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ZÁKON 

ze dne ……2017, 

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o sociálních službách 

Čl. I 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona 
č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., 
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona 
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 
Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., 
zákona č. 189/2016 Sb. a zákona č. 56/2017 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 1 odst. 1 se slovo „výkon“ nahrazuje slovem „výkonu“ a za slova „veřejné 

správy“ vkládají slova „a činností sociální práce“. 
 

2. V § 1 odst. 2 se za slova „sociálních službách“ vkládají slova „ a ve veřejné správě 
v oblasti sociálních služeb“. 

 
3. V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Jestliže je třeba pomoc a podporu 

zajistit prostřednictvím sociálních služeb, poskytují se přednostně sociální služby 
v terénní nebo ambulantní formě.“. 

 
4. V § 3 písm. b) se slovo „oslabení“ nahrazuje slovem „omezení“. 

 
5. V § 3 písm. h) se slovo „3“ nahrazuje slovem „5“. 

6. V § 3 písmeno i) zní: 

   „i) sítí sociálních služeb souhrn kapacit sociálních služeb, které vycházejí ze zjištěných   
potřeb osob,“. 

 

7.  V § 3 se doplňují písmena j), k) a l)která znějí: 
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„j) seznamem poskytovatelů sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb 
evidence poskytovatelů sociálních služeb, kterým v souladu s tímto zákonem 
a předpisy Evropské unie o veřejné podpoře může být vydáno pověření 
k poskytování sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb jako služby 
obecného hospodářského zájmu, 

k)  akčním plánem soubor plánovaných činností, jejichž prostřednictvím mají být 
naplněny cíle střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

l)   depistážní činností soustavné, cílené a včasné vyhledávání jedinců či skupin osob 
ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou sociální událostí sociálním 
pracovníkem v jejich přirozeném sociálním prostředí s cílem nabízet jim pomoc při 
jejím řešení a přispívat tím k předcházení a eskalaci negativních sociálních jevů.“. 

 
8. V § 4 odst. 3 větě druhé se slova „osobě, která je obětí trestného činu obchodování 

s lidmi nebo trestného činu zavlečení48)“ nahrazují slovy „obětem trestných činů“. 

       Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje.  
---------------------------------  
CELEX 32011L0036 
CELEX 32011L0093 
CELEX32012L0029 
 

9. V § 5 odst. 2 se za slova „výkon působnosti“ doplňuje „pověřených obecních 
úřadů,“. 

10. V § 11 odst. 1 a 2 písmeno d) zní: 
      „d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

       1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb 
podle § 48, 49, 51, 52, 52a, nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické 
zařízení hospicového typu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       2. 19 200 Kč v ostatních případech.“. 

 
11. V § 12 odst. 2 větě první se slova „nebo stupni IV (úplná závislost)“ zrušují. 
12. V § 12 odst. 5 větě poslední se text „§ 7 odst. 2 a 6 až 12“ zrušuje a za slovo 

„podpoře“ se doplňují slova „, s výjimkou ustanovení o společně posuzovaných 
osobách pro účely příspěvku na bydlení“. 

 
13. V § 14a odstavec 1 zní: 

„(1) Příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě poskytována zdravotní péče 
v průběhu hospitalizace 

a) po dobu přesahující 2 celé kalendářní měsíce po sobě jdoucí, v případech, kdy 
oprávněné osobě poskytuje pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče, nebo 

b) po celý kalendářní měsíc v ostatních případech. 
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Podle věty první se nepostupuje, jde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52 nebo § 52a 
a v případě, kdy je s oprávněnou osobou k hospitalizaci přijata podle jiného právního 
předpisu7c) jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě 
ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c) jako osoba poskytující pomoc. 
Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k přijetí k hospitalizaci došlo 
první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z hospitalizace došlo poslední den 
v kalendářním měsíci. Není-li podle § 21a odst. 1 ohlášeno propuštění z hospitalizace, zastaví 
se výplata příspěvku v případech uvedených ve větě první písmenu a) od prvního dne 
následujícího třetího kalendářního měsíce a případech uvedených ve větě první písmenu b) od 
prvního dne následujícího kalendářního měsíce. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne 
kalendářního měsíce, ve kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc.“. 

 
14. V § 16 odst. 1 větě první se text „§ 48, 49 nebo 50“ nahrazuje textem „§ 48, 49, 51“. 

 
15. V § 21a odst. 1 části věty za středníkem se text „§ 48 až 50“ nahrazuje textem „§ 48, 

49, 51“. 
 

16. V § 21a odst. 2 větě první se text„§ 48 až 50“ nahrazuje textem „§ 48, 49, 51“. 
 

17. V § 21a se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí: 
„(3) Poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 51, 52, je povinen 

písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce započetí nebo ukončení poskytování 
těchto sociálních služeb osobě, které náleží příspěvek na péči ve stupni IV (úplná závislost), 
a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

 (4) Dětský domov a speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu jsou 
povinny písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce započetí nebo ukončení 
poskytování pomoci osobě, které náleží příspěvek na péči ve stupni IV (úplná závislost), a to 
ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

(5) Osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83, kteří poskytují nebo 
poskytovali pomoc osobě, které náleží příspěvek na péči ve stupni IV (úplná závislost), jsou 
povinni písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce započetí nebo ukončení 
poskytování pomoci této osobě poskytovatelem sociálních služeb podle § 48, 49, 51, 52, 
dětským domovem nebo speciálním lůžkovým zařízením hospicového typu, a to ve lhůtě 8 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže splnit příjemce 
příspěvku podle § 21 odst. 2 písm. a).“. 

 
18. V § 22 odst. 4 se za větu první vkládá věta „Přeplatek může být srážen z běžně 

vypláceného nebo později přiznaného příspěvku.“. 
 

19. V § 23 odst. 3 se číslo „50“ nahrazuje číslem „49“. 
 

20. V § 23 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 69 zní: 
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„(6) Zletilou osobu, které brání duševní porucha samostatně právně jednat a která 
nemá jiného zástupce, může v řízení o příspěvku zastupovat člen domácnosti, jehož 
oprávnění k zastupování této osoby bylo schváleno soudem69). 
------------------------------- 
69) § 49 až 54 občanského zákoníku.“. 

 
 

21. V § 24 se na konci textu písmene b) doplňují slova „; má-li být příspěvek vyplácen 
převodem na platební účet, obsahuje žádost také číslo účtu a označení majitele 
účtu“. 

 
 

22. V § 25 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „, a to na základě sběru 
informací o aktuální situaci osoby, jejím přirozeném sociálním prostředí a o zdrojích 
pomoci a podpory; přitom využívá sdělení osoby a další zdroje informací“. 

 
23. V § 25 odstavec 2 zní: 

„(2) Krajská pobočka Úřadu práce ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne 
následujícího po dni zahájení řízení o příspěvku započne sociální šetření a současně v této 
lhůtě zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení8) žádost o posouzení stupně 
závislosti a kopii žádosti osoby o příspěvek, popřípadě lékařské zprávy a nálezy, pokud je 
osoba k žádosti o příspěvek přiložila; o započetí sociálního šetření se učiní záznam do 
spisu. Písemný záznam o provedeném sociálním šetření zašle krajská pobočka Úřadu 
práce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení bezodkladně po jeho vyhotovení.“. 

 
24. V § 25 odst. 4 větě první se slova „, a dále s uvedením, zda jde o osobu s úplnou 

nebo praktickou hluchotou nebo hluchoslepou, jestliže tato osoba nezvládá základní 
životní potřeby v oblasti orientace“ zrušují.  

 
25. V § 26 odst. 1 písm. b) se slovo „provedeno“ nahrazuje slovem „započato“. 

 
26. V § 26a odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Řízení se nevede, jestliže krajská 

pobočka Úřadu práce zastaví výplatu příspěvku podle § 12 odst. 6, § 14a odst. 1, § 
18 odst. 5 nebo § 21 odst. 4, nebo změní výši příspěvku ve stupni IV (úplná 
závislost) z důvodu započetí nebo ukončení poskytování pomoci podle § 11 odst. 1 
písm. d) bodu 1 a § 11 odst. 2 písm. d) bodu 1 anebo změní výši příspěvku podle 
§ 14a odst. 2 věty první.“. 

27. V § 30 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Pro účely příspěvku krajské pobočky 
Úřadu práce využívají“. 

 
28. V § 30 odst. 3 písm. a) se slovo „referenční“ zrušuje. 

 
29. V § 30 odst. 10 se číslo „15“ nahrazuje číslem „50“. 
30. § 34 včetně nadpisu zní: 

„§ 34 
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Zařízení sociálních služeb 

(1) Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb: 

a) centra denních služeb, 
b) denní stacionáře, 
c) týdenní stacionáře, 
d) domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
e) domovy sociální péče, 
f) chráněné bydlení, 
g) azylové domy, 
h) domy na půl cesty, 
i) kontaktní centra, 
j) zařízení pro krizovou pomoc, 
k) nízkoprahová denní centra, 
l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
m) noclehárny, 
n) terapeutické komunity, 
o) sociální poradny,  
p) sociálně terapeutické dílny, 
q) centra sociálně rehabilitačních služeb, 
r) pracoviště rané péče, 
s) intervenční centra, 
t) zařízení následné péče, 
u) zařízení služeb pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím. 

 (2) Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační, integrovaná 
a komunitní centra.“. 

