. Profesní postavení sociálních pracovníků 
Požadujeme text upřesnit, například takto: „Od licencovaných sociálních 
pracovníků se očekává akademické vzdělání minimálně na úrovní 
magisterského studia programu sociální práce.“ 
Zdůvodnění:  
 V textu „Od licencovaných sociálních pracovníků se očekává akademické 
vzdělání minimálně na úrovní magisterského studia a ……….“ mělo být 
uvedeno, o jaké Mgr. studium se jedná. Někdo může mít např. Bc. vzdělání ve 
studijním programu sociální práce a další Mgr. vzdělání mimo studijní program 
sociální práce, např. učitelství. Domníváme se, že takto stanovené požadavky 
přinesou další zátěž na personální a provozní zajištění agendy. Taktéž si 
nemyslíme, že by vzděláním vznikali odborníci. Je to spíš naopak. Dlouholetá 
praxe a zájem o obor vytváří skutečné odborníky. 
připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
Oblast specializací byla rozvedena 
v rámci oblasti 5 Profesní růst.  
Oblast podmínek pro udělení 
specializace/licence bude detailně 
rozpracována v rámci prováděcího 
předpisu.  

207.  
ÚV ČR – VÚV 

PaedDr. A. 
Gajdůšková 

Z 
Zásadní připomínka: 
V bodě definice je uváděn jako kvalifikační předpoklad pouze studijní program 
sociální práce (část III.). Vysoké školy v ČR ale vyučují i obor sociální 

ROZPOR 
V rámci vypořádání na úrovni 
náměstků připomínkové místo 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

 
gajduskova.alena@vl

ada.cz 
 

management, jehož rozsah odpovídá uvažovanému 2. profesnímu stupni  - 
licencovanému sociálnímu pracovníkovi. Doporučujeme proto rozšířit 
potřebnou kvalifikaci pro sociální pracovníky i o obor sociální 
management. Požadované kvalifikace pro výkon činnosti a etablování profese 
musí zahrnout studijní obory, které připravují absolventy na činnost 
v upravované oblasti. 
 

mění připomínku ze zásadní na 
doporučující. 
Text na str. 51 Oblast Akreditace 
kvalifikačních vzdělávacích programů 
sociální práce, bude doplněn o: 
„Úprava oblasti je navržena z důvodu 
komplexního a jednotného uchopení 
odborného vzdělávání sociálních 
pracovníků pod gescí MŠMT. MPSV 
jako gestor sociální práce v ČR se 
vždy (povinně) vyjadřuje k žádostem 
o akreditaci vzdělávacích programů 
pro sociální práci MŠMT.“ 

„V rámci hodnocení variant byla 
předkladatelem jako nejvíce vhodná 
varianta naplňující ústřední cíl úpravy 
v oblasti 1 Profesní předpoklady 
výkonu profese sociální práce 
zvolena varianta 1, tedy definování 
nových předpokladů výkonu profese 
s povinností určené části sociálních 
pracovníků, dovzdělat se. 
S ohledem na výsledek 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
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ní 
Připomínka Vypořádání 

způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 

208.  

Kancelář prezidenta 
republiky 

Věra Čiháková 
vera.cihakova@hrad.c

z 

 

Analýzu finančních dopadů navrhované úpravy považujeme za nedostatečnou.  
Materiál sice obsahuje jednoduchou kvantifikaci budoucích výdajů na 
vzdělávání, provozní financování případně založené profesní komory (po dobu 
prvních 3 let existence) a některé nutné nové pozice ve státním aparátu, ale 
z hlediska celé problematiky budoucího financování sociální práce považujeme 
za nezbytné provedení hlubší analýzy těchto dopadů. Otázka financování 
sociální práce je pro fungování celého systému naprosto zásadní, neboť pokud 
bude sice přijat akceptovatelný relevantní zákon a nebude zcela jasné, jak a 
kdo bude tuto službu zákonem předpokládanou a regulovanou financovat, pak 
není možné očekávat jeho pozitivní dopad. 
Doporučující připomínka 

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 67 bude uveden text: „Zákon 
o sociálních pracovnících je 
koncipován jako zastřešující zákon 
pro všechny sociální pracovníky 
napříč resorty. Má charakter 
obecného zákona, tzv. lex generalis, 
nikoli zákona zvláštního, tedy lex 
specialis. Náklady zákon sám o sobě 
nepřináší. Zákon o sociálních 
pracovnících „pouze“ obecně vymezí 
strukturu odborné úrovně, 
kompetencí a garanci kvality (shodně 
např. zdravotničtí či pedagogičtí 
pracovníci). 

209.  Kancelář prezidenta 
republiky  

Jsme toho názoru, že bez současného řešení celé problematiky sociální práce 
(tj. včetně sociálního bydlení) nebude možné odpovědně stanovit strukturu, 
kvalifikaci a síť sociálních pracovníků a jejich alokaci do jednotlivých stupňů 
veřejné správy, samosprávy či privátní nebo neziskové sféry. V tomto směru 
se doporučuje materiál dopracovat. 
Doporučující připomínka 
 

AKCEPTOVÁNO 
Úprava oblasti sociálního bydlení 
přesahuje rámec „profesního 
zákona“. Přesto ve věci uvádíme, že 
oddělení Koncepce sociální práce a 
vzdělávání v této záležitosti 
spolupracuje s oddělením sociálního 
bydlení a sociálního začleňování a 
výkon sociální práce je do návrhu 
zákona začleněn jako důležitý nástroj 
úpravy. 

210.  Úřad vlády, odbor 
kompatibility  

Po stránce formální: Není připomínkou dle Legislativních 
pravidel vlády, čl. 5, odst. 6 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

 
Předkladatel splnil částečně formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 
v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

211.  Úřad vlády, odbor 
kompatibility  

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Sociální politika EU klade důraz na zlepšování životních a pracovních podmínek 
tak, aby bylo možno tyto podmínky vyrovnat a přitom udržet jejich zvýšenou 
úroveň, přiměřenou sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj lidských zdrojů za 
účelem trvale vysoké zaměstnanosti a boj proti vyloučením (čl. 151 SFEU). Za 
účelem dosažení těchto cílů EU podporuje a doplňuje činnost členských států i 
v oblasti boje proti sociálnímu vyloučení (čl. 153 odst. 1 písm. j) SFEU). 
Evropský parlament zdůrazňuje důležitou úlohu místních a regionálních 
subjektů při modernizaci, zlepšování a racionalizaci poskytování zdravotnických 
služeb a služeb sociální péče s cílem vytvořit modely, které budou dosahovat 
lepších výsledků pro jednotlivce na pracovním trhu1. 
Předloženého návrhu se v širších souvislostech dotýkají zejména následující 
předpisy práva EU v platném znění: 

 
• Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (sdělení MZV 

č. 10/2010 Sb. m. s.), která byla ratifikována rovněž Evropskou unií (celex 
32010D0048),  

• Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. února 2013 o evropském 
inovačním partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí 
(2012/2258(INI)), 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 
o uznávání odborných kvalifikací,  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 90 je doplněn o: „Obsah 
navrhované úpravy je také v souladu 
se Směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 
2005 o uznávání odborných 
kvalifikací a Směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob při zpracování osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů.“ 
  

                                            
1 Bod 12 usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. února 2013 o evropském inovačním partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (2012/2258(INI)) 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů. 

212.  Úřad vlády, odbor 
kompatibility  

Připomínky a případné návrhy změn:  
Vzhledem k obecnosti věcného záměru zákona neuplatňujeme v této fázi 
legislativního procesu z hlediska práva EU zatím žádné připomínky. 
Závěr:  
Návrh věcného záměru zákona přímo nezapracovává právo EU a není 
s právem EU v rozporu.   

Není připomínkou dle Legislativních 
pravidel vlády, čl. 5, odst. 6 

213.  

Jihomoravský kraj 
Mgr. Marek Šlapal 
slapal.marek@kr-
jihomoravsky.cz 

 

Doporučující připomínka: 
Kapitola 5 „Popis cílového stavu“, v části „Klíčová konkrétní opatření“, odrážky 
3 a 8 „oblast 10 Profesní komora sociálních pracovníků“ doporučujeme 
stanovit zákonné požadavky na výkon práce sociálních pracovníků vč. 
obecně závazných požadavků na dosažené vzdělání pro výkon sociální 
práce bez potřeby zřizovat stavovskou organizaci.  

VYSVĚTLENO 
Uvedený text uvádí, že se jedná o 
„Klíčová konkrétní opatření, která 
přispějí k naplnění ústředního cíle“. 
Skutečné naplnění úpravy věcných 
oblastí je v souladu s hodnocením 
jednotlivých oblastí, viz kapitola 8.2  

214.  Jihomoravský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Stať 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, část „Oblast 2: Registr 
sociálních pracovníků“ v odstavci začínajícím „Hlavním účelem povinné 
registrace je záruka kvality výkonu profese vůči klientům…“ doporučujeme ke 
zvážení povinnou registraci jako nástroj zajištění kvality a doporučuje využití 
jiných mechanizmů fungujících v České republice např. formou zavedení 
standardů kvality sociální práce obdobně jako je tomu u sociálních služeb či 
sociálněprávní ochraně dětí. 

VYSVĚTLENO 
Úprava sociální práce formou její 
standardizace přesahuje rámec 
„profesního zákona“. Přesto ve věci 
uvádíme, že zavedení standardizace 
je předmětem diskusí na toto téma 
v rámci přípravy koncepce rozvoje 
v oblasti výkonu sociální práce. 

215.  Jihomoravský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Stať 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, část „Oblast 2: Registr 
sociálních pracovníků“ preferujeme Variantu 2 „Nepovinný registr“.  

NEAKCEPTOVÁNO 
V rámci vyhodnocení variant věcného 
řešení byla za nejvíce vhodnou 
vyhodnocena varianta 1, i když 
s odloženou účinností ustanovení 
(str. 85, kapitola 8.3).   
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Text na str. 82 bude doplněn: „Pouze 
tato varianta řešení je způsobilá 
naplnit účel Registru sociálních 
pracovníků jako nástroje řízení 
(dohled nad odborností přehled o 
regionální dostupnosti sociální 
práce). V případě nepovinné 
registrace dle Varianty 2 nebude 
možné tuto funkci Registru sociálních 
pracovníků zajistit.“  

216.  Jihomoravský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Stať 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, část „Oblast 3: Další 
vzdělávání sociálních pracovníků“ preferujeme „Variantu 1 24 hod/rok další 
vzdělávání, 12 hod/rok supervize“ s připočtení 18 dnů povinného vzdělávání 
úředníků územních samosprávných celků do 3 let.  

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 82 a 86 
 

217.  Jihomoravský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Stať 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, část „Oblast 4: Akreditace“, 
a) Akreditace v oblasti dalšího vzdělávání“ považujeme „Variantu 1 Agendu 
spravuje MPSV“ za dostačující.   

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 83 a 86 

218.  Jihomoravský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Stať 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, část „Oblast 5: Profesní 
postavení sociálních pracovníků“ považujeme za dostačující „Variantu 1 Dva 
profesní stupně“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V rámci vyhodnocení variant je 
preferovanou variantou varianta 2, 
tedy zavedení třístupňového 
profesního postavení vzhledem 
k tomu, že v rámci třístupňového 
rozlišení bude možné reflektovat: 
 - jak možnosti specializací 
jednotlivých oblastí sociální práce 
(zpravidla dle cílových sociálních 
skupin nebo sociálních událostí), 
které se zaměřují více na znalosti a 
dovednosti odrážející příslušnou 
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praxi a aplikace právních předpisů 
v dané oblasti,  
- tak odlišení expertních přístupů 
odrážející koncepční, koordinační, 
pedagogické a jiné aktivity sociálních 
pracovníků.“ 
 

219.  Jihomoravský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Stať 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, část „Oblast 5: Profesní 
postavení sociálních pracovníků“ v odst. 3 cit: „Návrh definuje dva profesní 
stupně: a) všeobecný sociální pracovník“ považujeme označení „všeobecný“ 
za zavádějící, preferujeme označení „sociální pracovník“. 

AKCEPTOVÁNO 
Na str. 53 je uvedeno: „Sociální 
pracovník, který splnil předpoklady 
výkonu sociální práce a tuto 
vykonává, získává profesní označení 
„všeobecný sociální pracovník“ a 
při jeho užití se použije část „sociální 
pracovník“.  

220.  Jihomoravský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Stať 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, část „Oblast 6: Samostatný 
výkon profese“ preferujeme Variantu 0. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V rámci hodnocení variant byla za 
účelem naplnění ústředního cíle 
úpravy za nejvíce vhodnou 
vyhodnocena varianta 1 úprava 
samostatného výkonu sociální práce 
(str. 84). 
Tato varianta je také nejvíce 
preferovanou připomínkovými místy 
v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení. 

221.  Jihomoravský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Stať 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, část „Oblast 8: Profesní 
označení a jeho ochrana“ preferujeme Variantu 1 Stanovení minimálních 
podmínek pro výkon profese.  

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 84 a 86 
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222.  Jihomoravský kraj 
  

Doporučující připomínka: 
Stať 6.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy, část „Oblast 9: Profesní 
komora sociálních pracovníků“ preferujeme Variantu 0, bez zřízení 
profesní organizace při stanovení zákonných požadavků na vzdělání a 
předpoklady výkonu povolání sociálního pracovníka. 

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci návrhu 
preferovanou viz str. 84 a 86 
 

223.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

JUDr. Dana Tesařová 
dana.tesarova@mmr.

cz 

 

Doporučující připomínka 
V materiálu postrádáme v některých případech jasné vyhodnocení jednotlivých 
variant řešení, není zcela zřejmé, k jaké variantě se předkladatel přiklání. Toto 
lze jen nepřímo dovodit z tabulky na str. 77 a n. Doporučujeme kromě 
vyhodnocení nákladů a přínosů variant přímo uvést, k jaké variantě se 
překladatel přiklání.  

AKCEPTOVÁNO 
Uvedený požadavek obsahuje 
kapitola 8.2 str. 81-85 

224.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

Doporučující připomínka 
Oblast 1: Vymezení předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka 
Navrhujeme variantu 2. – tj. sociální pracovníci, kteří splňují předpoklady 
odborné způsobilosti podle platných právních předpisů, ale neabsolvovali 
(nestudují) studijní program v oborech sociální práce, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících, tj. nepreferujeme nutnost tzv. dovzdělávání. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 82 „Při hodnocení variant 
za účelem naplnění stanoveného cíle 
navrhované úpravy byla zvolena 
varianta 1, tj. úprava předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 
s podmínkou „dovzdělání“ části 
stávajících sociálních pracovníků.“ je 
změněn na „V rámci hodnocení 
variant byla předkladatelem jako 
nejvíce vhodná varianta naplňující 
ústřední cíl úpravy zvolena varianta 
1. S ohledem na výsledem 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 

225.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

Doporučující připomínka 
Oblast 2: Registr sociálních pracovníků 
Navrhujeme variantu 1, tj. nedoporučujeme odložení registru sociálních 
pracovníků. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V rámci vyhodnocení variant 
předkladatel preferuje variantu 1, tj. 
zavedení povinného registru 
sociálních pracovníků. Z důvodů 
uvedených v rámci hodnocení však 
předkladatel navrhuje odložení 
účinnosti ustanovení. 
 

226.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

Doporučující připomínka 
Oblast 3:  Další vzdělávání sociálních pracovníků 
Doporučujeme variantu 1, tj. nerozšiřovat počet již povinných 24 hodin za 
kalendářní rok stanovených současnou právní úpravou. 

NEAKCEPTOVÁNO  
Varianta 1 navrhuje 24 hod/rok 
dalšího vzdělávání, ale zároveň 
navrhuje rozšíření o 12 hod/rok 
supervize. 
Varianta 1 je v rámci vyhodnocení 
předkladatelem preferovanou 
variantou (str. 82 a 86).  

227.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

Doporučující připomínka 
Oblast 4:  Akreditace 
Doporučujeme variantu 1, tj. vedení agendy akreditací Ministerstvem práce a 
sociálních věcí. Ministerstvo pro místní rozvoj doporučuje členství v profesní 
komoře stanovit jako dobrovolné (viz níže). Z uvedeného důvodu tedy 
nepreferujeme variantu 2 (pověření profesní komory agendou akreditací). 

AKCEPTOVÁNO 
 V rámci vyhodnocení variant 
předkladatel preferuje také variantu 
1, tj. vedení agendy akreditace 
dalšího vzdělávání MPSV.  

