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IV. 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 
1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících 
 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
PhDr. Radek Suda 

PhDr. Melanie Zajacová 
Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

07.2017 
 

Implementace práva EU: NE (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci:  
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: NE 

2. Cíl návrhu zákona  
 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).  

3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: NE 
  
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE 
 
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 
Dosah lze očekávat pouze sekundárně v případě, kdy právnická nebo fyzická osoba 
podniká v oblasti sociálních služeb – registrovaný poskytovatel sociálních služeb jako 
zaměstnavatel nebo v případě, kdy sociální pracovník bude vykonávat sociální práci 
samostatně.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) NE 
  
3.5 Sociální dopady: ANO 
Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, prostřednictvím 
zvyšování kvality výkonu sociální práce a její garance a v rámci  proklientského přístupu, 
míří k pozitivnímu přínosu pro klienty, respektive společnosti.    

3.6 Dopady na spotřebitele: ANO 
Ústředním cílem navrhované právní úpravy je zvýšení kvality sociální práce. Vzhledem 
k tomu, že kvalita zásadním způsobem ovlivňuje funkci služby, respektive sociální práce, 
zvyšuje se úměrně se zvyšováním její kvality také její hodnota pro spotřebitele/klienta, 
tedy míra jeho spokojenosti.  
 

3.7 Dopady na životní prostředí: NE 
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3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: 
NE  
Navrhované varianty úpravy nejsou v rozporu a nestanovují odchylky ve vztahu k zákazu 
diskriminace. Rovněž nejsou v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném 
zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 
zákonů (antidiskriminační zákon). Neobsahují také žádná ustanovení, která by 
narušovaly právo na rovné zacházení a vedly k diskriminaci. Podmínka splnění 
předchozí minimální doby praxe v délce tří let u sociálních pracovníků vykonávajících 
sociální práci samostatně je stanovena za účelem ochrany klientů, neboť máme za to, 
že k nabytí potřebných profesních dovedností a zkušeností je nepostradatelná praxe 
získaná pod vedením a v interakci s jiným sociálním pracovníkem, resp. 
zaměstnavatelem.  

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: ANO 
Navrhovaná úprava bude mít dopad na výkon státní statistické služby, a to v rámci 
Oblasti 6 Samostatný výkon profese. Sociální pracovník s povolením k samostatnému 
výkonu profese se zapisuje do registru osob. 
3.10 Korupční rizika: NE 
V navrhované právní úpravě nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést 
ke korupčnímu jednání. Navrhovaná úprava nemá dopad do oblasti korupčních rizik a 
nebude vytvářet jejich možnosti, protože žádné ustanovení se nevztahuje k nakládání 
s majetkem, zadávání veřejných zakázek. Riziko je maximálně eliminováno v oblasti 
správního řízení, když agendu vede ministerstvo a odborné podklady do něj na vyžádání 
MPSV mohou vložit profesní organizace. Stejným způsobem bude maximálně 
eliminováno riziko korupce v rámci akreditace studijního programu sociální práce, když 
agendu akreditace bude zajišťovat Ministerstvo školství a mládeže. Agenda akreditací 
kurzů celoživotního vzdělávání bude v oblasti správního řízení zajišťována 
ministerstvem. Riziko korupce by mohlo vzniknout v rámci získávání profesních stupňů 
sociálními pracovníky. Návrh jej maximálně eliminuje, když zkušební komise bude 
složena ze zástupce ministerstva, zástupce profesních organizací a licencovaného 
sociálního pracovníka, jako experta a nositele odbornosti výkonu sociální práce.  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE 
 
 

 

 

 

 
Přílohy: 

1. Analýza výkonu profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR 
podle formálního ukotvení a podle reálných potřeb v jednotlivých systémech 
sociální ochrany (VÚPSV, 2011) – dostupná online 
http://www.mpsv.cz/cs/17871 

2. Přehled mezinárodního srovnání regulace profese sociální práce 

3. Analýza konzultačního procesu k pracovním materiálům pro přípravu věcného 
záměru zákona o sociálních pracovnících (MPSV, 2015) 
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
podle obecných zásad 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících 
 

1.2 Definice problému 
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, 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.  

Dále v článku III. Program vlády, bod 5, Důstojné důchody, podpora rodin s dětmi, 
boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení v preambuli stanoví: „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“.  

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 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).   
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 Ministerstvo 
práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) za úkol do konce roku 2016 předložit 
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legislativní úpravu výkonu sociální práce a předložit legislativní úpravu profese 
a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků (profesní zákon).  
Tato strategie je ex ante kondicionalitou pro čerpání finančních prostředků 
z Operačního programu zaměstnanost, neboť v logice opatření je s přijetím 
profesního zákona spojována stabilizace profesní základny sociální práce jako oboru 
a analogicky pak rovněž základna ostatních povolání v sociálních službách. Na tomto 
základu lze provádět opatření k naplňování cíle Evropa 2020 a dosahovat principů 
evropského sociálního modelu. Sociální práce je také významným prvkem 
připravovaného zákona o sociálním bydlení.   
Vláda ČR na svém jednání dne 15. prosince 2014 usnesením č. 1056 schválila Plán 
legislativních prací vlády na rok 2015, v němž je stanoven termín předložení věcného 
záměru zákona o sociálních pracovnících v červnu roku 2015. Hlavní gestor sociální 
práce v České republice (dále ČR), Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále 
jen „MPSV“ nebo „ministerstvo“), požádalo o prodloužení termínu na prosinec 2015.  

Z vnitřního připomínkového řízení a  konzultačního procesu, který byl v první fázi 
veden s odborníky z praxe i akademické půdy a  ve druhé fázi s širokou obcí 
sociálních pracovníků, vzešly velmi inspirativní připomínky, jež MPSV vyhodnotilo 
jako potřebné zapracovat (viz příloha č. 3 Analýza konzultačního procesu 
k pracovním materiálům pro přípravu věcného záměru zákona o sociálních 
pracovnících). Rovněž bylo možné čerpat inspiraci ze zkušeností kolegů 
ze Slovenska, jejichž zákon o sociální práci je  účinný od 1. 1. 2015.  Materiál 
na základě těchto zkušeností prošel zásadními úpravami. Do konzultačního procesu 
se zapojilo na 1 600 sociálních pracovníků a zástupců odborné veřejnosti. 
Organizace SANEP pro potřeby MPSV realizovala výzkum zaměřený na postoje 
sociálních pracovníků 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, z. s., učinila v roce 2014 průzkum názorů 
svých členů (280 sociálních pracovníků) a ti se v 90 % vyslovili pro vznik zákona 
o sociálních pracovnících a v 85 % podpořili vytvoření profesní komory ze zákona. 
Společnost sociálních pracovníků ČR (dále „SSP ČR“) 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 tento dopis reagovalo 
prostřednictvím e-mailu 39 sociálních pracovníků a telefonicky přibližně 50 kolegů. 
Pouze v jediné reakci zaznělo zásadní ne pro vznik zákona. 
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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. 

Souhrnné informace z konzultačního procesu jsou součástí věcného záměru zákona 
o sociálních pracovnících, viz příloha č. 3 Analýza konzultačního procesu 
k pracovním materiálům pro přípravu věcného záměru zákona o sociálních 
pracovnících.  
 

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).  

Východiska pro stanovení výše uvedeného cíle: 

- Dynamika společenského vývoje, která přináší řadu nových sociálních 
problémů a událostí, jejichž řešení vyžaduje vysoce odborné intervence 
z pozice sociální práce (např. migrace, dlužní problematika, dlouhodobá 
nezaměstnanost, začleňování znevýhodněných skupin obyvatel, sociálně 
vyloučené lokality, reforma psychiatrické péče, sociální bydlení aj.), 

 
- Podstatné změny v demografické struktuře obyvatelstva, zejména nárůst 

počtu osob v seniorském věku vyžadujících zajištění širokým spektrem 
dostupných a kvalitních sociálních služeb,  

 
- Komplexnost a složitost sociálních problémů jednotlivců, skupin a komunit, 

které vyžadují mnohaúrovňové intervence z pozice sociální práce jako profese 
zastoupené v multidisciplinárních pomáhajících týmech,  
 

- Zvyšující se riziko sociálního vyloučení znevýhodněných skupin obyvatelstva, 
a s tím narůstající riziko sociálního napětí. 
 

Stanovený cíl byl definován také na základě potřeb identifikovaných v rámci 
výkonu sociální práce, tj. na úrovni její praxe. Jsou jimi: 

- potřeba vyjasnit pojetí sociální práce ve společnosti v zájmu její 
dostupnosti a kvality (včetně optimalizace územní dostupnosti v místě 
a čase, kdy je třeba, a to i v odlehlých územích se zvýšenou potřebou 
poskytování sociální práce) a odbornosti (aby výkon sociální práce byl 
zajištěn kvalifikovanými sociálními pracovníky), 

- potřeba sjednocení kvality výkonu sociální práce v rámci 
multidisciplinárního i inter oborového postupu řešení nepříznivé sociální 
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situace jejího klienta (interdisciplinární spolupráce mezi sociálními 
pracovníky v sociálních službách, sociálními pracovníky obcí, sociálními 
pracovníky Úřadu práce ČR, sociálními pracovníky orgánů sociálně-
právní ochrany dětí a dále též sociálním pracovníky zdravotnických 
zařízení, výchovných a vzdělávacích zařízení, nápravných zařízení 
a dalšími sociálními pracovníky ostatních institucí, ale také s ohledem 
na potřebu multidisciplinárního přístupu), 

- potřeba zajistit kvalitní výkon profese v souladu s etickými zásadami, 

- potřeba stanovit podmínky odborné způsobilosti sociálního pracovníka, 
včetně podmínek celoživotního vzdělávání a možností profesního růstu, 

- potřeba profesního rozvoje sociálních pracovníků,  

- potřeba akcentovat etické hodnoty/principy při výkonu sociální práce, 

- potřeba sjednocení podmínek a metodických postupů a systémových 
výkladů pro jednotlivé činnosti výkonu sociální práce, 

- potřeba sdílení dobré i špatné praxe jako východiska kvality výkonu 
sociální práce a jejich uplatnění oři organizaci profese sociální práce,  

- potřeba trvalé reflexe potřeb sociální práce a sociálních pracovníků, jako 
východiska kvality jejího výkonu zejména v oblastech uznání, profesního 
rozvoje, metodického i odborného vzdělávání, metodického vedení, 
supervize, právní podpory při obhajobě zájmů klienta),  

- potřeba uznání profesní autonomie sociálních pracovníků a potřeba 
využití potenciálu sociálních pracovníků v organizacích, 

- potřeba zajistit uznání profese sociální práce všemi resorty a sektory 
veřejné správy a ekonomiky, včetně občanského, nevládního, resp. 
neziskového sektoru, 

- potřeba sociálních pracovníků spočívající v zastání se odborné 
správnosti postupu při výkonu sociální práce, 

- potřeba uplatnění zkušeností všech sociálních pracovníků při organizaci 
profese. 

 
Pojem kvalita je uplatnitelný ve všech oborech lidského konání. Význam pojmu 
kvalita lze nalézt v obecných definicích, kterými jsou např. definice P. B. Crosbyho, 
který uvádí, že „kvalita je shoda s požadavky“ nebo dle definice Feigenbauma 
„je kvalita to, co za ni považuje zákazník“ a dle normy ISO 8402 je kvalita „schopnost 
produktu uspokojit zákazníkovy potřeby“. Kvalita výkonu sociální práce je specifická 
tím, že často neposkytuje hmotné výsledky a že při jejím poskytování dochází 
k osobnímu kontaktu, který má významný vliv na kvalitu výkonu, včetně etického 
rozměru profese.  
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První návrh věcného záměru zákona o sociálních pracovnících byl předložen 
do vnitřního připomínkového řízení v dubnu 2015. Na základě připomínek, které byly 
všechny akceptovány, případně vysvětleny a na základě připomínek z navazujícího 
a průběžného konzultačního procesu, došlo k významné změně v obsahu věcného 
záměru zákona, a proto byl v listopadu 2015 znovu předložen do vnitřního 
připomínkového řízení. Materiál byl předložen do mezirezortního připomínkového 
řízení v lednu 2016. 
 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
 
1.3.1 Rozbor stávajícího stavu 
Za účelem rozboru stávajícího stavu právní úpravy výkonu sociální práce byly 
z hlediska dalšího rozvoje profese identifikovány a analyzovány problémy v oblasti 
jejího výkonu a s nimi související potřeby sociální práce a sociálních pracovníků.   

Základní identifikované problémy: 

- nízká informovanost a obeznámenost veřejnosti o možnostech podpory 
a pomoci ze strany sociálních pracovníků, respektive sociální práce. Tento 
problém také úzce souvisí s poddimenzováním počtu1 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,  

- výkon některých činností 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). Přičemž 
uvedené činnosti jsou základními kroky ke sjednání zakázky uživatele, a pokud 
nejsou zajištěny sociálním pracovníkem, který je kompetentní tyto činnosti 
vykonávat s ohledem na komplexnost situace, může dojít k poškození klienta 
poskytováním neindividualizovaných služeb nebo služeb nenaplňujících 
zakázku uživatele, 

 

 

 

 

                                                 
1 Analýza výkonu profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR podle formálního ukotvení 
a podle reálných potřeb v jednotlivých systémech sociální ochrany (VÚPSV, 2011) 
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- Ukazatelem četnosti možného výskytu této velmi hraniční situace může 
být počet 1 200 žádostí o ověření kvalifikace k výkonu sociální práce, 
které v tomto počtu ročně MPSV vyřizuje. Jedná se o absolventy jiných oborů, 
než které jsou vyjmenovány v zákoně o sociálních službách, přesto 
je za určitých podmínek možné tzv. uznat kvalifikaci k výkonu sociální práce.2  

- management organizací nevyužívá potenciálu sociálních pracovníků, když 
je výkon sociální práce redukován na administrativní činnost nebo na 
ošetření akutních situací klienta (vyplývá z analýzy výkonu sociální práce, 
příloha č. 3). Tento trend je patrný také z výzkumu Mgr. M. Elichové, Ph.D. 
a Mgr. Sýkorové, které konstatovaly diskrepanci mezi dovednostmi a znalostmi 
absolventů škol sociální práce a požadavky zaměstnanců na trhu práce. 
Citovaná analýza také uvádí, že výkon sociální práce často probíhá 
v multidisciplinárních týmech. Praxe však hovoří o tom, že často není sociální 
pracovník do týmu přizván, případně jeho slovo nemá očekávanou váhu jako 
vyjádření jiných odborností,  

- 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 chybí místo, kam by se mohli obracet, když 
se cítí být poškozeni jednáním sociálního pracovníka. V současné době mají 
klienti možnost uplatnit stížnost na postup sociálního pracovníka, ale z důvodu 
roztříštěnosti systému tato může být řešena rozdílným způsobem (správní řád, 
postupy sociální služby, Veřejný ochránce práv vydává doporučující stanovisko, 
které není závazné) a není záruka, že stížnost bude řešit sociální pracovník. 
Některé oblasti výkonu sociální práce  z hlediska 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 se sociální 
pracovník v praxi setkává s mnoha etickými dilematy,  

- etické hodnoty sociální práce nejsou zcela akcentovány a dohled 
nad výkonem sociální práce z hlediska etiky prakticky neexistuje. Za všechny 
příklady je možné uvést sociálního pracovníka nejmenovaného krajského 
města, který pravidelně vydával články v místním měsíčníku. Jeho článek však 
obsahuje (konkrétně článek řešení situace s osobami bez přístřeší) slovní 
výsměch těmto osobám, prvky labellingu, necitlivý přístup ke klientovi 

                                                 
2 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 
a programu, ale i na základě vykonaných státních závěrečných zkoušek 
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atd. a jednoznačně je v rozporu s etickými principy sociální práce. Na text sice 
reagovala Společnost sociálních pracovníků ČR, ale bez jakýchkoli dopadů 
na činnost tohoto pracovníka. Ten dostal prostor pro vyjádření, shledal kauzu 
za bezpředmětnou a dále se nic nestalo,   

- současné podmínky neumožňují snadné sdílení a uplatňování dobré praxe 
– na jedné straně sociální pracovníci postrádají prostor, ve kterém by ke sdílení 
příkladů dobré, ale i špatné praxe mohlo docházet a na straně druhé v ČR není 
uplatňován žádný model typu Evidence based practise (dále „EBP“), tak jako 
existují v zahraničí, založený na získávání praxí doložených situací, 
ověřovaných na klinické bázi a podrobených preferenci a hodnotám uživatele.   

 
Současná právní úprava sociální práce jako povolání (nikoli profese) a postavení 
sociálních pracovníků je v ČR ukotvena zejména v zákoně o sociálních službách 
(podrobněji viz kap 1.3.5).  

Uvedená úprava výkonu sociální práce není ovšem oproti předchozímu očekávání 
aplikována dostatečně jasně a srozumitelně.  Soustředění právní úpravy sociální 
práce jen do jednoho zákona, a to do zákona o sociálních službách, jehož oblast 
úpravy je dílčím segmentem výkonu sociální práce, je zavádějící 
(viz kapitola 1.3.3 Úsilí o profesionalizaci sociální práce, požadavek vlády na snížení 
počtu přijímaných právních předpisů) a v současné době neodpovídá moderním 
požadavkům kladeným na sociální práci a požadavku na kvalitu jejího výkonu.   
Zákon o sociálních službách ve svém § 1 odst. 2 stanovuje, že zákon upravuje 
předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka nejen pro oblast sociálních 
služeb, ale také i v dalších rezortech. Nesystémové zařazení právní úpravy 
předpokladů pro výkon sociální práce do zákona o sociálních službách vede 
ale k tomu, že sociální práce je velmi často zaměňována právě za sociální 
služby resp., že je redukována pouze na sociální práci v sociálních službách. 
Sociální práce je přitom profese, která je horizontálně i vertikálně strukturovaná. 
Je vykonávána jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru, a nemůže 
nadále být logicky vázána pouze na zákon o sociálních službách.  
Současná praxe MPSV v oblasti posuzování splnění podmínek k výkonu povolání 
sociálního pracovníka dokazuje, že předpoklady pro výkon povolání sociálního 
pracovníka jsou formulovány široce a nejasně, což vyvolává spory při interpretaci 
§ 110 zákona o sociálních službách. Stávající právní úprava umožňuje uznávání 
kvalifikací nejen absolventům příbuzných oborů pomáhajících profesí 
(vyjmenovaných v zákoně), ale například i absolventům diametrálně odlišných oborů.  
Absence žádoucí kvalifikace, a s tím související omezená schopnost osvojovat 
si patřičné profesní kompetence, stejně jako absence jasně formulovaných etických 
zásad sociální práce může ve svém důsledku významně poznamenat vlastní 
výkon sociální práce, tedy zejména kvalitní identifikaci potřeb klienta a jejich 
následné kvalitní uspokojení bez újmy na jeho právech, oprávněných zájmech 
a lidské důstojnosti a v celospolečenském měřítku může docházet 
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až k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků spojených s řešením 
sociálních problémů jednotlivců, skupin či komunit, tzn. finance, které jsou určené 
na prevenci a intervenci sociálních pracovníků s očekávaným pozitivním dopadem, 
nejsou efektivně využity právě z důvodu nedostatečných kompetencí těchto 
jednotlivců.  

Jak je uvedeno již výše, na rozsáhlost toto problému ukazuje např. také praxe 
MPSV, které řeší dotazy na uznání kvalifikace pro výkon sociální práce.   

Uvedené vlivy mohou mít rovněž za následek narušené vnímání profesní identity 
sociálního pracovníka, a s tím přeneseně související nejednotný, nejasný obraz 
sociální práce v celospolečenském měřítku. Sociální pracovníci tak často 
podhodnocují své reálné postavení ve společnosti. Nezřídka bývají přesvědčeni 
o nízkém sociálním statusu, o malých profesních perspektivách a mobilitě a často 
nebývají ohodnoceni s ohledem na náročnost a společenský přínos své práce. 
V návaznosti na profesní identitu je nezbytné zmínit také atraktivitu profese, 
která je příslibem budoucího personálního zajištění výkonu sociální práce 
již při rozhodování studentů v oblasti svého pracovního uplatnění a profesního 
směřování.  

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 odborná povolání 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. 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.  

Zákon o sociálních službách v § 109 podává rovněž výčet činností, ke kterým 
je sociální pracovník způsobilý. V praxi se ovšem ukazuje, že takový výčet 
je v některých případech nefunkční, neboť způsobuje řadu výkladových problémů 
a zároveň umožňuje, jak již bylo uvedeno výše, zatěžovat sociální pracovníky i jinými 
činnostmi, které s výkonem sociální práce nesouvisí.  

Právní řád ČR kromě nadřazených primárních normativních aktů (ústavních zákonů 
a mezinárodních smluv) neudílí sociální práci žádné speciální hodnotové 
orientace, na nichž je tato profese vystavěna. V zákoně o sociálních službách se 
pojmy jako hodnota v etickém slova smyslu nebo principy sociální práce nevyskytují 
ani jedenkrát. 

Strukturálně daleko hlubším problémem současného stavu profese sociální práce 
je ovšem chybějící perspektiva profesního růstu. Současné trendy v praxi oboru 
sociální práce doporučují jako prevenci profesního vyhoření změnu v oblasti výkonu, 
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technik či práce s okruhem potřeb jednotlivců – také nepřesně vyjadřováno jako 
práce s cílovou skupinou.  

Přitom se potvrzuje, že etický výkon profese sociálního pracovníka má klíčový 
význam a odborný etický dohled prováděný sociálními pracovníky samými 
je nenahraditelný. Z tohoto důvodu reálně nefunguje kontrola respektování odborně 
zdůvodněných pravidel výkonu profese sociální práce, včetně etických zásad, 
neexistuje regulace projednávání sporných situací a sociální pracovníci nemají 
téměř žádné zastání ve sporech souvisejících s výkonem profese sociální 
práce a z hlediska posouzení odborné správnosti jejího postupu. S tím souvisí 
také absence sdílení dobré i špatné praxe sociální práce za účelem rozvíjení 
kompetencí a dovedností sociálních pracovníků, a tím zvyšování kvality výkonu 
sociální práce.  

Na základě zpětné vazby z praktického výkonu sociální práce byla identifikována 
také potřeba sjednotit podmínky, metodické postupy a systémové výklady 
pro jednotlivé činnosti sociální práce, které podněcují interdisciplinární spolupráci 
sociálních pracovníků napříč všemi resorty, stejně jako podporují uplatňování 
multidisciplinárního přístupu a aktivit.    

Z výzkumu, který byl proveden v rámci analýzy Výkon profese sociální práce 
v systémech sociální ochrany ČR, byla identifikována potřeba využít potenciál 
sociálních pracovníků. Výstupy uvedeného výzkumu totiž uvádí, že výkon sociální 
práce je redukován na pomoc s dílčími a akutními obtížemi klientů, stejně 
jako je redukován na výkon administrativních činností, a to nikoli z rozhodnutí 
samotných sociálních pracovníků.  

Teorie a praxe jsou neoddělitelné součásti sociální práce, které jsou si vzájemně 
důležité a potřebné. Kvalitní výkon sociální práce proto předpokládá teoretický základ 
uplatňovaný a ověřovaný v praxi, a proto je kvalita sociální práce závislá také 
na trvalé reflexi potřeb sociální práce a sociálních pracovníků.  

V důsledku ztotožňování a redukce sociální práce na poskytování sociálních služeb 
a sociálních dávek došlo k omezení dostupnosti a kvality odborné pomoci osobám, 
jejichž životní obtíže jsou podmíněny problémy v interakcích mezi nimi a jejich 
sociálním prostředím. Právní úprava sociální práce může jejich nedostatky, 
a tím i důsledky, tlumit. Dostupnost sociální práce v území z hlediska veřejné správy 
je ze strany ministerstva podpořena dotačním titulem adresovaným na výkon sociální 
práce v přenesené působnosti (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů) a projektovými výzvami Evropského sociálního fondu 
cílenými na výkon sociální práce.  
  
Z výkazů sociálních služeb poskytovaných na základě § 85 odst. 5 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 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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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. 
 
Shrneme-li výše uvedený rozbor aktuálního stavu současné právní úpravy, 
jednoznačně z něj vyplývá, že úpravu profese zákon o sociálních službách 
neobsahuje, a tudíž ani novelizace zákona o sociálních službách 
by identifikované problémy a potřeby neřešila, stejně jako nelegislativní formy 
úpravy.  Snaha o legislativní ukotvení profese od roku 1989 je podrobně 
popsána v kapitole 1.3.3. 1 Úsilí o profesionalizaci sociální práce v ČR. 
Východiskem pro přípravu návrhu věcného návrhu zákona o sociálních 
pracovnících pak musí jednoznačně být kvalita výkonu sociální práce, 
definovaná prostřednictvím identifikovaných potřeb (kapitola 1.2, str. 6-8). 
 

1.3.2 Sociální práce jako profese 
 

Profese je odborníky definována jako jasně vymezená pracovní role člověka. 
Na rozdíl od povolání je v rámci profese kladen důraz na celkovou roli, zodpovědnost 
a výsledky, které produkuje a zároveň dovednosti, znalosti a schopnosti, které jsou 
nezbytné pro její výkon v určitém typu zaměstnání, resp. pracovní pozici. 

Každá profese přitom může mít různá zaměstnání či specializace a samozřejmě 
může být vykonávána na různých pracovních pozicích. Hovoříme-li o profesi, stávají 
se ústředním tématem zejména dovednosti, kvality či předpoklady, které musíme 
pro danou profesi získat. Na profesi se dále váže profesní vzdělávání, profesní 
kvalifikace, profesní komora, která hlídá odbornost svých členů a praktický výkon 
jejich zaměstnání v rámci předem definované profese. 

Význam sociální práce jako profese spočívá v ochranné a důstojnost 
podporující činnosti vůči těm, jejichž důstojnost je nebo může být ohrožena. 
Sociální práce se opírá o rámec společenské solidarity, hodnotu lidských práv a ideál 
naplňování individuálního lidského potenciálu. Sociální práce, prostřednictvím 
komplexního přístupu a zohlednění všech známých aspektů situace, pomáhá svým 
klientům neztratit nebo dosáhnout způsobilost k sociálnímu uplatnění či ji získat zpět. 
U klientů, kteří se již společensky uplatnit nemohou, podporuje sociální práce 
co nejdůstojnější způsob života. Předmětem sociální práce je rovněž systematické 
a cílené úsilí o vytváření příznivých společenských podmínek pro sociální uplatnění. 
Sociální práce je horizontálně i vertikálně strukturovaná, a je vykonávána nejen 
ve veřejném, ale i v  soukromém sektoru.  

Základním předpokladem pro výkon profese sociální práce je odborná kvalifikace, 
kterou lze získat v rámci vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělávání, 
a to  studijních programech akreditovaných pro sociální práci.   MPSV průběžně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PH7MHN)



14 
 

sleduje potřeby společnosti, spolupracuje přitom s ostatními rezorty a odbornými 
garanty a vyjadřuje se k žádostem o akreditaci vzdělávacích studijních programů 
sociální práce.   

Sociální práce zaujímá mezi ostatními pomáhajícími obory (např. psychologie, 
zdravotní vědy) výlučné postavení. Jako jediná posuzuje situaci klienta komplexně 
na úrovni biologické, psychologické i sociální, přičemž v popředí jejího zájmu 
je cílená a efektivní podpora sociálního fungování člověka a zajištění dostupnosti 
podmínek, které umožní jeho sociální uplatnění.   

