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Důvodová zpráva 

1. Obecná část  
 

A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 
Současná právní úprava již neodpovídá potřebám dobré praxe a potřebám subjektů při 
poskytování sociálních služeb, obsahuje některá nadbytečná ustanovení a naopak některá jsou 
chybějící nebo nepřesně definovaná. Je nedostatečně nastaven způsob plánování sociálních 
služeb, vytváření sítě sociálních služeb a potřebám praxe a zajištění systému nedopovídá ani 
zákonný způsob financování. Chybí podrobnější úprava opatření zabývající se řešením ochrany 
lidských práv klientů. Nejsou vyčleněna a zajištěna krizová lůžka v situacích, kdy není možné 
zajistit péči a osoba, která péči a podporu potřebuje je v ohrožení života a zdraví.   

Aktuální právní úprava vede k přílišné administrativní zátěži, což platí i pro oblast příspěvku 
na péči.  

Současná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 
diskriminace. Rovněž není 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). Neobsahuje také žádná ustanovení, která by narušovala právo na 
rovné zacházení a vedla k diskriminaci. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu tohoto zákona je uvedena 
v samostatné části a obsahuje podrobné zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení 
nezbytnosti navrhované právní úpravy.  

 

B. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

 

Cílem změny je optimalizace, stabilizace, zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních 
služeb a služeb  a sociální práce, snížení administrativní zátěže,  prohloubení spolupráce veřejné 
správy a posílení meziresortní spolupráce, což povede k  výraznému zefektivnění a také ke 
zvýšení vstupní a procesní kvality a srozumitelnosti a transparentnosti ve způsobu financování 
plánování systému sociálních služeb, vytváření sítě sociálních služeb a financování. 
V neposlední řadě je i cílem ochrana zranitelných klientů. 
Navrhovaná úprava cílí především na systémové změny v oblasti financování a dostupnosti 
sociálních služeb, dále pak v oblasti kvality sociálních služeb se více zaměřuje na potřeby 
klientů sociálních služeb a prostřednictvím vzniku nových opatření i na jejich větší a efektivní 
ochranu. Novelizace prioritizuje poskytování sociální služeb v přirozeném sociálním prostředí 
a s tím jsou spojeny i systémové změny pro segment neformální péče. Dále pak jsou 
navrhovány systémové změny v oblasti optimalizace postupů k získání oprávnění 
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k poskytování sociálních služeb a v oblasti optimalizace druhů sociálních služeb a základních 
činností sociálních služeb. Podstatnou součástí úpravy je o rozvoj sociální práce ve státní 
správě. 
Záměrem navrhované právní úpravy je, aby nabídka sociálních služeb byla pro občany 
dostatečně srozumitelná, umožnila vyhledávání takové pomoci a podpory, která bude odpovídat 
jejich skutečným potřebám a jejich nepříznivé sociální situaci. 
Je zcela nezbytné, aby byl celý systém sociálních služeb stabilní a predikovatelný. To se nejvíce 
projevuje v oblasti financování sociálních služeb. Návrh upravuje řízené financování, které 
bude více vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné.  
V oblasti příspěvku na péči je cílem návrhu zjednodušit a zefektivnit řízení o tuto dávku, dále 
se navrhuje zavedení valorizačního mechanismu. Navrhovaná úprava v oblasti příspěvku 
na péči nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace, neboť podmínky nároku 
na příspěvek na péči se nemění a nadále jej mohou čerpat za stejných podmínek muži i ženy. 
Návrh zpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy, aby jejich činnost byla co nejvíce přiblížena 
občanům, kteří potřebují pomoc a podporu.  
Novelizace zákona se zaměřuje na snížení administrativní zátěže. Proto je proces registrace 
poskytovatelů sociálních služeb upraven tak, aby byly odstraněny funkční a procesní 
nedostatky, včetně nedostatečné specifikace některých požadavků. Jsou redefinovány zákonné 
požadavky na oblast kvality sociálních služeb, aby poskytovatelé zbytečně nezpracovávali 
nadbytečnou dokumentaci, ale pouze tu, která je ku prospěchu klientů a současně se více 
věnovali přímé práci s klienty.  
Podstatnou součástí návrhu je zacílení na domácí i institucionální péči o osoby v terminálním 
stádiu.  