228.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

Doporučující připomínka 
Oblast 5: Profesní postavení sociálních pracovníků 
Necháváme na zvážení předkladateli zvolení zavedení dvoustupňového 
(vynechání stupně „sociální pracovník specialista“) nebo třístupňového 
profesního postavení. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V rámci vyhodnocení variant je 
preferovanou variantou varianta 2, 
tedy zavedení třístupňového 
profesního postavení vzhledem 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

k tomu, že v rámci třístupňového 
rozlišení bude možné reflektovat: 
 - jak možnosti specializací 
jednotlivých oblastí sociální práce 
(zpravidla dle cílových sociálních 
skupin nebo sociálních událostí), 
které se zaměřují více na znalosti a 
dovednosti odrážející příslušnou 
praxi a aplikace právních předpisů 
v dané oblasti,  
- tak odlišení expertních přístupů 
odrážející koncepční, koordinační, 
pedagogické a jiné aktivity sociálních 
pracovníků.  

229.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

Doporučující připomínka 
Oblast 6: Samostatný výkon profese 
Doporučujeme variantu 1, tj. navržení podmínek úpravy samostatného výkonu 
sociální práce. 

AKCEPTOVÁNO  
V rámci hodnocení variant byla za 
účelem naplnění ústředního cíle 
úpravy za nejvíce vhodnou 
vyhodnocena varianta 1 úprava 
samostatného výkonu sociální práce 
(str. 84). 
Tato varianta je také nejvíce 
preferovanou připomínkovými místy 
v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení. 

230.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

Doporučující připomínka 
Oblast 7: Pracoviště dobré praxe 
Necháváme na zvážení předkladateli zvolení varianty. Předkladatel preferuje 
nulovou variantu, a to zejm. z důvodů nákladů ve vztahu ke státnímu rozpočtu. 
S ohledem na dosažení cíle navrhované úpravy by podle našeho názoru byla 
varianta 1 významným prvkem řízení kvality výkonu sociální práce. 

VYSVĚTLENO 
V rámci hodnocení variant byla za 
účelem naplnění ústředního cíle 
úpravy za nejvíce vhodnou 
vyhodnocena varianta 1 vytvoření 
pracovišť dobré praxe (str. 84 a 86). 
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mínka 
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ní 
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231.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

Doporučující připomínka 
Oblast 8: Profesní označení a jeho ochrana 
Doporučujeme variantu 1 – vymezení podmínek, za kterých může být nabyto a 
používáno profesní označení „sociální pracovník/sociální pracovnice“ a 
nastavení podmínek ochrany tohoto označení. 

AKCEPTOVÁNO 
Tato varianta je v rámci vyhodnocení 
variant preferovanou variantou viz str. 
84 a 86 

232.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

Doporučující připomínka 
Oblast 9: Profesní komora sociálních pracovníků 
Necháváme na zvážení předkladateli zvolení varianty. Je třeba důkladně zvážit 
potřebu vzniku profesní komory v případě dobrovolného členství.  

Není připomínkou dle Legislativních 
pravidel vlády, čl. 5, odst. 6 

233.  

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Ing. Miloslav Kala 
miloslav.kala@nku.cz 

Lenka Potůčková 
lenka.potuckova@nku

.cz 

 

Doporučující připomínka k části 6.2 oblasti 2 Registru sociálních 
pracovníků 
V části materiálu týkajících se registru sociálních pracovníků (str. 46 až 48) není 
podrobněji popsán a vysvětlen způsob vytvoření, financování registru sociálních 
pracovníků a jednoznačná odpovědnost za jeho provoz a správu. Poukazujeme 
rovněž na některé nesrovnalosti v textu, např. v prvním odstavci na straně 47, 
ze kterého lze dovodit, že registr již existuje (viz text „Registr je ve svých 
vybraných částech…“), z dalšího textu naopak vyplývá, že by měl být teprve 
vytvořen. 

AKCEPTOVÁNO 
Způsob vytvoření a financování 
registru je popsán na str. 82.  
Text na str. 46 bude doplněna o text: 
„Z hlediska dosažení cíle je povinný 
registr sociálních pracovníků 
(varianta 1) významným prvkem 
řízení kvality výkonu sociální práce. 
Vytvoření registru bude nastaveno 
prostřednictvím systémového 
projektu.“  

Text na str. 47 bude upraven 
následovně: „MPSV náznakově tuto 
agendu částečně vykonává již dnes, 
když vydává stanovisko ke splnění 
kvalifikace, ovšem ve většině případů 
v situaci, kdy není jednoznačné, 
že absolvovaný obor je dle zákona 
o sociálních službách dostačující 
k naplnění předpokladu pro výkon 
sociální práce.“ 

234.  Nejvyšší kontrolní  Doporučující připomínka ke kapitole 8. oblasti 2 Registru sociálních AKCEPTOVÁNO 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

úřad pracovníků 
V návaznosti na předchozí připomínku je v kapitole 8 „Vyhodnocení variant“ v 
oblasti 2 na straně 82 uvedeno, že variantu 1 - zavedení povinného registru 
sociálních pracovníků je nutné odložit z hlediska nákladů ve vztahu ke státnímu 
rozpočtu. Toto vyhodnocení však není bez dalšího bližšího vysvětlení zcela 
jasné. 

Text na str. 82 je upraven 
následujícím způsobem: „Nicméně 
z hlediska nákladů souvisejících 
s vytvořením registru ve vztahu ke 
státnímu rozpočtu je nutné aplikaci 
této varianty (účinnost ustanovení) 
odložit a tento nástroj, včetně jeho 
řízení, nastavit prostřednictvím 
systémového projektu. Časové 
vymezení odložení vzniku registru je 
navrhováno v délce maximálně 18 
měsíců od účinnosti zákona o 
sociálních pracovnících.“ 

235.  Nejvyšší kontrolní 
úřad  

Doporučující připomínka ke kapitole 7.1 a k tabulkám č. 3 a 4 
Upozorňujeme, že kapitola 7.1, která je nazvaná „Náklady variant řešení“ se 
náklady variant jednotlivých řešení nezabývá. Tabulka č. 3 „Náklady“ na 
stranách 68 a 69, která má zobrazovat náklady variant řešení pouze uvádí 
vybrané druhy nákladů, nikoli náklady jako celek v jednotlivých variantách. 
Některé údaje z tabulky č. 3 jsou dále do jisté míry převzaty do tabulky č. 4 
„Vyhodnocení nákladů a přínosů variant“ na straně 77. Tabulka č. 4 nicméně 
například již nezohledňuje náklady na pořízení budovy související se vznikem 
profesní komory ve výši 100 mil. Kč a na vybavení nábytkem, PC technikou ve 
výši 495 tis. Kč (oblast 9). Doporučujeme údaje v tabulkách sjednotit a uvést v 
nich pouze skutečné náklady. 

AKCEPTOVÁNO 
Tabulky sjednoceny. 

236.  Nejvyšší kontrolní 
úřad  

Doporučující připomínka ke kapitole 7.2 a tabulce č. 4  
Tabulka č. 4 na stranách 77 až 80 materiálu označuje přínosy a náklady u 
jednotlivých oblastí symboly. Není však zřejmé, podle jakého kritéria byla daná 
oblast ohodnocena až přínosem „+++“ (str. 77 a 78). V kapitole 7.2 je u 
hodnocení přínosů uvedeno, že byly využity symboly plus a mínus, přičemž 
jejich počet vyjadřuje rozsah přínosu vzhledem k naplnění hlavního cíle. Míra 
naplnění hlavního cíle však z žádného popisu není zřejmá. 

AKCEPTOVÁNO  
V rámci textu na str. 81-85 jsou 
v rámci hodnocení jednotlivých 
variant doplněny negativní dopady a 
pozitivní přínosy, za které byly 
v tabulce na str. 77-80 přiděleny 
symboly + a - 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

237.  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Mgr. Vít Zvánovec 
legislativa@uoou.cz 

 

 

Na p. 5 se slova „formou svobodného povolání“ zrušují. 

Odůvodnění: V úvodu dokumentu jsou definovány cíle. Forma svobodného 
povolání však není cíl, ale prostředek. 

AKCEPTOVÁNO 
Text na str. 5 je přeformulován: 
„Regulace dostupnosti a garance 
kvality sociální práce (prostřednictvím 
nástroje řízení procesu z úrovně 
MPSV, především v podobě registru 
sociálních pracovníků) a v definování 
podmínek výkonu sociální práce 
formou svobodného povolání 
(prostřednictvím opatření 
spočívajících v registraci sociálních 
pracovníků, jejich celoživotním 
vzdělávání, akreditaci dalšího 
vzdělávání a studijního programu 
sociální práce, v možnosti profesního 
růstu sociálních pracovníků a v rámci 
ustavení vzniku profesní komory, 
v nastavení podmínek samostatného 
výkonu profese a ve vzniku pracovišť 
dobré praxe, ve zjišťování potřeb 
sociálních pracovníků a sociální 
práce).  

238.  
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

 
Z 

Na pp. 5 a 6 je nezbytné opravit definice. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Je možné definovat sociální práci. Je možné definovat sociálního 
pracovníka. Není však možné v sociální práci odkazovat na sociálního 
pracovníka a u sociálního pracovníka na sociální práci. To je definice kruhem. 
ÚOOÚ se přiklání k tomu, aby výchozí definicí byla sociální práce a sociální 
pracovník byl definován odvozeně jako ten, kdo ji vykonává. 

„Klient sociální práce“ je nevhodný termín. Klient je latinský výraz pro zákazníka 
a u sociální práce je dosti nevhodné používat soukromoprávních výrazů. Místo 
toho je vhodnější mluvit o „uživatelích“. 

AKCEPTOVÁNO 
Definice sociální práce na str. 5 je 
nahrazena: „Sociální práce je 
odborná profese, jejíž náplní jsou 
činnosti vedoucí ke zlepšení kvality 
života jednotlivých lidí, rodin, 
komunity a celé společnosti. Chrání a 
podporuje lidskou důstojnost. 
 
Definice sociálního pracovníka na str. 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

6 je nahrazena: „Sociální pracovník je 
kvalifikovaný pomáhající 
odborník/profesionál, který svou 
činností uskutečňuje smysl a účel 
sociální práce. Charakter a rozsah 
odborných činností vykonává 
v souladu s rozsahem odborné 
kvalifikace, kterou získal 
absolvováním vyššího odborného 
nebo vysokoškolského studia 
akreditovaném pro sociální práci.“ 
NEAKCEPTOVÁNO 
Na základě písemného sdělení ze 
dne 14. 3. 2016 ÚOOÚ od části 
připomínky ustupuje. 
Na pojem klient sociální práce lze 
nahlížet několika výklady. Jedním 
z nich je pojetí „zákazníka“. V rámci 
návrhu věcného záměru zákona o 
sociálních pracovnících je tento 
pojem navržen v souladu s výkladem, 
který pojem odvozuje z latinského 
„cliens“. Na pojem klient je nahlíženo 
jako na chráněnce svého patrona. 
Text je doplněn v kapitole 2, str. 8. 
 

239.  
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

 
 

Na pp. 18 a 19 se slovo „spolek“ nahrazuje slovem „svaz“. 

Odůvodnění: Spolek se německy řekne Verein. Verband je česky svaz. 
Výhodou německé právní terminologie je, že té české odpovídá prakticky 1 : 1, 
protože česká je na ní založena a vychází z ní. 

AKCEPTOVÁNO 
Text je upraven v rámci doporučení 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

Rovněž tak je nevhodné hovořit o národním spolku, když v originále je 
„rakouský“. Rovněž by se měly zohlednit genderové aspekty. Slova „der 
Sozialarbeiter-innen“ znamenají „sociálních pracovníků a pracovnic“. 

240.  
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

 
Z 

Registr sociálních pracovníků, pp. 28, 30–3, 44–8 a 82, se zrušuje. Tato 
připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Cíl sledovaný MPSV je ilusorní, a to jak ve variantě 1 – povinný 
registr, tak ve variantě 2 – nepovinný registr. Cíl sledovaný MPSV nejlépe 
naplní sjednocení regulace jednotlivých typů sociálních pracovníků, aby na ně 
byly kladeny stejné požadavky. Německé korporativní tradice jsou do českých 
podmínek nepřenositelné. 

Jak ukázalo živnostenské podnikání po zrušení cechů, stát v garanci kvality 
poskytovaných výrobků či služeb selhává a je nucen přijímat ad hoc opatření v 
těch oblastech, kde je poškozování spotřebitele masivní, např. u tzv. „šmejdů“. 
Selhání státu je systémové: Stát nemá dostatek informací, aby rozhodl, který 
poskytovatel je kvalitní a který ne, a to dokonce ani v rozsahu minimálně možné 
záruky kvality. Proto je registr sociálních pracovníků nutné odmítnout jako 
koncept, a to i v případě nepovinného registru. Reputační agentury mají být 
soukromoprávní. Jedině ty mají dostatek nástrojů na vyhodnocování kvality 
poskytovatelů. Zřízení registru sociálních pracovníků je tedy neúčelné 
vynakládání veřejných zdrojů. 

ROZPOR 
V rámci vypořádání na úrovni 
náměstků připomínkové místo 
mění připomínku ze zásadní na 
doporučující. 
V oblasti 2 Registr sociálních 
pracovníků je v rámci vyhodnocení 
variant preferovanou variantou 
vytvoření povinného registru 
sociálních pracovníků. Tato varianta 
je také nejvíce preferovanou 
připomínkovými místy v rámci 
mezirezortního připomínkového 
řízení.  
Jelikož v oblasti 9 (profesní komora) 
je předkladatelem preferována nulová 
varianta, neexistoval by při nulové 
variantě v oblasti registru sociálních 
pracovníků nástroj řízení kvality.  

241.  
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

 
Z 

Na pp. 42, 44–5 a 56 se slova „plná svéprávnost, bezúhonnost“ zrušují. Tato 
připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Předkladatel zde bez hlubší úvahy přebírá stávající úpravu. Proč 
však musí být sociální pracovník plně svéprávný, ačkoliv je jinak zdravotně 
způsobilý? Předloha mlčí. 

Co se týká bezúhonnosti, je nutno čelit hypertrofii tohoto požadavku. ÚOOÚ se 
domnívá, že toto má řešit trest zákazu činnosti; vycházet z nezahlazeného 
odsouzení je dvojí trestání. 

AKCEPTOVÁNO 
Pojem svéprávnost uvedený na str. 
34, 42-45, 56 a 81 bude odstraněn.     
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Pojem bezúhonnost je vzhledem 
k náročnosti zavedení systémového 
opatření spočívajícího v udělování 
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ní 
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zákazu činnosti ponechán.    
Na základě písemného sdělení ze 
dne 14. 3. 2016 ÚOOÚ od části 
připomínky ustupuje.  

242.  
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

 
 

Na p. 44 se slova „této normy“ nahrazují slovy „tohoto právního předpisu“. 
Odůvodnění: Právní norma je jedno pravidlo chování. Právní předpis však 
právních norem obsahuje mnoho. 
 

AKCEPTOVÁNO 
Je provedena úprava textu v souladu 
s doporučením.  

243.  
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

 
 

Na p. 57 je rozdíl mezi živností a svobodným povoláním třeba přepracovat. 

Odůvodnění: Úvodem je třeba připomenout, že francouzsky se živnost řekne 
profession a že ustálený překlad hry G. B. Shawa Mrs. Warren’s Profession je 
Živnost paní Warrenové. Rozdíl mezi živností a svobodným povoláním není 
tedy tak velký, jak zdůrazňuje předloha. Cílem i svobodného povolání je tvorba 
zisku; jinak by se jeho vykonavatel neuživil. 

Rovněž je nutno odmítnout thesi, že sociální práce je veřejný zájem. To by 
musela být postátněna, obdobně jako třeba základní školství. Sociální práce je 
naopak typický soukromý zájem uživatele. To, že stát má zájem na jeho kvalitě 
se odráží v regulaci nebo správním dozoru, ale zájem na sociální práci zůstává 
soukromý. 

AKCEPTOVÁNO 
Úprava textu na str. 57: „Sociální 
práce je svým charakterem není 
prioritně směřována ke generování 
zisku, ale na obecné úrovni je 
realizována za účelem veřejných 
zájmů v oblasti sociální ochrany 
obyvatel, a zároveň vyžaduje 
pravidelné každoroční ověřování 
dodržení podmínek pro výkon 
činnosti (naplňování podmínky 
celoživotního vzdělávání a supervize) 
za účelem ochrany soukromých 
zájmů klientů sociální práce.“  
Podtržením označená část bude 
doplněna.  

244.  
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

 
Z 

Oblast 9 na p. 59 sq. je nezbytné přepracovat. Variantu 2 je nezbytné 
odmítnout. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Každá komora je z definice profesní. Od ČAK až po ČLK. Uvádět 
tento přívlastek je tedy nadbytečné, jako název postačí „Komora sociálních 
pracovníků“ (KSP). 

„Samosprávná nepolitická organizace“ je vágní a nic neříkající vymezení. KSP 

AKCEPTOVÁNO 
Název profesní komory uvedený na 
straně 59 je upraven následovně: 
„Česká komora sociálních 
pracovníků“ 
Str. 73-74: Varianta 2 a na základě 
mezirezortního připomínkového 
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má ve skutečnosti být veřejnoprávní korporací, a to profesní samosprávy. Bez 
nuceného členství se o profesní samosprávu nejedná, nýbrž o pouhý spolek, 
který by zákonem regulován být neměl. 