----------------------------------  
CELEX 32011L0036 
CELEX 32011L0093                   

31. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až 
u), která znějí: 

       „n) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, 

        o) rozvojové a nácvikové činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení schopností 
a dovedností v přirozeném sociálním prostředí,  

        p) psychologická podpora, 

        q) psychosociální podpora při umírání, 

        r) pomoc osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 
blízké osoby, 

  s) poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a materiální pomoci, 

  t) umožnění kontaktu se společenským prostředím rodičům, kterým se narodily současně 
3 nebo více dětí, prostřednictvím zajištění péče o děti do 4 let jejich věku, 
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 u) pomoc při zajištění péče o děti rodičům, kterým se narodily současně 3 nebo více dětí, 
do 4 let věku těchto dětí.“. 

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

     CELEX 32011L0036 
     CELEX 32011L0093 
 
 

 
32. V § 36 větě první se text 

„c) až f)“ nahrazuje textem „c) až e)“.    
      

33. V § 37 odst. 3 se na 
konci textu odstavce 3 se doplňují slova „, osobami ohroženými závislostí na 
návykových látkách a nelátkovými závislostmi nebo s pečujícími fyzickými 
osobami“. 

       --------------------------------------  
     CELEX 32011L0093 
     CELEX32012L0029 
 
         

34. V § 39 odst. 2  úvodní části ustanovení se slovo „zejména“ zrušuje a  na konci 
odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které  zní: 

        „h) sociálně terapeutické činnosti.“. 

 
35. V § 40  se na konci odstavce 2  tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až 

i), která znějí: 
„f)  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí, 

         h) umožnění kontaktu se společenským prostředím rodičům, kterým se narodily 
současně 3 nebo více dětí, prostřednictvím zajištění péče o děti do 4 let jejich věku, 

         i) pomoc při zajištění péče o děti rodičům, kterým se narodily současně 3 nebo více dětí, 
do 4 let věku těchto dětí.“. 

 
36. V § 44 odst. 1 se za slovo „poskytované“ vkládají slova „na dobu nejdéle 90 dnů v  

kalendářním roce“. 
37. V § 48 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až j), 

která znějí: 
        „i)  psychosociální podpora při umírání, 
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          j) pomoc osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím  
blízké osoby.“. 

 
38. V nadpisu § 49 se slova „pro seniory“ nahrazují slovy „sociální péče“. 
39. V § 49 odstavec 1 zní: 

          „(1) V domovech sociální péče se poskytují pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, demence, chronického duševního onemocnění, 
závislosti na návykových látkách nebo nelátkových závislostí, nebo osobám, které vedou 
rizikový způsob života, jejichž situace nebo zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby.“.  

  
40. V § 49 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), 

která znějí: 
   „ i) výchovné a vzdělávací činnosti, 

     j) psychosociální podpora při umírání, 

     k) pomoc osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 
blízké osoby.“. 

41. § 50 se včetně nadpisu zrušuje. 
     

42. Nadpis § 56 zní: 
       „Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a 

 hluchoslepé  osoby“.  

 
43. V § 56 odst. 1 se slova „Tlumočnické služby“ nahrazují slovy „Tlumočení 

a zprostředkování komunikace“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Cílem 
služby je tlumočení a zprostředkování komunikace mezi slyšící většinovou 
společností a osobami se sluchovým postižením nebo hluchoslepými osobami.“. 

44. V § 57 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), 
která znějí: 

        „d) sociálně terapeutické činnosti, 
         e) poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a materiální pomoci.“. 
 
----------------------------------  
CELEX 32012L0029 
 

45. V § 58 odst. 1 větě první se za slova „zpravidla pro osoby“ vkládají slova „od 15“, 
slova „po dosažení zletilosti“ se zrušují a za slovo „mládež“ se vkládají slova „nebo 
pro osoby ze všech forem náhradní rodinné péče“. 
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46. V § 59 odstavec 1 zní: 
„(1) Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě 

terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách a nelátkovými 
závislostmi. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se 
zneužíváním návykových látek, s hazardním hraním a s dalšími závislostními poruchami.“.  

 
47. V § 59 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 

které  zní: 
    „d) poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a materiální pomoci.“. 
 
 

48. V § 60 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), 
které zní: 

 
     „e) poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a materiální pomoci.“. 
 
 

49. V § 60a odst. 1 se za větu první vkládá věta „Služba je poskytována také dalším 
ohroženým osobám žijícím ve společné domácnosti, ve které dochází k násilí.“. 

               
50. Za § 60a se vkládá nový § 60b, který včetně nadpisu zní: 

 
„§ 60b 

Služba pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím 

(1) Služba pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím je ambulantní, terénní 
nebo pobytová služba poskytovaná osobám ohroženým genderově podmíněným násilím, jako 
je zejména znásilnění, sexuální obtěžování nebo nebezpečné pronásledování.  

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

a) sociálně terapeutické činnosti, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
d) telefonická krizová pomoc.  

   (3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v zařízeních pro 
osoby ohrožené genderově podmíněným násilím obsahuje vedle základních činností 
uvedených v odstavci 2 tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) pomoc při zajištění stravy. 

 
(4) Je-li služba podle odstavce 1 poskytována v pobytové formě, nesmí být v rámci 

jednoho místa poskytování registrována jiná sociální služba v pobytové formě, s výjimkou 
pobytové formy sociální služby podle § 60.“.   
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51. V § 61 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 

které zní: 
„d) poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a materiální pomoci.“. 

 
52. V § 63 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), 

které zní: 
„c) poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a materiální pomoci.“. 

 

53. V § 64 odst. 1 se za slovo „látkách“ vkládají slova „a s nelátkovými závislostmi“.  
 

 
54. V § 67 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), 

které zní: 
           „e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.“. 
 

55. V § 68 odst. 1 se za slovo „látkách“ vkládají slova „a s nelátkovými závislostmi“.  
 

56. V § 69 odst. 1 větě druhé se slova „problémové skupiny osob,“ zrušují a za slova 
„psychotropních látek,“ se vkládají slova „osoby s nelátkovými závislostmi,“. 

 
57. V § 69 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), 

která znějí: 
„c) rozvojové a nácvikové činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení schopností 

a  dovedností v přirozeném sociálním prostředí, 
 d)  poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a materiální pomoci.“.  

 
 

58. V § 72 písmeno d) zní: 
„d) tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením 

a hluchoslepé osoby (§ 56),“.  

 
 

59. Na konci § 72 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní: 
        „n) služby pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím (§ 60b).“. 

60. V § 73 odst. 1 písm. c) se slova „pro seniory“ nahrazují slovy „sociální péče“. 
 

61. V § 73 odst. 1 písmeno d) zní: 
      „d) chráněném bydlení (§ 51),“. 

         
62. V § 75 odst. 1 se písmeno j) zrušuje. 
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63. V § 78 odst. 2 se za slova „podle místa“ vkládají slova „poskytování sociální služby, 
s výjimkou sociální služby tísňová péče a sociální služby telefonická krizová 
pomoc,  kdy o registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa“. 

64. V § 79 odst. 1 písmeno g) zní: 
„g) skutečnost, že v posledních 5 letech nebylo rozhodnuto o úpadku žadatele o registraci, 

o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nebude postačovat k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení 
věřitelů je jeho majetek zcela nepostačující, nebo o zrušení konkursu z důvodu, že pro 
uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela nepostačující.“. 

65. V § 79 odst. 3 se za větu třetí vkládá věta „Cizinec, který je nebo byl státním 
občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště 
v jiném členském státě Evropské unie, může místo dokladu o bezúhonnosti 
vydaného příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie doložit 
bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou 
zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie.“ a ve větě páté se za 
slova „registrující orgán“ vkládají slova „na základě podkladů předložených 
žadatelem o registraci“. 

----------------------  
CELEX 32011L0093 
 

66. V § 79 odstavec 5 zní: 
  „(5) Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a připojené doklady: 

a) je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo nebo umístění 
její organizační složky, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), 
a statutární orgán,   

b) je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého 
nebo hlášeného pobytu a datum a místo narození, 

c) je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, jehož 
jménem bude poskytovat sociální služby organizační složka územního 
samosprávného celku, její název, sídlo, identifikační číslo jejího zřizovatele, 
jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky, 

d) údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou 
1. název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb, 

popřípadě požadavek na nezveřejňování místa zařízení, jde-li o sociální služby 
poskytované v azylovém domě anebo pobytové sociální služby poskytované 
v intervenčním centru, zařízení služeb pro osoby ohrožené genderově 
podmíněným násilím nebo v zařízení pro krizovou pomoc, územní působnost 
sociální služby a jméno oprávněné osoby, 

2. druhy poskytovaných sociálních služeb a formy jejich poskytování, 
3. vymezení nepříznivé sociální situace a okruh osob, pro které je sociální služba 

určena, 
4. popis realizace poskytování sociálních služeb, 
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5. popis zajištění personálních podmínek odpovídajících druhu poskytovaných 
sociálních služeb a jejich okamžité kapacitě, 

6. časový rozsah poskytování sociálních služeb, 
            7. okamžitá kapacita poskytovaných sociálních služeb, 

            8. popis zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb,  

9. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle 
§ 34 odst. 1 písm. c) až e), 

10. den započetí poskytování sociálních služeb, 

e) doklad nebo jeho úředně ověřená kopie o bezúhonnosti fyzických osob nebo 
právnické osoby uvedených v odstavci 1 písm. c), s výjimkou výpisu z evidence 
Rejstříku trestů, 

f) doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost 
fyzických osob uvedených v odstavci 1 písm. b), 

g) rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb uvedeného 
v § 34 odst. 1 písm. c) až e) vydané orgánem ochrany veřejného zdraví, 

h) doklad nebo jeho úředně ověřená kopie o vlastnickém nebo jiném právu k objektu 
nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá 
oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat, 

i) je-li žadatelem právnická osoba, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů 
a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis 
z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, 

j) aktuální doklad nebo jeho úředně ověřená kopie, popřípadě čestné prohlášení, že 
žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani nedoplatky vůči rozpočtům krajů; 
tento doklad nelze nahradit předložením splátkového kalendáře nebo povolením 
platit dlužné pojistné na sociální zabezpečení a penále ve splátkách“, 

“. 
 