Návrh rovněž zajistí existenci krizových lůžek pro osoby, v ohrožení života a zdraví, které 
potřebují péči a není možné je zajistit pečující osobou v přirozeném prostředí. 

Odůvodnění dílčích navrhovaných úprav je více rozpracováno v dokumentu Hodnocení dopadů 
regulace (RIA) v části Důvod předložení a cíle. 

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 narušovala právo na 
rovné zacházení a vedla k diskriminaci. 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 
 
Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým 
se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod (Usnesení předsednictva České 
národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv 
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). Návrh zákona respektuje obecné 
zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České 
republiky. 
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D. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

 
Příspěvku na péči upraveného zákonem o sociálních službách se dotýkají zejména tyto 
předpisy EU: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 
o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, 
kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na 
státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu 
jejich státní příslušnosti 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států, o změně nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 
68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 
90/365/EHS a 93/96/EHS. 

Kategorie osob, jejichž nároky vyplývají z výše uvedených předpisů EU, jsou zahrnuty ve výčtu 
oprávněných osob (§ 4 odst. 1 písm. j) zákona o sociálních službách). Navrhovaná právní 
úprava se práv na rovnost nakládání osob chráněných výše uvedenými předpisy nijak nedotýká.  

K oblasti financování sociálních služeb se vztahují zejména tyto předpisy předpisy EU: 
 

• Smlouva o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), zejména její čl. 106 a čl. 107,  
• 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) (dále jen „Rozhodnutí“), 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek 
a o zrušení směrnice 2004/18/ES. 

 
Návrhu zákona se dále dotýkají následující předpisy EU: 

• čl. 45, čl. 49 a čl. 56 SFEU, a 
• čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) ve spojení s čl. 101 SFEU. 

 
Předloženého návrhu se v širších souvislostech dotýkají také následující předpisy EU: 
 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, resp. 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) - které původní směrnici nahradí 25. května 2018, 
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• směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec 
pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, 

• rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu 
výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy. 

 
Čl. I body 8, 31, 32, 35, 48 a 49 návrhu novely zákona o sociálních službách jsou transpoziční 
ve vztahu 

• ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 
o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV (čl. 11 odst. 2, 5 a 7, čl. 18 odst. 2),  

• ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji 
proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 
pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (čl. 18 odst. 
2) a  

• ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou 
se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou 
se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV [čl. 9 odst. 3 písm. a)]. 

(Blíže je uvedeno v rozdílové tabulce). 

 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s uvedenými předpisy EU, ani judikaturou soudních 
orgánů EU a obecnými právními zásadami práva EU.  

 
 

E. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána.  

Navrhovaná právní úprava provádí některá ustanovení Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením, která vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 28. 10. 2009, a na základě 
článku 10 Ústavy se stala po svém vyhlášení dne 12. 2. 2010 součástí právního řádu České 
republiky (č. 10/2010 Sb. m. s.). V případě sociálních služeb se zejména jedná o článek 19, 
který se týká práva na nezávislý způsob života a zapojení klientů do společnosti. V případě 
příspěvku na péči se jedná zejména o článek 28, který se týká práva na přiměřenou životní 
úroveň a sociální ochranu. Navrhovaná právní úprava je jako celek s předmětnou úmluvou plně 
v souladu. 

 
F. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 
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Navrhovaná právní úprava předpokládá dopad jak na státní rozpočet, tak na ostatní veřejné 
rozpočty v několika oblastech. Konkrétní oblasti s vyčíslením finančního dopadu jsou uvedeny 
v dokumentu Hodnocení dopadů regulace (RIA) v části 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů.  

Navrhovaná právní úprava předpokládá sociální dopady, a to prostřednictvím zvyšování kvality 
poskytování sociálních služeb. Navrhovaná právní úprava v mnoha oblastech lépe cílí na 
ochranu práv a lidské důstojnosti klientů sociálních služeb. Novela bude mít pozitivní dopady 
na příjemce příspěvku na péči. Detailněji jsou sociální dopady popsány v dokumentu RIA. 

Návrh novely nemá dopady na životní prostředí. 