Tvrzení: „stát uděluje, resp. deleguje na ni některé kompetence v oblasti správy 
profese“ je sporné. Spíše lze mít za to, že působnost a pravomoc komor je 
originární, tj. od státu neodvozená. 

Integrální součástí regulace KSP musí být státní dozor nad KSP prostřednictvím 
MPSV. 

řízení doplněná varianta 3 jsou 
doplněny o: „Model komory 
s dobrovolným členstvím je převzat 
na základě modelu, který je obsažen 
v zákoně č. 301/1992 Sb., o 
Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České 
republiky, ve znění pozdějších 
předpisů.“  
V návaznosti na uvedenou změnu 
bude text na str. 85 doplněn: 
„Z hlediska dosažení cíle je vznik 
profesní komory ze zákona 
významným prvkem řízení kvality 
výkonu sociální práce, který má 
žádoucí systémové pozitivní přínosy, 
jelikož na spolek sociálních 
pracovníků nelze delegovat stejně 
široký rozsah kompetencí v rámci 
veřejnoprávní funkce.“   
 
Na str. 59 je text: „Profesní komora je 
samosprávnou nepolitickou 
organizací sdružující sociální 
pracovníky, kteří vykonávají svou 
profesi na území České republiky.“ 
nahrazen textem: „Profesní komora je 
samosprávnou veřejnoprávní 
korporací sdružující sociální 
pracovníky, kteří vykonávají svou 
profesi na území České republiky.“  

A dále: „Pokud stát pověří profesní 
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komoru či spolek sociálních 
pracovníků výkonem některých 
kompetencí, vykonává nad touto 
činností dozor prostřednictvím 
MPSV.“ 

245.  
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

 
Z 

Bod 7.3.6 – Zhodnocení současného stavu a dopadů ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů – je nezbytné přepracovat, pp. 71–2. Tato 
připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Smyslem DPIA není vyhodnotit soulad se zákonem o ochraně 
osobních údajů, neboť ten se rozumí sám sebou. Smyslem DPIA je popsat a 
vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. 

K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, 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 

AKCEPTOVÁNO 
Text kapitoly 7.3.6 bude upraven: 
„Zpracování osobních údajů bude 
nově realizováno v rámci registru 
sociálních pracovníků, členství 
v profesní komoře (pokud bude 
ustanoven její vznik), v rámci 
profesního růstu a pracovišť dobré 
praxe.    
V rámci uvedených agend budou 
shromažďovány identifikační údaje 
sociálních pracovníků (jméno, 
příjmení, datum narození), typ 
a stupeň ukončeného vzdělání, 
profesní postavení, informace 
o zaměstnavateli a poměru 
sociálního pracovníka k němu.  Dále 
se jedná o dokládání zdravotní 
způsobilosti, bezúhonnosti, podávání 
žádostí a vedení dokumentace. 
Všechny uvedené agendy jsou 
neveřejné, mimo registru sociálních 
pracovníků. Tento je veřejný ve svých 
vybraných částech a zpřístupněný 
formou webové aplikace pod názvem 
„Registr sociálních pracovníků ČR“. 
Ve veřejné části registru budou 
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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; 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 osobních údajů a jiného zákona 
obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

uvedeny identifikační údaje 
sociálních pracovníků (jméno, 
příjmení), informace o zaměstnavateli 
a poměru sociálního pracovníka 
k němu, profesní postavení.  

Nová úprava uvedených oblastí 
nenavazuje na jiné existující ani na 
souběžně zakládané zpracování 
osobních údajů. Pouze v případě, že 
by v rámci hodnocení byly 
preferovány varianty vytvoření 
profesní komory s povinným 
členstvím a tato by byla pověřena 
vedením registru sociálních 
pracovníků, došlo by k synergickému 
efektu.  
Lhůta pro uchování údajů činí 10 let. 
Veškeré údaje jsou aktualizovány 
v souladu se změnami na straně 
sociálních pracovníků.  
Případná rizika jsou při dodržování 
povinností vyplývajících ze správního 
řádu a zákona o ochraně osobních 
údajů přiměřeně kompenzována.  

246.  Pardubický kraj  BEZ PŘIPOMÍNEK  

247.  Ministerstvo dopravy  BEZ PŘIPOMÍNEK  

248.  Ministerstvo 
zahraničních věcí  BEZ PŘIPOMÍNEK  

249.  Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže  BEZ PŘIPOMÍNEK  
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250.  NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

251.  

Asociace komunitních 
služeb 

v oblasti péče o 
duševní zdraví 
Mgr. Aleš Lang 

bona.ales.lang@gmail
.com 

 

 

oblast 2) Registr sociálních pracovníků - povinně vedený a zveřejňovaný na 
MPSV, nevidíme užitečnost (popisované výhody nezaručí), zbytečně drahé, 
administrativně zatěžující a další kontrolní prvek zasahující do "svobody", 
resp. soukromí osob (sociálních pracovníků), možnost duplicity s "registrací" v 
profesní komoře a tím navýšení další administrativní, byrokratické atd. zátěže 

V rámci vyhodnocení variant věcného 
řešení za nejvíce vhodnou 
vyhodnocena varianta 1, i když 
s odloženou účinností ustanovení 
(str. 85, kapitola 8.3).   

252.  

Asociace komunitních 
služeb 

v oblasti péče o 
duševní 

 

oblast 5) Profesní postavení sociálních pracovníků  

jakkoli se nám zdá možnost profesního růstu a diverzifikace sociálních 
pracovníků srozumitelná, zdá se nám, že aplikovatelnost do praxe bude obtížná 
a nebude v praxi přinášet požadovaný efekt..., zaměstnavatelé nakonec stejně 
budou vybírat pracovníky (snad) podle jiných kritérií než je dosažení úrovně 
vzdělávání či kvalifikace (+ nám není jasná provázanost či souvislost s 
možnostmi získání akademického vzdělání - DiS., Bc., Mgr. PhD. atd., tato 
oblast se nám zdá v návrhu vůbec chybí, nebo jsme jí přehlédli a měla by také 
být bráno při diverzifikaci sociálních pracovníků v potaz) 

Text na str. 83 „Vzhledem k tomu, že 
v případě volby dvoustupňového 
profesního růstu by nebyl dostatečně 
podpořen růst sociálních pracovníků 
z hlediska praxe, individuálních 
potřeb klientů sociální práce a 
specifik jednotlivých oblastí výkonu, 
byla zvolena varianta 2, tedy 
třístupňové profesní postavení 
umožňující větší diverzifikaci názorů.“ 
bude nahrazen „Vzhledem k tomu, že 
v rámci třístupňového rozlišení bude 
možné reflektovat: 
 - jak možnosti specializací 
jednotlivých oblastí sociální práce 
(zpravidla dle cílových sociálních 
skupin nebo sociálních událostí), 
které se zaměřují více na znalosti a 
dovednosti odrážející příslušnou 
praxi a aplikace právních předpisů 
v dané oblasti,  
- tak odlišení expertních přístupů 
odrážející koncepční, koordinační, 
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pedagogické a jiné aktivity sociálních 
pracovníků, byla zvolena varianta 2, 
tedy třístupňové profesní postavení.“ 

253.  

Česká asociace 
streetwork 

Jakub Šlajs, 
slajs@streetwork.cz 

 

Předkládaný materiál Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících si na 
mnoha místech protiřečí a je nekonzistentní. Například multioborový přístup 
tematizuje různými druhy sociálních pracovníků, nikoli za hranice sociální práce, 
vymezené zájmem o důstojnost člověka, kdy by o multioborovém přístupu bylo 
možné diskutovat. To, zda alespoň jedna navrhovaná varianta většiny 
vytčených cílů naplní očekávání sociálních pracovníků (a jejich klientů) je 
diskutabilní. Pro sociální pracovníky bude znamenat převážně omezení a 
komplikace. To, že se přes 20 úředníků na MPSV se bude zabývat registrací, 
metodikou a etikou profese nepřinese autonomii a respekt ani uvnitř profese. 
Členství v profesní 
komoře, která by ambice mohla za určitých podmínek naplnit, bude dobrovolné. 
Text se opírá o příklady ze zahraničí, které jsou ale nedávno implementované 
(r. 2014 ve Slovenské republice) a na kterých jsou např. vystavěna tvrzení o 
financování orgánu komory v prvních 5ti letech. 

Není připomínkou dle Legislativních 
pravidel vlády, čl. 5, odst. 6 
 
 „Při hodnocení variant byla v oblasti 
9 (profesní komora) předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků. 
 
 

254.  
Česká asociace 

streetwork 
 

 

Návrh změny definice sociální práce 
Na místo: 
Sociální práce je odborná profese, která chrání a podporuje lidskou důstojnost a 
je vykonávána sociálním pracovníkem. K výkonu činnosti sociálního pracovníka 
jsou potřebné znalosti a praktické dovednosti, které sociální pracovník získal 
absolvováním vyššího odborného nebo vysokoškolského studia ve studijním 
programu sociální práce. 
Má být: 
Sociální práce je odborná profese, jejíž náplní jsou činnosti vedoucí ke zlepšení 
kvality života jednotlivých lidí, rodin, komunity a celé společnosti. Chrání a 
podporuje lidskou důstojnost. 

Definice sociální práce na str. 5 je 
nahrazena: „Sociální práce je 
odborná profese, jejíž náplní jsou 
činnosti vedoucí ke zlepšení kvality 
života jednotlivých lidí, rodin, 
komunity a celé společnosti. Chrání a 
podporuje lidskou důstojnost. 

255.  
Česká asociace 

streetwork 
 

 

Sociální pracovník a asistent sociální práce 
Nesouhlasíme s pojetím, že sociální pracovník nebude moci mít svého asistenta 
sociální práce a že tito asistenti budou beztak vykonáváni nekvalifikovanou 
pracovní silou, což nepovede ke zvýšení kvality výkonu sociální práce a toho, 
co se občany od sociální práce očekává. Navrhujeme dopracovat pojem 

Pojem asistent sociálního pracovníka 
vypracován nebude. Zákon o 
sociálních pracovnících se vztahuje 
k regulaci profese prostřednictvím 
úpravy povinností a práv sociálních 
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asistent sociální práce a stanovit kvalifikační požadavky na výkon sociální práce 
pod dohledem sociálního pracovníka. V režimu sociálních služeb je toto 
upraveno systémem pracovníků v sociálních službách. S rozvojem sociální 
práce, jako svobodného povolání, které zákon předpokládá, je třeba ukotvit 
praxi uceleně. 
a. Registrace sociálního pracovníka - Je nepřijatelné hlásit každou změnu 
zaměstnání. 
b. Průběžné vzdělávání - Je nepřijatelné, aby i sociální pracovník na 0,1 
úvazku, měl povinnost se z fondu pracovní doby, musel vzdělávat 48 hodin 
ročně, měl 12 hodin supervize a 8 hodin samo-vzdělání. Vzdělávání musí 
odpovídat úvazku. 

pracovníků. 
 
Změny musí být evidovány, aby 
registr disponoval aktuálními a 
validními daty.  
 
Podrobnosti naplňování podmínky 
dalšího vzdělávání budou upřesněny 
prováděcím předpisem.  

256.  
Česká asociace 

streetwork 
 

 

Klient sociální práce 
Navrhujeme změnu a rozšíření uchopení klienta, resp. situací, ve kterých se 
nachází. Navrhujeme rozčlenit, že to typické, co určuje klienta sociální práce na 
obtížnou, nepříznivou a krizovou situaci. 
Tedy namísto: 
Klientem sociální práce je jedinec, rodina, skupina či komunita, jejichž 
způsobilost k přirozenému sociálnímu uplatnění je nebo může být ohrožena 
nepříznivou sociální situací. Tuto situaci klient není schopen zvládnout vlastními 
silami, a proto využívá odborné činnosti sociální práce na základě svého 
dobrovolného rozhodnutí nebo úřední povinnosti, a to bezplatně nebo za 
úhradu. 
Má být: 
Klientem sociální práce je jedinec, rodina, skupina či komunita, jejichž 
způsobilost k přirozenému sociálnímu uplatnění je nebo může být ohrožena 
obtížnou, nepříznivou nebo krizovou sociální situací. Odborné činnosti sociální 
práce využívá na základě svého dobrovolného rozhodnutí nebo úřední 
povinnosti, a to bezplatně nebo za úhradu. 

Finální verze definice pojmu klient 
bude obsahem paragrafového znění 
zákona o sociálních pracovnících.  
 
 

257.  
Česká asociace 

streetwork 
 

 

Obtížná situace klienta (jedinec, rodina, skupina, komunita) je typická tím, že 
klient nežádá, aby mu sociální práce byla poskytována. Jeho situace se 
vyznačuje tím, že existuje nějaká okolnost, která je vnímána jako negativní, 
která však u klienta není spojena s představou změny a tak je sociální práce 
poskytována z jiného důvodu – na zakázku někoho jiného. 
S klientem se pak často pracuje na transponované zakázce typu: „Jak to udělat, 

Definice pojmu navazuje na návrh 
definice pojmu klient. Finální verze 
definice pojmu klient bude obsahem 
paragrafového znění zákona o 
sociálních pracovnících.  
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abych měl od OSPOD klid“. Konkrétní užití pojmu bychom doporučovali pro 
situace, ve kterých se nacházejí nedobrovolní klienti, odsouzení do VTOS, nebo 
naopak ohrožená mládež, která využívá 
kontaktní práci. 
Návrh: 
Obtížná sociální situace je způsobena okolností, která může ohrožovat nebo 
ohrožuje klientovu důstojnost, není však u klienta spojena s představou změny. 

 

258.  
Česká asociace 

streetwork 
 

 

nepříznivou sociální situaci – definovanou ZSS  
Nepříznivá sociální situace je definovaná již § 3 ZSS. Sociální práce na 
nepříznivou sociální situaci však pohlíží jinak, komplexněji. Obtížná situace 
graduje, objevuje se představa změny a je formulována žádost klienta. V 
nepříznivé sociální situaci klienta je obsažena i klientova představa změny, je 
formulována žádost o pomoc, dána nabídka, uzavřena zakázka. Nutno dodat, 
že takto je to zcela aplikovatelné je pro klienty sociálních pracovníků v 
sociálních službách. 
Návrh: 
Nepříznivá sociální situace je způsobena ztrátou schopnosti svou situaci řešit, 
ohrožuje nebo může ohrožovat klientovu důstojnost a je poskytována na žádost 
klienta 

Definice pojmu navazuje na návrh 
definice pojmu klient. Finální verze 
definice pojmu klient bude obsahem 
paragrafového znění zákona o 
sociálních pracovnících.  
 

259.  
Česká asociace 

streetwork 
 

 

krizovou situaci 
Krizová situace je obsažena v rámci § 3 ZSS. Jde však opět zploštění úrovně, 
kterou se sociální pracovník zabývá. Klient v krizové situaci je pro sociální práci 
typický tím, že sociální práce je poskytována bezprostředně k probíhající krizi, 
která ohrožuje jeho život nebo zdraví. Je příznačné, že každá nepříznivá 
sociální situace může gradovat až do krizové situace. 
Návrh: 
Krizová sociální situace ohrožuje klientovu důstojnost a je způsobena 
přechodnou ztrátou schopnosti svou situaci řešit, přičemž je ohrožen život nebo 
zdraví klienta 

Definice pojmu navazuje na návrh 
definice pojmu klient. Finální verze 
definice pojmu klient bude obsahem 
paragrafového znění zákona o 
sociálních pracovnících.  
 

260.  
Česká asociace 

streetwork 
 

 

Profesní komora (PKSP) 
Máme pochybnosti, že PKSP bude nositelem „všeobecně respektovaného 
odborného a etického stanoviska“, pokud bude dobrovolnou organizací, bez 
faktických kompetencí, kdy etické otázky bude paralelně řešit registrační orgán 

„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
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sociálních pracovníků MPSV. Navrhovaná dvojkolejnost je ku škodě sociálním 
pracovníkům a zejména jejich klientům. Navrhujeme dopracovat do části č. 6 
věcného záměru zákona varianty, kdy oblasti 2: Registr sociálních pracovníků, 
3: Další vzdělávání sociálních pracovník, 4: Akreditace, 6: Samostatný výkon 
profese, 7: Pracoviště dobré praxe a pro oblast 8: Profesní označení a jeho 
ochrana byly spravovány v přenesené působnosti Českou profesní komorou 
sociálních pracovníků ČR. 
Tyto varianty nejsou zpracovány, přesto, že si předkladatel vykl za cíl „udržet či 
zvýšit kvalitu výkonu sociální práce, garantovat klientům kvalitu sociální práce a 
zároveň přispět k uznání profesního postavení sociálních pracovníků, stejně 
jako zatraktivnit tuto profesi pro budoucí 
sociální pracovníky.“ Dále navrhujeme vypustit oblast 5: Profesní postavení 
sociálních pracovníků jako neúčelnou. Bez uvedených variant není možné se 
pokusit naplnit ambici „uznání profese sociální práce a profesní autonomie“. 
Ambice sjednocení podmínek a postupů také bez takových opatření nemůže být 
naplněna, navíc tu, v obci sociálních pracovníků, panuje spíše protichůdná 
tendence metodiky sociální práce i pracovní postupy specializovat. Právě tyto 
specializované přístupy je třeba eticky problematizovat a svébytně se k nim 
vyjadřovat, vytyčovat jim jejich roly, hranice a institucionalizovat je. 

pracovníků. 
 