 

67. V § 79 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 
       „(6) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. g) ověřuje a doklady uvedené 

v odstavci 5 písm. h), jde-li o doklad o vlastnickém právu, a v písmenu i) zajišťuje 
registrující orgán prostřednictvím informačních systémů veřejné správy podle jiných 
zákonů.“.  

       Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 
 

68.  V § 79 se doplňuje odstavec 8, který zní: 
„(8) Výčet nepříznivých sociálních situací, náležitosti popisu realizace poskytování 

sociálních služeb a minimální materiální a technické podmínky poskytování sociálních služeb 
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podle § 44, jde-li o pobytovou formu služby, § 47 až 49, 51 stanoví prováděcí právní 
předpis.“.  

 
69. V § 79 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

 
„(9) Minimální personální podmínky poskytování jednotlivých druhů sociálních 

služeb stanoví prováděcí právní předpis.“. 
 
 

70.   V § 80 větě druhé se za slovo „kopii“ vkládají slova „nebo potvrzení pojišťovny 
o uzavření pojistné smlouvy“. 

 
71.  V § 81 odst. 2 se na konci textu písmene e) vkládají slova „, a vymezení nepříznivé 

sociální situace“. 
 

72. V § 81 odst. 2 se na konci textu písmene f) vkládají slova „podle § 79 odst. 5 písm. 
d) bodu 7“. 

 
73. V § 81 odst. 2 se na konci textu písmene g) vkládají slova „v jednotlivých 

zařízeních a místech“. 
 

74. V § 82 odstavec 1 zní: 
 „(1) O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 
písm. a), vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace na základě písemné 
žádosti poskytovatele sociálních služeb; tato žádost musí být podána ve lhůtě 15 
pracovních dnů ode dne, kdy ke změně údajů došlo.“. 

 
75.  V § 82 odst. 2 větě první se slova „podle § 81 odst. 2“ nahrazují slovy „podle § 81 

odst. 2 písm. b) až g)“. 
 

76. V § 82 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
  „(3) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení registrace, jestliže při inspekci 
poskytování sociálních služeb byly zjištěny závažné nedostatky,  jejichž důsledkem 
je bezprostřední ohrožení zdraví a života osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. 
Ministerstvo vyrozumí o vydání rozhodnutí o zrušení registrace příslušný registrační 
orgán. Podání rozkladu nemá odkladný účinek.“. 

      Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8. 

 
77. V § 82 odst. 5 větě první se za slova „odstavci 3“ vkládají slova „a odstavci 4“ a ve 

větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 
 

78. V § 84 odst. 5 větě druhé se slova „písm. b), c), h) a i)“ nahrazují slovy „písm. b), d) 
až j)“. 
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79. V § 85 odst. 3 písm. b) se slova „písm. f) až k)“ nahrazují slovy „písm. a) až k)“ a 
na konci textu písmene b) se doplňují slova „a dokumenty prokazující splnění 
podmínky podle § 79 odst. 1 písm. g)“.  

80. V § 85 odst. 5 větě první se slovo „zabezpečení“ nahrazuje slovem „zajištění“ a věta 
třetí se zrušuje. 

 
81. V § 85 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 

„(7) Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je povinen do 
elektronické podoby registru zapisovat ve lhůtě 15 pracovních dnů od právní moci 
rozhodnutí o registraci nebo ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, tyto 
údaje a jejich změny: 

a) kontaktní údaje poskytovatele sociálních služeb (telefon, fax, adresu elektronické 
pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové schránky), 

b) kontaktní údaje místa poskytování sociální služby (telefon, fax, adresu elektronické 
pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové schránky), 

c) provozní dobu každého zařízení sociálních služeb nebo místa poskytování sociálních 
služeb, 

d) jméno odpovědné osoby, 
e) změny organizační struktury u pracovních pozic, na kterých se přímo poskytují 

sociální služby.“.  
  Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. 

82. V § 86 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „, žadatelům o registraci 
a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 odst. 1“ a na 
konci odstavce 2 se doplňují věty „Žadatelé o registraci jsou povinni používat 
tiskopisy, které jsou součástí programu, pro podání žádosti o registraci podle § 79 a 
pro podání žádosti o změnu registrace sociálních služeb. Za podanou žádost o 
registraci a o změnu registrace se považuje pouze žádost, která je podána na 
tiskopisu, který je součástí tohoto programu.“. 

83. V § 87 odst. 2 se slova „odst. 5 a 6“ nahrazují slovy „odst. 5 až 7“, za slova 
„intervenčním centru“ se vkládají slova „, zařízení služeb pro osoby ohrožené 
genderově podmíněným násilím“  a slova  „v žádosti o registraci“ se zrušují. 

 
84. § 88 zní: 

„§ 88 

  Poskytovatel sociálních služeb je povinen 

a) poskytovat sociální služby způsobem odpovídajícím nepříznivé sociální situaci     
vymezené v rozhodnutí o registraci a ve lhůtě stanovené standardy kvality 
poskytování sociálních služeb tento způsob poskytování sociální služby 
vyhodnocovat, 
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b) písemně zpracovat vnitřní pravidla pro jednání o poskytování sociálních služeb 
a pro uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb a podle těchto 
pravidel postupovat, 

c) vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu 
o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3, 

d) společně s osobou, které poskytuje sociální službu s ohledem na nepříznivou 
sociální situaci, kterou s osobou řeší, plánovat a hodnotit průběh  poskytování 
sociální služby podle sjednaných cílů spolupráce a uzavřené smlouvy 
o poskytnutí sociální služby a vést písemné individuální záznamy v rozsahu 
přiměřeném nepříznivé sociální situaci o průběhu a hodnocení poskytování 
sociální služby této osobě; plnění této povinnosti koordinuje zejména sociální 
pracovník, 

e) respektovat důstojnost, soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální 
službu,  

f) zpracovat a zveřejnit písemná vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování 
stížností na poskytování sociálních služeb a podle těchto pravidel postupovat, 

g) zpracovat písemná vnitřní pravidla řízení dokumentace a vést dokumentaci 
o průběhu poskytování sociální služby, 

h) podporovat osobu, které poskytuje sociální službu, ve využívání dalších 
veřejných služeb a přirozeného sociálního prostředí, s ohledem na její 
nepříznivou sociální situaci, individuální potřeby a dostupnost těchto služeb, 

i) dodržovat standardy kvality sociálních služeb, 
j) uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání 

důvody uvedené v § 91 odst. 3, 
k) neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

uvedenému v § 92 písm. a) ukončení poskytování pobytové nebo ambulantní 
služby sociální péče nebo sociální prevence osobě, která se může bez další 
pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její život a zdraví, pokud tato 
osoba s takovým oznámením souhlasí.“. 

85. V § 89 odst. 2 větě druhé se za slovo „nejdříve“ vkládají slova „vyvinout úsilí 
k vyřešení problému, který spouští agresi,“. 

86. V § 89 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „, jímž lze dosáhnout 
řešení situace“ a věta druhá se nahrazuje větou „Zasáhnout lze pomocí fyzických 
úchopů nebo umístěním osoby do místnosti umožňující bezpečný pobyt.“. 

 
87. V § 89 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slovo „vést“ vkládá slovo 

„samostatnou“. 
 

88. V § 89 se odstavec 6 písmeno e) zrušuje.  
89. V § 91 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Smlouva o poskytnutí sociální služby 

poskytované podle § 39 až 52, § 57 a 58, § 64, 67 a 68 musí být uzavřena v písemné 
formě.“ a ve větě třetí se za text „60a,“ vkládá text „60b,“. 

 
90. V § 91 odst. 3 písmeno a) zní: 
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          „a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem na vymezení 
nepříznivé sociální situace a okruhu osob, pro které je sociální služba určena, 
v registru poskytovatelů sociálních služeb,“.        

91. V § 91 odst. 6 se zrušuje část věty „podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu 
osoby,“ . 

92.  V části třetí hlavě II se pod nadpis dílu 4 vkládá nový § 91d, který zní: 
„§ 91d 

Pověřený obecní úřad  

a) prostřednictvím sociálního pracovníka realizuje činnosti sociální práce vedoucí 
k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob v místě jejich 
skutečného pobytu, zejména provádí depistážní činnost a sociální šetření a poskytuje 
sociální poradenství; přitom spolupracuje s obcemi v jeho správním obvodu, obecním 
úřadem obce s rozšířenou působností, příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce, 
příslušným krajským úřadem, poskytovateli sociálních služeb a poskytovateli 
zdravotních služeb, 

       b) ve svém správním obvodu ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb zjišťuje 
využití kapacit sociálních služeb a informace o odmítnutých zájemcích o sociální 
služby; tyto údaje předává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému 
úřadu, 

       c) bezodkladně informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad, pokud 
v rámci své činnosti zjistí skutečnosti nasvědčující poskytování sociálních služeb bez 
oprávnění.“. 