Sociální práce pomáhá jednotlivcům a sociálním systémům zlepšovat jejich 
sociální fungování, ale také mění sociální podmínky, aby chránily člověka nebo 
sociální systém před potížemi ve fungování (Matoušek, 2001). Z uvedeného důvodu 
má sociální práce velmi úzkou vazbu na sociální politiku státu. V rámci principu 
subsidiarity, respektive podpory a pomoci klientům (i potenciálním), je sociální práce 
mimo jiné vykonávána v rámci přenesené působnosti na krajských úřadech, 
obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a v oblasti hmotné nouze 
též ve vztazích k pověřeným obecním úřadům.  

V poskytování podpory směrem k sociálnímu fungování musí sociální pracovník 
respektovat a uplatňovat etické hodnoty, které jsou základním aspektem její kvality. 
V sociální práci je tak uplatňován pluralismus hodnot a přístupů, přičemž klíčovou 
hodnotou a současně právem člověka, který se ocitá v roli klienta, je úsilí 
o zachování lidské důstojnosti v podmínkách, které přinášejí zvýšené riziko jejího 
ohrožení. 

Nemůže být tedy sporu o tom, že sociální práce hraje klíčovou roli v ochraně lidské 
důstojnosti a lidských práv zejména skupin osob sociálně slabých nebo 
ohrožených. Je nástrojem řešení individuálních či skupinových sociálních problémů 
a především efektivním nástrojem prevence společenského napětí. Zásadní roli 
při výkonu sociální práce sehrávají etické zásady, kterými je sociální pracovník 
při výkonu svého profese vázán. 

Brian Littlechild3 uvádí, že sociální práce není profesí jen proto, že je založena 
na teorii a výzkumech, ale také právě proto, že je řízena hodnotami a etickými 
zásadami. Uvedené prvky profese, jako je odborná způsobilost, definovaný předmět 
profese, hodnoty profese a etické zásady, možnost profesního sdružování, vytvářejí 
u svých nositelů vědomí profesní identity jako důležité proměnné ovlivňující kvalitní 
výkon profese, vždy však za podmínky zohlednění individuální situace klienta, a tím 
volby individuálního přístupu s možností inter- i multidisciplinární spolupráce.   

Mezi atributy sociálních pracovníků ve vztahu k profesi Weiss-Gal a Welbourne4 
zařazují následující charakteristiky:  

                                                 
3 a 4 in Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR; 2011; VÚPSV, v.v.i. Praha 
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- jsou veřejně uznaní (licencovaní a registrovaní), což je předpokladem 
veřejného uznání titulu, 

- mají monopol na určité typy prací, což dává jejich profesi výjimečnost,  

- jsou profesně autonomní, což je předpokladem pro autonomní profesní 
rozhodování,  

- sociální práce má jednotnou definovanou znalostní základnu o: 

• sociálních problémech,  

• vyloučených osobách,  

• intervenčních strategiích,  

• výzkumu interakcí mezi osobnostními faktory klientů a společensko-
ekonomickým prostředím, které tyto faktory determinuje nebo ovlivňuje,  

- mají profesní vzdělání, existují národní asociace vzdělavatelů, které dbají 
na jednotné minimální standardy vzdělání v sociální práci, které platí 
i pro soukromé školy,  

- řídí se profesní etikou, a  

- požívají určitou prestiž vyjádřenou přiměřeným platem. 

 

1.3.3 Úsilí o profesionalizaci sociální práce v ČR 
 

Pro lepší pochopení pozadí současného úsilí o vytvoření právní úpravy v oblasti 
sociální práce je nutné připomenout období tzv. První republiky, kdy na základě 
iniciativy Dr. Alice Masarykové a následně její aktivní role v celém procesu došlo 
k etablování profese sociální práce a stanovení povinného kvalifikačního vzdělání 
v rámci čtyřletého vyššího studia po gymnáziu na vyšších sociálních školách v Praze 
a Brně. Po skončení 2. světové války bylo vytvořeno i vzdělávání sociálních 
pracovníků na vysoké škole, které však bylo následně velmi záhy po roce 1948 
zrušeno. 

Během období let následujících až do roku 1991 bylo kvalifikační vzdělání 
redukováno na dvouleté pomaturitní studium zaměřené spíše úžeji na sociálně-
administrativní a dle dnešního slovníku podnikově-personální agendy. Přesto 
docházelo i v této době díky působení dr. Marie Krakešové, Věry Vostřebalové nebo 
Ing. Heleny Šálkové k rozvoji metod sociální práce při tehdejších orgánech sociální  
správy – ať již v oblasti péče o seniory, zdravotně postižené, děti nebo dospělé. Díky 
těmto vlivům se již na přelomu 60. a 70. let 20. století etablovali sociální kurátoři. 

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 
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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. Snaha o právní úpravu systému, který se postupně rozvíjel 
a rozšiřoval okruh své působnosti, byla vyvíjena již od první poloviny 90. let 
20. století, avšak dosud bezúspěšně. První varianta věcného záměru zákona 
o sociálních službách (2001), pojímala oblast sociálních služeb šířeji než současné 
znění zákona o sociálních službách a blížila se více pojetí veškerých činností 
v sociální ochraně (zabezpečení) mimo finanční pomoc (dávky). Tento návrh 
obsahoval rovněž samostatnou kapitolu týkající se sociálních pracovníků – návrh 
na úpravu kvalifikačních požadavků pro výkon sociální práce, speciální podmínky, 
registraci a udělování licencí sociálním pracovníkům státním úřadem. 

V roce 2003 byla zpracována Koncepce celoživotního vzdělávání sociálních 
pracovníků, která nově navrhla, aby vznikla samostatná právní úprava výkonu 
sociální práce. V návaznosti na tento návrh byly zpracovány a předloženy vládě Teze 
legislativního zakotvení výkonu sociální práce a celoživotního vzdělávání sociálních 
pracovníků (2005), jež definovaly témata kvality výkonu sociální práce, kvalifikačních 
předpokladů, celoživotního vzdělávání. Souběžně s tímto návrhem byl předložen 
také návrh zákona o sociálních službách, který již co do rozsahu působnosti oproti 
návrhu z roku 2001 vymezoval sociální služby jinak, úžeji. 

V roce 2006 však byla na základě doporučení předsedy Legislativní rady vlády 
ve snaze snížit počet přijímaných právních předpisů přijata pouze jedna nová právní  
úprava – a to systému sociální pomoci v oblasti činností tj. sociálních služeb. 
Samostatný návrh tzv. profesního zákona, který by upravoval podmínky pro výkon 
sociální práce, odbornou způsobilost, formu výkonu a podmínky pro celoživotní 
vzdělávání a kontrolu kvality prováděné odborné činnosti, byl v té době odložen, 
resp. vláda rozhodla, aby tato oblast nebyla samostatně upravována, a jako náhradní 
řešení bylo ministerstvu doporučeno, aby byla úprava výkonu sociální práce 
včleněna do v té době prioritního záměru k úpravě sociálních služeb. Pro sociální 
pracovníky jsou tedy nyní určující § 109 a 110 zákona o sociálních službách. 

V podstatě od účinnosti zákona o sociálních službách jsou postupně činěny další 
snahy o vymezení role sociálního pracovníka v kontextu zakázky společnosti. 
Od roku 1993, kdy byly vytvořeny Minimální vzdělávací standardy v sociální práci, 
a následně byly definovány kompetence sociálního pracovníka (1997), nedošlo 
k předefinování činností sociálního pracovníka (jež obsahuje zákon o sociálních 
službách). Stejně jako se od roku 1989 vyvíjí naše společnost, vyvíjí se i sociální 
práce a mění se a specifikuje se náplň činnosti sociálního pracovníka. Je tedy nutné 
znovu definovat profesní požadavky na pozici sociálního pracovníka v kontextu 
požadavků společnosti, sociálních témat a profesní odpovědnosti sociálního 
pracovníka. Zákon o sociálních službách je dnes již i s ohledem na výše uvedené 
nedostačující, nehledě na skutečnost, že kvůli tomuto způsobu řešení je ČR 
v porovnání se zeměmi s rozvinutým systémem sociální ochrany unikátní, neboť 
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ze sociální práce učinila zaměstnání, a to bez faktické garance odborné způsobilosti 
a kvality výkonu sociální práce pro obyvatele.  

MPSV dlouhodobě vyhodnocuje reálné dopady, které přinesla zmiňovaná právní 
úprava. Na základě konzultací s  organizacemi zajišťujícími činnosti sociální práce 
a s obcemi došlo MPSV k závěru, že dochází k záměně sociální práce za sociální 
služby resp. redukování sociální práce na oblast sociálních služeb. Aktuální obraz 
výkonu sociální práce přinesla rovněž rozsáhlá Analýza výkonu profese sociální 
práce v systémech sociální ochrany ČR zpracovaná Výzkumným ústavem práce 
a sociálních věcí v roce 2011. Ta potvrzuje fakt, že veřejnost, a mnohdy 
ani ta odborná, nemá de facto povědomí o tom, kdo sociální pracovník 
 je a co od něj lze očekávat. Dochází tak k nevyužití potenciálu sociální práce 
ve prospěch samotných klientů (potenciálních). 

 

1.3.4 Mezinárodní srovnání  
 

Obecně lze konstatovat, že výkon sociální práce je obtížné porovnávat 
se zahraničními právními úpravami s ohledem na  odlišnou sociokulturní 
situaci, právní systém i charakter vývoje této profese na území jednotlivých 
států Viz příloha č. 2 Přehled mezinárodního srovnání regulace profese sociální 
práce. 

Nicméně z realizovaného mezinárodního srovnání vyplynulo, že evropské země, 
například Rakousko, Německo, Slovensko (dále SR), prochází ve vývoji sociální 
práce jako profese vývojem s prvky srovnatelnými s vývojem v ČR. Z toho 
lze usuzovat na srovnatelný výchozí stav pro přípravu profesního zákona (např. 
nejasné pojetí sociální práce, zaměňování sociální práce za jiné profese, nízká nebo 
zcela absentující kvalifikace sociálních pracovníků, absence profesního zákona 
a další).  

V moderních demokratických sociálních státech se právní rámec stal determinující 
pro stanovení rámce sociální práce (Braye, Presto-Shoot, 2006). V zásadě 
lze rozeznat tři přístupy (Esping-Andersen, 1990) k právnímu ošetření postavení 
sociálních pracovníků (Meeuwisse, Swärd, 2009)5.  

Určujícím se pro úpravu postavení sociální práce jako profese stal model sociální 
politiky charakteristický pro danou společnost. Jedná se o model liberální, ve kterém 
stát určuje kvalifikační předpoklady a uděluje povolení pro výkon povolání, model 
korporativní, v rámci kterého stát své povinnosti v této oblasti přenáší 
na zaměstnavatele, sociální pojišťovny a obce a konečně model institucionální, 
ve kterém převládá zákonná úprava sociální práce jako profese. 

                                                 
5 Analýza výkonu profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR podle formálního ukotvení a podle 
reálných potřeb v jednotlivých systémech sociální ochrany; Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 
v rámci veřejné zakázky vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí, 2011 
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Ve všech MPSV analyzovaných systémech jsou sociální pracovníci považováni 
za specialisty a sociální práce za samostatnou profesi, vedle ekonomie, sociologie, 
práva či psychologie.  

Základním předpokladem výkonu profese je nejčastěji vysokoškolské vzdělání 
ve studijním programu sociální práce alespoň na úrovni bakalářské.   

V některých státech se požaduje registrace sociálních pracovníků ve státní 
organizaci nebo v profesní organizaci. Registrací příslušná profesní organizace ručí 
za vzdělání a profesionalitu sociálního pracovníka. Proto např. ve Spojených státech 
amerických (dále  USA) nestátní subjekty požadují doklad o registraci jako podmínku 
pro přijetí sociálního pracovníka na pracovní místo.  

Příklady mezinárodního srovnání: 

• Německo – sociální pracovníci se sdružují v několika profesních spolcích. 
Největším z nich je Německý profesní spolek pro sociální práci (Deutscher 
Berufsverband fur Soziale Arbeit, zkráceně DBSA). DBSA již bez mála dvě 
desítky let upozorňuje na potřebu vzniku profesního zákona a je v tomto 
smyslu také iniciativní. V roce 2002 na své valné hromadě dospěla 
k jednoznačnému závěru, že je nutné připravit jeho ideový návrh. Je totiž 
přesvědčena, že ke změně vnímání sociální práce a zvýšení její kvality 
lze dospět pouze za předpokladu, že budou stanovena jasná pravidla jejího 
výkonu. Proto je také ideový návrh profesního zákona postaven 
na povinném registru sociálních pracovníků vytvořeném za účelem 
kontroly kvality sociální práce, resp. odborných předpokladů pro výkon 
profese.  
Základní principy sociální práce, její cíle a úkoly, funkce a metody sociální 
práce jsou ukotveny v dokumentu „Profesní profil sociálního pracovníka“. 
Odborné předpoklady spočívají v dosažení vysokoškolského vzdělání 
pouze v oboru sociální práce a prokázání účasti na dalším vzdělávání 
(certifikovaným DBSA).  
Registr sociálních pracovníků je veden již od roku 2002, a jak je uvedeno 
výše, podnětem pro jeho vznik byla snaha zvýšit kvalitu sociální práce.  

• Rakousko – úsilí o profesionalizaci sociální práce je intenzivně vyvíjeno 
již bezmála 15 let, a to zejména z pozice Rakouského svazu sociálních 
pracovníků a sociálních pracovnic (Oesterreichischer Berufsverband der 
Sozialarbeiter-innen, zkráceně OBDS). Členství v profesní organizaci OBDS 
je dobrovolné. Aktuálně je v Rakousku zveřejněn a připomínkován návrh 
zákona o povoláních a vzdělání v sociální práci, který upravuje povolání 
sociálního pracovníka, sociálního pedagoga a výzkumného pracovníka 
v sociální práci. Návrh vymezuje profesní etiku, samostatný a nesamostatný 
výkon profese, včetně výkonu profese příslušníky ze zemí Evropské unie (dále 
EU), Švýcarska a třetích zemí. Dále upravuje podmínky vedení registru 
sociálních pracovníků (v návrhu je vedení profesní komorou), definuje 
jednotlivé činnosti sociálních pracovníků, vymezuje povinnost mlčenlivosti, 
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povinnost poskytnout informace, podmínky vedení dokumentace a dalšího 
vzdělávání.  Upravuje podmínky udělování sankcí. Návrh zákona rovněž 
zřizuje radu pro sociální práci při úřadu spolkového kancléře. Ve zvláštní části 
pak zákon upravuje specifické podmínky výkonu profese sociálního 
pracovníka, sociálního pedagoga a výzkumného pracovníka v sociální práci, 
přičemž každému z nich přiděluje odlišné kompetence. U sociálních pedagogů 
je přitom zřejmá orientace na sociální problematiku dětí a mladistvých 
v kontextu výchovy a vzdělávání.  

• SR viz kapitola 1.3.4.1. 

• Spojené státy americké – odborné vzdělání lze získat v několika stupních, 
členství v profesní komoře je dobrovolné a není podmínkou pro získání 
licence, přesto sdružuje především sociální pracovníky s licencí. Podmínkami 
pro výkon sociální práce je vzdělání v oboru sociální práce, získání licence 
a registrace sociálního pracovníka. Právní formu regulace výkonu sociální 
práce se nepodařilo zjistit.  

• Velká Británie – odborné vzdělání lze získat v několika stupních, profesní 
komora sdružuje pouze registrované sociální pracovníky (dobrovolně), 
sociální pracovník musí být povinně registrován u státního úřadu, profesní titul 
je chráněn zákonem (trestný čin). 

• Švédsko – odborné vzdělání lze získat v několika stupních, profesní komora 
je nevládní subjekt s dobrovolným členstvím. Sociální práce disponuje 
specializacemi.  

 

V hodnocených zemích jsou vydavateli a nositeli etických kodexů profesní 
organizace, např. ve Francii Association Nationale des Assistants de Service Social 
(ANAS), v Irsku Irish Association of Social Workers (IASW), v Německu Deutscher 
Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH), ve Španělsku Consejo General 
de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Socialy Asistentes Socials (CGCO), 
ve Švédsku Akademikerförbundet SSR (ASSR), ve Velké Británii British Association 
of Social Workers (BASW), v Polsku Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych 
(PTSP), v USA National Association of Social Workers (NASW), v Austrálii Australian 
Association of Social Workers (AASW). 

 

1.3.4.1 Právní úprava sociální práce v SR 
 

Dlouhodobý vývoj profese sociální práce, a s tím související právní úprava sociální 
práce, jsou ČR nejvíce analogické situaci v SR. Z tohoto důvodu je právní úpravě 
sociální práce věnována samostatná kapitola, přestože zákon o sociální práci nabyl 
účinnosti dne 1. 1. 2015 a časový horizont pro posouzení jeho dopadů je tak velmi 
krátký.   

V SR byl proces tvorby zákona včleněn do programového prohlášení vlády 
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na období 2012 – 2016. Dne 9. července 2014 Národní rada SR přijala zákon 
č. 219/2014 Z.z. o sociální práci a o podmínkách výkonu některých odborných 
činností v oblasti sociálních věcí a rodiny a o změně a doplnění některých 
zákonů. Do té doby neexistovala pro výkon sociální práce žádná oficiální pravidla 
a podmínky, a to jak na úrovni profesní, etické, tak právní. Pouze v dílčích právních 
úpravách byly ukotveny specifické podmínky výkonu sociální práce v jednotlivých 
zvláštních oblastech. Např. 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 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.  
Návrh zákona byl připravován již od roku 2011 v úzké spolupráci Ministerstva práce, 
sociálních věcí a rodiny SR jako předkladatele se zástupci vysokých škol a Asociace 
vzdělavatelů v sociální práci.    

Podnětem ke zpracování návrhu profesního zákona byla především absence právní 
úpravy sociální práce jako pomáhající profese, a tím garance její kvality, dále také 
absence aktivně působící profesní organizace sociálních pracovníků, stejně 
jako potřeby sociálních pracovníků související s jejich celoživotním vzděláváním. 
Z prostředí praxe se navíc velmi často ozývaly hlasy upozorňující na nízkou 
společenskou prestiž profese a oboru, a to i navzdory vzrůstajícímu významu 
sociální práce ve společenském měřítku.   

Hlavním cílem zákona je dle jeho předkladatelů podpora profesionálního výkonu 
sociální práce, a to zejména tím, že budou definovány minimální kvalifikační 
předpoklady pro výkon profese a také tím, že bude zřízena Slovenská profesní 
komora sociálních pracovníků. Sekundárním, avšak neméně významným, 
dopadem zákona uváděný jeho autory je očekávaný příznivý vliv na kvalitu 
sociální práce ve vztahu ke všem klientským skupinám sociální práce, stejně jako 
na zlepšení faktické dostupnosti této profese pro sociálně ohrožené občany 
a jejich rodiny. 

Analogické srovnání zákona SR s navrhovaným přijetím zákona o sociálních 
pracovnících lze vysledovat v několika bodech: 

• Analogii lze spatřovat ve vymezení rozsahu působnosti těchto zákonů, 
tj. v tom, co je sociální práce, podmínky pro její výkon, zřízení, postavení 
a působnost profesní komory (včetně dobrovolné formy profesní komory). 

• Paralelu lze nalézt ve vymezení klíčových pojmů sociální práce a sociální 
pracovník, když zákon o sociální práci přijatý v  SR v § 2uvádí, že: sociální 
práce pro účely tohoto zákona je odborná činnost vykonávaná sociálním 
pracovníkem nebo asistentem sociální práce pro účely určené zvláštním 
předpisem.  
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Odborná činnost je soubor pracovních činností, na jejichž vykonávání jsou 
potřebné vědomosti a dovednosti získané absolvováním vysokoškolského 
vzdělání stanoveného stupně ve studijním oboru sociální práce. 

Přičemž rozdíl mezi sociálním pracovníkem a asistentem sociální práce 
spočívá v dosažených kvalifikačních předpokladech. Sociální pracovník musí 
získat vysokoškolské vzdělání druhého stupně, zatím co asistent sociální 
práce vysokoškolské vzdělání prvého stupně. Vždy však v oboru sociální 
práce.   

• Předpokladem pro ČR je, že dobrovolná profesní komora bude muset 
být alespoň v prvních pěti letech financována z veřejných rozpočtů. Tento 
předpoklad vyplývá z praxe, kterou prochází SR, kde byla uzákoněna právní 
úprava výkonu sociální práce s dobrovolnou profesní komorou a finančním 
příspěvkem na zajištění agend, které zákon subjektu uložil. 

• Návrh věcného záměru zákona o sociálních pracovnících je postaven 
analogicky zákonu č. 219/2014 Z.z. o sociální práci a o podmínkách výkonu 
některých odborných činností v oblasti sociálních věcí a rodiny a o změně 
a doplnění některých zákonů s ohledem na výkon samostatné praxe 
sociálního pracovníka. V SR je žadateli o výkon samostatné praxe (činnosti, 
která není živností) vystavováno povolení vydané profesní komorou. 
Podmínkou vystavení povolení pak je splnění kvalifikačního předpokladu, 
praxe ve výkonu sociální práce minimálně 3 roky, bezúhonnost a plná 
svéprávnost.  

Dalšími podmínkami již v době podání žádosti o vystavení povolení jsou: 

- zajištěná supervize 

- v posledních pěti letech před vydáním povolení toto nebylo osobě odňato,  

- v posledních pěti letech nebylo uloženo disciplinární opatření,  

- právní předpis výkon samostatné praxe umožňuje.    

• 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 v oboru akreditovaném pro sociální 
práci. Uplatněnou paralelu akreditace oboru lze nalézt v zákoně o sociální 
práci přijatém v SR. 

 

1.3.4.2 Vyhodnocení mezinárodního srovnání 
 

Ve všech uvedených státech je patrný společný, případně obdobný historický kontext 
vývoje sociální práce spočívající ve vývoji od péče o potřebné k profesionální 
činnosti.  
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Ve všech sledovaných zemích mohou sociální pracovníci získat odbornou kvalifikaci 
na základě univerzitního speciálního vzdělání v sociální práci na třech úrovních, 
a sice bakalářské, magisterské, doktorské.  
 
Z popisu stavu v jednotlivých sledovaných zemích jsou patrné tyto základní 
tendence, kterými jsou:  
a) sociální práce se institucionalizuje (Walton, 2005),  

b) sociální práce se profesionalizuje (Weiss-Gal, Welbourne, 2008),  

c) mění se obsah sociální práce; rozšiřuje se její záběr a proniká do nových oborů: 
zdravotnictví, školství a trestní justice,  

d) sociální práce se specializuje a vnitřně strukturuje,  

e) sociální práce se privatizuje (Carey, 2008).  
 

V uvedených zemích je také patrná tendence rozlišovat profesi a zaměstnání 
(Hall, 1994, Hugman, 1996), když rozlišujícími prvky jsou vzdělání, soubor 
systematicky uspořádaných znalostí, profesní autorita uznaná klientelou, 
společenské sankce, etika a profesní kultura udržovaná profesní organizací 
(Greenwood, 1957). 

V kontextu nových nebo měnících se sociálních jevů, demografických 
a zaměstnaneckých struktur, rostoucí nerovnosti mezi obyvateli stoupá tlak 
na profesionalizaci sociální práce a sociální práce se diverzifikuje.   
 
Stále více je požadována registrace profesionálních sociálních pracovníků, zvyšují 
se požadavky na dodržování etiky profese a budují se struktury provádějící odborný 
dohled.  
 
V řadě zemí je titul profesionálního sociálního pracovníka chráněn zákonem proti 
zneužití těmi, kteří nedosáhli potřebného vzdělání. Viz příloha č. 1 Výkon profese 
sociální práce v systémech sociální ochrany ČR.  
 
Na základě současného poznání mj. z pracovišť, kde jsou uplatňovány moderní 
metody výkonu sociální práce a z analytických prací, které se zabývají komparací 
jednotlivých systémů profesního uspořádání výkonu sociální práce ve vybraných 
zemích EU a v USA, jsou pro praxi ČR navrženy tři úrovně definující profesní 
postavení sociálního pracovníka. V některých z porovnávaných zemí existuje systém 
komplikovanější, vícedimenzionální, rozdělený například na teoreticko-vědní rovinu 
a rovinu praktickou. Pro podmínky ČR bylo v návrhu čerpáno z české dobré praxe 
a inspirací byly systémy těch zemí, kde došlo k dynamickému rozvoji profese sociální 
práce a kde sociální práce účelně pomáhá v předcházení sociálně nežádoucích jevů 
a řešení celospolečenských problémů, jako jsou potřeba dlouhodobé péče a inkluze 
lidí ohrožených sociálním vyloučením na základě zdravotního stavu  
nebo sociálně-ekonomické situace. 
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Ve všech sledovaných zemích existují profesní organizace sociálních pracovníků, 
kterým jsou svěřeny některé kompetence v dohledu nad dodržováním etiky 
sociálními pracovníky.  

 
1.3.5 Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru zákona 
 

Oblast výkonu sociální práce je v současné době upravena níže jmenovanými 
právními předpisy: 

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o sociálních službách“) 

Současná právní úprava postavení sociálních pracovníků v ČR je upravena zejména 
v zákoně o sociálních službách, který obsahuje především obecné požadavky 
na výkon povolání sociálního pracovníka a dále také některé specifické povinnosti. 
Podle § 1 odst. 2 tento zákon upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního 
pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních 
právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, 
ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, 
v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních.  

Pro sociální pracovníky jmenované v  § 1 odst. 2 zákona o sociálních službách 
je určující jeho Část osmá: předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, 
Hlava I: Sociální pracovník (§ 109 a 110) a Hlava II: Další vzdělávání sociálního 
pracovníka (§ 111). 

Zákon o sociálních službách v § 109 podává výčet činností sociálního pracovníka 
následovně: „Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální 
agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby 
sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční 
činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální 
prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství 
a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje 
poskytování sociálních služeb.“ 

Předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka stanovuje § 110 zákona 
o sociálních službách. V § 110 odst. 4 zákona o sociálních službách nalezneme 
vymezení okruhu oborů, jež jsou podle uvedené právní úpravy považovány 
za dostačující pro výkon sociální práce. 

Podmínky pro další vzdělávání sociálních pracovníků stanovuje zákon o sociálních 
službách v § 111. 

Specifickou úpravu výkonu sociální práce ve veřejné sféře obsahuje zákon 
o sociálních službách v § 92 a 93. Současně § 91, odst. 6 definuje podobu 
spolupráce veřejné správy a sociálních služeb, pokud osoba, která má zájem sociální 
služby využít, není dle lékařského posudku schopna sama jednat a nemá zákonného 
zástupce nebo opatrovníka. V takovém případě osobu při uzavírání smlouvy 
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zastupuje sociální pracovník obce zařazený do obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností. 

Novelou zákona o sociálních službách došlo s účinností od 1. 1. 2015 
prostřednictvím zákona č. 254/2014 Sb. v § 102 a 103 k ukotvení dotací na výkon 
sociální práce na krajské a obecní úrovni. Již tímto krokem byl vyjádřen zájem 
o posílení kompetencí krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností 
ve výkonu uvedených sociálních agend a o dostatečné personální zajištění 
sociálními pracovníky. Touto úpravou však došlo především k ujasnění a zacílení 
finančních zdrojů na výkon činností sociální práce v přenesené působnosti. 

• Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), 
ve znění pozdějších předpisů, 

• Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.  
§ 10 a 44 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních uvádí nároky 
na odbornou způsobilost tzv. zdravotně-sociálního pracovníka a dále specifikují 
oblasti, které jsou považovány za výkon jeho povolání, 

• Vyhláška č. 3/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se 
stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné 
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění 
vyhlášky č. 129/2010 Sb. 

Pozici či roli sociálních pracovníků dílčím způsobem ex- i implicitně vymezují další 
právní předpisy, zejména: 

• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů, u obcí II. a III. typu, újezdních úřadů a Úřadu práce v  § 6 a 7, § 63 - 65 
- sociální pracovníci - zaměření na osoby sociálně vyloučené, sociální bydlení, 
osoby v hmotné nouzi, osoby hmotnou nouzí ohrožené apod., 

• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, v  § 9a – standardy sociální práce s klientem. § 4, odst. 2 písm. d), 
které definují právnické a fyzické osoby pověřené výkonem sociálně právní 
ochrany,  

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, v § 35 - působení sociálních pracovníků v samostatné působnosti,  

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

• Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 10 – sociální 
pracovníci ve věznicích, 
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• Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb. - § 5 odst. 5 
uvádí, že odbornou způsobilostí pečující osoby mimo jiné je odborná způsobilost 
k výkonu povolání sociálního pracovníka a zdravotně sociálního pracovníka, 

• 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.  Zákon 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 16 a 18 - působení sociálních 
pracovníků v samostatné působnosti hl. m. Prahy.   

• Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - § 39 uvádí náležitosti 
průkazu zaměstnance obce a kraje oprávněného k výkonu činností sociální práce 
a v § 3 a 4 definuje základní a odborné poradenství, 

• Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí - § 4 definuje minimální rozsah poradenství, 
které je osobě pečující nebo osobě v evidenci trvale nebo dočasně poskytováno 
při zajištění osobní péče o dítě svěřené do péče. Dále právní předpis uvádí 
kritéria splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání sociálního 
pracovníka a personální kritéria organizační struktury, počty zaměstnanců a jejich 
odbornou kvalifikaci v oblasti péče o děti vyžadující okamžitou pomoc (Přílohy 
č. 1 a 3),   

• Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb. - Příloha 
č. 3 stanovuje požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče, 

• Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 
svobody, ve znění pozdějších předpisů - § 2, 8 a 35 stanovují činnosti, 
které vykonává sociální pracovník, 

• Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní 
výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších 
předpisů - § 4 uvádí činnost sociálního pracovníka, 

• Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci 
výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče - § 10 stanovuje 
činnost sociálního pracovníka,  

• Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů - § 5 stanovuje 
platový tarif sociálního pracovníka,  

• 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, 
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• Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností - upravuje 
oblast sociální práce nepřímo, 

• Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, 
ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb. - dosah nařízení je nepřímý,   

Také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nebude 
v souvislosti s navrhovaným zákonem o sociálních pracovnících měněn.  
 

1.3.6 Uplatnění sociálních pracovníků 
 

Podle „Analýzy a vyhodnocení činnosti sociálních pracovníků z hlediska kvantity 
jejich potřeby a z hlediska jejich pracovní náplně“ zhotovené pro potřeby MPSV 
v roce 2011 sociální pracovníci v ČR v sociální oblasti působí kromě systému 
sociálních služeb také v následujících službách poskytovaných v rámci jednotlivých 
resortů a pozic: 

• v resortu Ministerstva vnitra sociální pracovník specialista - Správa 
uprchlických zařízení, sociální pracovník specialista - azylové zařízení, 
sociální pracovník, správní rada, 

• v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sociální pracovník 
ve speciální škole, ve školském poradenském zařízení, v zařízení ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy, 

• v resortu Ministerstva spravedlnosti sociální pracovník, úředník Probační 
a mediační služby6,  

• v resortu Ministerstva zdravotnictví viz zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška 
č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, 

• v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí: 
- sociální pracovník v oblasti dávky příspěvek na péči dle zákona 

č. 108/2006 Sb.),  
- sociální pracovník vykonávající činnost v rámci odvolání a správních 

činností nepojistných dávek, 
- sociální pracovník vykonávající činnost v rámci odboru sociálních služeb, 

sociální práce a sociálního bydlení 
- sociální pracovník v oblasti dávek systému sociální pomoci (dávky pomoci 

v hmotné nouzi zákona č. 111/2006 Sb.), 
- sociální pracovník dle § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, 

                                                 
6 Ministerstvo spravedlnosti nepovažuje úředníky za sociální pracovníky 
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- sociální pracovníci, kteří pracují na obecních úřadech v oblasti obecné 
sociální práce (mimo kurátory a SPOD) u obcí II. a III. typu v přenesené 
působnosti, a to:  

• u obcí III. typu - § 91 odst. 6 zákon č. 108/2006 Sb., - zastupování 
osoby při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociálních služeb, která 
není dle lékařského posudku schopna sama jednat a nemá 
zákonného zástupce nebo opatrovníka,  

• u obcí III. typu - § 92 a 93 zákon č. 108/2006 Sb. - sociální  
pracovníci - koordinátoři sociálních služeb, sociální práce 
a poradenství,  

• u obcí II. typu - § 7, 63 - 65 zákon č. 111/2006 Sb. - sociální 
pracovníci - zaměření na osoby sociálně vyloučené, sociální bydlení 
apod.,  

 
- sociální pracovníci v samostatné působnosti - koordinátor komunitního 

plánování, prevence kriminality, prevence drogové závislosti, práce 
s cizinci a národnostními menšinami apod., uplatnění vychází implicitně 
z § 35 zákona č. 128/2000 Sb., dle zákona o obcích, 

- shodné pozice dle obsahu sociální práce jsou zajišťovány v rámci 
koordinace, metodiky a kontroly i na krajském úřadě v rámci samostatné 
působnosti § 67 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a v rámci přenesené působnosti § 93 a 93a zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, 

- sociálně-právní ochrana dětí - terénní sociální pracovník, sociální 
pracovník pro náhradní rodinnou péči, sociální pracovník pro problematiku 
CAN (Child Abuse and Neglect -  syndrom týraného, zneužívaného 
a zanedbávaného dítěte), kurátor pro děti a mládež, sociální terapeut, 
právnické a fyzické osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany. 

 

1.3.7 Statistické údaje 
V systému sociální ochrany existuje několik způsobů statistického zjišťování. 
Základní je statistické zjišťování prováděné v rámci působnosti Českého statistického 
úřadu (dále jen „ČSÚ“) prostřednictvím jednotlivých výkazů (sociálních služeb, 
sociální práce na obcích aj.). Další je zjišťování statistických dat ze strany   
MPSV – vyplývající mj. ze zákona o sociálních službách. Významnými zdroji dat jsou 
pak statistická zjišťování prováděná resorty, v jejichž systémech jsou sociální 
pracovníci zaměstnáváni na pozicích sociální pracovník (případně zdravotně sociální 
pracovník). 

Z dat, která jsou k dispozici za první čtvrtletí roku 2015, vyplývá, že na pozici 
„sociální pracovník“ působí v ČR až 16 000 osob (toto číslo ale neodpovídá 
přepočteným úvazkům, což významně naznačuje, že bývají funkce/pozice u jednoho 
pracovníka kumulovány).  
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Zároveň je v rámci nezbytnosti sjednocení statistických výkazů nutná definice 
sociálního pracovníka, aby nedocházelo k vykazování i těch profesí, které dosavadní 
znění zákona o sociálních službách umožňuje (např. u právníků).  

Statistická zjišťování jsou fragmentovaná, mají tudíž pouze indikativní vypovídací 
hodnotu, neboť i přes vysokou zátěž výkaznictvím neexistují pravidla pro jednotnou 
evidenci počtu sociálních pracovníků. V gesci MPSV lze tedy data získat pro oblast 
sociálních služeb z výkazů sociálních služeb avšak pouze v rozsahu přepočtených 
úvazků a pro oblast veřejné správy ze statistického zjišťování V26-01 (Roční výkaz 
o sociální práci), dále pak V1-01 (Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných 
v zařízeních sociálních služeb), V10-01 (Roční výkaz o sociálních službách a sociální 
péči), V19a-01 (Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní 
pohotovost v zařízeních sociálních služeb) a V20-01 (Roční výkaz o sociálně-právní 
ochraně dětí), přičemž nelze vyloučit, že někteří sociální pracovníci jsou vykázáni 
ve více výkazech. Ostatní rezorty nedisponují ucelenými statistikami, a tak jsou data 
sdělována na základě vyžádání MPSV, některá však v nominálních počtech 
pracovníků, jiná ve formě přepočtených úvazků. 

Tabulka č. 1: Počty sociálních pracovníků k 31. 12. 2014 

V rezortu MPSV Zdroj k 31. 12. 2014 
Krajské úřady, statutární města, obce s rozšířenou 
působností, ústavy sociální péče zřízené MPSV Výkaz V1-01 1 873 

Počet zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany 
dětí (SPOD) Výkaz 20-01 2 299 

Počet kurátorů pro mládež v rámci orgánů SPOD Výkaz 20-01 580 
Počet sociálních pracovníků vykonávajících 
koordinační činnost sociální práce a poradenství Výkaz 26-01 670 

Počet sociálních pracovníků vykonávajících činnosti 
sociální práce se zaměřením na konkrétní cílové 
skupiny 

Výkaz 26-01 413 

Sociální kurátoři Výkaz 26-01 583 
 Sociální kurátoři pro mládež Výkaz 26-01 

Zaměstnanci náhradní rodinné péče Výkaz 20-01 423 
Veřejní opatrovníci* Výkaz 26-01 208 
Protidrogoví koordinátoři* Výkaz 26-01 19 
Romští poradci* Výkaz 26-01 21 
Pracovníci sociální prevence* Výkaz 26-01 75 
Sociální pracovníci v sociálních službách (přepočtené 
úvazky) 

dle výkazů za 
sociální služby 6 205 

Sociální pracovníci na Úřadech práce ČR (ÚP) údaj 
aktuální k 30. 11. 2015  

dle údajů 
Generálního 
ředitelství ÚP 

1 538 

Sociální pracovníci vykonávající činnost v rámci 
odvolání a správních činností nepojistných dávek 
(odb. 91 MPSV) 

dle údaje odboru 85 

Sociální pracovníci odboru sociálních služeb, sociální dle údaje odboru  33 
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práce a sociálního bydlení  
V rezortu Ministerstva vnitra (MV) – sociální 
pracovníci dle MV 46 

 
V rezortu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy (MŠMT) – sociální pracovníci dle MŠMT 450 

V rezortu Ministerstva zdravotnictví (MZ) – 
zdravotně sociální pracovníci dle MZ 673 

Ministerstvo obrany (MO) – sociální pracovníci dle MO 4 
Ministerstvo spravedlnost (MS) – sociální 
pracovníci ve vězeňství dle MS 116 

CELKEM   16 314 
* Tyto funkce/pozice nemusí být obsazovány sociálními pracovníky, v rámci kumulace funkcí k tomuto 
však často dochází. Z výkazu nelze jednoznačně identifikovat, zda jsou vykazováni pouze sociální 
pracovníci na těchto funkcích/pozicích či nikoli. 

 

1.3.8 Zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti žen a mužů 

S ohledem na identifikované problémy v oblasti výkonu sociální práce (viz kapitola 
1.3.1) současný stav připouští možnou diskriminaci zejména v přístupu (dostupnosti) 
k pomoci poskytované sociálními pracovníky a v kvalitě poskytované sociální práce, 
když je vykonávána sociálními pracovníky s rozdílnou odbornou kvalifikací (příloha 
č. 3 Analýza výkonu profese sociální práce 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). Jak je již uvedeno v kapitole 1.3.1 absence žádoucí kvalifikace, 
a s tím související omezená schopnost osvojovat si patřičné profesní kompetence, 
stejně jako absence jasně formulovaných etických zásad sociální práce může 
ve svém důsledku významně poznamenat vlastní výkon sociální práce, tedy zejména 
kvalitní identifikaci potřeb klienta a jejich následné kvalitní uspokojení bez újmy 
na jeho právech, oprávněných zájmech a lidské důstojnosti.  

Ve vztahu k rovnosti žen a mužů v současné situaci k narušení rovnosti nedochází.  

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů  
 

Zákon se bude vztahovat na všechny sociální pracovníky napříč různými rezorty, 
odvětvími a institucemi, v nichž je sociální práce vykonávána. Dopad se však 
navrhuje na níže uvedené subjekty odlišný a v různých úrovních. Za zásadní nástroj 
kvality výkonu sociální práce je považována zejména oblast splnění kvalifikačních 
předpokladů pro výkon sociální práce. Zde je aplikován zákaz retroaktivity 
vůči sociálním pracovníkům, kteří působí v systému dle stávajících požadavků 
ukotvených v zákoně o sociálních službách 

Regulace se dotkne: 
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1. klientů sociální práce, 
2. sociálních pracovníků, 
3. studentů, kteří se připravují na výkon profese sociálního pracovníka, 
4. vzdělavatelů v sociální práci na úrovni kvalifikační i celoživotní, 
5. zaměstnavatelů sociálních pracovníků, 
6. MPSV.  

 
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. 

Zákon o sociálních pracovnících se dotkne nositele profese sociální práce, tedy 
sociálního pracovníka. Zákon kogentní formou vymezuje např. předpoklady 
pro výkon profese, definuje varianty profesního postavení a profesního růstu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že dojde ke stanovení podmínek odborné způsobilosti, 
zákon nutně ovlivní i průběh profesní přípravy budoucích sociálních pracovníků, tedy 
nejen studenty, ale pochopitelně také jejich vzdělavatele. Lze předpokládat, 
že stanovením podmínek odborné způsobilosti a dynamikou společenského vývoje, 
a s tím souvisejícím významem sociální práce v řešení společenských problémů, 
dojde postupně k nárůstu vzdělávacích požadavků, a tím proměně studijních plánů 
programu sociální práce.  

V oblasti celoživotního vzdělávání lze očekávat proměnu nabídky vzdělávacích 
příležitostí, která bude více reflektovat aktuální vzdělávací potřeby sociálních 
pracovníků a trendy ve vývoji sociální práce jako profese. 

Zaměstnavatelé sociálních pracovníků svým postavením doplňují na sebe navzájem 
působící triádu subjektů: sociální pracovník – vzdělavatel – zaměstnavatel. Zákon 
přinese zaměstnavatelům jednoznačnost v oblasti respektování odborné způsobilosti 
jeho zaměstnanců a vytváření podmínek pro další vzdělávání a další profesní růst 
sociálních pracovníků. S tímto souvisí sekundární dopad právní úpravy, 
kterou bude nezbytná změna podmínek pro odměňování sociálních pracovníků, 
odpovídající nárokům odborné přípravy, náročnosti práce, zodpovědnosti 
a autonomie rozhodování o výkonu profese.   

Přijetí zákona se dotkne také Ministerstva práce a sociálních věcí, které bude 
zajišťovat agendu povolení pro samostatný výkon profese, řízení ve věci přestupků 
a správních deliktů a akreditovat pracoviště dobré praxe, agendu registru sociálních 
pracovníků a agendu spojenou s profesním růstem sociálních pracovníků.   
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1.5 Popis cílového stavu 
 

Jak je uvedeno již v úvodu dokumentu, ústředním cílem navrhovaného 
věcného záměru zákona o sociálních pracovnících je vytvoření podmínek pro 
zvyšování a zajištění garance kvality a proklientského přístupu při výkonu 
sociální práce.  

Tento ústřední cíl vychází z definovaných potřeb a kontextových situací 
definovaných v kapitole a z dílčích cílů uvedených.  

Cílový stav zohledňuje zjištěné potřeby, identifikovaná opatření a spočívá v nové 
právní úpravě, respektive ve vzniku zákona o sociálních pracovnících, a to úpravou:  

- předpokladů pro výkon profese sociální práce – cílový stav reflektuje 
potřebu odbornosti výkonu sociální práce a sjednocení kvality výkonu 
profese, potřebu stanovit podmínky odborné způsobilosti sociálního 
pracovníka, potřebu akcentovat etické hodnoty/principy při výkonu sociální 
práce, potřebu uznání profesní autonomie sociálních pracovníků a potřebu 
využití potenciálu sociálních pracovníků v organizacích stejně jako potřebu 
zajistit uznání profese sociální práce všemi resorty a sektory veřejné správy 
a ekonomiky, včetně občanského, nevládního, resp. neziskového sektoru. 
K naplnění cílového stavu dojde prostřednictvím opatření spočívajících 
v jednoznačném definování předpokladů pro výkon profese sociální práce, 
možnosti profesního růstu, ve vytvoření podmínek pro metodické vedení 
sociálních pracovníků a ve vytváření podmínek pro interdisciplinární 
a multidisciplinární spolupráci, v garanci kvality výkonu sociální práce 
při respektování etických hodnot,   

- registru sociálních pracovníků – 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) a odbornosti (aby výkon 
sociální práce byl zajištěn kvalifikovanými sociálními pracovníky), stejně jako 
potřebu dostupnosti informací pro klienty a zaměstnavatele. K naplnění 
cílového stavu dojde v rámci opatření, která spočívají v jednoznačném 
definování předpokladů pro výkon profese sociální práce, v zajištění 
dostupných informací pro klienty a v rámci dostupnosti a dostatečného 
personálního zajištění sociální práce v území podle potřeb obyvatelstva, 

- podporou profesní identity/sdružování – cílový stav reflektuje potřebu 
sjednocení kvality výkonu sociální práce v rámci multidisciplinárního i inter 
oborového postupu řešení nepříznivé sociální situace klienta, potřebu zajistit 
kvalitní výkon profese v souladu s etickými zásadami a akcentovat je, potřebu 
sjednocení podmínek a metodických postupů a systémových výkladů pro 
jednotlivé činnosti výkonu sociální práce, potřebu trvalé reflexe potřeb sociální 
práce a sociálních pracovníků, potřebu sociálních pracovníků spočívající 
v zastání se odborné správnosti postupu při výkonu sociální práce, potřebu 
uplatnění zkušeností všech sociálních pracovníků při organizaci profese 
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a potřebu sdílení dobré i špatné praxe. K naplnění cílového stavu dojde 
v rámci opatření spočívajících v podpoře zjišťování a naplňování profesních 
potřeb sociálních pracovníků, ve vytvoření podmínek pro metodické vedení 
sociálních pracovníků a podmínek pro inter i multi disciplinární spolupráci, 
v garanci kvality výkonu sociální práce při respektování etických hodnot, 
ve vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností sociálních pracovníků, 

- dalšího vzdělávání – cílový stav reflektuje potřebu stanovit podmínky 
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, 

- akreditace dalšího vzdělávání a oboru sociální práce – cílový stav reaguje 
na potřebu sjednocení kvality výkonu sociální práce a potřebu stanovit 
podmínky odborné způsobilosti sociálního pracovníka. Cílového stavu bude 
dosaženo realizací opatření spočívajících v podpoře zjišťování a naplňování 
profesních potřeb sociálních pracovníků, v zajištění dostupnosti profesního 
a odborného vzdělávání, v úpravě akreditace vzdělávacích programů 
pro sociální pracovníky a studijním programu sociální práce a garancí kvality 
výkonu sociální práce, 

- podmínek samostatného výkonu profese – cílový stav navazuje na potřebu 
stanovit podmínky odborné způsobilosti sociálního pracovníka, 
a to prostřednictvím opatření spočívajícím v jednoznačném definování 
předpokladů pro výkon profese sociální práce a umožnění výkonu sociální 
práce jako svobodného povolání, 

- pracovišť dobré praxe – cílový stav reflektuje potřebu sjednocení kvality 
výkonu sociální práce, potřebu zajistit kvalitní výkon profese v souladu 
s etickými zásadami, potřebu stanovit podmínky odborné způsobilosti 
sociálního pracovníka, potřebu profesního rozvoje sociálních pracovníků, 
potřebu sjednocení podmínek a metodických postupů, potřebu sdílení dobré 
praxe a potřebu trvalé reflexe potřeb sociální práce a sociálních pracovníků. 
Cílového stavu bude dosaženo realizací opatření spočívajících 
v jednoznačném definování předpokladů pro výkon profese, podpoře 
zjišťování a naplňování profesních potřeb sociálních pracovníků, úpravě 
dalšího vzdělávání a studijního programu sociální práce, ve vytvoření 
podmínek pro metodické vedení sociálních pracovníků, v garanci kvality 
výkonu sociální práce při respektování etických hodnot, ve vytvoření prostoru 
pro sdílení zkušeností sociálních pracovníků a ve vytvoření podmínek 
pro vznik výcvikových pracovišť dobré praxe, 

- profesního růstu sociálních pracovníků – cílový stav reflektuje potřebu 
sjednocení kvality výkonu sociální práce, potřebu zajistit kvalitní výkon profese 
v souladu s etickými zásadami a potřebu profesního rozvoje sociálních 
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pracovníků. Cílového stavu bude dosaženo realizací opatření spočívajících 
v možnosti profesního růstu sociálních pracovníků, ve vytvoření podmínek pro 
metodické vedení sociálních pracovníků, v garanci kvality výkonu sociální 
práce při respektování etických hodnot a ve vytvoření prostoru pro sdílení 
zkušeností sociálních pracovníků. 

 
Klíčová konkrétní opatření, která přispějí k naplnění ústředního cíle, včetně cílů 
dílčích, byla identifikována na základě zjištěných potřeb sociální práce 
a sociálních pracovníků a na základě analýzy výkonu profese sociální práce 
v systémech ochrany ČR. Jsou jimi: 

- jednotné postavení sociálního pracovníka, platné ve všech rezortech 
působení sociálního pracovníka; bude řešeno v rámci vymezení pojmů 
sociální práce, sociální pracovník a v rámci návrhů právní úpravy, 

- jednoznačné definování předpokladů pro výkon profese sociální práce, 
možnost profesního růstu; variantně řešeno v: oblast 1 Vymezení 
předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka, 

- podpora zjišťování a naplňování profesních potřeb sociálních 
pracovníků; variantně řešeno v: oblast 9 Profesní komora sociálních 
pracovníků, oblast 7 Pracoviště dobré praxe 

- sjednocení praxe v oblasti celoživotního vzdělávání, zajištění 
dostupnosti profesního a odborného vzdělávání; oblast 3 Další 
vzdělávání sociálních pracovníků a oblast 4 Akreditace, 

- úprava akreditace vzdělávacích programů pro sociální pracovníky; 
variantně řešeno v: oblast 4 Akreditace, 

- vytvoření podmínek pro metodické vedení sociálních pracovníků, 
vytváření podmínek pro interdisciplinární spolupráci sociálních 
pracovníků různých zaměstnavatelů a v různých pozicích; variantně 
řešeno v: oblast 9 Profesní komora sociálních pracovníků, 
oblast 7 Pracoviště dobré praxe, oblast 5 Profesní růst 

- zajištění dostupných informací pro klienty; variantně řešeno v: 
oblast 2 Registr sociálních pracovníků, 

- garance kvality výkonu sociální práce při respektování etických hodnot, 
vytvoření podmínek pro správu profese vlastními sociálními pracovníky; 
variantně řešeno v: oblast 1 Vymezení předpokladů pro výkon profese 
sociálního pracovníka, oblast 9 Profesní komora sociálních pracovníků, 
oblast 2 Registr sociálních pracovníků 

- vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností sociálních pracovníků z mezzo 
úrovně při organizaci profese sociální práce a prostoru pro získávání 
trvalé reflexe potřeb zjišťovaných sociálními pracovníky při výkonu 
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na mikro a mezzo úrovni; variantně řešeno v: oblast 9 Profesní komora 
sociálních pracovníků, 

- zajištění bezplatné právní ochrany sociálním pracovníkům, kteří hájí 
oprávněné zájmy klientů, variantně řešeno v: oblast 9 Profesní komora 
sociálních pracovníků, 

- umožnění výkonu sociální práce jako svobodného povolání, 
tedy samostatného výkonu profese; variantně řešeno v: 
oblast 6 Samostatný výkon profese, 

- vytvoření podmínek pro vznik výcvikových pracovišť dobré praxe; 
variantně řešeno v: oblast 7 Pracoviště dobré praxe 

- dostupnost a dostatečné personální zajištění sociální práce v území 
podle potřeb obyvatelstva; variantně řešeno v: Oblast 2 Registr 
sociálních pracovníků. 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zhodnocení aktuálního stavu (viz kapitola 
1. 2.) a bude jedním z pilířů systému sociální ochrany v ČR. Variantní řešení 
vzhledem k možnosti dané opatření implementovat legislativní nebo nelegislativní 
cestou je podrobně diskutováno v rámci kapitoly 2.1. 

Shrneme-li výše uvedené, přijetí zákona o sociálních pracovnících bude mít 
následující přínosy: 

1. Zajištění odbornosti spočívající v: 
- definování odborné kvalifikace tak, aby sociální práci vykonávali 

sociální pracovníci,  
- udržování a prohlubování kvalifikace formou dalšího vzdělávání,  
- koncepčním zpracování příkladů dobré praxe (např. metodou evidence 

based practice),  
- možnosti profesního růstu,  
- uplatňování etických principů (dodržování jako předpoklad výkonu), 
- existenci nositele odbornosti – subjekt, který bude vydávat 

sjednocující postupy a výklady, který bude prověřovat inovativní 
postupy, subjekt ověřující kompetence a dovednosti sociálních 
pracovníků při profesním růstu, subjekt, který vydává etický kodex 
a dohlíží nad jeho dodržováním, 

 
2. Řízení procesu z úrovně MPSV – zavedení registru sociálních pracovníků 

jako nástroje řízení (dohled nad odborností, získávání informací 
o regionální dostupnosti sociálních pracovníků). Uživatelem veřejné části 
registru budou také klienti sociální práce a zaměstnavatelé, 
kteří tak mohou získávat informace o odbornosti sociálního pracovníka, 
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3. Sociální práce jako svobodné povolání a s tím spojená garance kvality 
samostatného výkonu profese. 

Závěrem lze shrnout, že ústřední cíl právní úpravy a její přínosy, stejně jako 
dílčí cíle, směřují ke zvýšení a garanci kvality sociální práce, a to narovnáním 
současného stavu formou  jednotné právní úpravy výkonu sociální práce a její 
profesionalizace, stanovením předpokladů pro výkon profese, vytvořením 
podmínek pro profesní růst, vytvořením nástroje řízení (registr), včetně 
vytvoření prostoru pro sdílení dobré praxe, kontinuální reflexe potřeb sociální 
práce a sociálních pracovníků, souběžně s realizací opatření nelegislativní 
povahy.  
Uvedené aspekty kvality sociální práce budou rozvíjet její profesionalizaci, 
a to především v rámci proklientského principu při uplatnění etických zásad.  
Pro kontext navrhovaných změn je nutné doplnit informaci, že v rámci MPSV byla 
zahájena jednání, která se zabývají otázkou k vytvoření podmínek pro uplatnění 
a využití potenciálu i ostatních odborníků působících v sociální oblasti mimo profesi 
sociální práce. 
 
1.5.1 Rozsah úpravy zákona o sociálních pracovnících a vymezení klíčových 

pojmů  
 
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:: 

1. Jednotná úroveň odbornosti výkonu sociální práce (prostřednictvím 
opatření spočívajících v nastavení profesních předpokladů pro výkon sociální 
práce a dalších podmínek pro udržování této odbornosti, např. další 
vzdělávání, profesní růst),  

2. Zvýšení aplikace a kontroly etických principů v rámci výkonu sociální 
práce (prostřednictvím opatření spočívajících v nastavení profesních 
předpokladů pro výkon sociální práce a ukotvení a dodržování etických 
principů při výkonu sociální práce)  

3. Regulace dostupnosti a garance kvality sociální práce (prostřednictvím 
nástroje řízení procesu z úrovně MPSV, především v podobě registru 
sociálních pracovníků).  