V rámci oblasti 6 (samostatný výkon 
profese) byla za nejvíce vhodnou 
směrem k naplnění ústředního cíle 
úpravy zvolena varianta 1, tedy 
úprava podmínek samostatného 
výkonu profese viz str. 83-84   

 
 
 

261.  

Konfederace 
sociálních služeb 
Kalvoda Hynek 

hynek.kalvoda@obca
nskeporadny.cz 

 

K věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících: kromě toho, že považuji 
ve své analytické úrovni tento materiál za velmi zdařilý, bych rád podpořil v části 
- "Oblast 9: Profesní komora sociálních pracovníků" variantu č. 2 s tím, že 
po jednom roku či dvou letech bude tato varianta zhodnocena a dále bude 
posouzeno, zda se pro budoucí úpravu profese sociálních pracovníků hodí lépe 
tato varianta či např. varianta č. 1 stávající podoby věcného záměru zákona. 
Profesní komoru sociálních pracovníků považuji za velmi podstatnou část 
budoucího zákona o sociálních pracovnících a instituci, která napomůže, kromě 
dalších nástrojů, ve zvyšování odborné úrovně sociálního začleňování a 
zlepšování společenské prestiže sociální práce. Také já osobně jako 
Univerzitou Karlovou vzdělaný sociální pracovník bych si velmi vážil profesní 
komory sociálních pracovníků, která by napomáhala zvyšovat odbornou úroveň 
výše zmíněné profese. 

„Při hodnocení variant byla 
předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků. 

262.  NRZP  Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících představuje ideál, který je však 
v rozporu s realitou financování a nároky poskytovatelů financí. Staví sociální 

Obsah připomínky přesahuje  
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Mgr. Václav Krása 
v.krasa@nrzp.cz 

pracovníky i zaměstnavatele do náročné situace střetu obou typů požadavků.  
Charakter činností, které sociální pracovník vykonává, jeho finanční 
ohodnocení, možnost profesního růstu a atraktivitu profese nezměníme 
k lepšímu tím, že v zákoně stanovíme, jak to má být správně, ale tím, že se 
změní způsob financování a jeho podmínky. Zaměstnavatelé by si poté mohli 
dovolit zaměstnávat nejen sociální pracovníky, ale i pracovníky v sociálních 
službách, terapeuty, psychology, právní poradce, fyzioterapeuty, účetní a 
ekonomy, managery, vedoucí pracovníky a metodiky, specialisty na oblast FR 
PR, a to v dostatečném počtu a za dostatečně vysokou mzdu tak, aby sociální 
pracovníci skutečně mohli vykonávat svou profesi, a navíc ve spolupráci 
s dalšími kolegy v týmu, aby mohli být ku pomoci většímu počtu obyvatel a jejich 
nepříznivou situaci nejen monitorovali, ale měli kapacitu pozitivně přispět také 
k jejímu řešení, aby nebyli přetěžováni a využíváni na jinou práci, aby měli pocit 
smysluplnosti své činnosti, plnění poslání a odborného růstu. 
Jako problematické vnímáme dále to, že poskytovatelé dotací ve svých 
pravidlech financování (např. sociálních služeb) 

- nepočítají s tím, že sociální pracovníci mají ze zákona nárok na 
placenou dovolenou, na náhradní volno za přesčasy, případně na 
ošetřování člena rodiny,  

- stanovují, že sociální pracovník musí např. 60 % své pracovní doby 
věnovat přímé práci s klienty, což je v přímém rozporu k mnohým dalším 
požadavkům. Sociální pracovník potřebuje dostatek času na kvalitní 
přípravu na práci s klientem, na cestování za klientem v terénních 
službách, na jednání s rodinou klienta, vedení dokumentace o 
poskytování služeb, sepisování monitorovacích a závěrečných zpráv 
k projektům, na přípravu podkladů pro externí kontroly a účast na těchto 
kontrolách, na vzdělávání a supervizi, řešení provozně organizačních 
záležitostí, zaškolování nových pracovníků, sdílení svých poznatků a 
konzultaci s dalšími kolegy, na porady v multidisciplinárním týmu, na 
prezentaci služeb a sociální práce navenek – na konferencích, 
seminářích, v rámci osvětové činnosti, o depistáži nemluvě. To všechno 
nespadá do přímé práce s klientem, 

rámec „profesního zákona“. 
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- nastavují další omezení poskytování kvalitních služeb všem potřebným 
občanům: financují například pouze poskytování služeb klientům 
s trvalým pobytem v konkrétním městě či regionu, pouze klientům 
z určité věkové skupiny (současné projekty zaměřené na zaměstnanost 
nefinancují práci se seniorskou populací), pouze inovativní služby a 
nikoli práci, která je potřeba udělat,  

- nastavují pravidla pro práci s klienty a jejich vykazování, která mohou být 
v rozporu s pravidly stanovenými komorou sociálních pracovníků. Již 
nyní stanovují pravidla odlišná od původních požadavků státu, která byla 
definována zákonem o soc. službách, jeho prováděcí vyhláškou a 
metodikami MPSV k naplňování standardů kvality.  

Nutnost financování nákladů na poskytování služeb z více zdrojů v praxi 
znamená nutnost respektovat různorodá pravidla jednotlivých poskytovatelů 
financí, vést odlišné výkazy a statistické přehledy, jeden účetní doklad dělit 
stanovenými koeficienty mezi více projektů a tak dále. Tím vzrůstá časová i 
energetická zátěž pracovníků i finanční náklady (na účtování). Nastavený 
systém financování ve své snaze vše důkladně evidovat, kontrolovat, přesně 
vymezovat atd. ve svém důsledku odvádí pracovníka od přímé práce s klientem, 
od profesního růstu a výrazně ho přetěžuje. 

263.  NRZP 
  

Domníváme se, že kontrola činnosti sociálních pracovníků nefunguje nikoli 
proto, že by nebyly nastaveny etické principy, pravidla kontroly, kontrolní orgány 
a povinnosti poskytování služeb, ale proto, že je nedostatek kvalifikovaných 
kontrolorů, kteří by se touto činností mohli skutečně v dostatečném rozsahu 
zabývat. Nyní hovořím zejména o inspekcích kvality poskytování sociálních 
služeb.  

Ústředním cílem navrhované úpravy 
není kontrola činnosti sociálních 
pracovníků, nýbrž zvýšení kvality 
výkonu sociální práce a její garance 
v rámci proklientského přístupu 
k uživatelům sociální práce 

264.  NRZP 
  

Cítíme výraznou potřebu především poskytovat kvalitní služby klientům, tedy 
opravdu plnit poslání organizace. Návrh zákona bohužel přináší další navýšení 
požadavků mimo tento základní cíl: vyšší počty hodin povinného vzdělávání, 
seznámení s novými pravidly, zpracování dalších vnitřních směrnic, hlídání 
dalších registrací pracovníků, účast na jednáních profesní komory a na rozvoji 
sociální práce atd. 

Ústředním cílem navrhované úpravy 
není kontrola činnosti sociálních 
pracovníků, nýbrž zvýšení kvality 
výkonu sociální práce a její garance 
v rámci proklientského přístupu 
k uživatelům sociální práce. Obsah 
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úpravy je nastaven za účelem 
naplnění tohoto cíle.  

265.  NRZP 
  

Domníváme se, že sdílet dobrou praxi sociální práce se daří dle možností. Na 
prvním místě je však třeba zajistit práci s klienty. Dostatek pracovních sil a 
nepřetěžování pracovníků by uvolnilo jejich časovou a energetickou kapacitu na 
vzdělávání, přemýšlení nad svou profesí a sdílení poznatků a dobré praxe. 

Není připomínkou dle Legislativních 
pravidel vlády, čl. 5, odst. 6 
Pokud je obsahem sdělení informace, 
že subjekt nesouhlasí se vznikem 
profesní komory, uvádíme, že 
navrhovaná působnost profesní 
komory nespočívá pouze ve sdílení 
příkladů dobré praxe. Návrh 
působnosti je uveden na str. 60-61. 

266.  NRZP 
  

Posouzení odborné správnosti postupu v rámci sporů může vyřešit instalace 
soudních znalců v daném oboru.  

Obsah připomínky přesahuje  
rámec „profesního zákona“. 
Ve věci však uvádíme, že v roce 
2015 oddělení Koncepce sociální 
práce a vzdělávání MPSV podalo na 
přidání odvětví „sociální práce“ do 
znaleckých oborů a odvětví v oboru 
sociální vědy 

267.  NRZP 
  

Registr sociálních pracovníků – poskytovatelé sociálních služeb mají již nyní 
povinnost registrovat jmenovitě své sociální pracovníky na MPSV (resp. 
příslušném úřadě) a neustále nahlašovat změny, ke kterým dochází – příchod 
nových pracovníků, odchod stávajících a změny výše úvazků. Vedení této 
agendy vyžaduje opět pracovníka, který se jí bude věnovat. Bráníme se nutnosti 
registrovat pracovníky ještě do dalšího registru. Je otázkou, nakolik lze opravdu 
s údaji v registru pracovat, vyhodnocovat je a mít z nich užitek. V praxi se zdá, 
že se jedná pouze o zatěžování pracovníků na obou stranách -  na straně 
poskytovatele služeb a na straně úřadu, který daný registr spravuje, neboť ke 
změnám dochází prakticky neustále.  
Je pro nás otázkou, zda absolvent oboru sociální práce je dostatečně 
kvalifikován např. k poskytování sociálních služeb – sociální rehabilitace. Jinými 

Text na str. 47 uvádí: „Zařazení do 
registru sociálních pracovníků bude 
uskutečněno v rámci správního řízení 
zahájeného na žádost sociálního 
pracovníka“ 
 
 
Otázka personálního zajištění 
sociální služby je řešena zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách.  
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slovy, zda je jakožto sociální pracovník připraven nacvičovat základní 
dovednosti s lidmi se zdravotním postižením (v případě nevidomých lidí 
například učit chodit s bílou holí, vařit, prát a uklízet, poradit si s výchovou dětí 
atd.). Celý systém jakoby směřuje k tomu, že zaměstnavatel bude muset mít 
sociálního pracovníka, který posoudí situaci klienta a vytvoří individuální plán 
dosahování stanovených cílů a k tomu ještě pedagoga (speciálního pedagoga) 
nebo pracovníka v sociálních službách, který konkrétní nácvik provede. Sociální 
pracovník bude mít roli tedy spíše administrativní a koordinační, než že by 
přímo řešil situaci klienta. Takové personální navýšení a přerozdělení úkolů 
není v praxi (opět vzhledem k financování) možné. Navíc, bude-li běžný sociální 
pracovník smět pracovat pouze pod vedením (dohledem) sociálního pracovníka 
specialisty nebo sociálního pracovníka s licencí, bude zaměstnavatel řešit ještě 
tento, vzhledem k aktuálnímu stavu nadbytečný, požadavek. Bude-li 
specializovaný či licencovaný sociální pracovník muset plnit povinnosti spojené 
s výukou a vzděláváním budoucích i stávajících sociálních pracovníků, splňovat 
publikační činnost, bude se věnovat vývoji a pilotáži a zavádění inovací, jeho 
kapacita v poskytování služeb klientům opět poklesne. 

 
Na str. 55 je uvedeno: „Samostatně 
vykonává odborné činnosti sociální 
práce v rozsahu této specializace, 
metodicky a koncepčně vede 
všeobecné sociální pracovníky 
v oblasti své specializace.  

Licencovaný sociální pracovník 
vykonává činnosti sociální práce 
v oblasti získané licence, kterou je 
například metodická a koncepční 
činnost v oblasti sociální práce 
v různých typech organizací, 
kontrolní a inspekční činnost, 
supervize sociálních pracovníků na 
úrovni mikro praxe, vedení praxí a 
odborných stáží, mentoring, 
vzdělávání sociální pracovníků na 
vyšších odborných školách, vysokých 
školách a v rámci dalšího vzdělávání 
v sociální práci.“  
Z textu nevyplývá a není zamýšleno, 
že sociální pracovník bude muset 
pracovat pod dohledem specialisty 
nebo licencovaného soc. pracovníka.   
 

268.  NRZP 
  

Povinné další vzdělávání sociálních pracovníků je z ideového hlediska jistě 
správné, v praxi ale přináší nemalé potíže zejména proto, jaká jsou nastavena 
konkrétní pravidla (např. lze započítat jen 8 hodin školení za rok, pracovník na 
částečný úvazek musí plnit plný počet hodin vzdělávání, dvě hodiny povinného 
vzdělávání je nutné plnit i za měsíce, kdy pracovník pracuje pouze jeden den 
nebo několik dní atd.). Setkáváme se s rozporuplným výkladem zákona o soc. 

Detaily naplňování povinnosti dalšího 
vzdělávání budou uvedeny 
v prováděcím předpisu. 
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službách z úst samotných pracovníků MPSV, když jednou tvrdí, že pracovník ve 
zkušební době nemusí za tuto dobu žádné povinné vzdělávání plnit, a jindy 
říkají, že ve zkušební době jej sice zaměstnavatel zajišťovat nemusí, ale pokud 
pracovník zůstane v prac. poměru i nadále, musí pracovníkovi hodiny 
vzdělávání za zkušební dobu zajistit dodatečně. U nových pracovníků je nutné 
zajistit zejména interní zaškolení spolupracovníky, které ovšem nelze do hodin 
povinného vzdělávání započítat. Tolik alespoň některé související potíže.  

269.  NRZP 
  

Ve zřízení profesní komory vidíme především další úřad, který se bude věnovat 
evidenci členů, členských příspěvků a vedení „schůzí“.  
Věcný záměr navrhuje stamilionové výdaje ze státního rozpočtu či zahraničních 
zdrojů (na pořízení budovy profesní komory, její personální obsazení a provoz, 
zřízení webového registru atd.) a deseti až statisícové výdaje zaměstnavatelů 
(na vzdělávání pracovníků), a to v době, kdy není uvolňován dostatek financí na 
pokrytí přímé a nepřímé práce s klientem a dalších nezbytných nákladů a 
činností (např. vedení účetnictví, organizační a metodické vedení). 

Není připomínkou dle Legislativních 
pravidel vlády, čl. 5, odst. 6 
 

270.  

PKSP 
Mgr. Šárka Vlková, 

ředitelka 
Mgr. Michaela Límová 

info@pksp.cz 
 
 

 

Důvod předložení a cíle Str. 2 – 5, celý materiál 
Materiál se odlišuje od posledně předkládaných tezí věcného záměru Zákona o 
sociálních pracovnících. Byly zjevně zahrnuty připomínky, které byly 
předkladatelům zaslány. Materiál doznal v mnoha ohledech změnu k lepšímu, 
matoucí je však různost variant a návrhů. Neobjevuje se tu jednotící koncept a 
pro nezasvěcené (včetně poslanců) bude obtížné se v něm orientovat. Návrh 
má skladebný charakter a bude obtížné jej posuzovat po částech - pokud 
vypadne v dalších jednáních některý segment, celá stavba se může zbořit. 
(Například podmínkou uznání statusu Pracoviště dobré praxe je ustanovení o 
profesních stupních.) 
Je nutno pečlivě zvažovat, zda navrhované úpravy sledují cíle v úvodu textu, a v 
případě varianty 0 či nelegislativní úpravy je nutno rozlišit, kterého cíle tedy 
nebude dosaženo. 
Materiál má formalistický charakter, a jeho realizace vlastně v jakékoli podobě, 
kromě sjednocení celé agendy pod profesní komoru, bude velice 
administrativně náročná. 
Profesní komora má především být zárukou kvality provádění sociální práce, 
neboť jde o zájem celé společnosti, důstojnost člověka, vyrovnání příležitostí a 
solidaritu se slabšími. Činnost sociálního pracovníka (dále SP) bude vždy do 

Materiál bude strukturován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády 
schválenými 3. 2. 2016.  
Přehled možností řešení z hlediska 
legislativní nebo nelegislativní povahy 
je vyhodnocen na str. 74-76. V rámci 
vyhodnocení byla preferovanou 
variantou vyhodnocena varianta 
úpravy profese formou vytvoření 
zákona o sociálních pracovnících.  
 