 
93.  V § 92 se na začátek písmene a) vkládají slova „prostřednictvím sociálního 

pracovníka“ a slova „trvalého nebo hlášeného“ se nahrazují slovem „skutečného“. 
94.   V § 92 písm. b) se slova „koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje 

odborné sociální poradenství“ nahrazují slovy „prostřednictvím sociálního 
pracovníka – sociálního kurátora provádí depistážní činnost, poskytuje sociální 
poradenství a zprostředkuje poskytování sociálních služeb“ a za slova „jiné osoby,“ 
se vkládají slova „osobám bez přístřeší“. 

 
95.  V § 92 se na začátek písmene d) vkládají slova „prostřednictvím sociálního 

pracovníka“ a za slovo „osob“ se vkládají slova „, zejména provádí depistážní 
činnost a sociální šetření a poskytuje sociální poradenství“. 

96.   Na konci § 92 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: 
         „e)  bezodkladně informuje  krajský úřad, pokud v rámci své činnosti zjistí skutečnosti  

nasvědčující poskytování sociálních služeb bez oprávnění.“. 

 
97.   V § 93 písmeno a) zní: 
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        „a) zajišťuje ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností, pověřeným obecním úřadem a krajskou pobočkou Úřadu 
práce, příslušnými podle místa skutečného pobytu osob, poskytnutí sociálních služeb 
osobám, které se nacházejí v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví a nejsou 
schopny samy si zajistit poskytování sociálních služeb, v případě, kdy  

1. poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení 
registrace nebo pozbytí její platnosti,  

2. nucený správce informoval krajský úřad, že cílem nucené správy je snížení kapacity 
nebo zrušení sociální služby,  

3. pověřený obecní úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností informoval 
krajský úřad o důvodném podezření, že v jejich správním obvodu je poskytována 
sociální služba bez oprávnění, nebo 

4. obecní úřad obce s rozšířenou působností informoval krajský úřad o zjištění, že pro 
osobu není v jeho správním obvodu dostupná sociální služba,“.  

 

98.  V § 93 se na začátek písmen b) a c) vkládají slova „prostřednictvím sociálního 
pracovníka“. 

 
99.  V § 93a odst. 1 větě první se slova „obce s rozšířenou působností jako sociální 

pracovníci“ nahrazují slovy „obce s rozšířenou působností nebo pověřeného 
obecního úřadu jako sociální pracovníci“ a slova „podle § 92 písm. b) a d) a § 93 
písm. c)“ se nahrazují slovy „podle § 91d, 92 a 93“.  

 
100.   V § 93a odstavec 2 zní: 

           „(2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou povinni vést záznamy o činnostech sociální 
práce vykonávané podle § 91d, 92 a 93 ve Standardizovaném záznamu sociálního 
pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. 
Za účelem zprostředkování a zaměření pomoci osobám uvedeným v § 91d, 92 a 93 jsou 
zaměstnanci uvedení v odstavci 1 oprávněni předávat si vzájemně údaje týkající se 
těchto osob.“. 

 
101.   V § 93a se doplňuje odstavec 3, který zní: 
   „(3) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou při výkonu sociální práce podle § 91d, 
 92 a 93 povinni dodržovat standardy činností sociální práce; obsah standardů činností 
sociální práce stanoví prováděcí právní předpis.“. 

 

102.   Za § 93a se vkládá nový § 93b, který zní: 
„§ 93b 

 
Zaměstnavatel je povinen zabezpečit vedoucímu zaměstnanci, který není zařazen 

jako sociální pracovník, ale přímo řídí, organizuje a kontroluje činnost sociálních 
pracovníků podle §  91d, 92 a 93, další vzdělávání v rozsahu nejméně 8 hodin za 
kalendářní rok, kterým si prohlubuje kvalifikaci v oblasti řízení ve vztahu k činnostem 
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podle § 91d, 92 a 93. Ustanovení § 111 platí zde obdobně s tím, že ustanovení o rozsahu 
hodin jednotlivých forem dalšího vzdělávání se nepoužije.“. 

 

103.  V § 94 se na konci textu písmene f) doplňují slova „, zejména se může podílet na 
financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb“. 

 
104.  Na konci § 94 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí: 

„g) může určit síť sociálních služeb na území obce; přitom přihlíží k síti sociálních služeb 
na území kraje, 

  h) vede seznam poskytovatelů sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb, 
pokud určí síť sociálních služeb podle písmene g).“. 

 
105.   Na konci § 95 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: 

        „i) vede seznam poskytovatelů sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních 
služeb.“. 

 
106.   Na konci § 96 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí: 

         „c) určuje síť sociálních služeb celostátního nebo nadregionálního charakteru, 

          d) vede seznam poskytovatelů sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb 
celostátního nebo nadregionálního charakteru.“. 

 
107.  Za § 96a se vkládá nový § 96b, který zní: 

„§ 96b 

(1) Pro účely výkonu činností sociální práce podle § 91d, 92 a 93 využívají 
pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady  

a) údaje ze základního registru obyvatel, 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 

avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
(2) Pro rozsah a použití údajů podle odstavce 1 platí § 30 odst. 4 až 9 obdobně. 

  (3) Ustanovení § 30 odst. 10 platí obdobně s tím, že doba uložení údajů činí 10 
kalendářních let.“. 

 
108.  Na konci nadpisu části čtvrté se doplňují slova „A NUCENÁ SPRÁVA“. 

 
109.   V části čtvrté se pod nadpis části vkládá označení „Hlava I“ a nadpis „Inspekce 

poskytování sociálních služeb“. 
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110.  V § 97 odstavec 2 zní: 
 
           „(2) Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je 

a) kvalita poskytovaných sociálních služeb, 
b) plnění povinností uvedených v § 89, 
c) plnění povinnosti uvedené v § 88 písm. j), 
d) plnění povinnosti vést evidenci podle § 91c.“. 

 
111.  V § 97 odst. 3 se slova „písm. i)“ nahrazují slovy „písm. j)“. 

 
112.   V § 99 odstavec 1 zní: 

„(1) Kvalita poskytovaných sociálních služeb se při výkonu inspekce ověřuje pomocí 
plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb uvedených v § 88 písm. a) až i) a standardů 
kvality sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií, která 
blíže specifikují povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, a jejichž prostřednictvím je 
definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblastech garance sociálních 
služeb a průběhu jejich poskytování, respektování důstojnosti, soukromí a integrity osoby, 
které jsou poskytovány sociální služby, vedení dokumentace a v oblasti podpory osoby, které 
jsou poskytovány sociální služby, ve využívání dalších veřejných služeb a přirozeného 
sociálního prostředí.“.  

 
113.  V části čtvrté se za hlavu I doplňuje hlava II, která včetně nadpisu zní: 

„Hlava II 

Nucená správa 

§ 99a 

 (1) Jde-li o právnickou osobu, může ministerstvo na základě podnětu inspekce 
poskytování sociálních služeb rozhodnout o zavedení nucené správy poskytovatele 
sociálních služeb, která se vztahuje pouze na činnosti přímo související s poskytováním 
sociálních služeb, jestliže předchozí opatření k nápravě nedostatků zjištěných při inspekci 
poskytování sociálních služeb nebo uložení pokuty nevedlo k nápravě a důsledkem 
neplnění povinností poskytovatele sociálních služeb je ohrožení života nebo zdraví osob, 
kterým poskytuje sociální služby, anebo závažné a opakované porušování lidských práv 
těchto osob. 

 (2) Rozhodnutí o zavedení nucené správy poskytovatele sociálních služeb obsahuje 
také 

a) název, místo poskytování a druh sociální služby, na kterou se rozhodnutí o zavedení 
nucené správy vztahuje, 

b) důvod zavedení nucené správy, 
c) rozsah a podmínky nucené správy, 
d) jmenování nuceného správce a jeho identifikační údaje, 
e) povinnosti nuceného správce včetně lhůt pro jejich splnění a 
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f) dobu trvání nucené správy, která nesmí být delší než 48 měsíců ode dne vydání 
rozhodnutí o zavedení nucené správy. 

  
(3) Ministerstvo vyrozumí o vydání rozhodnutí o zavedení nucené správy příslušný 

registrační orgán. 

(4) Podání rozkladu proti rozhodnutí o zavedení nucené správy nemá odkladný účinek. 

 

§ 99b 

 (1) Nucený správce je ve služebním poměru ke státu a je zařazen k výkonu služby 
v ministerstvu nebo v pracovním poměru ke státu a je zařazen k výkonu práce v ministerstvu. 
Nucený správce je oprávněn přibírat k výkonu nucené správy další osoby na základě 
písemného souhlasu ministerstva. Nucený správce a osoby přibrané k výkonu nucené správy 
jsou oprávněni seznamovat se se všemi skutečnostmi, které se týkají poskytovatele sociálních 
služeb a sociálních služeb, které poskytuje.  