 

Nový zákon se bude vztahovat na všechny sociální pracovníky v působnosti 
všech rezortů ve veřejnoprávních a soukromoprávních subjektech, včetně 
samostatného výkonu činnosti. Sociální pracovníci budou při výkonu profese 
vázáni etickými zásadami. 
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Sociální práce 
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. Sociální pracovník při výkonu této odborné činnosti uplatňuje 
jednotlivé metody sociální práce a využívá poznatky ostatních oborů za účelem 
řešení sociálních problémů tím, že stimuluje vytváření optimálních podmínek 
na mikro, mezzo a makro úrovni, tj. podmínky pro sociální fungování7 jedince, 
skupiny či komunity s přesahem působení i do oblasti koordinace a řízení. Sociální 
práce je vykonávána sociálním pracovníkem ve spolupráci s ostatními odbornostmi 
(např. z oblasti psychologie, práva, medicíny, pedagogiky, sociologie).  

Uvedená definice sociální práce je vytvořena pro účely navrhovaného zákona 
o sociálních pracovnících a zohledňuje požadavek normativního charakteru. 
Podkladem pro její formulaci byly obecně známé definice sociální práce, ze kterých 
v sobě integruje jejich klíčové prvky, zejména akcent kladený na ochranu lidské 
důstojnosti.   
 
Sociální pracovník 

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 ve  studijním 
programu akreditovaném pro sociální práci. V rámci přechodných ustanovení bude 
umožněno použít navrhovanou definici rovněž na ty sociální pracovníky, kteří získali 
odbornou způsobilost v souladu se stávající právní úpravou před nabytím účinnosti 
tohoto zákona, 

 
Klient sociální práce 
Klientem sociální práce je jedinec, rodina, skupina či komunita, jejichž způsobilost 
k přirozenému sociálnímu uplatnění1 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.   
 
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 však tento pojem navržen v souladu s výkladem, který pojem odvozuje 
z latinského „cliens“, kdy je na pojem klient nahlíženo jako na chráněnce svého 
patrona. 

 
                                                 
7 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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1.6 Zhodnocení rizik 
 
1.6.1 Korupční rizika  

V navrhované právní úpravě nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést 
ke korupčnímu jednání. Navrhovaná úprava nemá dopad do oblasti korupčních 
rizik a nebude vytvářet jejich možnosti, protože žádné ustanovení se nevztahuje 
k nakládání s majetkem, zadávání veřejných zakázek.  

Riziko je maximálně eliminováno v oblasti správního řízení, když agendu vede 
ministerstvo a odborné podklady do něj na vyžádání MPSV mohou vložit profesní 
organizace. Stejným způsobem bude maximálně eliminováno riziko korupce 
v rámci akreditace studijního programu sociální práce, když agendu akreditace 
bude zajišťovat Ministerstvo školství a mládeže. Agenda akreditací kurzů 
celoživotního vzdělávání bude v oblasti správního řízení zajišťována 
ministerstvem.   

Riziko korupce by mohlo vzniknout v rámci získávání profesních stupňů sociálními 
pracovníky. Návrh jej maximálně eliminuje, když zkušební komise bude složena 
ze zástupce ministerstva, zástupce profesních organizací a licencovaného 
sociálního pracovníka, jako experta a nositele odbornosti výkonu sociální práce.  
 

1.6.2 Rizika spojená s nepřijetím navrhované právní úpravy 
Nepřijetím navrhované právní úpravy nedojde k naplnění vládního programového 
prohlášení, které v prioritách vlády deklaruje rozvoj kvalitních a všeobecně 
dostupných veřejných služeb mj. v oblasti sociálního systému, ani k naplnění 
koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 
2013 – 2017, v níž se smluvní strany zavázaly usilovat o udržení sociální 
soudržnosti a prosazovaní principů sociální spravedlnosti zejména aktivní politikou 
zaměstnanosti, ochranou práv zaměstnanců, bojem proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení. 

Nepřijetím nové právní úpravy by také nebyly naplněny cíle Strategie sociálního 
začleňování 2014 – 2020, která Ministerstvu práce a sociálních věcí ukládá 
do konce roku 2016 předložit legislativní úpravu výkonu sociální práce. 
Možnost vzniku rizika byla identifikována v ohrožení klientů. Data předpokládající 
vývoj ohrožení klientů, nejsou k dispozici. Na základě kazuistik získaných 
při praktickém výkonu sociální práce, však lze předpokládat, že pokud nedojde 
ke zvýšení kvality výkonu sociální práce a její garanci, mohou být klienti 
(potenciální klienti) ohroženi ve svém přirozeném sociálním fungování, ochraně 
lidských práv a mohou být ohroženi ve své lidské důstojnosti.  
 

1.6.3 Rizika spojená s nečinností 
Rizika spojená s nečinností jsou obsažena v kapitole 6.0, která popisuje situaci 
při ponechání současného stavu beze změny 
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2. Návrh variant řešení 

2.0 Ponechání současného stavu beze změny 
 

Ponechání současného stavu spočívá nejenom v nevytvoření nové právní úpravy 
s odkazem na stávající možnosti, které v tomto ohledu nabízí současná právní 
úprava, ale zároveň obnáší znemožnění přijetí jakékoli jiné varianty, tj. ani přijetí dílčí 
úpravy směřující ke zvyšování kvality výkonu sociální práce a její garanci.  

Předpoklady pro výkon povolání stanovuje zákon o sociálních službách a další 
právní předpisy. Zhodnocení stávající právní úpravy spolu s problémy, 
které v současnosti přináší, je uvedeno v předchozích kapitolách, a proto není nutné 
analýzu stávajícího stavu na tomto místě znovu opakovat. Zásadní je fakt chybějící 
garance kvality a odborné způsobilosti odpovídající současným moderním 
požadavkům na profesi, která funguje jako účinný nástroj příznivého ovlivňování 
života jednotlivců, jejich rodin, skupin i komunit. 

Ponechání současného stavu beze změny tedy spočívá v neřešení existujícího 
problému, včetně neřešení identifikovaných rizik.  

Varianty řešení byly posouzeny ze dvou hledisek, a to z hlediska možnosti 
dosáhnout cílů prostřednictvím legislativních nebo nelegislativních nástrojů 
(kap. 2.1) a dále z hlediska věcných variant řešení (kap. 2.2.). 

 

2.1 Návrh variant z hlediska legislativní nebo nelegislativní povahy 
 

Východiskem návrhu variant řešení jsou potřeby sociální práce a sociálních 
pracovníků získané ze závěrů analýzy stávajícího stavu sociální práce a reflexí 
praxe jejího výkonu, na jejichž základě byl definován ústřední cíl navrhované 
úpravy, který spočívá ve zvyšování kvality výkonu sociální práce a její garance 
s důrazem na proklientský přístup.  

 
2.1.1 Předpoklady výkonu sociální práce  
 

Dosažení cíle jednotné úrovně odbornosti výkonu sociální práce vychází 
z identifikovaných potřeb a lze naplnit prostřednictvím opatření spočívajících 
v novém definování profesních předpokladů pro výkon profese sociálního 
pracovníka. Aby opatření směřovalo k naplnění cíle úpravy, je nezbytné, aby profesní 
předpoklady definovaly zejména odbornou kvalifikaci, celoživotní vzdělávání, 
bezúhonnost, zdravotní způsobilost a dodržování etického kodexu.  
Odbornou způsobilost je nutné definovat obsahem vzdělávání a v rámci profesní 
kvalifikace je nezbytné zúžení rozsahu studijních programů.  
Podmínky pro další vzdělávání sociálních pracovníků mají odpovídat rozvoji 
sociální práce, a mají být nastaveny tak, aby po celou dobu výkonu profese toto 
vzdělávání mělo pro výkon profese smysl, tedy rozvíjelo vědění v oboru sociální 
práce v zájmu klientů a z hlediska výkonu profese. 
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Specifikaci dalšího vzdělávání (např. formy, jimiž jej lze naplňovat) bude nutné 
nastavit dle potřeb sociálních pracovníků jednotlivých oborů sociální práce. 
Konkrétně tedy bližší specifikace obsahu tímto zákonem stanoveného dalšího 
vzdělávání bude stanovena v prováděcí vyhlášce zákona o sociálních pracovnících.  
Potřeba profesního růstu bude v souladu s ústředním cílem úpravy, 
jelikož je potřebným a motivačním prvkem kvality, když podporuje celoživotní růst 
sociálních pracovníků.   
 
Varianta LEG (legislativní povaha materiálu) – zákon o sociálních pracovnících 
a paralelně novela zákona o sociálních službách,  
 
Varianta NELEG (nelegislativní povaha materiálu) – lze aplikovat dílčím způsobem, 
a to pouze na oblast celoživotního vzdělávání formou metodického doporučení           
     
2.1.2. Potřeba zajistit kvalitní výkon profese v souladu s etickými zásadami 
 

Z hlediska dosažení cíle zvýšení aplikace a kontroly etických principů v rámci 
výkonu sociální práce současná právní úprava výkonu sociální práce neklade 
dostatečný důraz na etické hodnoty ani pravidla dohledu nad dodržováním etických 
hodnot. Sociální pracovníci také reflektují, že postrádají autonomní subjekt - nositele 
odborného a etického názoru/stanoviska.    
Vzhledem k tomu, že výkon sociální práce je ze své podstaty založen na vztahu 
klient - sociální pracovník a směřován k lidem v tíživé sociální/životní situaci, jedná 
se o vztah nerovný a tedy důraz na etické principy je nejenom nezbytný, 
ale především nutný.  
Etická dilemata při výkonu sociální práce mohou přinášet také kumulace funkcí 
sociálního pracovníka, když praktický výkon profese může být v rozporu s potřebami 
sociálního pracovníka. Proto je nezbytné se na tuto oblast zaměřit v rámci metodické 
podpory ze strany MPSV. 
 
Varianta LEG – zákon o sociálních pracovnících, dílčím způsobem novelou zákona 
o sociálních službách 
 
Varianta NELEG – metodika MPSV (kumulace funkcí sociálního pracovníka), 
pracovní skupina MPSV          

 
2.1.3. Potřeba zajistit uznání profese sociální práce a profesní autonomie 

všemi resorty a sektory veřejné správy a ekonomiky, včetně 
občanského, nevládního, resp. neziskového sektoru 

 

Tato potřeba vyplývá ze současné situace, kdy profese sociální práce nemá 
dostatečné uznání mezi všemi resorty a sektory, jichž se sociální práce dotýká 
a v nichž je vykonávána. Celosvětově je pak uznání profese sociální práce pojato 
v souvislosti s uvědoměním si potřeby její profesionalizace. Tento proces dynamicky 
probíhá v rámci Evropy a je tedy vhodné jej podpořit také v ČR.  
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Na tuto potřebu budou navazovat téměř všechna opatření navrhované úpravy. 
Například nelze očekávat rozvoj kvality, a tím profesionalizace sociální práce, pokud 
ji vykonávají pracovníci nevybavení potřebnými kompetencemi a neznalí etických 
hodnot profese.  
 
Varianta LEG – zákon o sociálních pracovnících, paralelně novela zákona 
o sociálních službách,  
 
Varianta NELEG – pracovní skupina, metodika MPSV pro sociální pracovníky 
v rezortu práce a sociálních věcí          
 
2.1.4. Potřeba ochrany sociálních pracovníků při výkonu sociální práce formou 

vydání odborného stanoviska ke správnosti odborného postupu  
 

Jak je uvedeno již výše, sociální pracovníci vyjadřují potřebu subjektu, který bude 
vydávat sjednocující stanoviska, výklady a doporučení k výkonu sociální práce 
z hlediska etických principů. Zároveň postrádají ochranu ve chvíli, kdy je podána 
stížnost na nespokojenost s kvalitou výkonu sociální práce, respektive sociálního 
pracovníka. Zároveň je nutné říci, že sociální práce se ve svém praktickém uplatnění 
mnohdy pohybuje na hraně etických pravidel, respektive etických dilemat a sociální 
pracovníci potřebují podporu ve správnosti volby, stejně jako následnou ochranu 
při případném zpochybňování volby ze strany klienta, zaměstnavatele apod.  
Z uvedených důvodů je žádoucí, aby etické hodnoty a principy vycházely 
z každodenní praxe výkonu sociální práce, respektive od samotných sociálních 
pracovníků.    
 
Varianta LEG – zákon o sociálních pracovnících 
 
Varianta NELEG – vytvoření poradní skupiny při MPSV, metodika MPSV pro sociální 
pracovníky v rezortu práce a sociálních věcí          
 
2.1.5. Sjednocení podmínek a metodických postupů a systémových výkladů 

pro jednotlivé činnosti pro výkon sociální práce 
 

Standardizace a metodické vedení jsou prvky kvality, které obecně sjednocují postup 
výkonu činností, čímž zajišťují stejnou minimální rovinu kvality ve všech oblastech 
výkonu činností. Toto opatření tak lze využít i v oblasti výkonu sociální práce. Riziko 
naplnění záměru opatření spočívá v přijetí metodiky či standardizace na úrovni nikoli 
minimální kvality, ale v pojetí maximální kvality, čímž se omezuje prostor 
pro inovativní postupy a individuální přístup.  
Varianta LEG – zákon o sociálních pracovnících 
 
Varianta NELEG – metodika MPSV pro sociální pracovníky v rezortu práce 
a sociálních věcí          
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2.1.6. Reflexe potřeb sociálních pracovníků (zejména v oblastech uznání, 
profesního rozvoje, metodického i odborného vzdělávání, metodického 
vedení, supervize, právní ochrany při obhajobě zájmů klienta) a potřeba 
uplatnění zkušeností sociálních pracovníků, včetně sdílení dobré praxe  

 

Potřeba reflexe výkonu sociální práce společně s uplatněním zkušeností sociálních 
pracovníků v sobě spojují praxi a vědeckou základnu sociální práce. V rámci tohoto 
propojení je praxe sociální práce podrobena zkoumání z pohledu vědeckého pojetí 
sociální práce, které své výstupy vrací zpět do praktického ověření, čímž kontinuálně 
dochází k rozvoji kvality sociální práce.  
Tato potřeba navazuje na, sociálními pracovníky vyjádřenou, neexistenci subjektu, 
který by tyto potřeby sumarizoval a měl dostatečný mandát pro partnerskou 
a vyjednávací komunikaci s resorty a subjekty veřejné správy a ekonomiky, včetně 
občanského a nevládního, respektive neziskového sektoru.   
Prostřednictvím sdílení dobré, ale i špatné praxe, dochází ke kultivaci profese 
a zvyšování kvality jejího výkonu. 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 practice 
(založené na důkazech praxe) apod.   
 
Varianta LEG – zákon o sociálních pracovnících, novela zákona o sociálních 
službách,  
 
Varianta NELEG – pracovní skupiny MPSV          
 
2.1.7. Potřeba nastavit pravidla interdisciplinární spolupráce, tj. mezi 

sociálními pracovníky v sociálních službách, sociálními pracovníky obcí, 
sociálními pracovníky Úřadu práce ČR, sociální pracovníky orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí a dále též sociálními pracovníky 
zdravotnických zařízení, výchovných a vzdělávacích zařízení, 
nápravných zařízení a dalšími sociálními pracovníky ostatních institucí, 
ale také s ohledem na potřebu multidisciplinárního přístupu 

 

Sociální práce je jedinečná ve svém pojetí nepříznivé sociální situace klienta 
ze všech aspektů, tj. komplexně, nikoli dílčím náhledem. Kompetence sociálního 
pracovníka tak spočívají ve schopnosti identifikovat potřeby klienta a identifikovat síť 
subjektů, které jsou schopny je společně s výkonem sociální práce uspokojit. Proto 
je nezbytná interdisciplinární, ale také multidisciplinární spolupráce odborníků všech 
zainteresovaných subjektů. Řešení této potřeby tak spočívá v legislativním ukotvení 
„minimálního standardu“ vzájemné spolupráce veřejnosprávních subjektů 
a ve společném nastavení metodického vedení.  
Varianta LEG – zákon o sociálních pracovnících, novelizace příslušných speciálních 
zákonů upravujících výkon sociální práce (např. zákon o pomoci v hmotné nouzi, 
zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o sociálních službách, novelizace 
zákona o zaměstnanosti se v této souvislosti nepředpokládá) 
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Varianta NELEG – metodika MPSV pro sociální pracovníky v rezortu práce 
a sociálních věcí            
 
2.1.8. Potřeba vyjasnit pojetí sociální práce v české společnosti v zájmu 

dostupnosti odborné pomoci poskytované profesionálními sociálními 
pracovníky, tj. zajištění kvality a optimalizace dostupnosti sociální práce 

 

Tato potřeba v sobě spojuje opět několik opatření. Její řešení spočívá v  územně 
dostatečném personálním zajištění sociální práce kvalifikovanými sociálními 
pracovníky. Aspekt profesní kvalifikace je popsán již výše. Personální zajištění 
výkonu sociální práce je již v současné době podpořeno dotačním titulem určeným 
na výkon sociální práce v přenesené působnosti obecním a krajským úřadům, 
respektive na činnost sociálních pracovníků. Vzorec optimálního počtu sociálních 
pracovníků obcí obsahuje Doporučený postup MPSV č. 1/2012 k realizaci činností 
sociální práce na obecních úřadech typu II., typu III., újezdních a krajských úřadech.  
Sekundárně lze dostupnost sociální práce podpořit zatraktivněním profese 
pro budoucí studenty, kteří budou volit své budoucí zaměstnání, respektive profesní 
zaměření. 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.    
 
Varianta LEG – zákon o sociálních pracovnících, novela zákona o sociálních 
službách 
 
Varianta NELEG – aktualizace doporučeného postupu MPSV          
 
2.1.9. Potřeba využití potenciálu sociálních pracovníků v organizacích 
 

Tuto potřebu identifikovala analýza výkonu sociální práce (viz příloha č. 3), 
která uvádí, že potenciál sociálních pracovníků není využit a výkon sociální práce 
je redukován na administrativní činnost nebo na pouze akutní potřeby klientů sociální 
práce.  
Tato potřeba tedy predikuje opatření spočívající v ukotvení pojetí sociální práce 
a potřebu metodického vedení, které konkrétně poukáže na činnosti výkonu sociální 
práce.   
Varianta LEG – zákon o sociálních pracovnících, novela zákona o sociálních 
službách,  
 
Varianta NELEG – doporučený postup MPSV pro organizace v působnosti rezortu 
práce a sociálních věcí          
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Tabulka č. 2: Přehled možností řešení z hlediska legislativní nebo nelegislativní povahy a navržené oblasti jejich věcného 
řešení  

 

NELEG LEG Komentář 

 
Oblast věcného řešení (podrobně 

viz kapitola 2.2.) 

 Novela zákona o 
sociálních 
službách, 

případně dalších 
souvisejících 

předpisů 

Zákon o 
sociálních 

pracovnících 

Možnosti řešení legislativní a 
nelegislativní povahy 

2.1.1 předpoklady 
výkonu sociální 
práce 

x xx xx LEG - zákon o sociálních 
pracovnících a paralelně 
novela zákona o sociálních 
službách,  
NELEG – lze aplikovat dílčím 
způsobem, a to pouze na 
oblast celoživotního vzdělávání 
formou metodického 
doporučení           

 

Oblast 1 Vymezení předpokladů pro 
výkon profese sociálního pracovníka 

2.1.2 kvalita a 
etika 

x x xx LEG – zákon o sociálních 
pracovnících, dílčím způsobem 
novelou zákona o sociálních 
službách 
 
NELEG – metodika MPSV, 
pracovní skupina MPSV          

 

Oblast 1 Vymezení předpokladů pro 
výkon pro sociálního pracovníka, 

Oblast 2 Registr sociálních 
pracovníků, Oblast 3 Další 

vzdělávání, Oblast 4 Akreditace, 
Oblast 5 Profesní postavení 

sociálních pracovníků, Oblast 6 
Samostatný výkon profese, Oblast 7 

Pracoviště dobré praxe, Oblast 9 
Profesní komora sociálních 

pracovníků, Oblast 10 Členství 
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v profesní komoře 
2.1.3 uznání a 
autonomie 
profese 

x x xx LEG – zákon o sociálních 
pracovnících, paralelně novela 
zákona o sociálních službách,  
 
NELEG – pracovní skupina, 
metodika MPSV pro sociální 
pracovníky v rezortu práce a 
sociálních věcí          

 

Oblast 1 Vymezení předpokladů pro 
výkon pro sociálního pracovníka, 

Oblast 2 Registr sociálních 
pracovníků, Oblast 3 Další 

vzdělávání, Oblast 4 Akreditace, 
Oblast 5 Profesní postavení 

sociálních pracovníků, Oblast 6 
Samostatný výkon profese, Oblast 7 

Pracoviště dobré praxe, Oblast 9 
Profesní komora sociálních 

pracovníků 
2.1.4 ochrana 
odborného 
postupu 

x  xx LEG – zákon o sociálních 
pracovnících 
NELEG – vytvoření poradní 
skupiny při MPSV, metodika 
MPSV pro sociální pracovníky 
v rezortu práce a sociálních 
věcí          

Oblast 9 Profesní komora sociálních 
pracovníků 

2.1.5 sjednocení 
výkladů, postupů 

x xx xx LEG – zákon o sociálních 
pracovnících 
NELEG – metodika MPSV pro 
sociální pracovníky v rezortu 
práce a sociálních věcí          

Oblast 9 Profesní komora sociálních 
pracovníků 

2.1.6 reflexe 
potřeb sociálních 
pracovníků 

 x x LEG – zákon o sociálních 
pracovnících, novela zákona o 
sociálních službách,  
NELEG – pracovní skupiny 
MPSV 
          

Oblast 9 Profesní komora sociálních 
pracovníků 
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2.1.7 
interdisciplinární 
spolupráce 

x x x LEG – zákon o sociálních 
pracovnících, novelizace 
příslušných speciálních zákonů 
upravujících výkon sociální 
práce (např. zákon o hmotné 
nouzi, o sociálně právní 
ochraně dětí, o sociálních 
službách; novelizace zákona o 
zaměstnanosti se v této 
souvislosti nepředpokládá) 
NELEG – metodika MPSV pro 
sociální pracovníky v rezortu 
práce a sociálních věcí            

Oblast 9 Profesní komora sociálních 
pracovníků 

2.1.8 dostupnost 
sociální práce 

x  x LEG – zákon o sociálních 
pracovnících, novela zákona o 
sociálních službách 
NELEG – aktualizace 
doporučeného postupu MPSV          

Oblast 2 Registr sociálních 
pracovníků 

2.1.9 využití 
potenciálu 
sociálních 
pracovníků 

x x x LEG – zákon o sociálních 
pracovnících, novela zákona o 
sociálních službách,  
 
NELEG – doporučený postup 
MPSV pro organizace 
v působnosti rezortu práce a 
sociálních věcí          

Oblast 1 Vymezení předpokladů pro 
výkon pro sociálního pracovníka, 

Oblast 2 Registr sociálních 
pracovníků, Oblast 3 Další 

vzdělávání, Oblast 4 Akreditace, 
Oblast 5 Profesní postavení 

sociálních pracovníků, Oblast 6 
Samostatný výkon profese, Oblast 7 

Pracoviště dobré praxe, Oblast 9 
Profesní komora sociálních 

pracovníků 
CELKEM 9 9 14   
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2.2 Návrhy věcného řešení dle oblastí úpravy 
Tato kapitola definuje oblasti a opatření, jejichž aplikací v praxi lze dosáhnout cíle 
navrhované úpravy, tj. zvýšení kvality sociální práce a její garance při dodržení 
proklientského přístupu.   

Jednotlivé varianty řešení byly identifikovány při přípravě podkladových 
materiálů nebo při jejich projednávání v rámci konzultačního procesu 
a připomínkového řízení. Na základě těchto zkušeností byly rovněž některé 
varianty vyloučeny. 

 

Oblast 1: Vymezení předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka 

Varianta 0 Ponechání současného stavu 

Nulová varianta spočívá v ponechání současného stavu beze změny.  

 

Varianta 1 Nová úprava s podmínkou stvrzení kvalifikace formou dalšího 
vzdělávání části sociálních pracovníků 

Základní předpoklady pro výkon profese sociálního pracovníka 
budou odborná způsobilost podle zákona, povinná registrace u státního 
orgánu, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a dodržování etického kodexu. 

Odborná způsobilost bude definována obsahem vzdělávání, to znamená, 
že v rámci kvalifikačního vzdělání bude zcela nezbytná akreditace studijního 
programu pro sociální práci, podle zvláštních právních předpisů, které upravují 
akreditační řízení. Cílem je, aby se obsah vzdělávání maximálně blížil 
mezinárodním standardům (Global Standards) stanoveným Mezinárodní federací 
sociálních pracovníků (IFSW). Odborně způsobilý bude absolvent oboru 
akreditovaného pro sociální práci jak na stupni vyššího odborného vzdělání, tak na 
stupni vysokoškolského.  

Základní princip, aby sociální práci vykonávali sociální pracovníci, tedy 
odborníci vybavení v rámci kvalifikačního studia komplexně a specificky pro oblast 
výkonu sociální práce, zcela koresponduje s podmínkami stanovenými v zahraničí. 
Současný trh práce v ČR, oproti stavu v období přijetí zákona o sociálních 
službách, již disponuje dostatečným počtem sociálních pracovníků, není tedy 
potřeba kvalifikační požadavky nadále tříštit a rozšiřovat i na absolventy jiných 
oborů. Tímto samozřejmě nemá dojít k profesnímu ohrožení stávajících sociálních 
pracovníků. Návrh zákona zachovává princip zákazu retroaktivity, tj. že sociální 
pracovníci, kteří splňují předpoklady odborné způsobilosti podle zákona 
o sociálních službách pro výkon povolání sociálního pracovníka v oborech 
vyjmenovaných v § 110 odst. 4 písmen a) a b) zákona o sociálních službách 
jsou a budou odborně způsobilí pro výkon profese sociální práce i po přijetí 
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zákona o sociálních pracovnících a jejich profesní autonomie tak nebude 
narušena. Sociální pracovníci, kterým byla kvalifikace uznána dle 
§ 110 odst. 4 písm. b) zákona o sociálních službách 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 a programu, 
ale i na základě vykonaných státních závěrečných zkoušek, jsou a budou 
odborně způsobilí pro výkon profese sociální práce i po přijetí 
tohoto právního předpisu a jejich profesní autonomie tak nebude narušena, 
pokud v období 5 let od účinnosti zákona povinně absolvují a prokáží, 
že nad rámec dalšího vzdělávání absolvovali stanovený rozsah hodin 
dalšího vzdělávání (lze libovolně rozložit, formy dle zákona o sociálních 
pracovnících).  

Zaměstnavatel bude mít povinnost toto vzdělávání zabezpečit (zajistit 
a umožnit). Uvedené bude předmětem přechodných ustanovení.  

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 2016 – 2025), a současně bude předložen návrh 
na aktualizaci nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě (dále jen katalog prací).   

Vymezení bezúhonnosti a podmínky zdravotní způsobilosti, pro účely tohoto 
zákona, budou vycházet ze stávající úpravy v zákoně o sociálních službách. 
Rozsah regulace tedy zůstává beze změny. V souvislosti s tématem trestní 
bezúhonnosti sociálních pracovníků však zcela zřetelně vyvstává otázka 
posuzování etických dilemat, která nutně musí být v dikci profesní komory.  