Definice sociální práce na str. 5 je 
nahrazena: „Sociální práce je 
odborná profese, jejíž náplní jsou 
činnosti vedoucí ke zlepšení kvality 
života jednotlivých lidí, rodin, 
komunity a celé společnosti. Chrání a 
podporuje lidskou důstojnost. 
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vysoké míry hrazena z veřejných prostředků, stát by měl vyslovit jasná pravidla 
pro provádění sociální práce. Zároveň je potřeba stanovit povinnosti zákonem i 
sociálním pracovníkům samotným!  
Str. 5 – „Nový zákon se bude vztahovat na všechny sociální pracovníky v 
působnosti všech rezortů ve veřejnoprávních a soukromoprávních subjektech, 
včetně samostatného výkonu činnosti.“ Jakákoli jiná úprava než zákon 
(nelegislativního charakteru, varianty 0) tohoto cíle nedosáhne, a to z důvodu 
minimálního dopadu a vymahatelnosti. 
Definice sociální práce – kvitujeme důraz na lidskou důstojnost. Do definice je 
potřeba přímo zahrnout cíle sociální práce tak, aby bylo nepochybné, že jde o 
veřejný zájem – soudržnost společnosti, sociální spravedlnost a smír. Vedle 
toho je předpoklad, že účinná sociální práce bude znamenat významné úspory 
pro celou společnost (více výdělečně činných osob, méně vyplacených 
sociálních dávek, nižší míra zadlužení jednotlivců a rodin, méně výdajů na 
zdravotní péči, nižší míra institucionalizace, méně trestné činnosti,…) 
Doporučení - Doporučujeme sladit návrh s cíli, uvedenými v začátku textu. 
Charakter této připomínky je DOPORUČUJÍCÍ. 

 
Přijetí zákona o sociálních 
pracovnících bude mít vždy pozitivní 
vliv na kvalitu výkonu sociální práce 
směrem ke klientovi, i když 
v rozdílném rozsahu v závislosti na 
výsledném vyhodnocení variant 
věcné povahy, a to minimálně právě 
ve sjednocení podmínek pro výkon 
profese bez ohledu na oblast 
působení sociálního pracovníka.  

271.  PKSP 
 Z 

Identifikované potřeby sociální práce- Str. 4 Str. 5, 2 - 2. Rozsah úpravy Str. 24 
– 4 
Str. 4 – „potřeba zajistit uznání profese sociální práce všemi resorty a sektory 
veřejné správy a ekonomiky“ – k tomuto cíli přispěje i to, jak bude formulován 
Zákon; dobrý zákon vytvoří podmínky k tomu, aby sociální práce byla 
postupně uznávána jako nezbytná.  
Další cíle budou zněním zákon ovlivněny bezprostředně – „potřeba sociálních 
pracovníků spočívající v zastání se odborné správnosti postupu při výkonu 
sociální práce“ – nebude-li profesní komora, nebude zastání. 
Definice sociální práce – kvitujeme důraz na lidskou důstojnost. Do definice je 
potřeba přímo zahrnout cíle sociální práce tak, aby bylo nepochybné, že jde o 
veřejný zájem – soudržnost společnosti, sociální spravedlnost a smír. 
Činnost sociálního pracovníka bude vždy do vysoké míry hrazena z veřejných 
prostředků, stát by měl vyslovit jasná pravidla pro provádění sociální práce.  
Str. 5 – „Nový zákon se bude vztahovat na všechny sociální pracovníky v 
působnosti všech rezortů ve veřejnoprávních a soukromoprávních subjektech, 
včetně samostatného výkonu činnosti.“ Jakákoli jiná úprava než zákon 

Definice sociální práce na str. 5 je 
nahrazena: „Sociální práce je 
odborná profese, jejíž náplní jsou 
činnosti vedoucí ke zlepšení kvality 
života jednotlivých lidí, rodin, 
komunity a celé společnosti. Chrání a 
podporuje lidskou důstojnost. 
 
Ústřední cíl úpravy navazuje na 
definici sociální práce, když hovoří o 
zvyšování kvality jejího působení. 
Přijetí zákona o sociálních 
pracovnících bude mít vždy pozitivní 
vliv na kvalitu výkonu sociální práce 
směrem ke klientovi, i když 
v rozdílném rozsahu v závislosti na 
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(nelegislativního charakteru, varianty 0) tohoto cíle nedosáhne, a to z důvodu 
minimálního dopadu a vymahatelnosti. 
Doporučení - Doporučujeme upřesnit definici sociální práce a od ní odvodit to, 
co má Zákon za cíl, a zejména jak budou dílčí cíle dosaženy v případě nepřijetí 
dílčí úpravy. 
Charakter této připomínky je ZÁSADNÍ. 

výsledném vyhodnocení variant 
věcné povahy, a to minimálně právě 
ve sjednocení podmínek pro výkon 
profese bez ohledu na oblast 
působení sociálního pracovníka. 

272.  PKSP 
 Z 

Registr sociálních pracovníků Str. 31, 5 Str. 39, 6.1.9 Str. 46, 6.2 
Vedení registru sociálních pracovníků 
Navrhuje se zde centrální vedení registru pod MPSV. Přesto, že MPSV je 
generálně garantem sociální práce, dosah do dalších odvětví, kde SP působí, je 
velice omezený (SP ve vězeňství – Ministerstvo spravedlnosti, v nemocnicích a 
léčebnách – zdravotnictví, atp.) Z těchto důvodů soustředění této agendy na 
MPSV je problematické a z tohoto důvodu se jeví praktičtější touto agendou 
pověřit profesní komoru.  
Budou-li vedením registru pověřeny kraje, dává se tím přednost hledisku 
dostupnosti sociálních služeb v daném regionu přesto, že značná část SP je 
zařazená podle jiného principu (viz výše). Pokud by byl SP registrován na úřadě 
Kraje, nebudou registry shodné /nebude metodika/. Dostupnost lze posuzovat u 
sociální práce v obcích a sociálních službách registrovaných v kraji, ale ne u 
dalších odvětví. Varianta 2 – nepovinný registr je zcela neúčelná. 
Doporučení - Doporučujeme minimálně přijmout variantu 1 Povinný registr. 
Optimálně - výkon registru a souvisejících agend jako kompetenci profesní 
komory, variantně MPSV. 
Charakter připomínky je ZÁSADNÍ. 

v rámci vyhodnocení variant věcné 
povahy je preferovanou variantou 
vytvoření registru sociálních 
pracovníků s jejich povinnou 
registrací vedený MPSV viz str. 82 a 
86  
 
S ohledem na vyhodnocení variant 
věcné povahy oblasti 9 (profesní 
komora) nelze vedením registru 
pověřit profesní komoru 
 
 

273.  PKSP 
  

Oblast 6 Samostatný výkon profese Varianta 1 Úprava podmínek samostatného 
výkonu profese Str. 55 a dále 
Mezi dílčí cíle návrhu VZZ patří i definování podmínek výkonu sociální práce 
formou svobodného povolání, avšak na všech místech materiálu se objevuje 
pouze jedno odůvodnění – existence tohoto postavení ve Slovenské republice.  
„…v současné praxi výkonu sociální práce, …. k němu dochází na základě 
obecně definovaného živnostenského oprávnění k poskytování poradenství“.  
„Z pohledu samostatného výkonu sociální práce je nutná regulace jako náhrada 
záruk a jistot, které sociálnímu pracovníkovi běžně poskytuje jeho 
zaměstnavatel. …… Sociální pracovník je zapsán do registru ekonomických 

Na str. 56 je uvedeno odůvodnění 
takto: „Tato oblast věcného řešení 
byla navržena proto, že návrh 
věcného záměru zákona o sociálních 
pracovnících navrhuje zákon, který 
má ukotvit profesi sociální práce a 
měl by se proto zabývat všemi 
možnostmi, jak výkon sociální práce 
provádět. A jednou z možností by měl 
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subjektů, který má pouze evidenční význam.  Povolení k samostatnému výkonu 
profese na základě jejich ověření vydává MPSV.  Z textu není patrno, jak a 
jakým subjektem bude poskytnuta ochrana charakteru zaměstnaneckých práv, 
nebude-li ustavena profesní komora. Ustanovení neřeší (ani neusiluje o řešení) 
podfinancování SP, zejména kombinací zařazení jedné osoby jako SP  + 
pracovník v sociálních službách. Možností najmout SP samostatně 
vykonávajícího profesi může opět převážit hledisko úspor na mzdových 
prostředcích; odpovědnost za SP jako zaměstnance, např. v oblasti pracovních 
podmínek, bude co nejnižší. 
„Zvláště pro kreativní osoby může být výhodné, že mohou rychle (mnohdy 
rychleji, než v organizacích) měnit své plány a prosazovat své nové nápady.“ 
Sociální práce je plánovaná, soustavná a dlouhodobá činnost, a výsledky 
činnosti samostatně působícího SP najatého ad hoc mohou být plýtváním 
veřejných prostředků. 
Materiál uvádí, že, „Sociální práce svým charakterem není prioritně směřována 
ke generování zisku, ale je realizována za účelem veřejných zájmů,“ Z návrhu 
není patrno, jak bude tento princip zajištěn. 
Doporučení - Doporučujeme přijmout variantu 1. 
Charakter této připomínky je DOPORUČUJÍCÍ. 

být samostatný výkon profese. 
Zároveň byl návrh vypracován 
s ohledem na samotné sociální 
pracovníky, z nichž někteří by mohli 
využít určité svobody při výkonu 
sociální práce, když se na základě 
dohody se zadavatelem (subjektem, 
který služeb sociálního pracovníka 
vykonávajícího profesi samostatně 
využije) se budou moci rozhodnout, 
jakým způsobem a kdy zakázku 
budou realizovat. Zvláště pro 
kreativní osoby může být výhodné, že 
mohou rychle (mnohdy rychleji, než 
v organizacích) měnit své plány 
a prosazovat své nové nápady 
v zájmu uspokojení potřeb klienta. Do 
určité míry (s o hledem na podmínky 
výkonu sociální práce) si sociální 
pracovník, který vykonává profesi 
samostatně, může volit své 
spolupracovníky, což pro některé 
může také být významný atribut.“ 
 
Otázka odměňování sociálních 
pracovníků a personálního zajištění 
přesahuje rámec „profesního 
zákona“. Ve věci však uvádíme, že 
ze strany MPSV je aktuálně 
připravována úprava katalogu prací.  
Dále uvádíme, že otázkou 
personálního zajištění v sociálních 
službách se zabývá připravovaná 
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novela zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách. Ve věci 
personálního zajištění ve veřejné 
správě uvádíme, že MPSV již v roce 
2012 vydalo Doporučený postup č. 
1/2012 k realizaci činností sociální 
práce na obecních úřadech typu II., 
typu III., újezdních a krajských 
úřadech.   

274.  PKSP 
  

Pracoviště dobré praxe Oblast 7: Pracoviště dobré praxe  
Varianta 1 Pracoviště dobré praxe Evidence Based Practice 
Str. 11, 3.2. Rozbor stávajícího stavu Str. 31, 5 Popis cílového stavu Str. 37, 
6.1.6.  Str. 57 - viz dále 
Jak materiál uvádí, „v ČR není uplatňován žádný model typu Evidence based, 
tak jako existují v zahraničí, založený na získávání praxí doložených situací, 
ověřovaných na klinické bázi a podrobených preferenci a hodnotám uživatele“. 
Přesto je na této metodě založeno povolení a udržení statusu pracovišť dobré 
praxe.   
Není patrno, jak došlo k vyhodnocení Evidence Based Practice jako výlučné 
metody. Je velice přínosné zabývat se více evaluací činností SP jak z hlediska 
účinné pomoci klientům, tak z hlediska hospodaření s veřejnými prostředky. 
Doporučení - Doporučujeme nevkládat do dalších znění konkrétní dostatečně 
neověřenou metodu, tak, aby na jejím základě stál status pracovišť dobré praxe. 
Dokument předpokládá pracoviště, která již dnes jsou schopna takovou úlohu 
plnit, jen není vytvořen způsob autorizace takové kompetence. Navrhujeme 
zplnomocnění těchto pracovišť k volbě praxe a jejího vyhodnocení, za 
povinnosti vyhodnocení provádět.  K tomu je ovšem potřeba zabývat se 
financováním evaluace, která, kromě akademických pracovišť nemá toto 
včleněné. Pokud bude evaluace požadavkem ze zákona, je nutné určit finanční 
zdroje. 
Charakter této připomínky je DOPORUČUJÍCÍ. 

Na str. 31 bude doplněno: 
„koncepčním zpracováním příkladů 
dobré praxe např. formou metody 
evidence based,  

Na str. 37 je uvedeno: „Tato potřeba 
navazuje na, sociálními pracovníky 
vyjádřenou, neexistenci subjektu, 
který by ke sdílení praxe poskytoval 
prostor, a který by získané podněty 
dále uplatňoval např. v rámci 
Evidence based apod.“ 
 
Text na str. 58 bude doplněn o 
podtržením označený text: 
„Odborným garantem pracoviště 
je sociální pracovník, který získal 
licenci v rámci linie klientské nebo 
neklientské, který se aktivně podílí na 
uplatňování praxe založené na 
důkazech (například metodou EBP), 
zlepšuje ji a evaluuje.“   

275.  PKSP Z Oblast 9 Profesní komora sociálních pracovníků Str. 31, 5  „Při hodnocení variant byla 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

 Str. 35, 6.1.2. Str. 36, 6.1.4. 
„Autonomní subjekt (profesní komora)“ 
sociální pracovníci postrádají autonomní subjekt, který by nesl odborná 
stanoviska, ochranu SP. Na základě zjišťování potřeb byla v několika oblastech 
navrhována profesní komora (strana 31). Dále v textu je rozpracováno  
řešení profesní komory jako dobrovolné nebo s povinným členstvím a ve 
finálním zhodnocení variant je vybrána varianta nulová, tedy bez profesní 
komory, ačkoli její potřeba je jednoznačně definovaná samotným textem a 
podložená aktivitami subjektů již nyní sdružující sociální pracovníky.  
Dále návrh textu předpokládá uložení řady důležitých kompetencí profesní 
komoře. Jedná se zejména o vydání etického kodexu, řešení stížností, 
identifikace pracovišť dobré praxe, doporučující stanoviska, zastupování 
profesních zájmů, regulace samostatné profese atd.  Tomuto návrhu je 
věnována značná část textu a poté není dostatečně odůvodněno, proč je v 
závěru návrhu zvolena varianta, kterou se profesní komora nezřizuje. 
Zřízení profesní komory s povinným, potažmo dobrovolným členstvím 
doporučujeme z následujících důvodů: 

• Profesní komora bude jedinou novou institucí, která bude muset být 
založena 

• Financování ze státního rozpočtu nebude muset trvat déle, než 1-2 roky, 
poté dochází k samofinancování 

• Transparentnost postupů, rozpočtu 
• Profesní komora se zodpovídá členům i státním orgánům 
• Pro všechny sociální pracovníky platí stejná pravidla, klienti i další 

zúčastnění mají možnost revize postupů a jsou tak chráněni 
• Etické provádění sociální práce je vymahatelné 
• Dosavadní mnohaletá jednání spěla k tomuto řešení, za nemalých 

nákladů byli sociální pracovníci získáni pro tuto myšlenku 
• Tímto věcným záměrem došlo k posunu v tomto směřování bez 

vysvětlení SP 
• Odpadá potřeba mnoha dalších, nových míst, institucí, na kterých je 

potřeba vést správní řízení. 
Doporučení - Upřednostňujeme variantu 1 Ustavení profesní komory ze zákona 
s povinným členstvím 

předkladatelem zvolena varianta 0, tj. 
úprava, v rámci které není zohledněn 
vznik profesní komory sociálních 
pracovníků.“  
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

Varianta 1 navrhuje, aby součástí právní úpravy výkonu sociální práce bylo 
ustanovení profesní komory jako odborného a nezávislého samosprávného 
orgánu s výkonnými kompetencemi ze zákona a povinným členstvím sociálních 
pracovníků.  Doporučujeme tuto variantu přijmout. 
Pokud by došlo k přijetí varianty s dobrovolným členstvím, musela by být 
formulována tak, aby de facto přiměla sociální pracovníky do PK vstoupit. 
Charakter této připomínky je ZÁSADNÍ. 