 
G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 
 
Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady. 
Návrh nemění dosavadní praxi v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů. Navrhovaná 
právní úprava je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Při získávání a uchovávání 
osobních údajů a přístupu k nim bude postupováno zcela v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů. Oprávnění subjektu údajů podle zákona o ochraně osobních údajů nebudou 
dotčena. Z navrhované právní úpravy neplynou nepříznivé důsledky pro ochranu soukromí 
a osobních údajů. 

Dále je uvedena podrobnější specifikace u jednotlivých oblastí úpravy zákona.  

Registrace sociálních služeb 

Návrh nezakládá nové zpracování osobních údajů. Z hlediska zpracování osobních údajů 
v oblasti registrace sociálních služeb je relevantní ustanovení § 79 odst. 1 písm. b) zákona 
o sociálních službách - odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo 
poskytovat sociální služby, § 79 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona o sociálních službách – tj. 
bezúhonnost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby a § 79 odst. 
1 písm. c) bod 2 zákona o sociálních službách – tj. bezúhonnost právnické osoby, která bude 
poskytovat sociální služby. Tato ustanovení jsou obsažena již v současné právní úpravě. 
Náležitosti podmínek registrace jsou součástí písemné dokumentace, tedy registračního spisu 
vedeného k registraci služby. Jedná se o údaje, které jsou evidovány již podle současné právní 
úpravy. Uchování údajů je v souladu s dobou trvání registračního spisu a je v souladu 
s archivním a spisovým řádem. Vedená evidence nemá mít vliv na ochranu osobních údajů, ve 
smyslu jejich zneužití třetí osobou, neboť již v současné době je registrující orgán povinen dané 
údaje zabezpečit. Cílem vedení evidence je posouzení naplnění podmínek pro získání oprávnění 
k poskytování sociálních služeb ze strany žadatele při podání žádosti a poskytovatele sociálních 
služeb v době po získání tohoto oprávnění. Evidence slouží i jako podklad pro kontrolní činnost 
registrujícího orgánu při kontrole poskytování sociálních služeb. Zpracovaná osobní data 
nejsou veřejně dostupná, evidence je interním materiálem registrujícího orgánu. K evidenci má 
přístup pouze oprávněná úřední osoba, tedy pracovník, který zpracovává registraci a vede 
registrační spis. Tyto údaje jsou kryty povinností mlčenlivosti podle § 100 zákona o sociálních 
službách, která platí jak pro poskytovatele a jejich zaměstnance, tak pro pracovníky krajů a 
krajských úřadů.  
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Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb 

Z hlediska kvality sociálních služeb je v 88 navržena nová formulace povinností poskytovatelů 
sociálních služeb. Pouze níže uvedení povinnosti lze hodnotit ve vztahu ke zpracování osobních 
údajů.  
Podle § 88 písm. d) se rozšiřuje vedení evidence poskytovatele v tomto znění: „vést evidenci 
žádostí o sociální službu včetně data přijetí žádosti a identifikaci žadatele v případě, kdy není 
poskytována služba anonymně, evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohla být 
uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 včetně 
důvodu a termínu jejich odmítnutí, evidenci osob se kterými byla smlouva uzavřena včetně data 
uzavření a ukončení smlouvy; tato evidence je vedena v registru a tyto údaje do registru zapisují 
poskytovatelé, a to minimálně jednou měsíčně“. Údaje budou vedeny v registru poskytovatelů 
sociálních služeb, bude zajištěna jejich ochrana a řádné zpracování. Cílem je skutečná znalost 
prostředí sociálních služeb, efektivní plánování a zajištění sociálních služeb. 

Jedná se o povinnost § 88 písm. i) – „poskytovatel je povinen písemně zpracovat vnitřní 
pravidla pro jednání o poskytování sociálních služeb a pro uzavření smlouvy o poskytování 
sociální služby podle těchto pravidel postupovat“. Povinnost požaduje zpracování pravidel pro 
jednání o sociální službě, kdy poskytovatel informuje o sociální službě a možnostech, které 
může služba nabídnout a poskytuje informace, které jsou podstatné pro uzavření smlouvy. 
Specifikace povinnosti bude upravena v prováděcím právním předpise, který obsahuje i to, že 
z tohoto jednání se zpracovává záznam jako důkaz o provedeném jednání a současně slouží 
jako podklad pro případné další poskytování sociální služby. Záznam se bude ukládat podle 
poskytovatelem stanovené lhůty – specifikace je součástí kritérií standardů kvality sociálních 
služeb v části standardu „Dokumentace“, případně podle dalších závazků poskytovatele (např. 
zaváže se v souvislosti s udělením dotace k poskytování sociální služby uchovávat doklady 
o činnosti na smlouvou stanovené období). Jedná se o upřesnění současné úpravy. Z hlediska 
zákonné povinnosti se nejedná o nová zpracování. 