(2) Zavedením nucené správy přechází působnost statutárního orgánu poskytovatele 
sociálních služeb na nuceného správce, a to v rozsahu poskytování sociální služby, na kterou 
se vztahuje rozhodnutí o zavedení nucené správy. 

(3) Nucený správce učiní neprodleně opatření k odstranění nedostatků zjištěných při 
inspekci poskytování sociálních služeb. Jestliže cílem nucené správy je snížení kapacity nebo 
zrušení sociální služby, nucený správce informuje o této skutečnosti příslušný krajský úřad za 
účelem plnění povinnosti podle § 93 písm. a) bodu 2. 

(4) Nucená správa končí 

a) dnem uvedeným v rozhodnutí o zavedení nucené správy, nebo 
b) rozhodnutím registrujícího orgánu o zrušení registrace poskytovatele sociálních 

služeb. 
 (5) Rozhodnutí o zavedení nucené správy poskytovatele sociálních služeb a její ukončení 

zapíše ministerstvo do elektronické podoby registru poskytovatelů sociálních služeb. Zápis 
obsahuje tyto údaje: 

a) den zavedení nucené správy, 
b) údaje o nuceném správci a 
c) den ukončení nucené správy.“. 

 
114.  V § 100 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Povinnost mlčenlivosti podle  

odstavce 1 má rovněž nucený správce a osoby přibrané k výkonu nucené správy 
poskytovatele sociálních služeb, pokud jde o skutečnosti, které se dozví 
v souvislosti s výkonem nucené správy.“.  

115. § 101 včetně poznámek pod čarou č. 70, 71, 75 a 76 zní: 
„§ 101 
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 (1) Sociální služby jsou z veřejných zdrojů financovány zejména formou dotace nebo 
příspěvkem zřizovatele příspěvkové organizace podle jiného právního předpisu70) anebo jsou 
veřejné zdroje použity na financování plnění zadaného jako veřejná zakázka podle jiného 
právního předpisu71). 

 (2) Sociální služby poskytované podle tohoto zákona se považují za služby obecného 
hospodářského zájmu. Na financování těchto sociálních služeb se v souladu s předpisy 
Evropské unie75) poskytuje nároková dotace ze státního rozpočtu. Dotace se poskytuje 
v rozsahu odpovídajícím základním činnostem u jednotlivých druhů sociálních služeb podle 
rozhodnutí o registraci, na kapacity sociálních služeb zařazené v souladu se střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb kraje nebo národní strategií rozvoje sociálních služeb do sítě 
sociálních služeb, na které bylo vydáno pověření k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu, a to na financování uznatelných výdajů souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb uvedených v žádosti o dotaci. 

 (3) Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro poskytovatele 
sociálních služeb, kteří zajišťují kapacity sociálních služeb zařazené do sítě sociálních služeb, 
vydávají obec, kraj nebo ministerstvo, jako správci sítě, kterou určují (dále jen „správce 
sítě“).  

 (4) V případě, že obec nevytvoří síť sociálních služeb, může na sociální služby, které 
nejsou zařazeny do jiné sítě sociálních služeb, poskytnout podporu v souladu s Nařízením 
Komise o použití článků 107 a 708 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. 

 (5) Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu se vydává 
minimálně na dobu podpory sociální služby v příslušném rozpočtovém roce. 

(6) Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu obsahuje zejména 
tyto náležitosti: 

a) identifikační údaje poskytovatele sociální služby a správce sítě, který pověření vydává, 
b) obsah a dobu trvání závazku veřejné služby, 
c) uvedení případných výhradních práv nebo zvláštních práv poskytovatele sociální 

služby, 
d) popis kompenzačního mechanismu, parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 

vyrovnávací platby, 
e) opatření směřující k zamezení a vrácení nadměrné vyrovnávací platby, 
f) uvedení odkazu na rozhodnutí Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby76). 

 
(7) Příjmy a výdaje spojené s poskytováním sociální služby jako služby obecného 

hospodářského zájmu se vykazují odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinou činností. 
Údaje nezbytné k určení, zda je poskytnutá vyrovnávací platba slučitelná s rozhodnutím 
Komise uvedeným v odstavci 5 písm. f), musí být uchovány po dobu trvání pověření 
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k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a dále po dobu 10 let ode dne uplynutí 
doby trvání tohoto pověření. 

(8) Specifikaci údajů dle odst. 6 písm. d) a e), včetně stanovení obvyklých nákladů 
závazných pro výpočet výše vyrovnávací platby, případně jejich rozmezí, s ohledem na 
krajská specifika jednotlivých druhů sociálních služeb, stanoví prováděcí právní předpis.“. 

______________________ 

70) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

71) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

75) Čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

76) Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU).“. 

CELEX12012E/TXT   

 
116.  V § 101a odst. 3 se věta čtvrtá zrušuje. 

 
117.  V § 101a odst. 6 se za slova „lhůty pro výplatu dotace,“ vkládají slova „lhůty 

pro zaslání splátek dotace poskytovatelům sociálních služeb, lhůty pro zahájení a 
ukončení dotačního řízení,“ a nakonec se doplňuje věta: „Dále tento prováděcí 
právní předpis stanoví procentuální limity uznatelného meziročního nárůstu či 
poklesu požadované výše dotace dle § 101a odst. 3 písm. c).“. 

118.  V § 101a se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 
(7) K plnění povinnosti uvedené v § 75 odst. 2 písm. b) až e) poskytuje kraj na základě 

žádosti poskytovatelů sociálních služeb podle odstavce 1 finanční prostředky ve výši nákladů. 

 (8) Postup pro zpracování střednědobého a akčního plánu rozvoje sociálních služeb 
stanoví prováděcí právní předpis.“.  

    
119.   § 103 zní:    

„§ 103 

Na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s působnostmi 
uvedenými v § 91d, se obcím s pověřeným obecním úřadem poskytuje příspěvek formou 
účelové dotace. Na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti 
s povinnostmi uvedenými v § 92, se obcím s rozšířenou působností poskytuje příspěvek 
formou účelové dotace.“.  
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120.  V § 104 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 
které zní: 

       „d) plnění povinnosti podle § 75 odst. 2 písm. a).“. 

121. V § 104 odst. 5 zní: 
„Prováděcí právní předpis stanoví bližší podmínky pro čerpání dotace, lhůty pro výplatu 
dotace a lhůty pro zaslání splátek dotace poskytovatelům sociálních služeb. Dále tento 
prováděcí právní předpis stanoví procentuální limity uznatelného meziročního nárůstu či 
poklesu požadované výše dotace dle § 104 odst. 2 písm. a).“. 

 
122. V § 105 se slova „poskytnout ze svého rozpočtu účelové dotace podle zvláštního 

zákona39)“ nahrazují slovy „v souladu s § 101 poskytnout ze svého rozpočtu 
finanční prostředky“.  

123. § 105a včetně nadpisu zní: 
„§ 105a 

Síť sociálních služeb 

       (1) Správce sítě je povinen při správě sítě dodržovat zásady transparentnosti, zákazu 
diskriminace, rovného zacházení a přiměřenosti. 

 (2) Podmínkou zařazení kapacit sociální služby do sítě sociálních služeb je, že 

a) sociální služba je poskytována na základě rozhodnutí o registraci, 
b) potřebnost sociální služby vychází  

1. ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb obce, je-li správcem sítě 
sociálních služeb obec, 

2. ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje, je-li správcem sítě 
sociálních služeb kraj, nebo 

3. z národní strategie rozvoje sociálních služeb, je-li správcem sítě sociálních 
služeb ministerstvo, 

c) nebylo rozhodnuto o zavedení nucené správy poskytovatele sociální služby. 
(3) Výzvu k podání žádosti o zařazování kapacit sociálních služeb do sítě sociálních 

služeb uveřejňuje správce sítě na úřední desce umožňující dálkový přístup, a to nejméně 15 
dnů před započetím běhu lhůty pro podání žádosti. Výzva obsahuje tyto náležitosti: 

a) formu a způsob podání žádosti, 
b) lhůtu pro podání žádosti, která nesmí být kratší než 30 dnů, 
c) určení kapacit včetně uvedení druhů sociálních služeb, které mají být zařazeny do sítě 

sociálních služeb, 
d) dobu, po kterou mají být kapacity sociálních služeb poskytovány a místo poskytování, 
e) popis způsobu hodnocení žádostí. 

 
 (4) Správce sítě vyhodnotí žádosti o zařazení do sítě sociálních služeb ve lhůtě 90 dnů 

ode dne skončení lhůty pro podání žádostí. O výsledku hodnocení zašle žadateli sdělení. 
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(5) Proti výsledku hodnocení lze podat námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
sdělení. Námitky se podávají písemně správci sítě. O vyřízení námitek správce sítě písemně 
vyrozumí žadatele ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení námitek. 

(6) Poskytovatelům sociálních služeb, které byly zařazeny do sítě sociálních služeb, 
vydá správce sítě pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu podle § 101 
odst. 4 až 6. 

(7) V případě potřeby navýšení nebo jiné změny kapacit sociálních služeb postupuje 
správce sítě obdobně podle odstavců 3 až 6. 

(8) Správce sítě vyřadí sociální službu ze sítě sociálních služeb, jestliže 

a) registrující orgán rozhodl o zrušení rozhodnutí o registraci, 
b) skončila doba trvání pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, 
c) poskytovatel sociální služby neplní podmínky pověření k poskytování služby 

obecného hospodářského zájmu. 
Vyřazením sociální služby ze sítě sociálních služeb současně zaniká platnost pověření 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. 