276.  PKSP 
 Z 

Profesní etika Str. 26, 4 Str. 60-64, 6.2. Etický kodex 
Str. 5, kap. 2 Str. 31, 5 – Popis cílového stavu Str. 33 – 6.2 
Str. 42-45, str. 62 Str. 56, kap. 6.2 Str. 81, kap. 8.2 
V případě nepovinného členství v PK není zřejmé, jak bude účinně ošetřeno 
téma profesní etiky. „Profesní sdružování také přispívá k formování profesní 
etiky a obecně je jedním z důležitých aspektů kvality poskytované práce či 
služeb“ (str.60) – V materiálu není vysvětleno, jak bude kvalita dodržována a 
vymáhána v případě nepovinného členství nebo neexistence PK. Lze si snadno 
dovodit, že nevymahatelností budou přímo postiženi jak sociální pracovníci, tak 
zaměstnavatelé (v aspektu kvality), tak, a to zejména, klienti sociálních 
pracovníků. Vydá-li profesní sdružení (komora) doporučující stanovisko, 
adresát-nečlen se může rozhodnout jej nerespektovat. 
„Etický kodex nemůže být navržen a vydán nikým jiným než samotnými 
sociálními pracovníky (např. pracovní skupina složena ze zástupců profesních 
organizací, významných poskytovatelů sociální práce, vzdělavatelů, zástupců 
MPSV…)“ Vyjmenovaní zástupci až na první kategorii nejsou sociálními 
pracovníky.  Etická stránka sociální práce je klíčovým hlediskem, jak je uvedeno 
i na těchto místech textu.  
Str. 62 – „profesní komora vydá etický kodex“, „podpora při řešení etických a 
profesních dilemat“ – při přijetí varianty 0 (bez PK) toto nemůže být 
realizováno! 
Kompetence etiky sociální práce v žádném případě nepatří mezi činnosti MPSV 
určené kompetenčním zákonem, řešení etických otázek patří výlučně do rukou 
sociálních pracovníků samých a to formou profesní komory. Primárně jsou 
kompetenčním zákonem ministerstva zřízena pro koncepční a řídící činnost, 
nikoli pro výkon exekutivních agend, další narůstání výkonných agend na MPSV 
je nesystémové a popírající princip ústředního orgánu státní správy.  

„Při hodnocení variant byla v oblasti 9 
(profesní komora) předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků. 
 
Text na str. 43 bude upraven 
následujícím způsobem: „„Etický 
kodex nemůže být navržen a vydán 
nikým jiným než samotnými 
sociálními pracovníky (např. pracovní 
skupina složena ze sociálních 
pracovníků z profesních organizací, 
poskytovatelů sociální práce, 
zástupců MPSV…)“ 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

Materiál neobsahuje žádné podklady, proč by měla profese a její etika být 
řízena přímo z MPSV, neobsahuje žádný příklad dobré praxe fungování modelu 
řízení etiky z ústředního orgánu státní správy z jiných evropských zemí nebo v 
prostředí jiných profesí v ČR. 
Doporučení - Navrhujeme: Etický kodex vydá profesní komora a bude jeho 
garantem.  Dodržování bude osobním závazkem každého sociálního 
pracovníka tak, aby mohl profesi vykonávat. Kdokoli může vyžádat stanovisko, 
zda postup SP byl správný, profesní komora vydá stanovisko. Prohřešky proti 
etice budou sankcionovány. 
Charakter této připomínky je ZÁSADNÍ. 

277.  PKSP 
  

Zjevná enormní administrativní zátěž pro všechny zúčastněné Celý materiál 
Kupř. SP se nejprve registruje u určitého subjektu, pak požádá o licenci, pak 
jeho pracoviště požádá o status pracoviště dobré praxe. To jsou již nejméně 3 
správní řízení, které pracovník spolu s organizací prochází. Podstatná část 
činnosti sociálních pracovníků napříč odvětvími spočívá v pomoci klientům 
zorientovat se ve složitých právních a úředních formulacích a administrativních 
postupech. Bude-li Zákon o SP přijat v takto složité a propracované podobě, 
bude do samotných základů profese zabudována opět řada nejasností a 
různých vysvětlení. Sami sociální pracovníci se pak budou nuceni potýkat se 
složitými postupy profesního rozdělení a akreditací, což spotřebuje velké 
množství energie, jež je možné věnovat klientské práci a řešení společenských 
souvislostí. 
Zjednodušení procesů, snížení počtu institucí, které jsou pro realizaci sociální 
práce potřeba, je z našeho hlediska nutné také s ohledem na začátek zavádění 
změn, které bude ovlivňovat úroveň vnitřního přijetí zákona všemi zúčastněnými 
a realizaci jeho ustanovení. Nebude-li tento proces úspěšně zaveden do praxe, 
bude nízká ochota zúčastněných podřídit se novým právním předpisům, a 
„nebezpečí“ brzkých novel.  
Doporučení - Doporučujeme snížení počtu zahrnutých institucí a sjednocení 
alespoň některých procedur pod jednu instituci (například registr pod profesní 
komoru). 
Připomínka má charakter doporučení. 

„Při hodnocení variant byla v oblasti 9 
(profesní komora) předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků.  
 

278.  PKSP Z Náklady Str. 69, 7.1. Náklady variant řešení 
Náklady spojené se vznikem profesní komory - Pořízení budovy (hrazeno z 

Části textu, kde jsou uvedeny 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

 ESIF) 
Vybavení nábytkem, PC technikou atd. (4,0 pracovní úvazky fungování profesní 
komory + 2,0 úvazky spojené s činností volených orgánů + 3,0 úvazky komise)  
55 000 Kč 
(v prvním roce) 100 000 000 Kč 
495 000 Kč 
Odhadované náklady diskvalifikují návrh profesní komory. Je spolehlivě možné 
říci, že pro vznik PK není potřeba pořídit budovu. Personální zajištění je silně 
nadhodnoceno – v současnosti není možné vyčíslit úvazky, ale v žádných 
dosavadních úvahách nefigurovalo tolik osob a takové mzdové náklady. Nebylo 
nikdy určeno, které pozice budou čestné a které odměňované. Ostatní náklady 
nemůžeme posoudit, avšak předpokládáme, že jsou také nadsazeny. Zároveň 
však výše upozorňujeme, že při existenci mnoha nových subjektů a agend 
mohou zbytečně narůst. Cílem není sociální práci prodražit, ale efektivní 
sociální prací uspořit veřejné prostředky. Zároveň je nepochybné, že kvalitní 
sociální prací je možné dostat klienty sociální práce zpátky do stavu 
ekonomické soběstačnosti, mimo instituce, mimo nápravná zařízení; je možné 
dosáhnout významných úspor ve státním rozpočtu vyplacením menšího 
množství (či nižší výše) nepojistných dávek, úspor na provoz institucí, důsledků 
předlužení, výdajů ve zdravotnictví. Toto lze jistě vyčíslit.  
Argumentace spočívající v nákladech na počáteční roky fungování s dopadem 
do rozpočtu jsou liché, neboť tyto aktivity jsou podporované fondy ESF a MPSV 
má pravomoc postavit výzvu tak, aby byla optimální pro financování profesní 
komory v prvních 3 – 4 letech fungování.   
Doporučení - Odhadované náklady ponížit. Argumentace spočívající v 
nákladech na počáteční roky fungování s dopadem do rozpočtu opřít o možnost 
podpory z fondů ESF - MPSV má pravomoc postavit výzvu tak, aby byla 
optimální pro financování profesní komory v prvních 3 – 4 letech fungování.   
Charakter připomínky je ZÁSADNÍ. 

náklady související s nákupem 
budovy, budou doplněny o text: 
„Náklady lze významně snížit 
pronájmem vhodných prostor alespoň 
v prvních letech působení komory.“ 
 
Otázka financování provozních 
nákladů profesní komory z ESIF bude 
ještě diskutována.  

279.  PKSP 
 Z 

Rizika spojená s nepřijetím navrhované právní úpravy 
Str. 73 Str. 2 – 1 
Přijetí zákona o SP je nutné i s ohledem na platnou Strategii sociálního 
začleňování 2014 – 2020, ve které kap. 2 zcela zřetelně definuje sociální práci 
jako základní nástroj sociálního začleňování osob a zároveň upozorňuje na 

Text na str. 2 bude dále doplněn o: 
„Potřeba přijetí zákona o sociálních 
pracovnících vyplývá také z platné 
Strategie sociální začleňování 2014 – 
2020, která v kapitole 2 definuje 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

rizika a překážky rozvoje sociální práce, kterými jsou zejména:   
• personální poddimenzovanost, nevyjasněnost a nejednotnost cílů SP  
• nedostatečná nabídka sociálních služeb (deficit v komunitním plánování)   
• nedostatečná spolupráce a koordinace klíčových aktérů  
• nízká společenská prestiž SP, nízké finanční ohodnocení, nedostatek financí z 
rozpočtu 
 
Dále definuje rozsah úkolů pro MPSV, kde je konkrétně stanoveno: 2.c, d 
Předložit legislativní úpravu výkonu SP, předložit  profesní zákon (sociální 
pracovníci) 
Gestor: MPSV, termín: do konce roku 2016 
Rovněž koncepce sociálního bydlení je postavena na sociální práci, její 
význam a nutnost nelze popírat. Stejné u vzniku právních předpisů v oblasti 
rodinné politiky, kde sociální práce má nepochybnou úlohu. 
Doporučení - Zákon je nutno navrhnout tak, aby byl v souladu s ostatní aktuálně 
platnou Strategií sociálního začleňování, v jejíž realizaci hrají SP podstatnou 
úlohu. Rovněž je nutno zákonem ošetřit pozici sociálních pracovníků tak, aby 
mohl být implementován projednávaný Zákon o sociálním bydlení, a prováděna 
rodinná politika v souladu se současnými a připravovanými právními normami. 
Charakter připomínky je ZÁSADNÍ. 

sociální práci jako základní nástroj 
sociálního začleňování osob a 
poukazuje i na rizika a překážky 
rozvoje sociální práce, na což 
reaguje cíli 2 c) a d), v rámci kterých 
má MPSV za úkol do konce roku 
2016 předložit legislativní úpravu 
výkonu sociální práce a předložit 
legislativní úpravu profese a 
celoživotního vzdělávání sociálních 
pracovníků (profesní zákon). Sociální 
práce je také významným prvkem 
připravovaného zákona o sociálním 
bydlení.   

280.  PKSP 
 Z 

Výběr varianty Str. 83-86 – 8.3, 8.4 
Je zde výrazná nesrovnalost mezi jednotlivými návrhy a celkovým 
vyhodnocením variant, není patrno, jak došlo k obratu ve vyhodnocení varianty 
se státní regulací, tedy bez profesní komory, nebo alespoň minimálně s 
dobrovolným členstvím jako varianty optimální.   
V materiálu také zcela chybí odůvodnění nereflektování přípravných prací na 
profesní komoře (viz materiál Příloha č. 3 k věcnému záměru zákona o 
sociálních pracovnících Analýza konzultačního procesu k pracovním 
materiálům pro přípravu věcného záměru zákona o sociálních 
pracovnících). 
V poslední části se objevuje nadbytečné „hodnocení z hlediska nákladů a 
přínosů“. Vše bylo již v předchozích kapitolách relativně pečlivě 
vyargumentováno. Odrážky na str. 86 signalizují ústup od předchozích návrhu a 
spokojují se s minimalistickým řešením, někde s odloženou účinností (povinná 

Výsledná podoba vyhodnocení 
variant byla posouzena a důvody 
volby jsou uvedeny. 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

registrace, zavedení pracovišť dobré praxe). 
Doporučení - Doporučujeme zůstat u variant a předložit je vážně k dalšímu 
posuzování. Pro snížení administrativní zátěže všech zúčastněných navrhujeme 
sloučit instituce do jedné, s předností minimálně sloučit registr a profesní 
komoru. 
Charakter připomínky je ZÁSADNÍ. 

281.  

Profesní svaz 
sociálních pracovníků 
Ing. Daniela Lusková, 

MPA 
dluskova@ddhk.cz 

Z 

Obecně je třeba konstatovat, že přijetí zákona o SP je zásadní a nutné a to 
s ohledem na platnou Strategii sociálního začleňování 2014 – 2020, ve které 
kap. 2 zcela zřetelně definuje sociální práci jako základní nástroj sociálního 
začleňování osob a zároveň upozorňuje na rizika a překážky rozvoje sociální 
práce, kterými jsou zejména:   
• personální poddimenzovanost, nevyjasněnost a nejednotnost cílů SP  
• nedostatečná nabídka sociálních služeb (deficit v komunitním plánování)   
• nedostatečná spolupráce a koordinace klíčových aktérů  
• nízká společenská prestiž SP, nízké finanční ohodnocení, nedostatek 

financí z rozpočtu 
Dále definuje rozsah úkolů pro MPSV, kde je konkrétně stanoveno: 2.c, d 
Předložit legislativní úpravu výkonu SP, předložit  profesní zákon (sociální 
pracovníci) 
Gestor: MPSV, termín: do konce roku 2016 
Také koncepce sociálního bydlení je postavena na sociální práci, její význam a 
nutnost nelze popírat.  
Návrh řešení - Naplnění úkolu pro MPSV a přijetí zákona o sociálních 
pracovnících s ustanovením profesní komory 
 
Připomínka je ZÁSADNÍ 

Text na str. 2 bude dále doplněn o: 
„Potřeba přijetí zákona o sociálních 
pracovnících vyplývá také z platné 
Strategie sociální začleňování 2014 – 
2020, která v kapitole 2 definuje 
sociální práci jako základní nástroj 
sociálního začleňování osob a 
poukazuje i na rizika a překážky 
rozvoje sociální práce, na což 
reaguje cíli 2 c) a d), v rámci kterých 
má MPSV za úkol do konce roku 
2016 předložit legislativní úpravu 
výkonu sociální práce a předložit 
legislativní úpravu profese a 
celoživotního vzdělávání sociálních 
pracovníků (profesní zákon). Sociální 
práce je také významným prvkem 
připravovaného zákona o sociálním 
bydlení.   
 
„Při hodnocení variant byla v oblasti 9 
(profesní komora) předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků.  

282.  Profesní svaz Z Zcela absurdní je závěrečné vyhodnocení varianty přijetí zákona o SP se státní „Při hodnocení variant byla v oblasti 9 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

sociálních pracovníků regulací, tedy bez profesní komory minimálně s dobrovolným členstvím jako 
varianty optimální.  Kompetence řešení etiky sociální práce v žádném případě 
nepatří mezi činnosti MPSV určené kompetenčním zákonem, řešení etických 
otázek patří výlučně do rukou sociálních pracovníků samých a to formou 
profesní komory.  
Primárně jsou kompetenčním zákonem ministerstva zřízena pro koncepční a 
řídící činnost, nikoli pro výkon exekutivních agend, další narůstání výkonných 
agend na MPSV je nesystémové a popírající princip ústředního orgánu státní 
správy.  
 
Materiál neobsahuje žádné podklady, proč by měla profese a její etika být 
řízena přímo z MPSV, neobsahuje žádný příklad dobré praxe fungování modelu 
řízení etiky z ústředního orgánu státní správy z jiných evropských zemí nebo 
v prostředí jiných profesí v ČR.  
 
Argumentace spočívající v nákladech na počáteční roky fungování s dopadem 
do rozpočtu jsou liché, neboť tyto aktivity jsou podporované fondy ESF a MPSV 
má pravomoc postavit výzvu tak, aby byla optimální pro financování profesní 
komory v prvních 3 – 4 letech fungování.   
V materiálu také zcela chybí odůvodnění nereflektování přípravných prací na 
profesní komoře, odůvodnění nereflektování prokazatelného zájmu členské 
základy tří profesních uskupení sociálních pracovníků s 900 členy o profesní 
komoru. 
Návrh řešení - Volba varianty s profesní komorou jako varianty optimální. 
 
Připomínka je ZÁSADNÍ 

(profesní komora) předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků.  
 

283.  Profesní svaz 
sociálních pracovníků Z 

Předpoklad k profesi je mimo jiné atributy v návrhu definován také jako 
„dodržování etického kodexu“. Tento předpoklad je zcela mimo koncept 
ostatních předpokladů k profesi, je pouze deklaratorní, protože jeho naplňování 
nelze nijak ověřit před vstupem do profese. Dodržování etického kodexu je však 
podmínkou pro výkon profese, to nelze zpochybnit.   
Str. 5, kap. 2 
Str. 31, kap. 5 
Str. 34, kap. 6.1.1 

Předkladatel přistoupil k zařazení 
povinnosti dodržovat etický kodex 
v rámci předpokladů pro výkon 
profese, aby byla tato povinnost 
závazná pro všechny sociální 
pracovníky bez ohledu na oblast 
jejich působení.  
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

Str. 42, kap. 6.2 
Str. 43, kap. 6.2 
Str. 44, kap. 6.2 
Str. 45, kap. 6.2 
Str. 56, kap. 6.2 
Str. 81, kap. 8.2 
Návrh řešení - Je  nutné v textu lépe nastínit, jak naplňování tohoto 
předpokladu bude prokazováno před vstupem do profese a jak v jeho průběhu a 
kdo bude mít pravomoc zkoumat nenaplnění tohoto předpokladu a také za to 
sociálního pracovníka sankcionovat vyloučením z registru. 
Připomínka je ZÁSADNÍ 

Předpoklady pro výkon profese musí 
být naplňovány nejenom před 
vstupem do výkonu profese, ale po 
celou dobu praxe.  
Text na str. 43 doplněn: „Při vstupu 
do výkonu profese bude na tento bod 
pohlíženo optikou presumpce neviny, 
tj. na sociálního pracovníka bude při 
vstupu do praxe nahlíženo jako na 
osobu, která dodržuje zásady 
etického kodexu.“ 

284.  Profesní svaz 
sociálních pracovníků Z 

Vydání Etického kodexu 
Text návrhu pracuje s informací, že Etický kodex nemůže být navržen a vydán 
nikým jiným než sociálními pracovníky, resp. Profesním subjektem, avšak 
závěrečné vyhodnocení variant s profesní komorou nepočítá!!! 
Str. 31, kap. 5 
Str. 61, kap. 6.2 
Návrh řešení - Navrhujeme jako prioritní variantu zřízení profesní komory 
s dobrovolným členstvím. 
 