Dále se jedná o povinnost § 88 písm. e) - upravuje se individuální záznam o průběhu 
s hodnocení v části individuálního plánování. V tomto případě se jedná o povinnost, která 
upravuje plánování a hodnocení průběhu poskytování sociální služby. Tato povinnosti je 
i v současnosti součástí zákona, nedochází k věcné, ale jen formulační změně. 
 
Působnost orgánů veřejné správy v oblasti sociálních služeb 
Nově se upravuje působnost pověřeného obecního úřadu. K informacím o klientech mají 
přístup pouze sociální pracovníci - aplikace standardizovaného záznamu je vždy na osobní 
heslo, oprávnění využívat k sociální práci data o klientech vyplývají ze samotného zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V neposlední řadě mají všichni pracovníci podle § 100 
povinnost mlčenlivosti. 
 
Nucená správa 
Ministerstvo práce a sociálních věcí může rozhodnout o zavedení nucené správy.  
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Řízení o zavedení nucené správy lze zahájit vydáním rozhodnutí o zavedení nucené správy. 
Rozhodnutí je vykonatelné dnem doručení poskytovateli. Proti rozhodnutí lze podat rozklad, 
který nemá odkladný účinek.   
 
Rozhodnutí o zavedení nucené správy a ukončení nucené správy zapíše ministerstvo do registru 
a podá návrh na zápis a výmaz do veřejného rejstříku příslušného správce tohoto rejstříku. 
 
V případě, že cílem nucené správy je snížení kapacity nebo zrušení sociální služby, informuje 
o této skutečnosti ministerstvo krajský úřad, který rozhodl o registraci. Krajský úřad je podle § 
93 písm. a) povinen ve spolupráci s nuceným správcem zajistit poskytnutí sociálních služeb 
osobám, kterých se tato situace týká.     
Nucený správce je zaměstnancem ministerstva, je tedy vázán mlčenlivostí podle § 100 zákona.  
V průběhu nucené správy je možné přizvat si další osoby, kterým jsou sdělovány informace 
související s nucenou správou. Tyto osoby jsou vázané mlčenlivostí podle § 100 zákona. Je 
možné je přizvat pouze s předchozím písemným souhlasem ministerstva.  
 
Příspěvek na péči 
Žádným z navrhovaných opatření nedochází ke změně principiální konstrukce příspěvku 
na péči, ani jeho podmínek poskytování, opatření se zaměřují na procesu a řízení. Všichni 
pracovníci, kteří se podílejí na procesu řízení, mají podle § 100 povinnost mlčenlivosti. 
 
 

H. Zhodnocení korupčních rizik 
 
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. 

V oblasti financování sociálních služeb lze předpokládat snížení korupčních rizik - výběr 
poskytovatelů financovaných z veřejných prostředků by měl probíhat formou soutěže zařazení 
do sítě sociálních služeb a zároveň dochází ke stanovení hlavních podmínek pro způsob výběru 
poskytovatelů. Při soutěži o nejvhodnější nabídku bude povinné zajistit dodržení zásad 
transparentnosti, nediskriminace, přiměřenosti a zpětné přezkoumatelnosti těchto podmínek 
a povinně přistupovat ke všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, 
jednotně. 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné zásadní dopady na bezpečnost a obranu 
státu.  
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2. Zvláštní část 
 

K čl. I (změna zákona o sociálních službách) 

K bodu 1 a 2 

Zákon o sociálních službách upravuje předpoklady pro výkon činností sociální práce sociálního 
pracovníka ve veřejné zprávě (úřady práce, krajské a obecní úřady) a pro výkon povolání 
sociálního pracovníka pro oblast sociálních služeb, a také pro další oblasti vyjmenované v § 1 
odst. 2 zákona.  