(9) Proti vyřazení sociální služby ze sítě sociálních služeb lze podat námitky. Odstavec 
5 platí obdobně. 

(10) Podmínky pro zařazování služeb do sítě a jejich vyřazování ze sítě, především na 
základě analýz a cílů obsažených v Střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb a 
akčních plánech stanoví prováděcí právní předpis.“. 

 
124.  V § 106 odstavec 3 zní: 

„(3) Osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 se dopustí přestupku 
tím, že  

a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby ve lhůtě stanovené v § 21a odst. 2, 
b) nesplní ohlašovací povinnost podle § 21a odst. 5.“. 

         
125.  V § 107 odstavec 2 zní: 

 „(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel sociálních 
služeb dopustí přestupku tím, že 

a) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci podle § 81 
odst. 2, 

b) nevede evidenci žadatelů o sociální službu podle § 88 písm. c), 
c) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které poskytuje sociální službu s ohledem na 

nepříznivou sociální situaci, kterou s osobou řeší, průběh poskytování sociální služby 
nebo nevede písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby 
této osobě podle § 88 písm. d), 
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d) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby v rozporu s § 91 
odst. 3, 

e) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s § 89 odst. 1 až 3, 
f) nepodá informaci o použití opatření omezujících pohyb osob podle § 89 odst. 5, 
g) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do evidence podle § 89 odst. 6, 
h) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovala pomoc, podle § 21a odst. 2, nebo 

nesplní ohlašovací povinnost podle § 21a odst. 3, 
i) nesplní lhůtu k podání žádosti o zrušení registrace podle § 82 odst. 4 písm. d) nebo 

odst. 5, 
j) nesplní oznamovací povinnost podle § 88 písm. k), 
k) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na předepsaném tiskopisu podle § 85 

odst. 5, 
l) nepodá žádost ve stanovené lhůtě podle § 82 odst. 1 nebo nepodá žádost podle § 82 

odst. 2, 
m) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

při inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5, 
n) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem opatření k odstranění nedostatků 

zjištěných při kontrole registračních podmínek podle § 82a odst. 2, 
o) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální služby úhradu v rozporu s § 72 až 77, 
p) porušuje povinnost respektovat důstojnost, soukromí a integritu osoby, které    

poskytuje sociální službu, stanovenou v § 88 písm. e), 
q) nesdělí ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem údaje podle § 85 odst. 8, 
r) nevede evidenci podle § 91c, 
s) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje nebo jejich změny podle § 85 odst. 7, 
t) nevyhodnocuje ve stanovené lhůtě soulad způsobu poskytování sociální služby 

s nepříznivou sociální situací podle § 88 písm. a).“. 
 

126.  V § 107 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Zdravotnické zařízení, které 
poskytuje sociální služby podle § 52, dětský domov a speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu se dopustí přestupku tím, že nesplní 
ohlašovací povinnost podle § 21a odst. 4“. 

 
127.   V § 107 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5, 6 a 7, které znějí: 

„(5) Pověřený obecní úřad, obecní úřad s rozšířenou působností a krajský úřad se 
dopustí přestupku tím, že poruší mlčenlivost podle § 100 odst. 1) a neposkytne pomoc 
osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci podle §91d písm. a, § 92 písm. a, §93 
písm. a. 

(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí 
přestupku tím, že nezabezpečí zaměstnanci další vzdělávání v rozsahu stanoveném v § 93b, 
111, 113, § 116 odst. 9, § 116a odst. 3 a § 116b. 

(6) Vzdělávací zařízení se dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě nesplní 
ohlašovací povinnost podle § 117a odst. 2.“. 
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          Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 8. 

  
128.  V § 107 odstavec 8 zní: 

  „(8) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. l) a odstavce 6, 
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d), f) až h), r) a odstavce 4, 
c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) a b), i) až k), m), n), q), s) 

a t) a odstavců 3 a 5, 
d) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c),  
e) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e), o), a p), 
f) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.“. 

 
129.   V § 108 písm. c) bodě 3 a v § 108 písm. d) bodě 2 se text „a q)“ nahrazuje textem 

„, q) a s)“. 
130.  V § 108 písm. d) bodě 3 se slova „ p) a r)“ nahrazují slovy „, p), r) a t)“. 
131.  V § 108 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který 

zní: 
           „4. přestupek podle § 107 odst. 5 a 6.“. 
 

132.  Na konci textu § 109 se doplňují slova „, podle konkrétní situace používá metody 
a postupy sociální práce, vyhodnocuje situace, spolupracuje s dalšími aktéry 
v sociální oblasti za účelem řešení nepříznivé sociální situace, spolupracuje 
s příslušnými institucemi, zprostředkovává poskytování sociálních služeb a další 
pomoci“. 

 
133.  V § 110 odst. 4 písm. b) se slovo „, právo“ zrušuje. 

 
134.  V § 111 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Pokud pracovní nebo služební 

poměr sociálního pracovníka u téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok 
nebo v případě omluvené nepřítomnosti v práci v rozsahu delším než 1 kalendářní 
měsíc, krátí se rozsah dalšího vzdělávání o jednu dvanáctinu doby uvedené ve větě 
první za každý takový kalendářní měsíc.“ a věta třetí se zrušuje.  

 
135.  V § 111 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), 

které zní: 
       „f) supervize.“. 

 
136.   V § 111 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

        „(3) Za další vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) se považuje také probíhající studium 
na vyšší odborné škole nebo vysoké škole v oborech vzdělání uvedených v § 110 odst. 4 
písm. a) a b). Další vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) činí maximálně 12 hodin ročně.“. 

          Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9. 
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137.  V § 111 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „v rozsahu nejméně 6 hodin  

ročně“. 
 

138.   V § 111 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „v maximálním rozsahu 12 
hodin ročně“. 

139.  V § 111 odst. 6 se za slovo „zaměstnavatelem“ vkládají slova „, ministerstvem, 
krajským úřadem“ 

 
140.   V § 111 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 
„(8) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. f) se rozumí systematická odborně 

vedená činnost, jejímž cílem je v rámci skupinových nebo individuálních setkání prohlubovat, 
upevňovat a doplňovat profesní kompetence, etickou citlivost sociálních pracovníků a kvalitu 
poskytovaných služeb a odborných činností, a to v maximálním rozsahu 12 hodin ročně.“. 

         Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.  

 
141.  V § 111 odstavec 10 zní: 

         „(10) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) a b) je 
osvědčení vydané vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání pořádalo. Dokladem 
o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. c) je potvrzení vydané zařízením, ve 
kterém byla zajišťována odborná stáž, nebo zaměstnavatelem jako organizátorem odborné 
stáže.  Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. d) je potvrzení 
nebo osvědčení vydané zaměstnavatelem jako organizátorem školící akce, ministerstvem 
nebo krajským úřadem. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 
písm. e) je potvrzení vydané organizátorem konference. Dokladem o absolvování dalšího 
vzdělávání podle odstavce 2 písm. f) je písemné potvrzení vydané supervizorem.“. 

 
142.   Pod nadpis části deváté se vkládají nové § 113 a 114, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 113 

Předpoklady k výkonu inspekce poskytování sociálních služeb 

 (1) Předpokladem k výkonu inspekce poskytování sociálních služeb je plná 
svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost a nejméně 6 let praxe 
v oblasti poskytování sociálních služeb, z toho nejméně 3 roky výkonu činností sociálního 
pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách. 

 (2) Pro posuzování bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti a odborné způsobilosti platí 
§ 110 odst. 2, 3 a 4 písm. b) obdobně. 

 (3) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit zaměstnanci, který vykonává inspekci 
poskytování sociálních služeb, další vzdělávání v rozsahu stanoveném v § 111. 

§ 114 
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Předpoklady k výkonu činnosti supervizora v sociálních službách 

 (1) Předpokladem k výkonu činnosti supervizora v sociálních službách je plná 
svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost. 

 (2) Pro posuzování bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti platí § 110 odst. 2 a 3 
obdobně. 

 (3) Odbornou způsobilostí je vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském 
studijním programu humanitního nebo sociálního zaměření, 6 let praxe vykonávané 
v odborných činnostech podle § 115 odst. 1 nebo § 116a, přičemž 3 roky praxe v těchto 
činnostech mohou být vykonávány i mimo oblast sociálních služeb, a absolvování nejméně 
dvouletého kurzu supervize v rozsahu 380 hodin.“. 

 
143. V § 115 odst. 1 písm. e) se slova „manželští a rodinní poradci a“ zrušují. 

 
144. V § 116 odst. 1 písm. c) se část věty „provádění sociálních depistáží pod vedením 

sociálního pracovníka,“ zrušuje. 
 