Vzhledem k tomu, že kvalita a efektivní výkon sociální práce jsou mimo jiné 
závislé na průběžném obnovování, prohlubování, zvyšování a doplňování 
vědomostí a dovedností, bude základním předpokladem pro výkon profese 
celoživotní vzdělávání v souladu s pravidly oblasti č. 3.  

Jedním ze základních profesních předpokladů také bude respektování 
a dodržování etického kodexu. Etické zásady formuluje, dohlíží na jejich 
dodržování a vydává stanovisko v případě stížnosti nebo při řešení sankcí k tomu 
určený subjekt. 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…). Při vstupu do výkonu profese bude na tuto podmínku pohlíženo optikou 
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presumpce neviny, tj. na sociálního pracovníka bude při vstupu do praxe 
nahlíženo jako na osobu, která dodržuje zásady etického kodexu. V rámci 
přechodných ustanovení bude stanoveno, že v období od účinnosti zákona o 
sociálních pracovnících do přijetí nově vytvořeného etického kodexu, bude pro 
účely naplnění profesních předpokladů platný Etický kodex sociálních pracovníků 
ČR vydaný Společností sociálních pracovníků ČR.  

Lze tedy shrnout, že základními předpoklady pro výkon profese sociálního 
pracovníka jsou: 

• odborná způsobilost podle tohoto zákona,  

• povinná registrace v registru sociálních pracovníků,  

• bezúhonnost,  

• zdravotní způsobilost,  

• celoživotní vzdělávání,  

• dodržování etického kodexu.  

Při přechodu na nový systém bude zásadní zachování principu zákazu 
retroaktivity. Tedy, sociální pracovníci, kteří splňovali kvalifikační 
předpoklady ke dni účinnosti zákona o sociálních pracovnících, 
dle dosavadních právních předpisů, ale neabsolvovali (nestudují) studijní 
program v oborech sociální práce, jsou a budou odborně způsobilí pro 
výkon profese sociální práce i po přijetí tohoto zákona a jejich profesní 
autonomie tak nebude narušena, pokud v období 5 let od účinnosti zákona 
povinně absolvují a prokáží, že nad rámec dalšího vzdělávání absolvovali 
stanovený rozsah hodin dalšího vzdělávání (lze libovolně rozložit, formy 
dle zákona o sociálních pracovnících).  

 

Varianta 2 Nová úprava bez podmínky dovzdělání části sociálních 
pracovníků - dvoukolejnost 

Základní předpoklady pro výkon profese sociálního pracovníka 
budou odborná způsobilost podle zákona, povinná registrace u státního 
orgánu, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a dodržování etického kodexu. 

Základní princip, aby sociální práci vykonávali sociální pracovníci, tedy 
odborníci vybavení v rámci kvalifikačního studia komplexně a specificky pro oblast 
výkonu sociální práce, zcela koresponduje s podmínkami stanovenými v zahraničí. 
Současný trh práce v ČR, oproti stavu v období přijetí zákona o sociálních 
službách, již disponuje dostatečným počtem sociálních pracovníků, není tedy 
potřeba kvalifikační požadavky nadále tříštit a rozšiřovat i na absolventy jiných 
oborů. Tímto samozřejmě nemá dojít k profesnímu ohrožení stávajících sociálních 
pracovníků. Návrh zákona zachovává princip zákazu retroaktivity, tj. že sociální 
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pracovníci, kteří splňují předpoklady odborné způsobilosti dle současně 
platné legislativy, ale neabsolvovali studijní program v oborech sociální 
práce, jsou a budou odborně způsobilí pro výkon profese sociální práce i po 
přijetí zákona o sociálních pracovnících. 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. Uvedené bude předmětem přechodných ustanovení. 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 2016 – 2025), a současně bude předložen návrh 
na aktualizaci nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě (dále jen katalog prací).   

Vymezení bezúhonnosti a podmínky zdravotní způsobilosti, pro účely tohoto 
zákona, budou vycházet ze stávající úpravy v zákoně o sociálních službách. 
Rozsah regulace tedy zůstává beze změny. V souvislosti s tématem trestní 
bezúhonnosti sociálních pracovníků však zcela zřetelně vyvstává otázka 
posuzování etických dilemat, která nutně musí být v dikci profesní komory.  

Vzhledem k tomu, že kvalita a efektivní výkon sociální práce jsou mimo jiné 
závislé na průběžném obnovování, prohlubování, zvyšování a doplňování 
vědomostí a dovedností, bude základním předpokladem pro výkon profese 
celoživotní vzdělávání v souladu s pravidly oblasti č. 3.  

Jedním ze základních profesních předpokladů také bude respektování 
a dodržování etického kodexu. 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…). Při vstupu do výkonu profese bude na tuto podmínku 
pohlíženo optikou presumpce neviny, tj. na sociálního pracovníka bude při vstupu 
do praxe nahlíženo jako na osobu, která dodržuje zásady etického kodexu. 
V rámci přechodných ustanovení bude stanoveno, že v období od účinnosti 
zákona o sociálních pracovnících do přijetí nově vytvořeného etického kodexu, 
bude pro účely naplnění profesních předpokladů platný Etický kodex sociálních 
pracovníků ČR vydaný Společností sociálních pracovníků ČR.  

Lze tedy shrnout, že základními předpoklady pro výkon profese sociálního 
pracovníka jsou: 

• odborná způsobilost podle tohoto zákona,  

• povinná registrace v registru sociálních pracovníků,  
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• bezúhonnost,  

• zdravotní způsobilost,  

• celoživotní vzdělávání,  

• dodržování etického kodexu.  

Při přechodu na nový systém bude zásadní zachování principu zákazu 
retroaktivity. Tedy, sociální pracovníci, kteří splňovali kvalifikační 
předpoklady ke dni účinnosti tzv. profesního zákona, dle dosavadních 
právních předpisů, ale neabsolvovali (nestudují) studijní program 
v oborech sociální práce, jsou a budou odborně způsobilí pro výkon 
profese sociální práce i po přijetí této normy a jejich profesní autonomie tak 
nebude narušena. 

 

Oblast 2: Registr sociálních pracovníků 

Myšlenka profesních registrů není v oblasti sociální práce nijak nová. Například 
ve Velké Británii, Itálii či Holandsku podobný registr funguje již od 90. let 
a v Německu je zaveden od roku 2002. 

Hlavním účelem povinné registrace je záruka kvality výkonu profese vůči 
klientům a zároveň je registr součástí řídícího procesu na úrovni 
ministerstva, jako nástroj řízení, který umožňuje průběžně sledovat 
dostupnost sociální práce napříč regiony.   

Vzhledem k tomu, že v rámci řízení kvality sociální práce jsou na úrovni státu 
již nastaveny mechanismy řízení kvality, došlo by bez dalších změn k situaci 
duplicitního řízení. MPSV proto předpokládá soulad a synergie právních předpisů 
v regulaci řízení kvality výkonu sociální práce. 

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. Dojde 
tak k jednoznačné garanci profesionálního výkonu sociální práce napříč všemi 
resorty. Současně klient, případně zaměstnavatel, mohou nahlédnutím do veřejné 
části registru ověřit, že jednají s osobou, která naplňuje předpoklady pro výkon 
profese a je tak kompetentní k výkonu sociální práce. Dílčí úpravu ověření 
předpokladů pro výkon profese lze spatřovat v registraci sociálních služeb, 
ale jedná se pouze o jeden ze segmentů výkonu sociální práce, a to bez sankcí 
ve vztahu k profesi.   

Jak je uvedeno výše, dalším přínosem registrace bude kontinuální dosažitelnost 
informací o dostupnosti sociálních pracovníků/sociální práce v územích. 
Sekundárním cílem bude získání podkladů pro statistické údaje o věkové 
struktuře, pohlaví, oboru činnosti, kvalifikační skladbě sociálních pracovníků, 
a to bez ohledu na skutečnost, zda sociální pracovník vykonává své povolání 
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samostatně nebo v rámci pracovního poměru v rezortu práce a sociálních věcí, 
zdravotnictví, školství, spravedlnosti nebo jiných resortech. 

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.  
Registr je ve svých vybraných částech veřejný, zpřístupněný formou webové 
aplikace pod názvem „Registr sociálních pracovníků ČR“. Uvedený rozměr je 
základního, minimálního rozsahu. V rámci systémového projektu je možné 
modelovat registr z širšího hlediska. V přehledu sociálních pracovníků vedených 
v registru bude možné vyhledávat sociální pracovníky podle kritérií, jako je jméno, 
příjmení, město, oblast činnosti a registrační číslo. 

 

Varianta 1 Povinný registr 

Každá fyzická osoba, která bude odborně způsobilá pro výkon profese 
podle tohoto zákona, a bude vykonávat na území ČR profesi sociálního 
pracovníka, bude mít povinnost být registrována v registru sociálních 
pracovníků.  

V první variantě je navrženo, aby vedení registru sociálních pracovníků 
zajišťovalo MPSV jako hlavní gestor výkonu sociální práce v ČR. Variantně byly 
jako evidenční subjekty navrhovány obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
a úřady 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. Z hlediska Úřadu práce lze výhody identifikovat 
v centralizovaném řízení a v dosavadní praxi ve vedení agendových záležitostí, 
nicméně jednoznačnou nevýhodou by bylo přehlcení úřadu práce agendami, 
které věcně s touto institucí nesouvisí. 

MPSV tuto agendu náznakově 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. 

Sociální pracovníci budou zařazováni do registru sociálních pracovníků na jejich 
žádost, podanou nejpozději do 30 dnů po splnění podmínek, a předpokladů 
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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. 

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

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 pracovního nebo 
etického postupu, za který jim byla udělena sankce. 

Z hlediska dosažení cíle je povinný registr sociálních pracovníků (varianta 1) 
významným prvkem řízení kvality výkonu sociální práce z úrovně ústředního 
orgánu státní správy (MPSV). Vytvoření registru a jeho správa bude nastaveno 
prostřednictvím systémového projektu MPSV.  

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. 

 

Varianta 2 Nepovinný registr 

Varianta dvě spočívá v nepovinné registraci sociálních pracovníků. Varianta byla 
navržena, aby v rámci konzultačních procesů mohla být vedena diskuse nejenom 
nad samotným záměrem návrhu registru sociálních pracovníků, ale také nad 
způsobem registrace, když varianta jedna navrhuje registraci formou povinnosti 
pro sociální pracovníky. Registr bude veden ministerstvem. Sociální pracovníci 
budou zařazováni do registru sociálních pracovníků na jejich žádost bez bližší 
termínové specifikace, jelikož registrace nebude zavedena povinně. Z registru 
budou soc. pracovníci vyřazeni ve chvíli, kdy o to požádají nebo v případě 
hrubého porušení pracovního nebo etického postupu, za který jim byla udělena 
sankce. 
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Oblast 3: Další vzdělávání sociálních pracovníků 

Kvalita a efektivní výkon sociální práce jsou závislé i na úrovni odborného 
vzdělávání sociálních pracovníků. Princip celoživotního vzdělávání spočívá 
v průběžném obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí 
a dovedností, což vede ke zvyšování kvality výkonu sociální práce, a tím 
k ochraně klientů (i potenciálních). Kvalita sociální práce podporuje zvyšování 
úrovně a prestiže sociální práce.   

Podstatou prohlubování odborné způsobilosti sociálních pracovníků pro výkon 
profese je vytváření a udržování pokud možno optimálního souladu mezi 
kvalifikací subjektivní (reálná způsobilost jednotlivce) a kvalifikací objektivní 
(aktuální nároky na výkon profese). Podmínky pro další vzdělávání sociálních 
pracovníků mají odpovídat rozvoji sociální práce, a mají být nastaveny tak, 
aby po celou dobu výkonu profese toto vzdělávání mělo pro výkon profese 
smysl, tedy rozvíjelo vědění v oboru sociální práce v zájmu klientů a z hlediska 
výkonu profese. 

Celoživotní vzdělávání je také předpokladem pro naplnění podmínek profesního 
růstu sociálních pracovníků. Při jeho neplnění bude uložena sankce.  

Obecné podmínky dalšího vzdělávání vymezí zákon o sociálních pracovnících. 
Odbornou institucí pro  rozvoj celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků 
bude MPSV jako hlavní gestor výkonu sociální práce v ČR. MPSV průběžně 
sleduje potřeby společnosti, spolupracuje přitom s ostatními rezorty a odbornými 
garanty a spolupracuje s MŠMT.   

Celoživotní vzdělávání ve smyslu stanovování podmínek pro prohlubování, 
případně zvyšování kvalifikace, není nutné upravovat v profesním zákoně 
nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů – dále jen „zákoník práce“. 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. 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).   

Sociální pracovníci zařazení dle zákona o státní službě (234/2014 Sb.) a dle 
zákona o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.) si budou 
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prohlubovat vzdělání v souladu s těmito zákony a současně v souladu 
se zákonem o sociálních pracovnících.  

Kvalita akreditovaných forem vzdělávání je zaručena právě systémem jejich 
akreditace, který při udělení akreditace kvalitativní rozměr sleduje jako jedno 
z hlavních kritérií. V rámci akreditace bude posílen systém kontroly 
a vyhodnocování kvality akreditovaných vzdělávacích programů. 

 
 

Varianta 1 Další vzdělávání 24 hod/rok a 12 hod/rok supervize 

V první variantě se navrhuje oproti zákoníku práce specifikovat další vzdělávání 
rozsahem nejméně 36 hodin za rok.  

V souladu s Tezemi legislativního zakotvení výkonu sociální práce z roku 2005  
a na základě požadavků části sociálních pracovníků bude zákon v obecné rovině 
definovat podmínky pro supervizi jako nástroje celoživotního učení a nedílné 
součásti sociální práce, a to v rozsahu nejméně 12 hodin za rok. Praktické 
uplatnění ustanovení bude v maximální míře odkazovat na zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů (zejména § 230 prohlubování kvalifikace 
a související § 205 a 231 až 235).  

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. 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. Druh a formy supervize včetně dalších podmínek dojednávají 
společně sociální pracovníci, zadavatelé supervize a supervizor.  

Sociální pracovníci tak v rámci jednoho kalendářního roku budou muset 
absolvovat 24 hodin dalšího vzdělávání (rozsah odpovídající současné právní 
úpravě stanovené v zákoně o sociálních službách) a současně 12 hodin 
supervize. 
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Varianta 2 Další vzdělávání 48 hod/rok, 12 hod/rok supervize, 8 hod/rok 
sebezkušenostní vzdělávání  

Varianta 2 rozšiřuje možnosti dalšího vzdělávání také o podmínku absolvovat 
ročně 8 hodin vzdělávání v seberozvojových aktivitách a zvyšuje rozsah 
dalšího vzdělávání na 48 hodin za rok.  

Požadavek na seberozvojové aktivity byl identifikován sociálními pracovníky 
v rámci panelového výzkumu celoživotního vzdělávání v rámci projektu 
Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. 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.  

Oproti zákoníku práce se proto navrhuje specifikovat další vzdělávání rozsahem 
nejméně 48 hodin za rok (rozsah odpovídající dvojnásobku současné právní 
úpravy stanovené v zákoně o sociálních službách), nově navrhuje povinnost 
absolvovat 12 hodin supervize ročně a uvedených 8 hodin seberozvojových 
aktivit ročně. Praktické uplatnění ustanovení bude v maximální míře odkazovat 
na zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 230 prohlubování 
kvalifikace a související § 205 a 231 až 235).   

Sociální pracovníci tak v rámci jednoho kalendářního roku budou muset 
absolvovat 48 hodin dalšího vzdělávání a současně 12 hodin supervize a 8 hodin 
seberozvojových aktivit. 

 

Oblast 4: Akreditace 

a) Akreditace v oblasti dalšího vzdělávání 

V souvislosti s oblastí dalšího vzdělávání se navrhuje upravit oblast akreditací 
vzdělávacích programů pro sociální pracovníky systémově v zákoně 
o sociálních pracovnících. 

Je však potřeba zdůraznit, že primárně nejde o to, kolik hodin se bude sociální 
pracovník vzdělávat, ale čeho má být z hlediska výkonu profese a z hlediska 
klientů dalším vzděláváním dosaženo. 

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

V souladu s návrhem na získání profesního postavení ve stupni sociální pracovník 
specialista a licencovaný sociální pracovník bude doplněno do seznamu témat 
vhodných pro oblast výkonu sociální práce specializační teoretické i praktické 
celoživotního vzdělávání. 
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Varianta 1 Agendu spravuje MPSV 

Pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků bude ponechána oblast 
správního řízení v záležitosti akreditací v přímé gesci MPSV. Subjekt, který bude 
vést agendu spojenou s procesem akreditací, je MPSV, které tuto agendu zajišťuje 
již dnes. Profesní komora jako garant odbornosti, může vydávat k akreditaci svá 
stanoviska a zástupce profesní komory být členem akreditační komise.  

Varianta 2 Agendu spravuje profesní komora 

Jelikož profesní komora je odborným garantem výkonu sociální práce, může být 
pověřena správním řízením v záležitosti akreditací pro oblast dalšího vzdělávání 
sociálních pracovníků.  

 

b) Akreditace kvalifikačních vzdělávacích programů sociální práce 

Úprava oblasti je navržena z důvodu komplexního a jednotného uchopení 
odborného vzdělávání sociálních pracovníků pod gescí MŠMT. MPSV průběžně 
sleduje potřeby společnosti, spolupracuje přitom s ostatními rezorty a odbornými 
garanty.   

Varianta 0 Ponechání současného stavu 

Nulová varianta nepřipouští změnu v současném legislativním nastavení, 
které umožňuje, aby sociální práci vykonávali absolventi studijních programů, 
v rámci kterých nezískali znalostní a dovednostní kompetence potřebné pro výkon 
sociální práce   

Varianta 1 Studijní program sociální práce 

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.  

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

Uplatněnou paralelu uvedeného cíle je možné nalézt v SR, konkrétně v zákoně 
č. 219/2014, o sociální práci a o podmínkách výkonu některých odborných činností 
v oblasti sociálních věcí a rodiny a o změně a doplnění některých zákonů. 

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. 

 

Oblast 5: Profesní postavení sociálních pracovníků 
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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. 

Všechna odborná činnost, která je označovaná jako sociální práce, 
má universální základ základních znalostí a dovedností, které se různě 
doplňují dalšími znalostmi podle specializace.  

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. 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.    

Tato oblast byla identifikována na základě současného poznání mj. z pracovišť, 
kde jsou uplatňovány moderní metody výkonu sociální práce a z analytických 
prací, které se zabývají komparací jednotlivých systémů profesního uspořádání 
výkonu sociální práce ve vybraných zemích EU a v USA.  Profesní diverzifikace 
má svá významná pozitiva a v řadě oborů je dnes zcela nezbytná, má-li profese 
poskytovat odpovídající kvalitu služeb.  

V některých z porovnávaných zemí existuje třístupňový a v některých 
komplikovanější, vícedimenzionální systém, rozdělený například na teoreticko-
vědní rovinu a rovinu praktickou. Pro podmínky ČR bylo v návrhu čerpáno z české 
dobré praxe a inspirací byly systémy těch zemí, kde došlo k dynamickému rozvoji 
profese sociální práce a kde sociální práce účelně pomáhá v předcházení sociálně 
nežádoucích jevů a řešení celospolečenských problémů, jako jsou potřeba 
dlouhodobé péče a inkluze lidí ohrožených sociálním vyloučením na základě 
zdravotního stavu nebo sociálně-ekonomické situace. 

Agendou profesního růstu bude pověřen příslušný subjekt (v návaznosti 
na vyhodnocení oblasti 9 (Profesní komora sociálních pracovníků) nebo MPSV 
(při preferování nulové varianty v oblasti 9).  

Profesní stupeň „sociální pracovník specialista“ i „licencovaný sociální pracovník“ 
se uděluje na žádost sociálního pracovníka podanou MPSV. O udělení/neudělení 
specializace/licence se vydá 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 
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na ne/splnění podmínek. Ve výjimečných případech může být specializace/licence 
odejmuta.  Platnost specializace/licence je neomezená. Mohou však být odejmuty, 
a to například v situaci, kdy se sociální pracovník dopustil úmyslného trestného 
činu, za který byl odsouzen, pokud zvláště závažným způsobem porušil Etický 
kodex nebo se dopustil podvodu (např. falšováním dokumentů). Údaj o získání 
profesního stupně bude uveden v registru sociálních pracovníků vedeném 
subjektem v souladu s vyhodnocením oblasti 2. Sociální pracovník může 
v průběhu praxe získat i několik specializací či licencí.  
 
Rovina klientská a neklientská je navržena také s ohledem na sociální práci jako 
na společenskovědní disciplínu i oblast praktické činnosti. 
 

Varianta 1 Dva profesní stupně 

Varianta v rámci pojetí profesní perspektivy sociálních pracovníků navrhuje 
dvoustupňové profesní postavení sociálních pracovníků. Sociální pracovník 
tak v průběhu profesní dráhy může postoupit z všeobecné úrovně, kterou získá 
splněním předpokladů pro výkon sociální práce, k úrovni licencovaného sociálního 
pracovníka.   

Nejedná se přitom o  kariérní růst spojený s hierarchií řízení v organizaci.  

Návrh definuje dva profesní stupně: 

a) všeobecný sociální pracovník,  

b) licencovaný sociální pracovník.  

 

Licenci lze na základě dobrovolného rozhodnutí každého sociálního 
pracovníka získat na úrovni klientské a neklientské. Rovina klientská 
a neklientská je navržena také s ohledem na sociální práci jako 
na společenskovědní disciplínu i oblast praktické činnosti. Od licencovaných 
sociálních pracovníků se očekává akademické vzdělání minimálně na úrovni 
magisterského studia a dovednosti analyticko-koncepční v kontextu znalosti 
práva, ekonomie a sociologie (a to nejen na  úrovni ústřední sociální správy, 
ale také v regionech, obcích a organizacích), dále aplikace vědeckých výsledků 
v praxi, tj. vývoj, pilotáž a zavádění inovací v sociální práci do široké praxe, 
s vlastní znalostí a praktickou zkušeností z profese sociální práce. Mezi 
očekávané kompetence patří rovněž výuka a vzdělávání budoucích 
i stávajících sociálních pracovníků (sociální práci učí sociální pracovníci) 
a poskytování supervize. 
 
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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PH7MHN)



 

59 
 

získal všeobecný sociální pracovník, pokud získal praxi ve výkonu sociální práce 
v době 10 let před účinností zákona o sociálních pracovnících). 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.  
 

Varianta 2 Tři profesní stupně 

Tato varianta pracuje s novým pojetím profesní perspektivy sociálních 
pracovníků, a to s profesní diverzifikací, víceúrovňovým profesním postavením, 
které je podmíněné dalším cíleným, praktickým i teoretickým vzděláváním. 
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. Přičemž platí, že nižší stupně jsou prerekvizitami stupňů 
vyšších. Nejedná se přitom o často zaměňovaný kariérní růst spojený 
s hierarchií řízení v organizaci. Přestože profesní růst není primárně vázán 
na zvýšení platu sociálních pracovníků, může být motivací pro přístup k dalším 
pozicím (např. vedoucím).  

Návrh definuje tři profesní stupně: 

a) všeobecný sociální pracovník,  

b) sociální pracovník specialista,  

c) licencovaný sociální pracovník.  

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“. Je však nezbytné zdůraznit, 
že přestože se jedná o základní profesní stupeň, jedná se již na této úrovni 
o vysoce odbornou a specializovanou činnost. Pozn. Návrh zákona zachovává princip 
zákazu retroaktivity, tj. že sociální pracovníci, kteří splňují profesní předpoklady dle současně 
platných zákonných předpisů, jsou a budou odborně způsobilí pro výkon profese sociální práce 
i  po přijetí zákona o sociálních pracovnících. 

Tito sociální pracovníci jsou schopni odborně vykonávat ucelené sociální agendy 
a  vést další pracovníky, kteří působí v sociální oblasti, tj. plní úkoly na úseku 
sociální péče a prevence, sociálně právní ochrany apod. Za účelem definice 
dovedností a schopností se navrhuje výčet kompetencí/činností, k jejichž 
samostatnému výkonu je všeobecný sociální pracovník plně kompetentní.  
 
Specializace činností je neoddělitelnou součástí každého společensko-vědního 
oboru. Lze tvrdit, že specializace v sociální práci existují a jsou nutné,  
neboť se tak například vyvrací obraz bezbřehé sociální práce a názory, že sociální 
práci může dělat každý, nebo že každý sociální pracovník zvládne všechny 
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problémy všech klientů. Ovšem v zákoně taxativně vyjmenované specializace 
a podmínky pro jejich získání by sice reflektovaly aktuální stav sociální práce 
v ČR, nicméně musely by být měněny vždy, když by si to vyžádala aktuální, 
byť i lokální sociální situace, neboť předvídat v současné společnosti veškeré její 
potřeby a anticipovat změny není až na výjimky (například stárnutí české 
společnosti) možné. Jednotlivé specializace budou proto definovány v linii 
klientské a v linii neklientské. Podrobnosti k získání profesního označení, oblast 
specializací a rozsah kompetencí, svěřených sociálnímu pracovníku dle 
jednotlivých profesních stupňů ve smyslu znalostí a dovedností v souladu 
s hodnotami profese, bude upraven prováděcím předpisem zákona o sociálních 
pracovnících. 
 
V linii klientské lze například identifikovat níže uvedené specializace dle nepříznivé 
sociální situace, na základě níž se z člověka, skupiny či komunity stává nebo 
může stát klient sociální práce:  

• Specializace v oblasti závislostí,  

• Specializace na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím,  

• Specializace v oblasti traumatu a násilí,  

• Specializace na nepříznivé sociální situace rodin s dětmi,  

• Specializace na nepříznivé sociální situace spojené s mentálním 
a duševním zdravím,  

• Specializace na nepříznivé sociální situace spojené s fyzickým zdravím,  

• Specializace na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou 
a nezaměstnaností,  

• Specializace na nepříznivé sociální situace spojené s migrací,  

• Specializace na nepříznivé sociální situace spojené se specifickými 
formami porušování sociálních norem (např. kriminalita, některé formy 
prostituce, některé patologické sekty, problémy spojené s hooligans atd.),  

• Specializace v oblasti penitenciární a postpenitenciární podpory,  
 
V linii neklientské lze navrhnout například specializace: 

• Věda, výzkum a inovace v oblasti sociální práce, 
• Metodická a koncepční činnost (nikoli jako pracovní pozice), 
• Systémy a management, 
• Vzdělávací činnost. 

Současně je nutné neopomíjet případné specifické podmínky výkonu sociální 
práce v jednotlivých oborech či odvětvích výkonu sociální práce, které mohou 
vyžadovat doplnění vzdělání, jako např. oblast zdravotnictví, sociálně-právní 
ochrany dětí aj. Tyto právní úpravy tzv. typových pozic však nesmí snižovat 
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podmínky dané tímto obecným zákonem. Na druhou stranu lze konstatovat, 
že výkon sociální práce v odvětvích se specifickými podmínkami, by neměl 
zakládat premisu získání specializace. 
 
Sociální pracovník specialista je fyzická osoba, která splňuje předpoklady 
pro výkon sociální práce dle tohoto zákona, získala prokazatelně nejméně 3 roky 
praxe (ve výkonu sociální práce; uznávána bude i praxe získaná v době 5 let před 
účinností zákona o sociálních pracovnících – přechodná ustanovení) v postavení 
všeobecného sociálního pracovníka a získala specializaci v oblasti sociální práce.  
 