Ve výčtu těchto oblastí, ve kterých působí sociální pracovníci, a na něž se vztahuje úprava 
odborné způsobilosti, nejsou výslovně uvedeni sociální pracovníci působící v ostatních 
oblastech veřejné správy (zdravotnictví, vězeňství, školství atp.), proto se z důvodu zamezení 
výkladových nejasností, které byly v praxi zaznamenány, navrhuje sociální pracovníky 
působící v jednotlivých oblastech v zákoně výslovně uvést. 

Specifickou a velmi početnou skupinou jsou sociální pracovníci působící v oblasti veřejné 
správy při zajišťování sociální práce zejména na obecních úřadech jako zvláštní oblasti, a proto 
je nutné uvést nově, i tyto sociální pracovníky v samostatné části. Jedná se zejména o sociální 
pracovníky působící na obecních a krajských úřadech tedy ve veřejné správě.  

Navrhovaným doplněním budou zároveň vymezeny oblasti působnosti, což dále zamezí 
nesrovnalostem, které vznikají při výkonu činností sociální práce v praxi. Zároveň budou mít 
občané jasný přehled o působnosti jednotlivých sociálních pracovníků. 

Analogicky se doplňuje odstavec 2 o již zavedený termín. 

K bodu 3 

Do základních zásad zákona se doplňuje princip subsidiarity, kdy by podpora a pomoc osobám 
měla být zajišťována nejprve takovými službami, které pobytovým službám předchází, a 
následně až případně pobytovými sociálními službami. Na absenci principu subsidiarity 
v legislativní úpravě sociálních služeb je neustále upozorňováno ze strany institucí Evropské 
unie, vládních výborů i neziskového sektoru. V návaznosti na koncept nepříznivé sociální 
situace a také nezbytnost aplikace skutečnosti, že sociální služby by měly vedle rodiny jako 
první zajišťovat, pokud to lze, podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí klienta 
sociální služby. Také v souvislosti s probíhajícím procesem transformace a deinstitucionalizace 
sociálních služeb by pobytová sociální služba měla být až posledním řešením. Důraz je kladen 
na přednostní poskytnutí pomoci v přirozeném sociálním prostředí. 

Navrhuje se také sjednotit návrh úpravy a výčet všech subjektů poskytujících bezplatné právní 
poradenství včetně uvedení způsobu jakým je rozsah a forma pomoci poskytována. To 
znamená, že jsou v zákoně i ostatní subjekty uvedené tímto zákonem, neboť i sociální 
pracovníci obecních a krajských úřadů poskytují bezplatné základní poradenství. 

K bodu 4 

Navrhuje se upravit pojem střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který se bude 
zaměřovat na definování rozvojové sítě sociálních služeb, která nebude financována z dotace 
kap. 313 – MPSV. 
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Je žádoucí změnit dobu, na kterou je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb sociálních 
služeb zpracováván, neboť v praxi se ukazuje, že celý plánovací proces předcházející přípravě 
plánu a jeho schválení je celkově časově velmi náročný. Kromě toho je nutné vzít v potaz 
skutečnost, že relativně brzy po dokončení jednoho tříletého plánu je zapotřebí zahájit činnosti 
pro vytvoření následujícího. Prodloužením doby platnosti plánu by bylo možné jednak 
obsáhnout delší časový úsek (zásadní vize a cíle plánu se obvykle v průběhu tohoto období 
nemění, přičemž konkrétnější opatření a reagování na současné situace lze zachytit v akčních 
plánech), jednak věnovat více času jednotlivým akčním plánům a zejména naplňování 
samotného střednědobého plánu. 

K bodu 5 a 6 

Na základě změn financování sociálních služeb a přesunu některých činností do přenesené 
působnosti výkonu státní správy se navrhuje nově upravit pojmy a druhy sítí sociálních služeb, 
které sestavuje MPSV a kraje.  