Připomínka je ZÁSADNÍ 

„Při hodnocení variant byla v oblasti 9 
(profesní komora) předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků.  
 
Na str. 31, bod 1 bude text doplněn o: 
„V případě, kdy nevznikne profesní 
subjekt, bude etický kodex vytvořen 
pracovní skupinou složenou 
ze zástupců sociálních pracovníků z 
profesních organizací, poskytovatelů 
sociální práce, zástupců MPSV…).“ 
Na str. 61 z kontextu vyplývá, že 
etický kodex bude vytvořen profesní 
komorou, pokud varianta vzniku 
profesní komory bude v rámci 
vyhodnocení variant variantou 
preferovanou. 

285.  Profesní svaz  Využití Etického kodexu sociálních pracovníků ČR 
Text návrhu pracuje s myšlenkou, že do vytvoření etického kodexu bude platný 

Etický kodex sociálních pracovníků je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PH7Q28)



Stránka 192 (celkem 201) 

Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

sociálních pracovníků stávající Etický kodex sociálních pracovníků ČR. S tímto nelze souhlasit, neboť 
již nyní jsou identifikovány nedostatky stávajícího kodexu 
Str. 43, kap. 6.2 
Návrh řešení - Navrhujeme takové řešení vypustit. 
 
Připomínka je DOPORUČUJÍCÍ 

považován za společný etický základ 
pro výkon této profese, a protože 
jeho dodržování je v tezích návrhů 
jedním z předpokladů pro výkon 
profese, bude do vydání nového 
etického kodexu použit aktuálně 
platný etický kodex vydaný 
Společností sociálních pracovníků.  

286.  Profesní svaz 
sociálních pracovníků Z 

„Autonomní subjekt (profesní komora)“ 
Text návrhu pracuje s informací, že sociální pracovníci postrádají autonomní 
subjekt, který by nesl odborná stanoviska, ochranu atd., což nelze zpochybnit.  
Text na str. 31 slibuje přínosy sociálním pracovníkům plynoucí z přijetí 
zákona, kde se mimo jiné uvádí existence nositele odbornosti – profesní 
subjekt. V další fázi textu rozpracovává řešení profesní komory jako dobrovolné 
nebo s povinným členstvím a ve finálním zhodnocení variant je vybrána varianta 
nulová, tedy bez profesní komory, ačkoli její potřeba je jednoznačně definovaná 
samotným textem a podložená aktivitami subjektů, již nyní sdružující sociální 
pracovníky.  
 
Dále návrh textu předpokládá uložení řady kompetencí profesní komoře. Tyto 
kompetence jsou zcela zásadní a nelze jejich výkon nahradit jiným 
subjektem. Jedná se zejména o vydání etického kodexu, řešení stížností, 
identifikace pracovišť dobré praxe, doporučující stanoviska, zastupování 
profesních zájmů, regulace samostatné profese atd.  Takový návrh je zcela 
správný, je mu věnována značná část textu a poté není dostatečně 
odůvodněno, proč je v závěru návrhu zvolena varianta, kterou se profesní 
komora nezřizuje!!!! 
Str. 31, kap.5 
Str. 35, kap. 6.1.2 
Str. 36, kap. 6.1.4 
Str. 59-64 
Str. 85, kap. 8.2 

„Při hodnocení variant byla v oblasti 9 
(profesní komora) předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků.  
 
Na str. 85 je uvedeno: „Z hlediska 
dosažení cíle je vznik profesní 
komory ze zákona významným 
prvkem řízení kvality výkonu sociální 
práce. V současné době je však 
prioritou nastavení podmínek pro 
etablování profese sociální práce 
směrem ke kvalitě a profesionalizaci 
výkonu při dodržování a proklamaci 
etických principů. Také z hlediska 
nákladů ve vztahu ke státnímu 
rozpočtu nelze v současné situaci 
tuto variantu aplikovat. Z uvedených 
důvodů byla zvolena varianta 0, tedy 
ponechání současného stavu.“ 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

Návrh řešení - Navrhujeme jako prioritní variantu zřízení profesní komory 
s dobrovolným členstvím. 
 
Připomínka je ZÁSADNÍ 

287.  Profesní svaz 
sociálních pracovníků  

Předpoklady pro výkon profese 
Text na str. 43 vymezující návrh doplnění vzdělání u skupiny sociálních 
pracovníků je zmatečný a navíc popírající princip zákazu retroaktivity. Text je 
lépe srozumitelný na straně 44 v závěru popisu varianty 1, text na straně 43 je 
tedy nadbytečný. 
Návrh řešení - Navrhujeme text zjednodušit. 
 
Připomínka je DOPORUČUJÍCÍ 

Text je upraven v souladu 
s připomínkou 
 

288.  Profesní svaz 
sociálních pracovníků Z 

Předpoklady pro výkon profese 
Autoři návrhu deklarují v textu i při osobních setkáních princip zákazu 
retroaktivity, přesto preferovanou variantou 1 tento princip porušují a navrhují 
dovzdělání u skupiny SP bez vystudovaného oboru sociální práce.  Zákaz 
retroaktivity je jednoznačný a nelze ho změkčovat jinými podmínkami. Nelze 
nyní ukládat další skupině dovzdělání, když ze zákona o sociálních službách už 
značně velká skupina sociálních pracovníků vzdělání doplňovala. 
Str. 32, kap. 5.1 
Str. 42, kap. 6.2 
Str. 44, kap. 6.2 
Str. 46, kap. 6.2 
Str. 53, kap. 6.2 
Str. 65, kap. 6.2 
Návrh řešení - Dodržení principu zákazu retroaktivity a volba varianty 2 (bez 
podmínky dovzdělání části sociálních pracovníků) a doplnění podmínky tak, aby 
odbornou způsobilost naplňoval sociální pracovník s dosud uznávaným studiem 
v jiném oboru, pokud profesi sociálního pracovníka vykonával 5 let před činností 
zákona, protože tato doba již zaručuje doplnění znalostí z praxe. 
 
Připomínka je ZÁSADNÍ 

Text na str. 82 „Při hodnocení variant 
za účelem naplnění stanoveného cíle 
navrhované úpravy byla zvolena 
varianta 1, tj. úprava předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 
s podmínkou „dovzdělání“ části 
stávajících sociálních pracovníků.“ je 
změněn na „V rámci hodnocení 
variant byla předkladatelem jako 
nejvíce vhodná varianta naplňující 
ústřední cíl úpravy zvolena varianta 
1. S ohledem na výsledem 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 

289.  Profesní svaz 
sociálních pracovníků  

Vedení registru sociálních pracovníků 
Text návrhu pracuje s myšlenkou centrálního vedení registru a to přímo MPSV. 
Je nutné zdůraznit, že MPSV je orgánem státní správy především s úlohou 
koncepční a metodickou, je nesystémovým řešením ukládat centrálním 
orgánům veřejné správy výkon správních agend. 
S tím souvisí i agenda udělování specializací a licencí, která je také exekutivní 
agendou.  
S tím souvisí i udělování povolení k samostatnému výkonu profese. 
S tím souvisí i každoroční ověřování dodržování podmínek pro výkon činnosti 
v samostatném výkonu profese 
S tím souvisí i udělování označení pracoviště dobré praxe. 
Str. 47, kap 6.2 
Str. 55, kap. 6.2 
Str. 56, kap. 6.2 
Str. 57, kap. 6.2 
Str. 58, kap. 6.2 
Návrh řešení - Navrhujeme výkon registru a souvisejících agend na krajských 
úřadech. Navrhujeme udělování označení pracoviště dobré praxe jako 
kompetenci profesní komory s dobrovolným členstvím. 
 
Připomínka je DOPORUČUJÍCÍ 

Text na str. 47 bude upraven: 
„Variantně byly jako evidenční 
subjekty navrhovány obecní úřady 
obce s rozšířenou působností a Úřad 
práce. V rámci konzultačního procesu 
nebyla řešena možnost vedení 
registru Krajskými úřady, a to z toho 
důvodu, že stejně jako u obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností 
lze spatřovat rizika v nejednotném 
postupu, v ekonomických dopadech 
do veřejných rozpočtů, v přehlcení 
agendami, které věcně s těmito 
institucemi nesouvisí a také 
s ohledem na to, že významný počet 
sociálních pracovníků je řazen v jiné 
oblasti působení (odvětvích). Výhody 
by bylo možné spatřovat 
v dostupnosti v rámci sociální práce 
v obcích a sociálních službách 
registrovaných v kraji a v určitém 
rozsahu zkušeností v rámci agendy 
registrace sociálních služeb.“ 
V rámci vyhodnocení variant věcné 
povahy je předkladatelem 
vyhodnocena jako nejvíce výhodná 
varianta povinné registrace sociálních 
pracovníků, registr vede MPSV viz 
str. 82 a 86  
 „Při hodnocení variant byla v oblasti 
9 (profesní komora) předkladatelem 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků.  

290.  Profesní svaz 
sociálních pracovníků  

Nepovinný registr  
Varianta nepovinného registru je zcela nesmyslná, zavádějící a v textu 
nadbytečná. 
Návrh řešení - Navrhujeme variantu nepovinného registru vypustit. 
 
Připomínka je DOPORUČUJÍCÍ 

V rámci vyhodnocení variant věcné 
povahy je předkladatelem 
vyhodnocena jako nejvíce výhodná 
varianta povinné registrace sociálních 
pracovníků, registr vede MPSV viz 
str. 82 a 86  
Text dobrovolné registrace je 
v materiálu ponechán, aby bylo 
možné posoudit projednávané 
varianty. 

291.  Profesní svaz 
sociálních pracovníků  

Text návrhu uvádí, že odbornou institucí pro realizaci a rozvoj vzdělávání bude 
MPSV. Patně jde o omyl při přípravě textu, jistě není reálné, aby MPSV 
realizovalo vzdělávání, je to zavádějící.  
Str. 48, kap. 6.2 
Návrh řešení - Navrhujeme vypustit. 
 
Připomínka je DOPORUČUJÍCÍ 

Uvedený text bude upraven 
v souladu s doporučením 

292.  Profesní svaz 
sociálních pracovníků Z 

Studijní program sociální práce 
Text návrhu je nesrozumitelný, není zřejmé, jaké řešená varianta přináší. Patrně 
má jít o komplexní a jednotné uchopení jednoho studijního programu pod gescí 
MŠMT ve spolupráci s MPSV, avšak jednoznačně o tom nehovoří věcný návrh 
ani vyhodnocení variant.  
Str. 51, kap. 6.2 
Str. 83, kap. 8.2 
Návrh řešení - Navrhujeme dopracovat o podstatu návrhu. 
 
Připomínka je ZÁSADNÍ 

Text na str. 51 Oblast Akreditace 
kvalifikačních vzdělávacích programů 
sociální práce, bude doplněn o: 
„Úprava oblasti je navržena z důvodu 
komplexního a jednotného uchopení 
odborného vzdělávání sociálních 
pracovníků pod gescí MŠMT. MPSV 
jako gestor sociální práce v ČR se 
vždy (povinně) vyjadřuje 
k žádostem o akreditaci 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

vzdělávacích programů pro 
sociální práci MŠMT.“ 

293.  Profesní svaz 
sociálních pracovníků Z 

Dva profesní stupně 
Není zřejmý důvod dvoustupňového návrhu profesní perspektivy v souvislosti 
s komplexním pojetím třístupňové druhé varianty, která má logiku.  
Zároveň dvoustupňová varianta v textu pracuje se sociálním pracovníkem 
specialistou, kterým se však předmětná varianta vůbec nezabývá a je řešen 
pouze ve variantě tří stupňů.  
Varianta je nadbytečná. 
Str. 52, kap. 6.2 
Návrh řešení - Navrhujeme z textu úplně vypustit. 
 
Připomínka je ZÁSADNÍ 

Variantou dvoustupňového 
profesního růstu se materiál zabývá, 
jelikož tato varianta byla diskutována 
v závěru přípravy materiálu před 
vnitřním připomínkovým řízením. 
 
 

294.  Profesní svaz 
sociálních pracovníků  

Specializace 
Text návrhu v souvislosti s profesním stupněm sociálního pracovníka specialisty 
hovoří o podmínce absolvování specializačního celoživotního vzdělávání se 
zkouškou. Avšak kapitola řešící akreditace celoživotního vzdělávání toto 
nezmiňuje specializační vzdělávání. 
Str. 54, kap. 6.2 
Návrh řešení - Navrhujeme dopracovat kapitolu týkající se akreditací také o 
nástin specializačních kurzů 
 
Připomínka je DOPORUČUJÍCÍ 

Uvedený text bude upraven 
v souladu s doporučením 

295.  Profesní svaz 
sociálních pracovníků Z 

Regulace 
Z návrhu textu týkajícího se dalších podmínek vystavení povolení 
k samostatnému výkonu profese není patrné, co je míněno regulací.  
Je možné, že je tím míněn zápis do ARES a státní povolení k výkonu, jak 
napovídá text předmětné kapitoly. Avšak v kapitole upravující profesní komoru 
sociálních pracovníků je jako hlavní důvod jejího zřízení uvedena „regulace pro 
oblast samostatného výkonu sociální práce – je nutné zajistit záruky a jistoty“, 
které jinak poskytuje zaměstnavatel. Avšak v tom případě je nutné explicitně 
uvést, že sociální pracovník, chce-li pracovat samostatně, musí být členem 

Na str. 47 oblast 2 Registr sociálních 
pracovníků, varianta 1 bude doplněn 
text: „V případě přijetí nulové varianty 
v oblasti 9 Profesní komora 
sociálních pracovníků, převezme 
zajištění záruk a jistot pro oblast 
samostatného výkonu sociální práce 
subjekt, který povede registr 
sociálních pracovníků, tedy MPSV.“   
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

profesní komory povinně.  
A dále ve finále avšak závěrečné vyhodnocení variant s profesní komorou 
nepočítá!!! 
Str. 56,57, kap. 6.2 
Str. 60, kap. 6.2 
Str. 85, kap. 8.2 
Návrh řešení - Navrhujeme jako prioritní variantu zřízení profesní komory 
s dobrovolným členstvím. 
Navrhujeme povinné členství u samostatně působícího sociálního pracovníka.  
Navrhujeme rozpracovat myšlenku regulace tak, aby byla zřejmé, o jako 
regulaci má jít. 
 
Připomínka je ZÁSADNÍ 

 
Na str. 57 je doplněn text: „Z pohledu 
samostatného výkonu sociální práce 
je nutná regulace jako náhrada záruk 
a jistot, které sociálnímu pracovníkovi 
běžně poskytuje jeho zaměstnavatel. 
Tyto záruky a jistoty bude zajišťovat 
profesní komora sociálních 
pracovníků, pokud bude zvolena 
varianta jejího vzniku nebo subjekt, 
který bude vést registr sociálních 
pracovníků, tj. v souladu 
s preferovanou variantou, MPSV.   
„Při hodnocení variant byla v oblasti 9 
(profesní komora) předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků. 

296.  Profesní svaz 
sociálních pracovníků Z 

Disciplinární opatření 
Z návrhu textu týkajícího se dalších podmínek vystavení povolení 
k samostatnému výkonu profese není patrné pojetí disciplinárních opatření. Na 
tomto místě je to jediná zmínka o takových opatřeních ve věcné části návrhu.  
Není zejména patrné, kdo bude disciplinární opatření udělovat, protože toto je 
zpravidla kompetenci profesních komor v souvislosti s dodržováním etických 
kodexů, avšak závěrečné vyhodnocení variant s profesní komorou 
nepočítá!!! 
Str. 57, kap. 6.2 
Str. 85, kap. 8.2 
Návrh řešení - Navrhujeme jako prioritní variantu zřízení profesní komory 
s dobrovolným členstvím a specifikaci textu týkající se disciplinárních opatření. 
 
Připomínka je ZÁSADNÍ 

„Při hodnocení variant byla v oblasti 9 
(profesní komora) předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků. 
Oblast disciplinárního řízení bude 
upravena v rámci paragrafového 
znění zákona o sociálních 
pracovnících.  
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

297.  