Specializaci, tedy speciální odborné kompetence v práci s klienty nebo 
v neklientské rovině, získává sociální pracovník absolvováním specializačního 
teoretického i praktického celoživotního vzdělávání po praktickém ověření 
požadovaných kompetencí prostřednictvím složení komisionálně 
organizované specializační zkoušky.  

V rámci přechodných ustanovení budou na období 24 měsíců definovány 
dočasné předpoklady, v rámci kterých se budou moci sociální pracovníci 
ucházet o profesní stupeň specialista (délka praxe, pracovní portfolio).  

Expertní úroveň výkonu sociální práce umožňuje profesní postavení licencovaný 
sociální pracovník, a to opět na úrovni klientské a neklientské. Tato úroveň 
otevírá cestu i na ještě méně reálně vnímané oblasti výkonu sociální práce, 
a to makro praxi sociální práce. Od expertů se očekává akademické vzdělání 
minimálně na úrovni magisterského studia a dovednosti analyticko-
koncepční v kontextu znalosti práva, ekonomie a sociologie (a to nejen na  úrovni 
ústřední sociální správy, ale také v regionech, obcích a organizacích), 
dále aplikace vědeckých výsledků v praxi, tj. vývoj, pilotáž a zavádění inovací 
v sociální práci do široké praxe, s vlastní znalostí a praktickou zkušeností 
z profese sociální práce. Mezi očekávané kompetence patří rovněž výuka 
a vzdělávání budoucích i stávajících sociálních pracovníků (sociální práci učí 
sociální pracovníci). 
 
Licencovaný sociální pracovník získal prokazatelně nejméně 5 let praxe 
v postavení sociálního pracovníka specialisty 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). Licenci získává sociální 
pracovník absolvováním teoretického vzdělávání předmětově vázaného 
na přidělené kompetence, složením komisionálně organizovaných licenčních 
zkoušek, případně na základě jeho publikační činnosti.  
 
Expertní úrovně mohou dosáhnout sociální pracovníci, kteří dosáhnou úrovně 
znalostí a kompetencí/dovedností, které z nich činí experty a mohou tak mimo jiné 
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předávat své zkušenosti služebně mladším kolegům, a napomáhat tím rozvoji 
kvality sociální práce a rovněž teorii i praxi této profese.  

Licenci v práci s klienty nebo v neklientské rovině, získává sociální pracovník 
absolvováním licenčního teoretického i praktického celoživotního vzdělávání 
po praktickém ověření požadovaných kompetencí prostřednictvím složení 
komisionálně organizované licenční zkoušky.  

Sociální pracovníci všech tří profesních úrovní vykonávají veškeré činnosti 
sociální práce v rozsahu svěřených činností. Licencovaný sociální pracovník 
se také může uplatnit v metodické a koncepční činnosti v oblasti sociální práce 
v různých typech organizací a dále v kontrolní a inspekční činnost, v supervizi 
sociálních pracovníků na úrovni mikro praxe, ve vedení praxí a odborných stáží, 
mentoringu, ve vzdělávání sociální pracovníků na vyšších odborných školách, 
vysokých školách a v rámci dalšího vzdělávání v sociální práci. Dalšími 
podobnými oblastmi uplatnění licencovaných sociálních pracovníků je věda, 
výzkum a inovace, koncepce a legislativa, koordinace výkonu sociální práce 
na úrovni obecní, krajské a celostátní, supervize sociálních pracovníků na úrovni 
mikro i makro praxe.  
 
Podrobnosti k získání profesního označení a rozsah kompetencí svěřených 
sociálnímu pracovníku dle jednotlivých profesních stupňů bude upraven 
prováděcím předpisem zákona o sociálních pracovnících.  

 

Oblast 6: Samostatný výkon profese  

Varianta 0 Ponechání současného stavu 

Nulová varianta nepočítá s možností samostatného výkonu sociální práce 
a neidentifikuje podmínky této formy výkonu sociální práce.  

 

Varianta 1 Úprava podmínek samostatného výkonu profese 

Tato varianta reaguje na současnou praxi výkonu sociální práce, kdy nejsou 
stanoveny podmínky samostatného výkonu profese, ale přesto k němu skrytě 
dochází na základě obecně definovaného živnostenského oprávnění 
k poskytování poradenství.    

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 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 
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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, vždy však pouze s ohledem na klienta a v zájmu 
uspokojení jeho potřeb. 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.    

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.  

 

K samostatnému výkonu profese musí sociální pracovník splnit základní 
předpoklady pro výkon profese sociálního pracovníka, kterými v souladu s oblastí 
1 jsou: 

• odborná způsobilost podle tohoto zákona,  

• povinná registrace v registru sociálních pracovníků,  

• bezúhonnost, 

• zdravotní způsobilost 

• dodržování etického kodexu, 

a dále: 

• povolení k samostatnému výkonu profese (vydává MPSV).  

 

Podmínkou vystavení povolení je splnění předpokladů pro výkon profese 
a dále: 

• praxe ve výkonu sociální práce minimálně 5 let, 

•  regulace, 

• zajištěná supervize,  

• podmínka, že v období 5 let před vydáním povolení nebylo žadateli 
povolení odňato,  
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• podmínka, že v období 5 let před vydáním povolení nebylo žadateli 
uloženo disciplinární opatření,  

• povinné pojištění odpovědnosti, 

• výkon samostatné praxe umožňuje právní předpis.    

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. Disciplinární 
řízení povede určený subjekt (v případě preferování varianty se vznikem profesní 
komory - profesní komora, v případě preferování varianty bez vzniku profesní 
komory - MPSV). 

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).   

Při vstupu do výkonu profese bude na tuto podmínku pohlíženo optikou 
presumpce neviny, tj. na sociálního pracovníka bude při vstupu do praxe 
nahlíženo jako na osobu, která dodržuje zásady etického kodexu. 

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 určený subjekt (profesní komora sociálních 
pracovníků, pokud bude zvolena varianta jejího vzniku nebo MPSV).   
Samostatný výkon profese sociální práce není živností, ale svobodným 
povoláním. 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.  

Svobodné povolání, jako terminus technicus obecně, je určeno pro profese, jejichž 
výkon vyžaduje vysokou erudici a jejich podstatným rysem je značný dopad 
do zájmů jednotlivců a především veřejně chráněných zájmů. Naproti tomu živnost 
je na obecné úrovni charakterizována jako soustavná činnost provozovaná 
samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 
zisku. 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.  

Návrh je také postaven analogicky zákonu přijatému v SR (o sociální práci). 
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Oblast 7: Pracoviště dobré praxe  

Varianta 0 Ponechání současného stavu 

Tato varianta nedefinuje žádnou změnu v současné právní úpravě výkonu sociální 
práce a nedefinuje žádná pracoviště, která by v rámci svých kompetencí 
zvyšovala kvalitu výkonu sociální práce. 

 

Varianta 1 Pracoviště dobré praxe 

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

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. 

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. Personální zabezpečení pracoviště musí být dostatečné 
pro zajištění výcvikových aktivit a ověřování kompetenčních předpokladů 
sociálních pracovníků pro profesní růst. Personální zajištění pracovišť dobré 
praxe výkonu sociální práce obecních a krajských úřadů a sociálních služeb může 
být podpořeno v rámci dotačního titulu. 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 (např. metodou 
evidence based practice), zlepšuje ji a evaluuje.  Po dobu platnosti přechodných 
ustanovení sociální pracovník minimálně na profesním stupni specialista.  

Označení pracoviště dobré praxe přiděluje po podané žádosti v režimu správního 
řízení MPSV. MPSV rozhoduje také o případném odejmutí označení. Uvedeným 
postupem je také zajištěn rovný přístup bez korupčního rizika. 

Územní pokrytí pracovišti dobré praxe není stanoveno (nejedná 
se o výuková/praktická pracoviště pro studenty sociální práce). Prioritou 
je v začátku vytvořit funkční síť kvalitních pracovišť dobré praxe, posléze může být 
předmětem řešení jejich kvantita. 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 
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o udělení/neudělení označení je časově omezená pouze v návaznosti 
na ne/splnění podmínek. Ve výjimečných případech může být označení odejmuto. 

V rámci přechodných ustanovení bude také upravena účinnost (24 měsíců 
po uplynutí účinnosti profesního zákona) paragrafů definujících přiznání statusu 
a činnost pracoviště dobré praxe. Nejprve je totiž nutné tato pracoviště 
identifikovat, musí být ponechán časový prostor pro zajištění správního řízení 
a s ohledem na podmínku, že takové pracoviště je personálně vybaveno 
licencovaným sociálním pracovníkem (v rámci přechodných ustanovení minimálně 
sociálním pracovníkem specialistou) je nutné ponechat sociálním pracovníkům 
prostor pro získání profesního stupně.  

Za pracoviště dobré praxe je, na základě podané žádosti a doporučení 
profesní 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). 

 

Oblast 8: Profesní označení a jeho ochrana 

Varianta 0 Ponechání současného stavu 

Současná právní úprava neobsahuje ustanovení vymezující podmínky nabytí 
profesního označení sociální pracovník/sociální pracovnice. Tato varianta 
nepřináší návrh změny a dochází tak k situaci, kdy zneužití profesního označení 
nemůže být sankcionováno. Přitom ochrana profesního označení podporuje 
její svébytnost a jedinečnost a zároveň dává klientům/potencionálním klientům 
garanci odbornosti tohoto profesionála.    

 

Varianta 1 Stanovení minimálních podmínek pro výkon profese 

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. Fyzické osoby, které nenaplňují 
základní předpoklady a podmínky pro výkon profese, nemohou profesní označení 
používat.  

Stanovení těchto podmínek má zamezit tomu, aby nebylo profesní označení 
sociální pracovník užíváno osobou, která nemá pro činnost v této oblasti 
dostatečné kompetence. Účelem vymezení je především udržet či zvýšit kvalitu 
výkonu sociální práce, garantovat klientům kvalitu sociální práce a zároveň přispět 
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k uznání profesního postavení sociálních pracovníků, stejně jako zatraktivnit tuto 
profesi pro budoucí sociální pracovníky. 

 

Oblast 9: Profesní komora sociálních pracovníků 

Vzhledem k existenci subjektu s názvem Profesní komora sociálních 
pracovníků, z. s. se pro profesní organizaci sociálních pracovníků navrhuje název 
Česká komora sociálních pracovníků (dále „profesní komora“).  

Profesní komora je samosprávnou veřejnoprávní korporací sdružující sociální 
pracovníky, kteří vykonávají svou profesi na území ČR. Zákon o sociálních 
pracovnících stanoví, že profesní komora respektuje svobodu názorů v pojetí 
otevřenosti různým odborným názorům a vědeckým a praktickým poznatkům.  

Pokud stát pověří profesní komoru sociálních pracovníků výkonem některých 
kompetencí, vykonává nad touto činností dozor prostřednictvím MPSV. 

Profesní komora chrání profesní čest svých členů a status sociální práce 
jako odborné profesní a profesionální činnosti, garantuje svobodu názorů 
a volby přístupů v sociální práci, chrání práva a odborné profesní zájmy 
svých členů v souvislosti s výkonem profese, a koná ve věcech podnětů, 
návrhů, připomínek a stížností svých členů v souvislosti s výkonem profese.  

Jedná se o právnickou osobu zřízenou na základě zákona, které stát uděluje, 
resp. deleguje na ni některé kompetence v oblasti správy profese (obdobně 
jako Česká lékařská komora).  

Hlavními důvody, pro které je voleno zřízení na základě zákona, jsou především: 

• podpora kvality sociální práce, a to formou kultivace odbornosti 
a vytvořením podmínek pro profesní růst sociálních pracovníků sdílením dobré 
a špatné praxe sociální práce, reflexí potřeb sociální práce/sociálních 
pracovníků, vytvořením záruk pro výkon sociální práce jako svobodného 
povolání, zastupováním profesních zájmů sociálních pracovníků, podílem 
na vytváření metodik a standardů pro oblast sociální práce, vydáváním 
odborných a profesních stanovisek a dalším,  

• regulace pro oblast samostatného výkonu sociální  
práce  - je nutné zajistit záruky a jistoty, které jinak sociálnímu pracovníkovi 
poskytuje jeho zaměstnavatel, 

• profesní růst - je nezbytné reagovat na současnou absenci podmínek 
pro profesní růst sociálního pracovníka, které umožní sociálním pracovníkům 
legitimní celoživotní profesní růst bez ohledu na oblast, ve které budou 
v rámci sociální práce působit. Zároveň je profesní růst garancí kvality výkonu 
sociální práce,   
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• profesní sdružování – profesní identita představuje jednu z klíčových 
komponent v rámci profesního vývoje člověka. Profesní sdružování také 
přispívá k formování profesní etiky a obecně je jedním z důležitých aspektů 
kvality poskytované práce či služeb. 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, 

• zastupování profesních zájmů, při jednáních státních a regionálních 
orgánů.  

 

Působnost/kompetence 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), 

- vytváření podmínek pro kvalitní výkon sociální práce, 
- podpora sociálních pracovníků ve výkonu kvalitní odborné práce 

a v profesním růstu, 
- vyjednávání se subjekty (např. zaměstnavatelé, vzdělavatelé, MPSV) 

k zajišťování podmínek pro výkon sociální práce, 
- stanovení podmínek profesního růstu sociálního pracovníka, zajišťování 

vzdělávání pro tyto účely, 
- ověřování naplnění podmínek pro vydání povolení pro výkon samostatné 

činnosti,  
- ověřování kompetenčních předpokladů sociálních pracovníků v rámci 

procesu nabývání jednotlivých stupňů profesního postavení (specializace, 
licence), 

- právní opora sociálních pracovníků v rámci záležitostí týkajících se výkonu 
sociální práce, stížností na výkon sociální práce, mediálních kauz a soudních 
jednání formou rovného přístupu členů k poradenství, 

- vydávání doporučujících stanovisek v oblasti aktuálně řešených sociálních 
jevů a inovací v oblasti výkonu sociální práce, 

- osvětová činnost a šíření příkladů dobré praxe výkonu sociální práce, 
metodické postupy k jednotlivým výkonům činností sociální práce, 

- zjišťování profesních potřeb sociálních pracovníků a snaha o jejich naplnění, 
- zajištění trvalé reflexe potřeb zjišťovaných sociálními pracovníky při výkonu 

na mikro a mezzo úrovni, 
- podpora uplatnění zkušeností sociálních pracovníků z mezzo úrovně 

při organizaci profese sociální práce,  
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- spolupráce s příslušnými úrovněmi veřejné správy při zajištění výkonu 
sociální práce v území.  

 
Postavení profesní komory vůči: 

- sociálním pracovníkům – vydanými nařízeními profesní komory jsou povinni 
se řídit její členové, pro sociální pracovníky nečleny mohou 
být 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. Profesní komora vydává odborná a etická stanoviska, která mají 
pro všechny sociální pracovníky doporučující charakter. Obecně profesní 
komora hájí zájmy profese a zájmy i postup sociálních pracovníků. V rámci 
rovného přístupu sociálních pracovníků – členů komory poskytuje právní 
poradenství v oblasti výkonu sociální práce, zejména pak při stížnosti 
na kvalitu sociální práce či soudním řízení. Nečlenům nabízí podporu 
na obecné úrovni, tj. vydáním odborného či etického stanoviska,  
 

- zaměstnavatelům, orgánům veřejné správy zaměstnávajícím sociální 
pracovníky a vzdělavatelům – vůči těmto subjektům je postavení profesní 
komory neutrální, případně má vyjednávací a partnerský charakter,   
 

- klientům sociální práce – vzhledem k tomu, že veškerá činnost profesní 
komory sleduje kvalitu výkonu sociální práce, a to společně se zaměřením 
na její etické hodnoty, působí tak nepřímo na klienty sociální práce, ať jsou 
jimi jednotlivci, skupiny či společnost, ke kterým je její výkon směřován. 
Přímá působnost na klienty se projeví ve chvíli, kdy profesní komora bude 
vydávat odborné stanovisko ke kvalitě výkonu sociální práce, respektive 
na postup sociálního pracovníka, na který byla z důvodu nespokojenosti 
podána stížnost.  

 
V současné době nejsou reflexe etických hodnot, jejich aktualizace 
ani dohled nad jejich dodržováním nijak ukotveny. Existence profesní 
komory, která pečuje o profesní etiku, je považována za důležitý znak profese. 
Sociální pracovník se téměř nepřetržitě ocitá v konfliktu zájmů, nestačí proto, aby 
jeho jednání a rozhodování bylo legální, musí být legitimní, resp. etické. Vztah 
mezi sociálním pracovníkem a klientem je fakticky nerovný, už z toho důvodu 
je nutné, aby existoval legitimní nositel etických norem. Profesní komora proto 
vydá etický kodex sociálních pracovníků, který vypracuje přípravný výbor 
a bude závazný pro všechny sociální pracovníky bez ohledu na jejich 
členství v profesní komoře. Ustanovením o závaznosti etického kodexu 
pro všechny sociální pracovníky jsou chráněni především klienti, protože 
je tak zaručena jednotná kvalita výkonu sociální práce a její etický rozměr.  
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Přípravný výbor zajistí: 

- kompletní přípravu dokumentů pro fungování komory, 
- předání informací všem sociálním pracovníkům v terénu, 
- evidenci přijatých členských přihlášek, 
- svolání ustavujících regionálních sjezdů, 
- svolání sjezdu delegátů za účelem konání voleb, 
- vypracování etického kodexu. 
 

Přípravný výbor bude činný (za podpory ministerstva) do doby zahájení 
samostatné činnosti profesní komory (tj. do prvních voleb). Jakmile 
na ustavujícím sjezdu delegátů sociální pracovníci schválí všechny dokumenty 
a zvolí orgány profesní komory, přípravný výbor zaniká. Složen bude 
z dobrovolně přihlášených sociálních pracovníků a stanoveného počtu sociálních 
pracovníků nominovaných ministerstvem. Při sestavení přípravného výboru bude 
zohledněna potřeba diverzifikace členů, optimálně ze všech oblastí výkonu 
sociální práce, tj. např. z oblasti sociálních služeb, veřejné správy, zdravotnictví 
a současně z řad zástupců vzdělavatelů, zástupců poskytovatelů sociálních 
služeb z řad nestátních neziskových organizací nebo nestátní neziskové 
organizace apod.    

Bude stanoveno časové období pro přihlašování zájemců – sociálních 
pracovníků do přípravného výboru. Členy přípravného výboru jmenuje 
a odvolává ministr. Členství je čestné. První zasedání přípravného výboru svolá 
MPSV, které přípravnému výboru v dalších aktivitách poskytuje součinnost.  

Profesní komora poskytuje svým členům informační servis o aktuálním dění 
a novinkách v sociální práci, vydává výroční zprávu o činnosti a vydává expertní 
stanoviska k odborným a etickým problémům a poskytuje objektivní podporu 
sociálním pracovníkům. Vytváří podmínky pro udělování specializací a licencí pro 
své členy, je garantem jejich profesního růstu a odbornosti při výkonu sociální 
práce. Současně ověřuje naplnění podmínek pro vydání povolení k výkonu 
samostatné činnosti a identifikuje „pracoviště dobré praxe“.  

Komora spolupracuje s orgány státní správy, s ostatními profesními sdruženími, 
střešními organizacemi a s dalšími osobami, a zabezpečuje mezinárodní 
spolupráci v sociální práci. Spolupracuje se vzdělavateli a pracovišti dobré praxe, 
má svého zástupce v akreditačních orgánech. 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 by byla v rámci vyhodnocení 
variant preferována varianta vzniku profesní komory, bude nutné v této 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PH7MHN)



 

71 
 

souvislosti upravit Legislativní pravidla vlády a úpravu doplnit do kapitoly 9 - 
Promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu ČR).  

Ve vztahu k profesní komoře bývá zmiňována prestiž profese. Pro zvýšení 
prestiže ve společnosti musí 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”. Společnost by ji ale měla vytvořením podmínek 
podpořit.  

Od profesní komory se očekává sjednocování sociálních pracovníků tzv. „pod 
jednou střechou“ a vyrovnání případných asymetrií mezi jednotlivými sociálními 
pracovníky v různých odvětvích/systémech. Profesní komora bude sdružovat 
sociální pracovníky z rozličných oblastí jejich působení, kteří však při výkonu 
profese vychází ze společných obecných principů, cílů a hodnot profese sociální 
práce, přes její jednotlivá významná specifika. Cílem je, aby se sociální 
pracovníci setkávali jako celek, a to průřezově, nikoli pouze oborově. Společná 
témata profese se lépe projednávají pod jménem jedné organizace. Vznikem 
profesní komory bude sociálním pracovníkům předána možnost 
autonomně se vyjadřovat ke své profesi. 

Profesní komora bude muset být v prvních alespoň pěti letech financována 
z veřejných rozpočtů.  Tento předpoklad vyplývá z praxe, kterou prošla SR, 
kde byla v roce 2014 uzákoněna právní úprava výkonu sociální práce 
s dobrovolnou profesní komorou a finančním příspěvkem na zajištění agend, 
které zákon subjektu uložil. Po uplynutí období finanční podpory bude provoz 
profesní komory financován z členských příspěvků a vlastní činnosti. 
 

Předpokládané dopady činnosti profesní komory na členy komory:  

- podpora uplatňování profesních hodnot při práci s klienty,  

- podpora při řešení etických a profesních dilemat,  

- podpora sounáležitosti s oborem jako takovým,  

- právní podpora ve smyslu rovného přístupu sociálních pracovníků – 
členů komory k právnímu poradenství v oblasti výkonu sociální práce, 
zejména při sporech a stížnostech na jeho kvalitu, 

- podpora naplňování profesních potřeb, 

- možnost vyjadřovat se ke své vlastní profesi, utvářet ji, a to včetně 
profesního růstu,  

- podpora odbornosti,  

- popularizace sociální práce, 

- kontinuální podpora prvků tvořících profesi, profesní etiky aj.  
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Všechny uvedené dopady jednoznačně směřují k pozitivnímu ovlivnění 
výkonu sociální práce a ke zvyšování kvality jejího výkonu, a tím míří 
k pozitivnímu přínosu pro klienty, respektive společnosti. 

Základní organizační strukturu profesní komory, obdobně jako u jiných profesních 
komor, tvoří sjezd delegátů regionálních sdružení, představenstvo v čele 
s prezidentem, viceprezident, etická komise, revizní komise, komise pro rozvoj 
sociální práce a vzdělávání, další komise profesní komory zřízené na základě 
zmocnění. Návrh vymezí základní parametry orgánů profesní komory. Podrobnosti 
a dílčí úpravy si stanoví profesní komora. Administrativní a organizační fungování 
profesní komory bude zajišťovat kancelář profesní komory s fyzickou adresou 
a působištěm. 

 

Varianta 0 Ponechání současného stavu 

Současná právní úprava výkonu sociální práce neobsahuje ustanovení, 
které by zakládalo vznik odborného samosprávného orgánu s výkonnými 
kompetencemi a nulová varianta nepočítá se změnou tohoto stavu.   

V současné době v ČR působí tři profesní organizace sociálních pracovníků. 
MPSV se v rámci své činnosti zaměří na podporu profesního sdružování 
sociálních pracovníků, které je velmi důležité za účelem rozvoje kvality výkonu 
sociální práce.  

 

Varianta 1 Ustavení profesní komory ze zákona s povinným členstvím 

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.   

 

Varianta 2 Ustavení komory sociálních pracovníků s dobrovolným členstvím 
ze zákona  

Varianta 2 navrhuje, aby součástí právní úpravy výkonu sociální práce bylo 
ustanovení komory sociálních pracovníků jako odborného a nezávislého 
samosprávného orgánu s výkonnými kompetencemi ze zákona 
a dobrovolným členstvím sociálních pracovníků. 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.  
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Varianta 3 – Ustavení komory sociálních pracovníků ze zákona s explicitně 
stanoveným členstvím povinným 

Členem profesní komory se na základě svého svobodného rozhodnutí může 
stát každá fyzická osoba, která je způsobilá (splňuje předpoklady) pro výkon 
profese podle tohoto zákona, a vykonává na území České republiky profesi 
sociálního pracovníka a to v postavení „sociální pracovník všeobecný“.  

Členem profesní komory se povinně stává každá fyzická osoba, která 
je způsobilá (splňuje předpoklady) pro výkon profese podle tohoto zákona, 
a vykonává na území České republiky profesi sociálního pracovníka v postavení 
„sociální pracovník specialista a licencovaný sociální pracovník“ nebo 
je sociálním pracovníkem, který vykonává profesi sociální práce 
samostatně.  

Povinné organizování sociálních pracovníků specialistů a licencovaných sociálních 
pracovníků je navrženo z důvodu zajištění a zaručení odborné úrovně profesní 
komory, jelikož jsou nositeli odbornosti směrem k  sociálním pracovníkům 
všeobecným a specialistům, a to formou pomoci a podpory při výkonu praxe 
sociálních pracovníků, formou metodického vedení, ale také prostřednictvím 
kontrolní a inspekční činnosti atd. Jak je uvedeno výše, jsou nositeli odbornosti, 
a proto budou zejména licencovaní sociální pracovníci, jako zástupci profesní 
komory, vždy členem zkušební komise při získávání profesních stupňů 
sociálními pracovníky, stejně jako je žádoucí, aby tito byli členy orgánů 
komory (např. etické komise).   

Povinné členství pro sociální pracovníky vykonávající profesi samostatně 
je navrženo z důvodu nezbytné vstupní a průběžné garance naplnění předpokladů 
a podmínek pro výkon profese samostatně. Úprava je navržena analogicky 
k zákonu o sociální práci přijatém v SR. Členskou přihlášku sociální pracovník 
podává před podáním žádosti o udělení povolení k výkonu samostatné činnosti 
či je na jeho podnět započato řízení o udělení specializace/licence.  

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.  

 

 

 

 

 

Návrhy variant obsahují vždy návrh pro přechodná ustanovení. Na tomto místě 
přikládáme pro lepší přehled jejich souhrn.    
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Navrhovaná úprava bere v úvahu skutečnost, že přechod stávajícího systému 
na nové podmínky potřebuje čas. S cílem předejít potížím budou nastavena 
přechodná ustanovení – pro nastavení fungování MPSV v oblasti regulace sociální 
práce a pro tvorbu etického kodexu. 

Zásadní při přechodu na nový systém je zachování principu zákazu retroaktivity. 
Tedy, sociální pracovníci, kteří splňují předpoklady odborné způsobilosti podle 
zákona o sociálních službách pro výkon povolání sociálního pracovníka jsou 
a budou odborně způsobilí pro výkon profese sociální práce i po přijetí zákona 
o sociálních pracovnících a jejich profesní autonomie tak nebude narušena.  

V rámci přechodných ustanovení bude stanoveno období odložení ustanovení vzniku 
pracovišť dobré praxe a registru sociálních pracovníků, včetně období, ve kterém 
se sociální pracovníci, kteří vykonávající profesi v době zahájení činnosti registru, 
musí registrovat.   