Do ustanovení § 3 se rovněž zavádějí nové pojmy, které dosud nejsou v zákoně definovány, a 
to cílová skupina pečující osoba. Pečující osobou se rozumí osoba blízká, která poskytuje 
pomoc osobě, jíž byl přiznán příspěvek na péči ve II., III., nebo IV. stupni závislosti, nebo na 
základě pobírání dávky nemocenského pojištění dlouhodobé ošetřovné. Tato cílová skupina 
nyní nemá oporu v zákoně. Novela přináší zásadní změnu v oblasti neformální péče, kdy 
pečující osoby obdrží podporu od sociálních služeb a to ve formě rad, nácviků i pomoci. 
Pečující se tak stanou samostatnou cílovou skupinou sociálních služeb. 

K bodům 7 až 9 

Legislativně-technická úprava v návaznosti na úpravy v oblasti vymezení sociálních služeb. 

K bodu 10 
 
Úprava vyplývá z požadavků z praxe, neboť některé dětské domovy měly problém s přijímáním 
a účtováním dávky příspěvek na péči. 
 
K bodu 11 
 
Zavádí se valorizační mechanismus pro účely příspěvku na péči. Vláda bude moci částky 
příspěvku na péči zvýšit nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s 
přihlédnutím k vývoji minimální mzdy, mzdové úrovně a životních nákladů. Toto opatření 
reaguje rovněž na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 416 z 24. 
schůze ze dne 7. 12. 2018.  
 
Zavedení valorizačního mechanismu je vždy podmíněno nalezením racionální valorizační 
veličiny, která má logický vztah k dávkám, v tomto případě k účelu příspěvku na péči. Tato 
veličina musí být vyčíslitelná, sledovaná v delší časové řadě a musí pocházet ze spolehlivého 
zdroje dat. Vzhledem k heterogenitě příjemců příspěvku na péči (věk, zdravotní stav, socio-
ekonomická situace, způsob zajištění péče apod.) se ukázalo, že nalézt jednoznačně vyhovující 
veličinu pro řádově 358 000 osob je obtížné. Byť řada jednotlivých veličin má určitý vztah k 
příspěvku na péči vztah k jednotlivým osobám (skupinám osob) má rozdílný. Proto byl vybrán 
komplexnější přístup, stejný jako je navrhován pro valorizaci příspěvku na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Tento způsob umožní 
reagovat na zásadnější změny daných veličin a nepovede k neefektivnímu měnění částek 
příspěvku v řádu desítek korun. Výhodou změny částek příspěvku na péči nařízením vlády je, 
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že umožní pružněji reagovat na změny veličin, které mají být brány v potaz. Nařízení vlády 
zajišťuje shodu na vládní úrovni nad zvýšením a na jednotlivých částkách, bude tedy možné 
zohlednit předpokládané náklady státního rozpočtu. 
 
K bodu 12 
 
Úprava reaguje na požadavky praxe, kdy docházelo k problematickým situacím v případech, 
kdy nestihlo být rozhodnutí vydáno v témže měsíci, ve kterém nastaly skutečnosti rozhodné pro 
snížení dávky z důvodu změny poskytovatele péče. 
 
K bodu 13 
 
Zjednodušení řízení v případech, kdy nárok na zvýšení příspěvku na péči zaniká dosažením 
zletilosti. 
 
K bodu 14 
 
Legislativně-technická úprava v návaznosti na úpravy v oblasti vymezení sociálních služeb. 
 
K bodu 15 

Úprava je výsledkem požadavků z praxe (Úřad práce ČR) za účelem vymezení subjektů, které 
mohou být zvláštními příjemci příspěvku na péči, a v souvislosti s ustanovením § 20 odst. 3 o 
souhlasu fyzické osoby s ustanovením zvláštního příjemce se pro snazší aplikaci do praxe 
celého ustanovení § 20 zavádí toto zpřesnění. 

K bodu 16 

Výslovně se v zákoně stanovuje povinnost příjemce příspěvku podrobit se kontrole využívání 
příspěvku na péči. 

K bodu 17 

Legislativně-technická úprava v návaznosti na sloučení zrušení domovů pro osoby se 
zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem do jednoho 
zařízení pod názvem domov sociální péče. 

Úprava oznamovací povinnosti u vyjmenovaných poskytovatelů péče v případech, kdy je péče 
poskytována osobám, kterým náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) a IV (úplná 
závislost). 