Společnost sociálních 
pracovníků 

PhDr. Pavel Pěnkava 
pavel.penkava@praha

1.cz 
 

 

Předmět: Kap. 6.2.; oblast 1. Předpoklady pro výkon profese; varianta 1 – 
Nová úprava s podmínkou stvrzení kvalifikace formou dalšího vzdělávání 
části sociálních pracovníků 
Připomínka s odůvodnění: Obor sociální práce zažil období hromadného 
doplňování vzdělání. Jednalo se o důsledek zákona o sociálních službách č. 
108/2006 Sb. a toto období trvalo cca od ledna 2007 do prosince 2014. Není 
rozumné zavádět s účinností od roku 2017 další, byť dílčí, vzdělávací 
požadavky nad rámec již existujících zákonných nároků na CŽV. Berme sociální 
pracovníky působící v současnosti jako profesionály s dostatečnou kvalifikací 
stanovenou zákonem.  
Doporučení: Navrhujeme variantu 1 – neakceptovat, preferovat Variantu 2 
tohoto bodu 

Text na str. 82 „Při hodnocení variant 
za účelem naplnění stanoveného cíle 
navrhované úpravy byla zvolena 
varianta 1, tj. úprava předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 
s podmínkou „dovzdělání“ části 
stávajících sociálních pracovníků.“ je 
změněn na „V rámci hodnocení 
variant byla předkladatelem jako 
nejvíce vhodná varianta naplňující 
ústřední cíl úpravy zvolena varianta 
1. S ohledem na výsledem 
mezirezortního připomínkového 
řízení je však v konečném výsledku 
zvolena varianta 2, tj. varianta nové 
úpravy předpokladů pro výkon 
profese s tím, že sociální pracovníci, 
kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti dle současně platné 
právní úpravy, jsou a budou odborně 
způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.“ 

298.  
Společnost sociálních 

pracovníků 
 

 

Předmět: Kap. 6.2.; oblast 2. Registr sociálních pracovníků, varianta 1 – 
Povinný registr  
Připomínka s odůvodnění: Povinný registr je duplicita k případnému 
zákonného požadavku na povinné členství v Profesní komoře sociálních 
pracovníků (řešeno dále v textu), Povinný registr spravovaný v gesci MPSV 
bude nárokovat výdaje na nově zřízená pracovní místa. Profesní komora by 
byla schopna v rámci samofinancování své členy efektivně evidovat a jejich 
registr by byl v případě Povinné komory totožný s institutem členství v Komoře. 
Doporučení: Navrhujeme preferovat tuto variantu řešení problematiky 
Registru – jakožto „evidence sociální pracovníků“. Ovšem kompetenčně ji 

„Při hodnocení variant byla v oblasti 9 
(profesní komora) předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků. 
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Číslo Resort 
Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

předat do gesce Profesní komory 

299.  
Společnost sociálních 

pracovníků 
 

 

Předmět: Kap. 6.2.; oblast 2. Registr sociálních pracovníků, varianta 2 – 
Nepovinný registr  
Připomínka s odůvodnění: V kontextu návrhu zákona toto ustanovení nedává 
žádný smysl. Pokud chce zákon upravit profesi jako celek, nemá žádný význam 
vést částečný registr sociálních pracovníků. Předpokládáme, že do 
nepovinného registru se nikdy nezapíše 100% sociálních pracovníků 
vykonávajících svou praxi na území ČR.  
Doporučení: Navrhujeme ustanovení úplně vypustit 

V rámci vyhodnocení variant věcné 
povahy je v oblasti 2 Registr 
sociálních pracovníků, jako nejvíce 
vhodná za účelem naplnění cíle 
vyhodnocena varianta 1, tj. povinná 
registrace sociálních pracovníků. Viz 
str. 84 a 86 
Varianta dobrovolné registrace je 
v materiálu uvedena, jelikož byla 
diskutována v závěru přípravy 
materiálu před vnitřním 
připomínkovým řízením. 

300.  
Společnost sociálních 

pracovníků 
 

 

Předmět: Kap. 6.2.; oblast 5. Profesní postavení sociálních pracovníků, 
varianta 2 – Tři profesní stupně  
Připomínka s odůvodnění: Tato kapitola návrhu VZZ je výborně zpracovaná a 
konvenuje s potřebami praxe. V současné době skutečně nemůže 
zaměstnavatel, kolega sociální pracovník ani klient sociální práce dobře zjistit 
zda sociální pracovník, který před ním stojí je ve svém oboru „odborník“, 
„nováček“, „inovátor“. Návrh třístupňového rozlišení profesního postavení 
sociálního pracovníka ve smyslu profesního růstu po získání prvotních 
vzdělanostních a dalších předpokladů pro vstup do profese. Je potřeba směrem 
do profese sociální práce informovat, že se jedná čistě o profesní vymezení 
„růstu“ – profesního růstu – jednotlivého sociálního pracovníka, že nejde o popis 
kariérního postupu, manažerského postupu, apod.  
Doporučení: Navrhujeme plně použít variantu 2 v dalším legislativním 
procesu 

V rámci vyhodnocení variant je 
v oblasti 5 Profesní postavení 
sociálních pracovníků vyhodnocena 
s ohledem na cíl úpravy, jako nejvíce 
vhodná varianta třístupňového 
profesního postavení.  
Na str. 53 je v materiálu uvedeno: 
„Nejedná se přitom o často 
zaměňovaný kariérní růst spojený 
s hierarchií řízení v organizaci“ 

301.  
Společnost sociálních 

pracovníků 
 

 

Předmět: Kap. 6.2.; oblast 8. Profesní označení a jeho ochrana, varianta 1 
– Stanovení minimálních podmínek pro výkon profese 
Připomínka s odůvodnění: Pojem sociální pracovník je (např. v prostředí 
sociálních služeb) velice často zaměňován s pojmem pracovník v sociálních 
službách. Za sociální pracovníky se často prohlašují různí pracovníci, zejména 
menších obcí, kteří vykonávají různé činnosti pro obec, např. roznáška obědů, 

V rámci vyhodnocení variant věcné 
povahy je v oblasti 8 Profesní 
označení a jeho ochrana, jako 
nejvíce vhodná za účelem naplnění 
cíle vyhodnocena varianta 1, tj. 
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Připo
mínka 
zásad

ní 
Připomínka Vypořádání 

gratulace seniorům apod.  Naopak některé rezorty veřejné správy, kde je 
sociální práce vykonávána mají pracovní pozice nazývány různě – často 
referent, apod. Profesní „titul“ sociální pracovník   poskytne jasnou informaci 
tomu, kdo je nebo zamýšlí být klientem sociální práce – ať už v malé 
„neziskovce“, na obci, kraji, či na ministerstvu.  
Doporučujeme zavést užívání profesního titulu „sociální pracovník“ 

upravení podmínek ochrany 
profesního označení. Viz str. 85 a 86 

 

302.  
Společnost sociálních 

pracovníků 
 

 

Předmět: Kap. 6.2.; oblast 9. Profesní komora sociálních pracovníků, 
varianta 0 – Ponechání současného stavu 
Připomínka s odůvodnění: Zákon o sociálních pracovnících, který současně 
neustanoví Profesní komoru je do jisté míry „okleštěný“ a stane se pouhou 
deklaratorní normou, která by v průběhu legislativního procesu mohla být 
vyhodnocena jako nadbytečná. Absence ustanovení o profesní komoře ve VZZ  
je navíc v přímém rozporu k několikaletému konzultačnímu procesu, který 
realizovalo samo MPSV! Závěry tohoto procesu zněly jasně – Profesní komora 
je výkonným orgánem v rámci profesního sdružování. Diskuze se vedly a vedou 
o formě Komory (povinná – nepovinná), nikoli však o její úplné absenci! 
 
Doporučení: Navrhujeme variantu 0 – variantu „bez komory“ úplně 
vypustit a v souladu s výstupy konzultačního procesu MPSV k VZZ o 
sociálních pracovnících profesní komoru do vzz zapracovat! 

„Při hodnocení variant byla v oblasti 9 
(profesní komora) předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků. 
 

303.  
Společnost sociálních 

pracovníků 
 

 

Předmět: Kap. 6.2.; oblast 9. Profesní komora sociálních pracovníků, 
varianta 1 – ustanovení profesní komory s povinným členstvím 
Připomínka s odůvodnění: V textu VZZ dostatečně nevyznívá jedna teze 
zákona – a to je ochrana klientů sociální práce – a to ve smyslu- nezávislého, 
odborného posouzení poskytovaných intervencí a forem sociální práce. Který 
subjekt v rámci výkonu sociální práce je dnes schopen poskytnout relevantní 
stanovisko ke konkrétní kauze? Odpovědí musí být, že vlastně žádný. Nabízí se 
odpověď MPSV, které nesporně má odborné a kompetenční kapacity pro určitý 
segment výkonu sociální práce v ČR. Jak ovšem posoudí např. intervenci 
sociálního pracovníka v pro/neprospěch klienta ve vězeňské službě, nebo u 
neziskového subjektu v rámci výkonu sociálních služeb, nebo agend SPO? 
Přímá vazba neexistuje. A jistě není záměrem zákonodárce takovou moc 
státnímu orgánu přisoudit. Šlo by o direktivní a ve své podstatě autoritářsky 
nedemokratické zasahování do kompetencí subjektů poskytujících pomoc 

„Při hodnocení variant byla v oblasti 9 
(profesní komora) předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků. 
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ní 
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formou sociální práce. Naopak ideálním řešením je profesní komora, jakožto 
stavovská organizace zaštiťující rovnoměrnou kvalitu a přístup v rámci výkonu 
sociální práce ve všech rezortech a agendách kde je sociální práce 
vykonávána. Předpokladem musí! Být kompetence pro profesní komoru zřízené 
zákonem o sociálních pracovnících, včetně stanovení sankcí.  
Doporučení: Navrhujeme preferovat profesní komoru s povinným 
členstvím jako jedinou možnou formu této instituce s efektivní možností 
ovlivňovat výkon sociální práce v ČR 

304.  
Společnost sociálních 

pracovníků 
 

 

Předmět: Kap. 6.2.; oblast 9. Profesní komora sociálních pracovníků, 
varianta 1 – ustanovení profesní komory s povinným členstvím  
Připomínka s odůvodnění: Text VZZ v obecné části k tématu Profesní komory 
hovoří zcela jasně o potřebě ustanovení závazné profesní etiky. Nositelem 
profesní etiky jsou sami sociální pracovníci, kteří si svůj Etický kodex vytvoří 
v rámci struktur Profesní komory. 
Doporučení: Navrhujeme doplnit do textu: Profesní komora vydává a 
aktualizuje Etický kodex, závazný pro všechny sociální pracovníky, 
vykonávající svou profesi na území ČR! 

„Při hodnocení variant byla v oblasti 9 
(profesní komora) předkladatelem 
zvolena varianta 0, tj. úprava, v rámci 
které není zohledněn vznik profesní 
komory sociálních pracovníků.“ 
 
Dodržování etického kodexu je 
součástí předpokladů pro výkon 
profese viz oblast 1 věcného řešení 
str. 42 a následující 

305.  
Společnost sociálních 

pracovníků 
 

 

Předmět: Kap. 6.2.; oblast 9. Profesní komora sociálních pracovníků, 
varianta 1 – ustanovení profesní komory s povinným členstvím 
Připomínka s odůvodnění: Stručnost tohoto ustanovení o profesní komoře ve 
VZZ je opět v přímém rozporu k několikaletému konzultačnímu procesu, který 
realizovalo samo MPSV! Závěry tohoto procesu zněly jasně – Profesní komora 
je výkonným orgánem v rámci profesního sdružování.  
Doporučení: Navrhujeme rozšířit tuto část textu VZZ. 

Materiál pojednává o podmínkách, 
kompetencích, působnosti apod. 
profesní komory na straně 59 – 64.  
Rozsah návrhu variant uvedených na 
str. 64 je stejný ve všech 
navrhovaných variantách a nabízí 
právě jen variaci možností  
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	Z
	Na pp. 18 a 19 se slovo „spolek“ nahrazuje slovem „svaz“.
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	Odůvodnění: Cíl sledovaný MPSV je ilusorní, a to jak ve variantě 1 – povinný registr, tak ve variantě 2 – nepovinný registr. Cíl sledovaný MPSV nejlépe naplní sjednocení regulace jednotlivých typů sociálních pracovníků, aby na ně byly kladeny stejné požadavky. Německé korporativní tradice jsou do českých podmínek nepřenositelné.
	Jak ukázalo živnostenské podnikání po zrušení cechů, stát v garanci kvality poskytovaných výrobků či služeb selhává a je nucen přijímat ad hoc opatření v těch oblastech, kde je poškozování spotřebitele masivní, např. u tzv. „šmejdů“. Selhání státu je systémové: Stát nemá dostatek informací, aby rozhodl, který poskytovatel je kvalitní a který ne, a to dokonce ani v rozsahu minimálně možné záruky kvality. Proto je registr sociálních pracovníků nutné odmítnout jako koncept, a to i v případě nepovinného registru. Reputační agentury mají být soukromoprávní. Jedině ty mají dostatek nástrojů na vyhodnocování kvality poskytovatelů. Zřízení registru sociálních pracovníků je tedy neúčelné vynakládání veřejných zdrojů.

	Z
	Na pp. 42, 44–5 a 56 se slova „plná svéprávnost, bezúhonnost“ zrušují. Tato připomínka je zásadní.
	Odůvodnění: Předkladatel zde bez hlubší úvahy přebírá stávající úpravu. Proč však musí být sociální pracovník plně svéprávný, ačkoliv je jinak zdravotně způsobilý? Předloha mlčí.
	Co se týká bezúhonnosti, je nutno čelit hypertrofii tohoto požadavku. ÚOOÚ se domnívá, že toto má řešit trest zákazu činnosti; vycházet z nezahlazeného odsouzení je dvojí trestání.


	Z
	Na p. 44 se slova „této normy“ nahrazují slovy „tohoto právního předpisu“.
	Odůvodnění: Právní norma je jedno pravidlo chování. Právní předpis však právních norem obsahuje mnoho.

	Na p. 57 je rozdíl mezi živností a svobodným povoláním třeba přepracovat.
	Odůvodnění: Úvodem je třeba připomenout, že francouzsky se živnost řekne profession a že ustálený překlad hry G. B. Shawa Mrs. Warren’s Profession je Živnost paní Warrenové. Rozdíl mezi živností a svobodným povoláním není tedy tak velký, jak zdůrazňuje předloha. Cílem i svobodného povolání je tvorba zisku; jinak by se jeho vykonavatel neuživil.
	Rovněž je nutno odmítnout thesi, že sociální práce je veřejný zájem. To by musela být postátněna, obdobně jako třeba základní školství. Sociální práce je naopak typický soukromý zájem uživatele. To, že stát má zájem na jeho kvalitě se odráží v regulaci nebo správním dozoru, ale zájem na sociální práci zůstává soukromý.

	Oblast 9 na p. 59 sq. je nezbytné přepracovat. Variantu 2 je nezbytné odmítnout. Tato připomínka je zásadní.
	Odůvodnění: Každá komora je z definice profesní. Od ČAK až po ČLK. Uvádět tento přívlastek je tedy nadbytečné, jako název postačí „Komora sociálních pracovníků“ (KSP).
	„Samosprávná nepolitická organizace“ je vágní a nic neříkající vymezení. KSP má ve skutečnosti být veřejnoprávní korporací, a to profesní samosprávy. Bez nuceného členství se o profesní samosprávu nejedná, nýbrž o pouhý spolek, který by zákonem regulován být neměl.
	Tvrzení: „stát uděluje, resp. deleguje na ni některé kompetence v oblasti správy profese“ je sporné. Spíše lze mít za to, že působnost a pravomoc komor je originární, tj. od státu neodvozená.
	Integrální součástí regulace KSP musí být státní dozor nad KSP prostřednictvím MPSV.

	Z
	Bod 7.3.6 – Zhodnocení současného stavu a dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů – je nezbytné přepracovat, pp. 71–2. Tato připomínka je zásadní.
	Odůvodnění: Smyslem DPIA není vyhodnotit soulad se zákonem o ochraně osobních údajů, neboť ten se rozumí sám sebou. Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů.
	K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, 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; 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 osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít.
	Nová úprava uvedených oblastí nenavazuje na jiné existující ani na souběžně zakládané zpracování osobních údajů. Pouze v případě, že by v rámci hodnocení byly preferovány varianty vytvoření profesní komory s povinným členstvím a tato by byla pověřena vedením registru sociálních pracovníků, došlo by k synergickému efektu. 
	Přehled možností řešení z hlediska legislativní nebo nelegislativní povahy je vyhodnocen na str. 74-76. V rámci vyhodnocení byla preferovanou variantou vyhodnocena varianta úpravy profese formou vytvoření zákona o sociálních pracovnících. 
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