145. V § 116 odst. 1 písm. d) se část slova „ depistážní činnosti,“ zrušují. 
  

146.  V § 116 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 45, 46 a 73 zní: 
„(5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách 

a) uvedeného v odstavci 1 písm. a) je nejméně ukončené základní vzdělání 
a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které 
získaly podle jiného právního předpisu45) způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání v oboru sanitář nebo ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly 
odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, 
a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném 
prováděcím právním předpisem, 

b) uvedeného v odstavci 1 písm. b) je nejméně ukončené střední odborné vzdělání 
s výučním listem a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; 
absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických 
osob, které získaly podle jiného právního předpisu46) způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání ergoterapeut, u fyzických osob, které získaly 
odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, 
a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném 
prováděcím právním předpisem, 

c) uvedeného v odstavci 1 písm. c) je nejméně ukončené základní vzdělání 
a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které 
získaly podle jiného právního předpisu73) způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/85868/71999)



29 

způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, 
a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném 
prováděcím právním předpisem, 

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

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

45) § 36 a 42 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
46) § 7 zákona č. 96/2004 Sb. 
73) § 36 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

147.  V § 116 odst. 9 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Ustanovení § 111 odst. 1 věty druhé 
a třetí a § 111 odst. 3 až 10 platí obdobně s tím, že program akce odborného 
charakteru podle § 111 odst. 7 se týká oboru činnosti pracovníka v sociálních 
službách.“. 

 
148.  § 116a včetně nadpisu zní: 

„§ 116a 

Další odborní pracovníci v sociálních službách 

(1) V sociálních službách dále vykonávají odbornou činnost a přímo poskytují sociální 
služby 

a) manželští a rodinní poradci,  
b) sociální pedagogové,  
c) právníci,  
d) psychologové,  
e) psychoterapeuti,  
f) tlumočníci českého znakového jazyka,  
g) přepisovatelé pro neslyšící uživatele českého jazyka, 
h) jiní odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. 

 
(2) Odbornou způsobilostí 

a) manželského a rodinného poradce je vysokoškolské vzdělání získané řádným 
ukončením studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké 
škole humanitního zaměření současně s absolvováním postgraduálního výcviku 
v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu nejméně 400 hodin 
nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve 
zdravotnictví,  
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b) sociálního pedagoga je vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oboru sociální 
pedagogika,  

c) právníka je vysokoškolské vzdělání v oboru právo,  
d) psychologa je vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia jednooborové 

psychologie, 
e) psychoterapeuta je  vysokoškolské vzdělání v oblasti humanitního studia nebo 

všeobecného lékařství a absolvování akreditovaného kurzu zaměřeného na 
psychoterapeutické postupy, techniky a teorii, v rozsahu minimálně 600 hodin,  

f) tlumočníka českého znakového jazyka je vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání 
v oblasti tlumočení českého znakového jazyka nebo vysokoškolské vzdělání získané ve 
studijním programu humanitního zaměření a  absolvování akreditovaného kurzu 
zaměřeného na tlumočení českého znakového jazyka v rozsahu minimálně 400 hodin 
nebo zkouška z profesní kvalifikace tlumočníka českého znakového jazyka podle 
Národní soustavy kvalifikací,  

g) přepisovatele pro neslyšící je vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání studia 
v oblasti přepisovatelství nebo vysokoškolské vzdělání ve studijním programu 
humanitního nebo technického zaměření a absolvování akreditovaného kurzu 
zaměřeného na přepis mluveného jazyka do psané podoby v rozsahu minimálně 150 
hodin nebo zkouška z profesní kvalifikace přepisovatele mluveného jazyka podle 
Národní soustavy kvalifikací, 

h) jiného odborného pracovníka je vysokoškolské vzdělání. 
 

(3) Obsah akreditovaného kurzu podle odstavce 2 písm. e), f), g) a jeho minimální rozsah 
stanoví prováděcí právní předpis.  

(4) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníkům uvedeným v odstavci 1 další 
vzdělávání v rozsahu nejméně 12 hodin ročně, kterým si prohlubuje kvalifikaci. Ustanovení 
§ 111 platí zde obdobně s tím, že ustanovení rozsahu hodin jednotlivých forem dalšího 
vzdělávání, s výjimkou ustanovení o rozsahu hodin vzdělávání formou supervize, se 
nepoužije.“. 
 

149.  Za § 116a se vkládá nový § 116b, který zní: 
 

„§ 116b 
Zaměstnavatel je povinen zabezpečit vedoucímu pracovníku, který není zařazen jako 

sociální pracovník, ale přímo řídí, organizuje a kontroluje činnost sociálních pracovníků, 
pracovníků v sociálních službách a dalších odborných pracovníků v sociálních službách, další 
vzdělávání v rozsahu nejméně 12 hodin za kalendářní rok, kterým si prohlubuje kvalifikaci 
v oblasti řízení ve vztahu k sociální službě, ve které působí. Ustanovení § 111 platí zde 
obdobně s tím, že ustanovení o rozsahu hodin jednotlivých forem dalšího vzdělávání se 
nepoužije.“. 
 

150.  V názvu části desáté se slova „AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ A“ 
zrušují. 

151.  § 117a zní: 
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„§ 117a 

(1) Ministerstvo rozhoduje o akreditaci vzdělávacích programů (dále jen „akreditace“) 
pro účely zajištění kvalifikačních kurzů podle § 116 odst. 5, dalšího vzdělávání sociálních 
pracovníků, pracovníků v sociálních službách, dalších odborných pracovníků v sociálních 
službách, inspektorů poskytování sociálních služeb, supervizorů v sociálních službách, 
vedoucích pracovníků a pro účely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc 
příjemci příspěvku. 
 

(2) Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program (software) pro podávání 
žádostí o akreditaci vzdělávacích programů a poskytuje bezplatně tento program, včetně jeho 
aktualizací, vzdělávacím zařízením. Vzdělávací zařízení jsou povinna používat program pro 
podávání žádostí o akreditaci vzdělávacích programů, který jim ministerstvo poskytne. Za 
podanou žádost o akreditaci vzdělávacího programu se považuje pouze žádost, která je 
podána prostřednictvím tohoto programu. Vzdělávací zařízení jsou také povinna 
prostřednictvím tohoto programu ohlašovat změny v údajích, které jsou obsahem žádosti 
o akreditaci vzdělávacího programu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně 
došlo. 

 
(3) Žádost o akreditaci vzdělávacího programu obsahuje 

a) identifikační údaje žadatele, 
b) identifikaci vzdělávacího programu, 
c) profil absolventa, který vymezuje výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa, 
d) profil vzdělávacího programu, 
e) způsob ukončení vzdělávacího programu, 
f) informace o lektorském týmu, 
g) čestné prohlášení žadatele o tom, že nebylo porušeno právo jiného subjektu k užívání 

ochranné známky a že výuka v akreditovaném vzdělávacím programu nebude využívána 
ke komerčním cílům, a 

h) doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti. 
(4) Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže 

ministerstvo žadateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k 
tomu přiměřenou lhůtu. Pro tyto účely se použije počítačový program podle odst. 2. Má se za 
to, že okamžikem doručení výzvy podle věty první je okamžik jejího odeslání v počítačovém 
programu podle odst. 2. 

(5) Podle § 117a odst. 1 až 3 se postupuje také v případě rozhodování o změně 
podstatných náležitostí udělené akreditace podle odst. 1. 

(6) Ministerstvo vyhlašuje termíny příjmu žádostí podle odst. 1 na úřední desce 
ministerstva.“. 
 
 
 

152.  V § 117c odst. 1 zní: 
(1) Ministerstvo rozhodne o akreditaci ve lhůtě 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o 

akreditaci doručena. 
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153.  V § 117d odst. 3 se písmeno „3“ nahrazuje „2“.  

 
154.  § 117e se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a další dokumentaci související 

s udělenou akreditací vzdělávacího programu“. 
155.  Za § 117e se vkládá nový § 117f, který zní: 

„§ 117f 

 Ministerstvo může zřídit a v rámci řízení o akreditaci vzdělávacích programů pověřit 
státní příspěvkovou organizaci výkonem administrativní činnosti a zpracováním podkladů pro 
stanovisko akreditační komise.“. 

 
156.  V § 119 odst. 2 se za text „§ 76 odst. 1,“ vkládá text „§ 79 odst. 8“, za text „§ 

116 odst. 5 a 6,„ vkládá text „§ 116a odst. 3“ a  text „§ 101a odst. 3, § 105a“ se 
zrušuje.  

157.  V § 119 odst. 2 se  za text „§ 99 odst. 3,“ se vkládá text „§ 101a odst. 8,“. 
158.  V § 119 odst. 2 se za text „§ 79 odst. 8“ vkládá text „§ 79 odst. 9“ a za text „§ 93a 

odst. 1,“ vkládá text „§ 93a odst. 3, a za text „§ 99 odst. 3,“ vkládá text „§ 101 odst. 
8.“. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Řízení o příspěvku na péči zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
2. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu upraví 

částky příspěvku na péči podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 2 písm. d) bodu 2 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bez 
žádosti. O změně výše příspěvku na péči se učiní záznam do spisu. 

 
3. Příspěvek na péči ve výši podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 2 písm. d) bodu 2 

zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží 
poprvé od splátky náležející za kalendářní měsíc následující po třetím kalendářním měsíci 
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 
4. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu doručí 

příjemcům příspěvku na péči nejpozději do dne výplaty příspěvku na péči za kalendářní 
měsíc následující po třetím kalendářním měsíci po dni nabytí účinnosti tohoto zákona 
písemné sdělení o změně výše příspěvku na péči podle bodu 2 věty první; toto sdělení se 
nedoručuje do vlastních rukou. 
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5. Nárok na zvýšení příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost), které náleží 
nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku podle § 12 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká v kalendářním měsíci, 
následujícím po třetím kalendářním měsíci po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Úřad 
práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu doručí 
příjemcům zvýšení příspěvku na péči písemné sdělení o zániku nároku na zvýšení 
příspěvku na péči podle věty první; toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou. 