Přechodná ustanovení budou také vymezovat období 24 měsíců, pro které budou 
definovány dočasně platné předpoklady, v rámci kterých se budou moci sociální 
pracovníci ucházet o přiznání profesního stupně sociální pracovník specialista 
(délka praxe, pracovní portfolio). Nezbytnou praxi lze získat v době v době 5 let před 
účinností zákona o sociálních pracovnících. V rámci přechodných ustanovení bude 
také umožněno, aby licenci získal sociální pracovník specialista, pokud získal 
potřebnou délku praxe ve výkonu sociální práce v období 10 let před účinností 
zákona o sociálních pracovnících), a to na základě posouzení dočasně platných 
předpokladů pro získání profesního označení (délka praxe, pracovní portfolio). 

 

Kontrolní mechanismus samostatného výkonu sociální práce a systém 
stížností bude doplněn v rámci paragrafového znění, případně prováděcího 
předpisu.  
 
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.“     
 
  
V případě preference varianty vzniku profesní komory s povinným členstvím 
(oblast 9) je tato oblast svěřena profesní komoře. V případě preference varianty 
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vzniku profesní komory s dobrovolným členstvím nebo profesní komory 
s explicitně stanoveným povinným členstvím se tato činnost svěřuje 
do působnosti MPSV. Profesní komora pak na základě výzvy MPSV vydá 
své stanovisko, které bude podkladem pro jeho rozhodnutí.    
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Každá z variant řešení s sebou nese rozdílné hospodářské a finanční dopady 
na náklady veřejného rozpočtu, což je dáno navrhovaným rozsahem změn a úrovní 
přenosu kompetencí mezi státem a profesní komorou, ale také rozdílný rozsah 
přínosů.  

Podle Části 2 hlavy I čl. 4 Legislativních pravidel vlády upravujících obsah věcného 
záměru zákona se předkládá rámcový, tj. předpokládaný hospodářský, finanční 
dosah vč. dopadů na ostatní veřejné rozpočty.  

 
3.1 Náklady variant řešení 

Ve většině oblastí, ve kterých byla identifkována varianta 0, tedy varianta ponechání 
současného stavu beze změny, se přímé náklady ve vztahu k zajištění výkonu 
sociální práce v uvedených oblastech a právní úpravou oproti současnému stavu 
nezmění.  

V souvislosti s nulovým stavem však lze predikovat náklady nepřímé, které však 
nelze kauzálně exaktně identifikovat. Z dosavadních zkušeností MPSV však vyplývá, 
že výkon sociální práce, ať již zajišťovaný v rámci sociálních služeb, zdravotnictví, 
justice či školství, který nemá kvalitativní rámec a regulaci má přímé dopady 
na jednání klientů sociální práce jak v systémech sociální ochrany v resortu práce 
a sociálních věcí, tak v  systémech ostatních, jako jsou vzdělávání, zdravotní služby, 
bezpečnost (prevence kriminality) a následně justice (soudní řízení, výkon trestu, 
probace). Při nekvalitním, nedostatečném nebo nesprávně odborně realizovaném 
výkonu sociální práce jsou dopady zejména: 

- v neefektivním využívání a tedy vynakládání finančních prostředků 
na nepojistné sociální dávky anebo sociální služby. Lze popsat příklad 
nežádoucího stavu z hlediska vynakládání veřejných financí, pokud dojde 
například k pouhému zajištění základní stabilizace, včetně ubytování 
v zařízení služeb, bez další aktivizace, a konzervaci uživatele v sociálně 
nepříznivé situaci v předkrizové fázi, či sociální pasti - tedy nedochází k řešení 
sociálně nepříznivé situace. Neodborná či žádná sociální práce se pak v této 
oblasti projevuje zejména v nevyužívání možnosti aktivizovat potenciál 
člověka změnit svou situaci, nebo nabízí intuitivně volené způsoby řešení 
sociálně nepříznivé situace bez systematického hodnocení úspěšnosti. Mezi 
kritické momenty financování například sociálních služeb pak můžeme řadit 
při neodborně zajišťovaných základních činnostech také vícečetné čerpání 
sociálních služeb (zde pouze terénních a ambulantních), 

- z hlediska systému zdravotnictví můžeme hovořit o nadužívání zdravotních 
služeb nebo dožadování se poskytnutí bezodkladné zdravotní péče bez reálné 
indikace (potřeby). To bývá způsobeno tím, že nejen základní potřeby, 
ale i sociální potřeby včetně emočních, nejsou řešeny vůbec nebo řešeny 
neodborně – dopady se mohou projevovat zejména na příjmových 
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ambulancích interních oborů, emergenčních příjmech – tedy „vstupních“ 
místech do systému. Současně také platí, že neodborně vedená sociální 
práce, bez znalosti negativního dopadu různých faktorů na zdraví člověka, 
nebo pozdní započetí odborné sociální práce může způsobit zbytečné 
zhoršování zdravotního stavu člověka a následně také obtížnější léčbu. V této 
oblasti můžeme hovořit též o snižování dalších rizik (harm reduction) u lidí 
závislých na alkoholu a nealkoholových substancích či hazardu, 

- oblast prevence kriminality, páchání trestné činnosti a následně působnost 
justice již dávno akceptuje pravidlo: „Prevence se vždy musí vyplatit“. 
Odborně vedená a realizovaná sociální práce s mládeží s delikventní 
zkušeností, s lidmi žijícími ve stavu sociálního vyloučení, v němž řeší 
saturování svých základních životních potřeb, nebo s lidmi páchajícími 
trestnou činnost ve spojení s dalšími sociálně-nežádoucími jevy, eliminuje tyto 
projevy na základě preventivních intervencí a nabízí alternativní způsob života 
a řešení jejich situace. Současně při koordinaci dalších veřejných služeb 
předchází zbytečnému represivnímu řešení a následně spuštění spirály 
tzv. kariéry páchání kriminality. V kombinaci s působením psychologů 
a speciálních pedagogů zajišťuje správně poskytovaná sociální práce možnou 
sociální rehabilitaci a přípravu na běžný život pro lidi ve výkonu trestu. 
Při opaku, nesprávným a neodborným působením sociální práce ať mimo 
uvedené resorty, nebo v rámci jejich systémů, se zvyšují náklady způsobené 
páchanou trestnou činností. V případě lidí s potenciálem bezkonfliktního 
fungování ve společnosti po propuštění z výkonu trestu nebo 
v rámci probačních programů lze spojovat náklady na řešení opakované 
trestné činnosti také s chybějícími nebo neodborně zajišťovanými 
intervencemi sociální práce,  

- v oblasti školství narůstá tlak ze strany rodičů na stávající pedagogy, zpravidla 
třídní učitele, případně poradenské školské pracovníky, vlivem neřešených 
sociálních problémů rodin, které nemají povahu takovou, aby se jimi zabýval 
orgán sociálně právní ochrany dítěte – i zde lze konstatovat absenci dostupné 
sociální práce, a očekávat tak sekundární negativní dopady do celého 
systému. 

Výši uvedených nákladů lze alespoň částečně odvodit z vyčíslení ekonomických 
nákladů obsažených v materiálu „Ekonomické náklady na exkluzi Romů“ 
zveřejněném v roce 2010 (Světová banka). Náklady spojené se ztrátou 
produktivity činily v roce 2010 přes 367 mil. € a související fiskální náklady činily 
233 mil. €.  

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 osobě nepřináší. 
Zákon o sociálních pracovnících „pouze“ obecně vymezí strukturu odborné úrovně, 
kompetencí a garanci kvality (shodně např. zdravotničtí či pedagogičtí pracovníci). 
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Zákon o sociálních pracovnících v rámci předmětu úpravy vymezí oblasti věcného 
působení ve variantách dle jejich vyhodnocení vůči ústřednímu cíli úpravy. 

 

S ohledem na obsahové zaměření investičních priorit Operačního programu 
zaměstnanosti, bude možné na některé plánované aktivity kalkulovat s očekávanými 
příjmy financovanými z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů 
(dále ESIF).  

S ohledem na volbu variant bez dopadu na státní rozpočet, ale nutných k realizaci 
z hlediska dosažení cíle, musí dojít k nastavení nástrojů řízení kvality sociální práce 
prostřednictvím systémového projektu. 

 

Tabulka č. 3 Náklady, příjmy  

Druh nákladů Popis nákladů Náklady na 
jednotku/rok 

Náklady 
celkem/rok 

Agenda registrace 
sociálních pracovníků, 
akreditace, další 
vzdělávání, agenda 
pracovišť dobré praxe 
(MPSV - projekt) 

Personální zajištění 
regionálních gestorů x 1,0 
úvazek = 14 úvazků + 1,0 
metodická podpora + 1,0 
koncepčně analytická 
pozice + 2,0 
administrativně-technická 
podpora = 18 úvazků 

504 000 Kč 9 072 000 Kč 

Jednorázové náklady na 
zřízení místa 

45 000 Kč 810 000 Kč 

Náklady sociálních 
pracovníků (v řádu desítek 
Kč; max. částka 100 Kč; cca 
15 800 sociálních pracovníků) 

100 Kč 1 580 000 Kč 

Koncepční pracovníci 
v oblasti metodického 
vedení sociální práce 
a etiky (MPSV), 
kontrolní činnost a 
agenda spojená 
s řízením v oblasti 
sankcí  

Personální zajištění 3,0 
úvazky 

504 000 Kč 1 512 000 Kč 

Jednorázové náklady na 
zřízení místa (3 úvazky) 

45 000 Kč 135 000 Kč 

Webová aplikace – 
registr - projekt 

Roční správa  500 000 Kč 

Vstupní náklady - zřízení  3 000 000 Kč 

Akreditace dalšího Personální zajištění 5,0 504 000 Kč 2 520 000 Kč 
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vzdělávání (profesní 
komora) 

úvazků  

Jednorázové náklady na 
zřízení místa (5 úvazků) 

45 000 Kč 225 000 Kč 

Náklady a příjmy 
spojené se vznikem 
povinné profesní 
komory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořízení budovy a náklady 
spojené s vybavením 
pracovišť a personálním 
zajištěním mohou být 
hrazeny z ESIF) - 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.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 Kč 

 

 

30 000 000 Kč 

Jednorázový výdaj 

 

 

 

 

 

 

600 000 Kč 

 

 

Vybavení nábytkem, 
počítačovou technikou atd. 
 

55 000 Kč 

(v prvním roce) 

495 000 Kč 

Personální náklady 
Prezident, sekretariát, IT 
pracovník, ekonom/účetní, 
referenti, odměna členů 
představenstva a komisí 

242 583 Kč 2 911 000 Kč 

Provozní náklady (např. 
provoz kanceláře, služby, 
PR aktivity, web, pojištění) 

50 000 Kč 600 000 Kč 

Roční státní příspěvek na 
provoz profesní komory 
ustavené ze zákona 

Podpora prof. komory je 
navrhovaná pro období 5 
let 

 3 000 000 Kč  

Členské příspěvky  

Počet soc. pracovníků cca 
15 000 

30 Kč (měsíčně) 

50 Kč (měsíčně) 

100 Kč (měsíčně) 

 

 

 

360 Kč 

600 Kč 

1 200 Kč 

 

 

 

5 400 000 Kč 

9 000 000 Kč 

18 000 000 Kč 
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Vlastní činnost (publikační, 
vzdělávací akce atd.) 

8 333 Kč 100 000 Kč 

Náklady a příjmy 
spojené se vznikem 
komory sociálních 
pracovníků 
s dobrovolným 
členstvím ze zákona 

 

Pořízení budovy a náklady 
spojené s vybavením 
pracovišť a personálním 
zajištěním mohou být 
hrazeny z ESIF) - 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.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 Kč 

 

30 000 000 Kč 

Jednorázový výdaj 

 

 

 

 

 

 

 

600 000 Kč 

Vybavení nábytkem, 
počítačovou technikou atd. 
 

55 000 Kč 

(v prvním roce) 

495 000 Kč 

 Personální náklady 
Prezident, sekretariát, IT 
pracovník, ekonom/účetní, 
referenti, odměna členů 
představenstva a komisí 

163 000 Kč 1 956 000 Kč 

Provozní náklady (např. 
provoz kanceláře, služby, 
PR aktivity, web, pojištění) 

50 000 Kč 600 000 Kč 

Roční státní příspěvek na 
provoz profesní komory 
ustavené ze zákona 

Podpora prof. komory je 
navrhovaná pro období 5 
let 

 3 000 000 Kč  

Členské příspěvky  

Počet soc. pracovníků 
nelze odhadnout. Pokud 
bychom přeci jen chtěli 
pracovat s určitým počtem, 
vycházíme z počtu 1 000 
soc. pracovníků, což je 
přibližný odhad členů 
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všech tří v současnosti 
existujících profesních 
organizací 

30 Kč (měsíčně) 

50 Kč (měsíčně) 

100 Kč (měsíčně) 

 

 

360 Kč 

600 Kč 

1 200 Kč 

 

 

360 000 Kč 

600 000 Kč 

1 200 000 Kč 

Vlastní činnost (publikační, 
vzdělávací akce atd.) 

8 333 Kč 100 000 Kč 

Náklady a příjmy 
spojené se vznikem 
komory sociálních 
pracovníků ze zákona 
s explicitně 
stanoveným členstvím 
povinným 

 

Pořízení budovy a náklady 
spojené s vybavením 
pracovišť a personálním 
zajištěním mohou být 
hrazeny z ESIF) - 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.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 Kč 

 

30 000 000 Kč 

Jednorázový výdaj 

 

 

 

 

 

 

 

600 000 Kč 

 Vybavení nábytkem, 
počítačovou technikou atd. 
 

55 000 Kč 

(v prvním roce) 

495 000 Kč 

  Personální náklady 
Prezident, sekretariát, IT 
pracovník, ekonom/účetní, 
referenti, odměna členů 
představenstva a komisí 

163 000 Kč 1 956 000 Kč 

 Provozní náklady (např. 
provoz kanceláře, služby, 
PR aktivity, web, pojištění) 

50 000 Kč 600 000 Kč 

 Roční státní příspěvek na 
provoz profesní komory 
ustavené ze zákona 

Podpora prof. komory je 
navrhovaná pro období 5 
let 

 3 000 000 Kč  

 Členské příspěvky    
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Počet soc. pracovníků 
nelze odhadnout. Pokud 
bychom přeci jen chtěli 
pracovat s určitým počtem, 
vycházíme z počtu 1 000 
soc. pracovníků, což je 
přibližný odhad členů 
všech tří v současnosti 
existujících profesních 
organizací + odhad počtu 
sociálních pracovníků 
specialistů, licencovaných 
a soc. pracovníků 
vykonávajících profesi 
samostatně 

30 Kč (měsíčně) 

50 Kč (měsíčně) 

100 Kč (měsíčně) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 Kč 

600 Kč 

1 200 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468 000 Kč 

780 000 Kč 

1 560 000 Kč 

 Vlastní činnost (publikační, 
vzdělávací akce atd.) 

8 333 Kč 100 000 Kč 

Náklady dalšího 
vzdělávání 
(zaměstnavatelé 
sociálních pracovníků) 

Průměrná cena 8 hod 
aktivity dalšího vzdělávání 
činí cca 1 200 Kč, 1 200 
Kč/hod supervize, 2 000/8 
hod sebevzdělávací aktivity 

1. 24 hod/rok a 
supervize 12 
hod/rok – sociálních 
pracovníků je cca 
15 800 

2. 48 hod/rok, 12 hod 
supervize, 8 hod 
sebevzdělávání 

(souč. povinnosti činí 24 
hod/rok, tj. 540 000 000 
Kč) 

 

 

 

 

50 400 Kč 

 

 

 

102 400 Kč 

 

 

 

 

 

756 000 000 Kč 

 

 

 

1 536 000 000 Kč 

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 právní formy, 
tj. významně závisí na tom, zda je členství sociálních pracovníků povinné 
či nikoli. Pokud by byla založena profesní komora s dobrovolným či explicitně 
stanoveným povinným členstvím, musela by její činnost obsahovat výrazné 
motivační prvky, které by zajistily dostatečnou členskou základnu. Zatímco 
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profesní komora sociálních pracovníků s povinným členstvím má dobré 
finanční perspektivy i po ukončení podpory ze strany státu a členské příspěvky 
jsou navrženy tak, aby jejich výše byla sociálním pracovníkům a jejich 
platovému ohodnocení finančně dostupná (viz tabulka č. 3).         

Lze očekávat nepřímé dopady v ekonomice systému:  

- aplikací nové právní úpravy může ve střednědobém horizontu vzniknout tlak 
na navyšování prostředků na odměňování (platy a mzdy). V případě nákladů 
na platy a mzdy jsou však v takovém případě investicí s dlouhodobým 
pozitivním efektem, neboť se projeví efektivita jak ve výdajích v sociální 
oblasti, tak pozitivně v oblastech popsaných s negativním dopadem 
při neodborně a nekvalitně poskytovaných činnostech sociální práce 
do resortů zdravotnictví, justice, vnitra ve variantě 0. Nárůst počtu sociálních 
pracovníků se očekává v souvislosti s připravovanými změnami v systému 
sociální ochrany ČR (např. sociální bydlení, dlouhodobá péče, posilování 
sociální práce na úřadech, tj. ve výkonu sociální práce ve veřejné správě),  

- cílem současných koncepčních návrhů je nastavit zdroje financování 
z Evropských strukturálních a investičních fondů tak, aby bylo např. dostupné 
financování vzdělávání sociálních pracovníků. V případě vzdělávání se však 
oproti současnému právnímu stavu vyšší nároky na celoživotní vzdělávání 
a s ním spojené náklady vzniklé na straně zaměstnavatelů sociálních 
pracovníků, projeví současně kvalitativně pozitivními změnami a efektivnějším 
čerpáním finančních prostředků na vzdělávání sociálních pracovníků. 

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. 

 

3.2 Přínosy  
Přínosy se zejména vztahují k sociálním přínosům a také ke snížení nepřímých 
nákladů diskutovaných výše. Přínosy jednotlivých variant věcného řešení jsou 
vztaženy k naplnění definovaného cíle. Jsou převedeny do znaků a uvedeny 
v tabulce č. 4. Pro hodnocení přínosů byly využity symboly plus a mínus, přičemž 
jejich počet vyjadřuje rozsah přínosu vzhledem k naplnění ústředního cíle. 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějších řešení 

4.1 Vyhodnocení variant z hlediska legislativní/nelegislativní povahy 
V rámci kapitoly 2.1 v souvislosti s dosažením cílů a v návaznosti 
na identifikované potřeby sociální práce a sociálních pracovníků, byly navrženy 
jednotlivé varianty řešení z hlediska legislativní povahy. 
 
Dle jednotlivých potřeb jsou uvedeny možnosti řešení v závislosti na legislativní 
nebo nelegislativní povahu řešení.  
 
Souhrn popisu a hodnocení variant viz tabulka č. 2 na str. 43. Z tabulky 
je patrné, že téměř u všech oblastí potřeb lze nalézt řešení v rámci opatření 
legislativní i nelegislativní povahy. Jednoznačně však převažuje řešení 
spočívající v legislativní povaze, konkrétně v přijetí zákona o sociálních 
pracovnících.   
 
V oblasti odborné způsobilosti, celoživotního vzdělávání a profesního růstu 
vyplynulo, že na identifikované potřeby lze reagovat legislativně a pouze dílčím 
způsobem nelegislativně, a to v oblasti celoživotního vzdělávání.  
Z důvodu vymahatelnosti a závaznosti uvedených opatření (pro všechny 
sociální pracovníky bez ohledu na oblast a pozici jejich působení) 
je nezbytné, aby byly upraveny v  materiálu legislativní povahy (novelizace 
současné právní úpravy nebo přijetí nového zákona o sociálních 
pracovnících). Zvažovaná úprava formou materiálu nelegislativní povahy 
má pouze doporučující charakter, což s sebou nese významné riziko nenaplnění 
očekávaného cílového stavu. Přesto lze dílčím způsobem využít i tuto formu.   
 
Z popisu návrhu variant vyplynulo, že kvalitu výkonu profese sociální 
práce nastavenu s důrazem na etické principy je vhodnější a z pohledu 
pozitivních dopadů efektivnější řešit legislativně, a to z důvodu 
vymahatelnosti a závaznosti aplikace etických principů do výkonu sociální práce 
(pro všechny sociální pracovníky bez ohledu na oblast a pozici jejich působení). 
 
Z důvodu všeobecného přijetí sociální práce jako svébytné a autonomní 
profese, včetně uznání profese všemi resorty a sektory veřejné správy, 
ekonomiky a neziskového sektoru je nutné podpořit ji úpravou podmínek 
výkonu. Vzhledem k tomu, že materiál nelegislativní povahy disponuje pouze 
doporučujícím charakterem a nemá tak dostatečnou právní sílu, je nezbytná 
jejich úprava formou materiálu legislativní povahy. Vzhledem k tomu, 
že současná právní úprava spočívá primárně v ustanoveních zákona 
o sociálních službách, je pro podporu svébytnosti profese i její uznání 
ostatními resorty příznivější vytvoření nového zákona, konkrétně zákona 
o sociálních pracovnících.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PH7MHN)



 

85 
 

Opatření na vyslovenou potřebu ochrany sociálních pracovníků lze nastavit 
formou legislativního postupu, a to přijetím zákona o sociálních pracovnících. 
Navrhovaný zákon o sociálních pracovnících obsahuje ustanovení, které dává 
vzniknout profesní komoře, která je jednak nositelem odbornosti a etických 
hodnot, ale v její působnosti je vymezená také ochrana a podpora sociálních 
pracovníků při řešení etických dilemat, dotazech na správnost postupu 
a při stížnostech na nekvalitní postup sociálního pracovníka. Metodické vedení 
vydané formou doporučených postupů má nižší právní váhu, jelikož není 
závazné, má pouze doporučující charakter.  
 
Na požadavek sjednocení podmínek, metodických postupů a systémových 
výkladů lze reagovat standardizací postupů nebo formou doporučujících 
stanovisek a výkladů. Pokud bude opatření spočívat ve standardizaci 
procesů, je účinnější, pokud jsou podmínky stanoveny v rámci materiálu 
legislativní povahy z důvodu jeho právní síly spočívající v závaznosti 
a vymahatelnosti. Stanoviska a doporučující postupy MPSV jsou vzhledem 
ke své povaze vydávány formou materiálu nelegislativní povahy, a vztahují 
se na výkon sociální práce v rezortu práce a sociálních věcí.  
 
Nástroji, kterými lze přispět k rozvoji kvality výkonu sociální práce, je také reflexe 
potřeb sociálních pracovníků, uplatnění jejich zkušeností a sdílení dobré 
praxe.   
Vzhledem k tomu, že v současné době v ČR působí tři profesní organizace, které 
ale nezískaly uznání ani resortem práce a sociálních věcí, ani ostatními resorty, 
aby zastupovaly všechny sociální pracovníky, je patrné, že tyto potřeby je možné 
naplnit pouze na základě zákonem vytvořeného subjektu, který bude mít 
pro sociální pracovníky dostatečnou atraktivitu minimálně na základě jejího 
zákonného založení. S ohledem na uvedené je zjevné, že opatření musí být 
naplněno v rámci materiálu legislativní povahy, respektive zákona 
o sociálních pracovnících.  
Sociální práce je vysoce profesionální činnost založená na individuálním, 
proklientském přístupu ke klientovi. Vzhledem k tomu, že pohlíží na situaci 
klienta komplexně, je nutné, aby postupovala v rámci inter a multidisciplinární 
spolupráce. Za účelem podpory spolupráce a tvorby lze aplikovat doporučené 
postupy MPSV, vydávané formou materiálů nelegislativní povahy pro sociální 
pracovníky v resortu práce a sociálních věcí, ustanovením v zákoně 
o sociálních pracovnících a novelizací právních norem vztahujících 
se k sociální práci.  
Za účelem uspokojení potřeby vyjasnění pojetí sociální práce v zájmu její 
dostupnosti, optimalizace a kvality je nezbytné podpořit sociální práci 
jako svébytnou a autonomní profesi, a to formou úpravy podmínek jejího 
poskytování. Toho lze dosáhnout prostřednictvím zákona o sociálních 
pracovnících, novelou zákona o sociálních službách a aktualizací 
doporučených postupů MPSV.  
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Potřeba využití potenciálu sociálních pracovníků predikuje opatření 
spočívající v ukotvení pojetí sociální práce a potřebu metodického vedení, 
které konkrétně poukáže na činnosti výkonu sociální práce. Zákon 
o sociálních pracovnících upraví podmínky profesní autonomie 
jako svébytného nástroje.  Materiály nelegislativní povahy lze využít 
k aktualizaci či vydání doporučených postupů MPSV pro výkon sociální 
práce pouze v resortu práce a sociálních věcí.   
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 tedy mít charakter 
obecného zákona, tzv. lex generalis, nikoli zákona zvláštního, tedy lex specialis. 
Zákony v postavení „lex specialis“ musí být upraveny tak, aby nemohlo dojít 
ke snížení požadavků na výkon sociální práce či získání odborné způsobilosti 
pro pozici sociálního pracovníka.  

 
4.2 Vyhodnocení variant věcné povahy  
 

Níže uvedená tabulka shrnuje přínosy z hlediska naplnění stanoveného cíle, 
tj., zvyšování kvality a její garance při proklientském přístupu.  

 
Tabulka č. 4 – vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Oblasti  Varianty 

Přínosy 
vzhlede

m 
k cíli 

(sociální) 

Náklady 
    Typ  

   nákladů 
  

       Náklady 
      v Kč/rok 

Celkové 
hodnoce

ní 
vzhlede

m 
 k ústřed- 
nímu cíli  

Oblast 1 
Předpoklad
y pro výkon 

profese 

V0 – ponechání 
současného stavu 

- --- 

nepřímé náklady spojené 
s výdaji na sociální 
dávky, zdravotnictví, 
veřejnou správu (více viz 
kap. 3.1, str. 83  

? 

----- 

V1 - nová úprava 
s podmínkou 
splnění kvalifikace 
formou dalšího 
vzdělávání části 
sociálních 
pracovníků 

++ - 

náklady zaměstnavatelů, 
náklady budou vyčísleny 
dle hod. stanoveného 
rozsahu a dle počtu soc. 
pracovníků, kterých se 
úprava dotkne– 
průměrná cena vzd. 
aktivity činí 1 500 Kč/8 
hod  

? 

+ 

V2 - nová úprava 
bez podmínky 
splnění kvalifikace 
části sociálních 
pracovníků - 
dvojkolejnost 

+ 0 

  0 Kč 

+ 
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Oblast 2 
Registr 

sociálních 
pracovníků 

V1 - Povinný 
registr 

+++ -- 

Náklady MPSV na 
personální a provozní 
zajištění 
 
Pořízení softwaru 
(jednorázové náklady) 
 
Roční správa softwaru 
 
Náklady sociálních 
pracovníků  
 
Jednorázové náklady na 
zřízení místa 

9 072 000 Kč 
 
 

3 000 000 Kč 
 
 

500 000 Kč 
 

1 580 000 Kč 
 

810 000 Kč 

+ 

V2 - Nepovinný 
registr 

+ -- 

Náklady MPSV na 
personální a provozní 
zajištění 
Náklady sociálních 
pracovníků (nelze 
predikovat počet 
sociálních prac.) 
Pořízení softwaru 
(jednorázové náklady) 
 
Roční správa softwaru 
 
Náklady sociálních 
pracovníků – nelze 
odhadnout počet 
zájemců 
 
Jednorázové náklady na 
zřízení místa 

9 072 000 Kč 
 
 
 

3 000 000 Kč 
 
 

500 000 Kč 
 

? 
 