K bodu 18 

Upraveno na základě poznatků z praxe učiněných správním orgánem Úřadem práce ČR, cílem 
je zjednodušení administrace srážek přeplatku příspěvku na péči a to jak pro správní orgán, tak 
ve výsledku ulehčení též příjemci, tj. oprávněné osobě s jeho vracením. 

Úřad práce České republik má možnost v ojedinělých a mimořádných situacích upustit od 
vymáhání přeplatku, a to do 20 000 Kč. Nad 20 000 Kč musí získat souhlas MPSV. MPSV má 
v této věci zřízenou komisi, která řeší, zda souhlas bude či nebude udělen. Úřad práce České 
republiky pak vydává rozhodnutí, zda upustil či neupustil od vymáhání přeplatku. V praxi 
nastávají problémy, že proti takovému rozhodnutí se v současné době lze odvolat, avšak když 
je vydáno rozhodnutí v souladu již se stanoviskem MPSV, je nelogické, aby se osoba opět 
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odvolala k MPSV. Institut upuštění od vymáhání přeplatku je zcela výjimečný a mimořádný a 
není důvod, aby v tomto institutu byl ještě umožněn opravný prostředek. Přeplatek na dávce je 
již jednou rozhodnutím určen a než nabyde právní moci, může se vždy proti tomu oprávněná 
osoba odvolat.  Obdobná úprava se navrhuje v novele zákona o pomoci v hmotné nouzi, kde je 
tento institut rovněž zakotven. 

K bodu 19 

Do ustanovení upravujícího řízení o příspěvku se doplňují odlehčovací pobytové služby. Stejný 
princip jako v ostatních výše uvedených novelizačních bodech s cílem sjednocení přístupu k 
subjektům poskytujícím pomoc, podporu a péči v pobytových službách sociální péče. Rovněž 
se navrhuje doplnit o legislativně-technickou úpravu v souvislosti se sloučením některých 
druhů sociálních služeb. 
 

K bodu 20 

Podle § 49 odst. 1 občanského zákoníku může zletilého, kterému brání duševní porucha 
samostatně právně jednat a který nemá jiného zástupce, zastupovat jeho potomek, předek, 
sourozenec, manžel nebo partner, popřípadě osoba, která se zastoupeným žila před vznikem 
zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky. Ke vzniku zastoupení se vyžaduje 
schválení soudu. Ač z výkladu občanského zákoníku vyplývá, že zastupující člen domácnosti 
má možnost podat za oprávněnou osobu žádost o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi, státní 
sociální podpory a sociálního zabezpečení, je vhodné upravit přímo v zákoně o sociálních 
službách možnost zastupování oprávněné osoby v řízení o příspěvku na péči členem domácnosti 
v případech, kdy bylo o takovéto formě zastoupení soudem rozhodnuto. 
 
K bodu 21 

Pro případy, kdy má být příspěvek na péči vyplácen na účet, se navrhuje, aby žadatel 
o příspěvek uváděl i označení majitele účtu. Jedná se o opatření, které napomůže kontrole 
využívání příspěvku a je také opatřením proti nelegálnímu poskytování sociálních služeb. 
Informace o majiteli účtu, na který má být příspěvek zasílán, zajistí funkčnější identifikaci 
a posouzení, zda má příjemce příspěvku na péči smluvně zajištěnu péči a podporu v souladu se 
zákonem o sociálních službách, tedy zda se opravdu jedná o poskytování sociálních služeb nebo 
o formu činnosti bez oprávnění, tj. nelegální poskytování.  

K bodu 22 

Navrhuje se blíže specifikovat obsah sociálního šetření pro účely řízení o příspěvku na péči. 
Účelem této úpravy je zpřesnění procesu, při kterém se prostřednictvím jedné z metod sociální 
práce (sociálního šetření) zjišťují skutečnosti mající vliv na následné posouzení dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu.  
 