 
6. Řízení o přestupcích o registraci a o akreditaci vzdělávacích programů zahájená 

a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
7. Inspekce poskytování sociálních služeb zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona se dokončí podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 

8. Odborná způsobilost sociálního pracovníka podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za splněnou u 
zaměstnance, který činnost sociálního pracovníka vykonával ke dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona a splňoval odbornou způsobilost podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
9. Zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával činnost při inspekci 

poskytování sociálních služeb, na niž se vztahuje kvalifikační předpoklad podle § 113 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a který 
tento předpoklad nesplňuje, je povinen do 24 kalendářních měsíců od tohoto dne 
absolvovat akreditované vzdělávací programy zaměřené na problematiku kvality 
poskytování sociálních služeb v rozsahu nejméně 24 hodin. Tato povinnost se nevztahuje 
na zaměstnance, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával činnost při 
inspekci poskytování sociálních služeb nejméně 2 roky. Podmínka praxe podle § 113 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
nevztahuje na zaměstnance, který vykonával činnost inspektora poskytování sociálních 
služeb ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
10. Předpoklady k výkonu činnosti supervizora podle § 114 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za splněné u fyzické osoby, 
která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávala činnost supervizora v sociálních 
službách. 

 
11. Zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával činnost tlumočníka 

českého znakového jazyka, na niž se vztahuje kvalifikační předpoklad podle § 116a odst. 
2 písm. g), nebo činnost přepisovatele pro neslyšící, na niž se vztahuje kvalifikační 
předpoklad podle § 116a odst. 2 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen splnit tento kvalifikační předpoklad ve 
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lhůtě 5 let od tohoto dne; to neplatí, jestliže tento zaměstnanec dosáhl ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona věku 50 let a dosáhl minimálně 5 let praxe v oboru. 

 
12. Právnické a fyzické osoby, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovateli 

sociálních služeb na základě rozhodnutí o registraci vydaného podle zákona č. 108/2006 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny ve lhůtě 2 
let od tohoto dne podat žádost o obnovení rozhodnutí o registraci. V řízení o obnovení 
rozhodnutí o registraci se postupuje podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Rozhodnutí o registraci vydané podle zákona č. 
108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá 
platnosti, jestliže žádost o obnovení rozhodnutí o registraci nebyla podána ve lhůtě podle 
věty první nebo jestliže v řízení o obnovení rozhodnutí o registraci byla žádost zamítnuta. 
Do doby nabytí právní moci obnoveného rozhodnutí o registraci nebo do uplynutí lhůty 
podle věty první se při poskytování sociálních služeb postupuje podle zákona č. 108/2006 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v rozsahu stanoveném 
v rozhodnutí o registraci, s tím, že plnění povinností poskytovatele sociálních služeb se 
posuzuje podle § 88 a 89 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
 

13. Právnické a fyzické osoby, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovateli 
pobytových sociálních služeb podle § 44 a § 47 až 50 na základě rozhodnutí o registraci 
vydaného podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, jsou povinny prokázat splnění materiálních a technických podmínek 
stanovených podle § 79 odst. 8 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, pro pobytové sociální služby podle § 44 a § 47 až 49, ve lhůtě 10 
let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podle druhu poskytované sociální služby. 

 
14. Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu vydaná přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.   
 

15. Předpoklady k výkonu činnosti psychoterapeuta podle § 116a odst. 2 písm. e) zákona č. 
108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za 
splněné u fyzické osoby, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávala činnost 
psychoterapeuta v sociálních službách a absolvovala postgraduální výcvik v metodách 
psychoterapie v rozsahu nejméně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého 
psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví. 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

Čl. III 

 V § 16a odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 479/2008 
Sb.,  se věta první nahrazuje větou „Lhůta pro vydání posudku podle § 4 odst. 2 činí 60 dnů, 
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pro vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. a) až c) a e) činí 45 dnů a pro vydání posudku 
podle § 8 odst. 1 písm. g) činí 30 dnů ode dne doručení písemného záznamu o sociálním 
šetření, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší; lhůta pro vydání posudku 
podle § 8 odst. 9 činí 60 dnů.“.  

 

ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi 

Čl. IV 

 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., 
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona 
č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., 
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 
č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 
zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., 
zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 
Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 367/2016 Sb., se mění takto:  
 
1. V § 63 se odstavec 3 zrušuje. 
 
2.  V § 64 odstavec 3 zní: 

    „(3) Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi, kteří jsou zařazeni jako sociální 
pracovníci, využívají v souvislosti s výkonem činností sociální práce Standardizovaný 
záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce 
a sociálních věcí.“. 

 
3. V § 64 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

     „(4) Zaměstnanci obcí, kteří jsou zařazeni do pověřených obecních úřadů a obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností jako sociální pracovníci, realizují činnosti sociální práce 
vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace osob v hmotné nouzi a k sociálnímu začleňování 
osob v hmotné nouzi v místě jejich skutečného pobytu. Pro výkon sociální práce sociálními 
pracovníky uvedenými v předchozí větě platí obdobně ustanovení zákona o sociálních 
službách upravující činnosti sociální práce ve veřejné správě v oblasti sociálních služeb.“. 
 
  
4.  § 65 zní: 

„§ 65 
 Orgány pomoci v hmotné nouzi, pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností jsou povinny 
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a) bezplatně si vzájemně poskytovat informace a spolupracovat při řešení nepříznivé 
situace osob v hmotné nouzi, 

b) využívat pro řešení hmotné nouze informační systém pomoci v hmotné nouzi.“. 
 

 
5. § 65a se zrušuje. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

Změna zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 
 

Čl. V.  
 

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, 
ve znění zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona 
č. 401/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 
zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb. a zákona 
č. 134/2016 Sb. se mění takto: 

 
 
1. V § 4a odst. 3 větě třetí se text „§ 92 písm. d)“ nahrazuje textem „§ 91d, § 92 a 93a“ a text 

„§ 64 odst. 3“ se nahrazuje textem „§ 64 odst. 4 a § 65“. 
 
2. V § 4a odst. 4 větě třetí se text „§ 93 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 93 a 93a“. 

ČÁST PÁTÁ 
Změna zákona o správních poplatcích 

Čl. VI., 
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 
228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 

zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 
Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 
215/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., 

zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., 109/2006 Sb., 112/2006 Sb., 186/2006 Sb., 
575/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 634/2004 Sb. (část), 
379/2007 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., 261/2007 Sb., 269/2007 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., 

zákona č. 374/2007 Sb., 38/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., 
182/2008 Sb., 189/2008 Sb., 230/2008 Sb., 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 
312/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., 309/2008 Sb., 382/2008 Sb., 
zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 301/2008 

Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 
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301/2009 Sb., 346/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 
227/2009 Sb., 148/2010 Sb., 153/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. (část), 
zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 133/2011 
Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., 255/2011 Sb., 

300/2011 Sb., 308/2011 Sb., 329/2011 Sb., 344/2011 Sb., 349/2011 Sb., 350/2011 Sb., 
357/2011 Sb., 367/2011 Sb., 428/2011 Sb., 458/2011 Sb. (část), 472/2011 Sb., zákona č. 
37/2012 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 19/2012 Sb., 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., 

zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 
Sb., 274/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., 221/2012 Sb., 350/2012 
Sb., 359/2012 Sb., 407/2012 Sb., 428/2012 Sb., 496/2012 Sb., 502/2012 Sb., 503/2012 Sb., 
zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 185/2013 

Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 
458/2011 Sb. (část), 186/2013 Sb., 232/2013 Sb., 257/2013 Sb., 273/2013 Sb., 279/2013 Sb., 

313/2013 Sb., 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 
259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 239/2013 Sb., 187/2014 Sb., 
249/2014 Sb., 257/2014 Sb., 331/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., 

zákona č. 81/2015 Sb., 103/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., 
224/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., 

zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 113/2016 
Sb., 126/2016 Sb., 137/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 

258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., 369/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 
63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona 

č. 229/2016 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., 
199/2017 Sb. 

Příloha Sazebník 

ČÁST I. 

Položka 22 

1. V Položce 22 písm. m) se slova „vzdělávacího programu“ nahrazují slovy 
„kvalifikačního kurzu“ a číslo „1 000“ se nahrazuje číslem „5 000“. 

2. V položce 22 se vkládají nové písmena n) a o), které včetně poznámky pod čarou č. 
26c a 26d znějí: 

„n) Přijetí žádosti o akreditaci kurzu dalšího vzdělání podle zákona o sociálních 
službách26c) 1  Kč 3 000“. 

„o) Přijetí žádosti o změnu akreditace podle zákona o sociálních službách26d) 

 
            Kč 1 000“. 
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 Následující písmena se náležitě posunou.  

-------------------------------  
26c) - § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37 vyhlášky č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 
26d) - § 117a odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

ČÁST ŠESTÁ 
ÚČINNOST 

 
Čl. VII.  

 
 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2018, s výjimkou ustanovení 
 

a) čl. I bodů 118 a 157, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2019,  
b) čl. I bodů 69, 101, 115 a 158, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2020.  
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