 

810 000 Kč 

- 

Oblast 3 
Další 

vzdělávání 

V1 - 24 hod/rok 
další vzdělávání, 
12 hod/rok 
supervize 

++ - 

Náklady zaměstnavatelů  756 000 000Kč 

+ 

V2 - 48 hod/rok 
další vzdělávání, 
12 hod/rok 
supervize, 8 
hod/rok 
sebezkušenostní 
vzdělávání 

+++ --- 

Náklady zaměstnavatelů  536 000 000 Kč   

0 

Oblast 4a 
Akreditace 
v oblasti 
dalšího 

vzdělávání 

V1 - Agendu 
spravuje MPSV 

+ - 

Náklady MPSV na 
personální a provozní 
zajištění 
 
Náklady žadatelů o 
akreditaci (současný 
stav) 

Započteno již 
v nákladech 
registrace 

 
1 000 Kč/kurz 

0 

V2 - agendu 
spravuje profesní 
komora 

+ -- 

Náklady prof. komory 
(prvních 5 let financové 
státem) 
 
Náklady žadatelů o 
akreditaci (současný 
stav) 
 
Jednorázové náklady na 

2 745 000 Kč 
 
 
 

1 000 Kč/kurz 
 

225 000 Kč 
 

2 520 000 Kč 

- 
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zřízení místa  
 
Personální zajištění (5 
úvazků) 
 
 

Oblast 4b 
Akreditace 
kvalif. vzd. 
programů 
sociální 
práce  

V0 – ponechání 
současného stavu - 0 

 
  

0 Kč 
- 

V1 - studijní 
program sociální 
práce + 0 

 0 Kč 

+ 

Oblast 5 
Profesní 

postavení 

V1 - dva profesní 
stupně 

+ - 

Náklady MPSV 
související s personálním 
a provozním zajištěním 
agendy a s ověřováním 
kompetencí sociálních 
pracovníků 
 
Náklady sociálních 
pracovníků – dle 
stanovení výše poplatku 

Započteno již 
v nákladech 
registrace 

 

0 

V2 - tři profesní 
stupně 

++ - 

Náklady MPSV 
související s personálním 
a provozním zajištěním 
agendy a s ověřováním 
kompetencí sociálních 
pracovníků 
 
Náklady sociálních 
pracovníků – dle 
stanovení výše poplatku 

Započteno již 
v nákladech 
registrace 

 

+ 

Oblast 6 
samostatný 

výkon 
profese 

V0 – ponechání 
souč. stavu 0 0 

  0 Kč 
0 

V1 - úprava  
podmínek 
samostatného 
výkonu profese 

++ - 

Náklady MPSV spojené 
s agendou vydávání 
povolení, náklady prof. 
komory spojené 
s ověřováním podmínek 
pro vydání povolení - 
personální a provozní 
zajištění, sociálních 
pracovníků spojené se 
získáním povolení 
 
Náklady sociálních 
pracovníků – dle 
stanovení výše poplatku 

Započteno již 
v nákladech 
registrace 

 

+ 

Oblast 7 
Pracoviště 

dobré 
praxe 

V0 – ponechání 
současného stavu 0 0 

 0 Kč 
0 

V1 – pracoviště 
dobré praxe 

++ - 

Náklady pracoviště na 
personální zajištění a 
s ověřováním 
kompetencí v rámci 
profesního růstu 
sociálních pracovníků. 
Náklady nelze odhadnout 
vzhledem k tomu, že jsou 

 

+ 
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odvislé od typu 
pracoviště, velikosti, 
zaměření na cílovou 
skupinu atd. 
 
 

Oblast 8 
Profesní 

označení a 
jeho 

ochrana 

V0 – ponechání 
souč. stavu 0 0 

 0 Kč 
0 

V1 - stanovení 
podmínek  + 0 

 0 Kč 
+ 

Oblast 9 
Profesní 
komora 

sociálních 
pracovníků 

V0 – ponechání 
současného stavu - 0 

 0 Kč 
- 

V1 - ustavení prof. 
komory s povinným 
členstvím 

+++ - 

V prvních pěti letech 
náklady MPSV na provoz 
prof. komory 
 
Pořízení nemovitosti 
(jednorázový 
výdaj)/pronájem 
nemovitosti 
 
Provozní a personální 
náklady 
 
Příjmy (dle výše čl. 
příspěvků) 

3 000 000 Kč 
 
 

30 000 000 
/600 000 Kč 

 
 

4  006 000 Kč 
 

I. 5 400 000 
Kč 

II. 9 000 000 
Kč 

III. 18 000 000 
Kč 

++ 

V2 – ustavení 
komory sociálních 
pracovníků 
s dobrovolným 
členstvím ze zákona 

+ - 

V prvních pěti letech 
náklady MPSV na provoz 
prof. komory 
 
Pořízení nemovitosti 
(jednorázový 
výdaj)/pronájem 
nemovitosti 
 
Provozní a personální 
náklady 
 
Příjmy (dle výše čl. 
příspěvků) 

3 000 000 Kč 
 
 

30 000 000 
/600 000 Kč 

 
 

3  051 000 Kč 
 

I. 460 000  
Kč 

II. 700 000  
Kč 

III. 1 300 000 
Kč 

0 

V3 – ustavení 
komory sociálních 
pracovníků 
s explicitně 
stanoveným 
povinným členstvím 

++ - 

V prvních pěti letech 
náklady MPSV na provoz 
prof. komory 
 
Pořízení nemovitosti 
(jednorázový 
výdaj)/pronájem 
nemovitosti 
 
Provozní a personální 
náklady 
 
Příjmy (dle výše čl. 
příspěvků) 

3 000 000 Kč 
 
 

30 000 000 
/600 000 Kč 

 
 

3  051 000 Kč 
 

I. 568 000 
Kč 

II. 880 000 
Kč 

III. 1 660 000 

+ 
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Kč 

 
Pozn.: - negativní přínos/dopad, + pozitivní přínos/dopad, 0 neutrální vliv 

Sloupec výsledek je výsledek vzniklý vzájemným zápočtem přínosů a nákladů 
vyjádřených znaky.   

 

Oblast 1: Vymezení předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka 

Tato oblast identifikovala tři varianty. Nulová spočívá v ponechání současného 
nevyhovujícího stavu a další dvě shodně reagují na aktuální změny ve společnosti 
a rozvoj profesionalizace sociální práce formou nově definovaných předpokladů 
pro výkon profese sociálního pracovníka, odlišně v pojetí odborné kvalifikace.  

Nulová varianta predikuje konzervaci současného stavu a tím rezignuje 
na ústřední cíl úpravy, kterým je zvyšování kvality výkonu sociální práce a její 
garance. Pokud by byla zvolena tato varianta, lze s ohledem na dynamický vývoj 
sociálních jevů ve společnosti očekávat zvyšování nepřímých nákladů v oblastech 
sociální ochrany, a proto jsou přiděleny tři mínusy v rámci nákladů a z důvodu 
nulového přínosu minus v položce přínosy.  

Varianta 1 navrhuje úpravu předpokladů pro výkon profese sociální práce 
společně s podmínkou splnění kvalifikace části sociálních pracovníků, a to formou 
dalšího vzdělávání. Sociální pracovníci, kteří splňují předpoklady odborné 
způsobilosti podle zákona o sociálních službách pro výkon povolání sociálního 
pracovníka v oborech vyjmenovaných v § 110 odst. 4 písmen a) a b) zákona 
o sociálních službách, jsou a budou odborně způsobilí pro výkon profese sociální 
práce i po přijetí zákona o sociálních pracovnících a jejich profesní autonomie tak 
nebude narušena. Sociální pracovníci, kterým byla kvalifikace uznána dle § 110 
písm. b) zákona o sociálních službách 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 a programu, ale i na základě vykonaných státních 
závěrečných zkoušek, budou odborně způsobilí a alespoň 3 roky před nabytím 
účinnosti zákona vykonávali povolání sociálního pracovníka a 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 (lze libovolně rozložit; formy, které stanoví tento zákon). Zaměstnavatel 
bude mít povinnost toto vzdělávání zabezpečit (zajistit a umožnit). Základní 
předpoklady pro výkon profese sociálního pracovníka budou odborná způsobilost 
podle zákona, povinná registrace u státního orgánu, bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost a dodržování etického kodexu.  
V rámci symbolů byly v oblasti přínosů přiděleny dva plusy, jelikož úpravou 
dle varianty 1 by došlo k nové úpravě podmínek v rámci předpokladů pro výkon 
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sociální práce a „dovzděláním“ určité části sociálních pracovníků by došlo 
k eliminaci dvoukolejnosti v rámci odborné kvalifikace. Z důvodu uvedeného 
dovzdělání je v oblasti nákladů přiděleno jedno znaménko mínus.  

Varianta 2 navrhuje novou úpravu předpokladů pro výkon profese a navrhuje, 
že sociální pracovníci, kteří splňují předpoklady odborné způsobilosti dle současně 
platné legislativy, jsou a budou odborně způsobilí pro výkon profese sociální práce 
i po přijetí zákona o sociálních pracovnících. Varianta tedy nepočítá s podmínkou 
„dovzdělání“ těch sociálních pracovníků, kteří neabsolvovali studijní program 
sociální práce. Varianta tak připouští dvoukolejnost v oblasti odborné způsobilosti, 
když po účinnosti zákona o sociálních pracovnících lze získat odbornou kvalifikaci 
pouze v rámci absolvování studijního programu sociální práce. Základní 
předpoklady pro výkon profese sociálního pracovníka budou odborná způsobilost 
podle zákona, povinná registrace u státního orgánu, bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost a dodržování etického kodexu. V rámci hodnocení varianty 2 
je přiděleno v oblasti přínosů jedno znaménko plus s ohledem na nově definované 
podmínky v rámci profesních předpokladů pro výkon profese, ale na rozdíl 
od varianty 1 nedojde k eliminaci dvoukolejnosti v rámci odborné kvalifikace. Tato 
varianta však také nepřinese náklady na „dovzdělání“ sociálních pracovníků, 
a proto je v položce náklady v tabulce č. 4 uvedena nula.  

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.  
 

Oblast 2: Registr sociálních pracovníků 

V oblasti registru sociálních pracovníků byly definovány dvě varianty, 
a sice povinná a nepovinná registrace sociálních pracovníků.  

Z hlediska dosažení cíle je povinný registr sociálních pracovníků (varianta 1) 
významným prvkem řízení kvality výkonu sociální práce. 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.  

V rámci tabulky č. 4 byla variantě 1 přidělena 3 znaménka plus v oblasti přínosů, 
jelikož vznikem registru bude garantováno, že sociální práci budou vykonávat 
sociální pracovníci v kontextu naplnění předpokladů pro výkon profese, MPSV 
bude disponovat nástrojem řízení, který mu umožní průběžně sledovat 
a vyhodnocovat dostupnost sociální práce napříč regiony a klienti sociální práce 
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i zaměstnavatelé si mohou nahlédnutím do veřejné části registru ověřit, 
že skutečně jednají se sociálním pracovníkem. Přidělené mínusy jsou spojeny 
s náklady na vytvoření registru a agendy. Stejné ohodnocení nákladů 
je u varianty 2, ale v rámci přínosů je přiděleno pouze jedno znaménko plus, 
protože k naplnění výše uvedených přínosů (ve variantě 1) dojde pouze částečně.   

 

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. 

 

Oblast 3: Další vzdělávání sociálních pracovníků 

Kvalita a efektivní výkon sociální práce jsou závislé i na úrovni odborného 
vzdělávání sociálních pracovníků. Celoživotní vzdělávání je také předpokladem 
pro naplnění podmínek profesního růstu sociálních pracovníků.  

Varianta 1 navrhuje specifikovat další vzdělávání rozsahem nejméně 
24 hodin/rok (v souladu se současnou právní úpravou) a navíc navrhuje 
definovat podmínky pro supervizi sociálních pracovníků v rozsahu 12 hod/rok.  

Varianta 2 navrhuje rozšířit další vzdělávání z 24 na 48 hod/rok, supervizi 
ponechat v rozsahu 12 hod/rok, jako je tomu ve variantě 1, ale navíc ještě 
navrhuje ročně 8 hodin dalšího vzdělávání formou seberozvojových aktivit.  

Požadavky na další vzdělávání byly v průběhu konzultačního procesu 
diskutovány, a to jak z hlediska kvality kurzů, prospěšnosti supervize 
i seberozvojových aktivit, ale také z pohledu povinností s dalším vzděláváním 
souvisejících. Jednalo se především o povinnosti zaměstnavatele další 
vzdělávání zajistit, a to včetně jeho úhrady a umožnění účasti (viz příloha č. 3 
Analýza konzultačního procesu k pracovním materiálům pro přípravu věcného 
záměru zákona o sociálních pracovnících.  

V rámci tabulky č. 4 byly variantě 1 přiděleny dva plusy jako přínosy za zavedení 
dalšího vzdělávání a s ohledem na jeho složení (další vzdělávání, supervize). 
S přínosy jsou spojeny náklady související s úhradou dalšího vzdělávání, a proto 
je v nákladech uvedeno jedno znaménko mínus. Varianta 2 znamená větší 
přínos v  rámci zvýšeného počtu hodin dalšího vzdělávání, supervize 
a sebezkušenostního vzdělávání. Pozitiva však snižuje významný nárůst nákladů 
související s úhradou nákladů na vzdělávání.    
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Výsledkem hodnocení této oblasti je volba varianty 1. Výběr byl postaven 
na skutečnosti, že oba návrhy zvyšují požadavky na zaměstnavatele sociálních 
pracovníků (první varianta o 12 hodin supervize, druhá varianta o 12 hodin 
supervize a 8 hodin sebezkušenostních aktivit). Předmětem diskusí byla také 
reálná prospěšnost seberozvojových aktivit, které jsou na obecné rovině 
jednoznačně prospěšné pro rozvoj lidské osobnosti, ale předpokladem je osobní 
připravenost každého sociálního pracovníka pracovat na svých tématech 
a na „životním“ postoji.    

 

Oblast 4: Akreditace 

a) Akreditace v oblasti dalšího vzdělávání 

V oblasti akreditace dalšího vzdělávání byly identifikovány dvě varianty, když první 
ponechává tuto oblast v gesci MPSV a druhá varianta navrhuje, aby agendou 
akreditace byla pověřena profesní komora.  

Varianta 1, tedy vedení agendy ze strany MPSV, byla zvolena proto, 
že tuto činnost již v současné době vykonává a je pro ni personálně zajištěno. 
V této souvislosti jsou ohodnoceny náklady jednotlivých variant znaménky mínus 
s vyšším počtem u varianty 2, jelikož MPSV již v současné době agendu 
akreditací vede. Přínosy obou variant byly ohodnoceny stejně.    

b) Akreditace kvalifikačních vzdělávacích programů sociální práce 

V souladu s cílem navrhované právní úpravy je v rámci varianty 1 navrženo 
akreditování studijního programu „sociální práce“, v rámci kterého absolventi 
získají potřebné znalosti a dovednosti potřebné k výkonu sociální práce. Navržena 
je také nulová varianta, která nepřináší návrh na změnu, čímž vlastně připouští, 
aby sociální práci nevykonávali sociální pracovníci, tedy pracovníci, kteří disponují 
potřebnými kompetencemi.  

V tabulce č. 4 byly náklady obou variant ohodnoceny nulou, jelikož akreditace 
studijních programů není v gesci MPSV. Ponechání nulového stavu žádný přínos 
v rozvoji kvality odborné kvalifikace nepřináší, zatímco varianta 1 zajišťuje získání 
odborné kvalifikace v rámci studijního programu sociální práce, a proto je na rozdíl 
od varianty nula, ohodnocena jedním znaménkem plus.   

V rámci hodnocení variant byla zvolena varianta 1, která reflektuje ústřední cíl 
právní úpravy.  
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Oblast 5: Profesní postavení sociálních pracovníků 

Profesní růst je jedním z mezinárodně uznávaných nástrojů profesionalizace 
sociální práce.  

V rámci této oblasti byly identifikovány dvě varianty, když první navrhuje zavedení 
dvoustupňového profesního postavení a druhá varianta navrhuje třístupňové.  

V rámci konzultačního procesu byl návrh profesního růstu většinově akceptován, 
ale podrobně byly konzultovány možnosti získání jednotlivých profesních stupňů, 
možnosti jejich ne/propojení s kariérním růstem a platovými podmínkami 
a přechodná ustanovení, která umožní např. zohlednění praxe z doby před 
termínem účinnosti zákona o sociálních pracovních. Zmiňována byla i přínosnost 
návrhu z hlediska motivace sociálních pracovníků k celoživotnímu vzdělávání. 
Dlouze také byla diskutována otázka specializace v sociální práci. Z konzultačního 
procesu jednoznačně vyplynulo, že tato oblast bude muset výt definována, jelikož 
jednotlivé oblasti výkonu přináší požadavek na specifické kompetence sociálních 
pracovníků. Viz příloha č. 3 Analýza konzultačního procesu k pracovním 
materiálům pro přípravu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících.  

 

Oblast 6: Samostatný výkon profese  

Oblast samostatného výkonu profese pracuje také se dvěma variantami, 
a to s variantou nulovou, která nepočítá s právní úpravou této oblasti a variantou 
1, která naopak navrhuje podmínky úpravy samostatného výkonu sociální práce.  

Z konzultačního procesu vyplynulo, že ačkoli v současné době nejsou speciálně 
upraveny podmínky výkonu sociální práce samostatně, v praxi k této situaci skrytě 
dochází, a to na základě obecně definovaných požadavků zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů pro oblast poradenství.  

V rámci hodnocení nákladů a přínosů (viz tabulka č. 4) byly přínosy i náklady 
nulové varianty ohodnoceny nulou, jelikož nepřináší náklady, ale ani přínosy. 
Naproti tomu varianta 1 byla ohodnocena dvěma plusy v rámci nové úpravy 
podmínek pro samostatný výkon profese a umožnění „jisté svobody“ při výkonu 
sociální práce. S úpravou podmínek jsou pak svázány náklady spočívající 
ve vydávání Povolení a kontrole podmínek.   

Na základě uvedených argumentů byla při hodnocení variant zvolena varianta 1, 
tedy úprava oblasti samostatného výkonu profese.   

Z hlediska dosažení cíle a regulace profese v komplexním rozsahu je varianta 1 
nejvýhodnější. Jelikož nelze připustit vytvoření podmínek samostatného výkonu 
profese bez regulace, je především z hlediska nákladů ve vztahu ke státnímu 
rozpočtu nutné aplikaci této varianty (účinnost ustanovení) odložit a nástroj 
nastavit prostřednictvím systémového projektu. 
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Oblast 7: Pracoviště dobré praxe  

V oblasti byla definována varianta 0 (ponechání současného stavu) a s  ohledem 
na cíl navrhované právní úpravy byla definována také varianta 1, respektive 
definovány tzv. pracoviště dobré praxe, jejichž přínos je spatřován v šíření 
dobré praxe, ověřování inovativních postupů, získávání nových kompetencí apod. 
V tomto směru probíhal také konzultační proces, v rámci kterého však byly 
identifikovány také rizika návrhu, které spočívají v nedostatku licencovaných 
sociálních pracovníků, kteří jsou odbornými garanty těchto pracovišť, a s ohledem 
na podmínku dostatečného personálního zajištění bylo diskutováno financování 
těchto pracovišť. 

Nulová varianta je v tabulce č. 4 v rámci přínosů i nákladů ohodnocena nulou, 
jelikož nerozvíjí současný stav. Naproti tomu varianta 1 byla ohodnocena dvěma 
plusy za to, že vytvoření pracovišť je významným prvkem řízení kvality. S úpravou 
podmínek jsou pak svázány náklady související se zřízením a existencí pracoviště 
dobré praxe.   

Z hlediska dosažení cíle je vznik pracovišť dobré praxe (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 
a tento nástroj včetně jeho řízení nastavit prostřednictvím systémového projektu. 

 

Oblast 8: Profesní označení a jeho ochrana 

V rámci zavedení nové právní úpravy do praxe je nezbytné vymezit podmínky, 
za kterých může být nabyto a používáno profesní označení „sociální 
pracovník/sociální pracovnice“.  

Návrh spočívající v nastavení podmínek ochrany profesního označení byl v rámci 
konzultačního procesu přijímán pozitivně. Účastníci konzultací formulovali 
a podporovali názor, že profesní označení a jeho ochrana podporuje svébytnost 
a jedinečnost sociální práce a zároveň poskytuje klientům/potencionálním klientům 
informaci o odbornosti tohoto profesionála, a proto byla varianta 1 ohodnocena, na 
rozdíl od nulové varianty, znaménkem plus v oblasti přínosů. S nastavením 
podmínek ochrany profesního označení nejsou spojeny žádné náklady.     

Při vyhodnocení variant byla proto zvolena navrhovaná varianta 1, nikoli varianta 
0, která konzervuje současný stav.  

 

Oblast 9: Profesní komora sociálních pracovníků 

V rámci oblasti byly identifikovány tři varianty. Varianta 0, která neupravuje vznik 
profesní komory, varianta 1, která navrhuje jako součást nové právní úpravy 
výkonu sociální práce ustanovení vzniku profesní komory ze zákona s povinným 
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členstvím sociálních pracovníků, varianta 2, která navrhuje ustavení vzniku 
profesní komory sociálních pracovníků s dobrovolným členstvím ze zákona jako 
odborného a nezávislého samosprávného orgánu s výkonnými kompetencemi 
a varianta 3, která navrhuje ustavení vzniku profesní komory sociálních 
pracovníků s explicitně definovaným povinným členstvím.  

V rámci ohodnocení nulové varianty byl v oblasti přínosů uveden mínus, jelikož 
tato varianta nejenže nepřináší žádné přínosy, ale zároveň konzervuje současný 
stav, který nepodporuje rozvoj kvality výkonu sociální práce. S nulovou variantou 
nejsou spojeny žádné náklady. Varianta 1, tedy profesní komora s povinným 
členstvím byla ohodnocena v oblasti přínosů třemi znaménky plus, jelikož tato 
varianta má žádoucí systémové výhody a v největším rozsahu umožní řešit 
problémy a potřeby výkonu sociální práce na rozdíl od profesní komory 
s dobrovolným členstvím, která neumožní komplexní systémové řešení (varianta 2 
dobrovolné členství, je proto ohodnocena jedním plusem a varianta 3 explicitně 
vyjmenované povinné členství dvěma plusy). V oblasti nákladů jsou všechny tři 
varianty ohodnoceny jedním mínus, jelikož každá varianta přináší náklady 
v rozsahu dle typu subjektu, svěřených kompetencí apod.   

Z hlediska dosažení cíle je vznik profesní komory ze zákona významným prvkem 
řízení kvality výkonu sociální práce, který má žádoucí pozitivní systémové přínosy. 
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.  

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. 

 

4.3 Výběr varianty  
Výběr varianty byl podroben hodnocení z pohledu možnosti dosažení ústředního 
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. 
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Jako nejvíce přínosné byly z hlediska věcného řešení vyhodnoceny varianty 
spočívající v/ve: 

• definování profesních předpokladů,  

• povinné registraci sociálních pracovníků, s odloženou účinností, 

• dalším vzdělávání v rozsahu 24 hod/rok a 12 hod supervize/rok, 

• vedení agendy akreditace dalšího vzdělávání ministerstvem, 

• akreditaci studijního programu sociální práce,  

• třístupňové diverzifikaci profesního růstu,  

• stanovení podmínek samostatného výkonu profese s odloženou 
účinností,  

• zavedení pracovišť dobré praxe s odloženou účinností, 

• definici a ochraně profesního označení. 

 

Na základě výše uvedeného hodnocením lze shrnout,  
že nejvhodnější variantou je varianta přijetí zákona o sociálních pracovnících 
se státní regulací. Tento přístup  naplňuje ústřední cíl, kterým je zvyšování 
kvality sociální práce a její garance prostřednictvím její profesionalizace. 
Zároveň přijetí této varianty alespoň částečně udržuje krok s celosvětovým 
trendem rozvoje sociální práce.  
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Zvolená varianta bude implementována vydáním zákona o sociálních 
pracovnících.  
Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je MPSV, 
které bude v této souvislosti také poskytovat příslušné poradenství. 
Kontrola dodržování zákonem stanovených podmínek bude prováděna orgány, 
v jejichž působnosti je uvedena.  
Do implementace a vynucování této regulace budou zapojeny všechny subjekty, 
v jejichž působnosti je sociální práce vykonávána.  
V současné době není známo žádné riziko spojené s praktickou implementací 
ani náklady s ní spojené. 
 
Harmonogram implementace: 
- Po schválení věcného záměru zákona o sociálních pracovnících bude MPSV 

předkládat návrh zákona o sociálních pracovnících 

- Červenec 2016 Vnější připomínkové řízení   

- Září 2016  Předložení vládě ČR 

- 1. 7. 2017  Účinnost zákona  

 
V souvislosti s implementací právní úpravy nevzniknou žádné nové úkoly 
pro obce a kraje.  
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6. Přezkum účinnosti regulace 

Východiskem pro tvorbu zákona o sociálních pracovnících byla identifikace 
následujících problémů, kterými jsou: 

- skutečnost, že nejsou zcela akcentovány etické hodnoty sociální práce 
a dohled nad výkonem sociální práce z hlediska etiky prakticky neexistuje, 

- klienti (i potencionální) nemají dostatek vědomostí o možnostech sociální 
práce,  

- sociální práci vykonávají osoby bez kvalifikace v této profesi,  
- není využit potenciál sociálních pracovníků, což umožňuje neodborné 

intervence do odborné činnosti sociální práce, nedochází 
k multidisciplinárnímu řešení zakázek klientů sociální práce, 

- neexistence nositele odborného stanoviska, 
- neexistence systematického sdílení dobré praxe, 
- výkon a kvalita sociální práce se liší, neexistují sjednocující prvky. 

 
Na základě identifikovaných problémů byl stanoven ústřední cíl připravované 
regulace, kterým je zvyšování kvality sociální práce a její garance, především 
vůči klientovi.   

 
Primárními kritérii pro přezkum jsou tak určeny kvalita a cena, respektive 
investice související s praxí nové právní úpravy. Metodou vhodnou 
k vyhodnocení tak může být Costs Benefits analýza (analýza nákladů a přínosů), 
která vyjadřuje efekty (pozitivní i negativní) související s aplikovanou investicí.  
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. 
 Přezkum účinnosti regulace prostřednictvím zvolené varianty bude proveden 
po 3 letech nabytí účinnosti zákona o sociálních pracovnících.  
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7. Konzultace a zdroje dat 

V oblasti koncipování opatření a hodnocení dopadů regulace k návrhu věcného 
záměru zákona probíhala průběžně konzultační jednání s aktéry v oblasti výkonu 
sociální práce a rovněž s organizacemi zaměstnávajícími sociální pracovníky, 
a s dalšími významnými sociálními partnery. Konzultace byly realizovány 
se zástupci rezortů, v nichž je sociální práce vykonávána.  
Analýza konzultačního procesu k pracovním materiálům pro přípravu věcného 
záměru zákona o sociálních pracovnících (MPSV, 2015) je s ohledem na zásadní 
výstupy z konzultačního procesu přiložena viz Příloha č. 3 věcného záměru 
zákona o sociálních pracovnících). 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Závěrečnou zprávu RIA zpracovali: 

PhDr. Melanie Zajacová 
MPSV, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení  
tel.: 221 923 965  
e-mail: melanie.zajacova@mpsv.cz 
 
PhDr. Radek Suda 
MPSV, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení  
tel.: 221 923 007  
e-mail: radek.suda@mpsv.cz 
 
Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA 
MPSV, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení  
tel.: 221 922 175 
e-mail: andrea.faltysova@mpsv.cz 
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