K bodu 23 

Účelem návrhu je přispět ke zkrácení celkové doby správního řízení o příspěvku na péči. 
Krajské pobočky Úřadu práce České republiky musí v krátké lhůtě začít zjišťovat schopnosti 
samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí, sbírat informace o její aktuální 
situaci, přirozeném sociálním prostředí, zdrojích pomoci a podpory, využívat sdělení osoby 
samotné a dalších zdrojů informací, tj. zahájit sociální šetření. Současně s tím mohou okresní 
správy sociálního zabezpečení dříve zahájit proces posouzení zdravotního stavu osoby, neboť 
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budou dříve disponovat žádostí o příspěvek na péči (na rozdíl od současného stavu bez 
písemného záznamu o sociálním šetření) a umožní se jim dřívější zajišťování zdravotnické 
dokumentace od poskytovatelů zdravotních služeb. I nadále sociální pracovník o provedeném 
sociálním šetření vyhotovuje písemný záznam, který na požádání předkládá posuzované osobě; 
tento záznam bezodkladně zasílá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Po obdržení 
písemného záznamu tak může mít příslušná okresní zpráva sociálního zabezpečení k dispozici 
všechny podklady (§ 25 odst. 3 zákona o sociálních službách) a může tak provést jejich 
komplexní vyhodnocení – posoudit stupeň závislosti, a to na rozdíl od současného stavu, kdy 
teprve po obdržení žádosti o posudek společně s písemným záznamem o sociálním šetření 
teprve zahajuje shromažďování zdravotnické dokumentace. 
 
I nadále platí, že při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního 
zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem 
zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků 
funkčních vyšetření a z výsledků vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.   
 

K bodu 24 

S ohledem na jednotnost a přehlednost při posuzování se navrhuje v odstavci 3 doplnit formu 
posuzování stupně závislosti osob. 

K bodu 25 

Jde o legislativně technickou úpravu reagující na zákon č. 313/2013 Sb., tj. na zrušení 
víceúčelového využití posudku o zdravotním stavu, která nebyla uvedeným zákonem 
provedena.   
 

K bodu 26 

Navrhuje se přerušovat řízení o příspěvek na péči pouze u těch osob, u kterých nebylo do přijetí 
k hospitalizaci započato sociální šetření. Navrhovaná změna je ve prospěch žadatelů 
o příspěvek na péči, neboť současná právní úprava předpokládá přerušení řízení v případě, kdy 
sociální šetření nebylo provedeno, tedy nebylo skončeno.  Návrh změny § 26 zákona 
o sociálních službách reaguje na navrhované změny procesu provádění sociálního šetření. 
Vlivem navrhované úpravy § 25 zákona o sociálních službách bude mít krajská pobočka Úřadu 
práce České republiky v brzké lhůtě po zahájení řízení o příspěvek na péči základní soubor 
informací, které mají vliv na posouzení stupně závislosti, který může dále rozšiřovat a pracovat 
s ním. Další skutečnosti budou získávány a ověřovány v dalším průběhu sociálního šetření, tyto 
mohou být získávány a ověřovány od osoby v i době její hospitalizace nebo od jiných zdrojů.  
 

K bodu 27 

Ustanovení § 26a stanoví případy, kdy výplatu příspěvku lze zastavit bez správního řízení, 
zkráceným postupem. Toto ustanovení se navrhuje doplnit i o postup podle § 12 odst. 4, podle 
kterého se výplata zvýšení příspěvku zastaví, jestliže příjemce příspěvku neprokáže ve 
stanovené lhůtě příjmy rozhodné pro nárok na toto zvýšení příspěvku. Jedná se o jednoznačně 
vymezenou situaci, kdy vedení správního řízení není nutné. Příjemce příspěvku má možnost 
podat proti zastavení výplaty příspěvku námitky, o kterých je pak rozhodnuto v řádném 
správním řízení. Obdobná úprava se navrhuje i v souvislosti s dvojí výší příspěvku na péči ve 

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



57 
 

stupni III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) pro případy změny výše příspěvku z důvodu 
započetí nebo ukončení poskytování pobytových sociálních služeb. 

K bodu 28 

Úprava za účelem snížení administrativního zatížení krajských poboček Úřadu práce ČR. 

K bodům 29 a 30 

Legislativně technické úpravy.  

K bodu 31 

V § 32 se mezi služby sociální péče a služby sociální prevence doplňuje oblast služeb sociální 
podpory, které obsahují sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám 
blízkým. 

K bodu 32 

Zavádí se nová sociální služba komunitního charakteru. V zákoně o sociálních službách je 
potřeba definovat sociální služby komunitního charakteru vzhledem k tomu, že se v řadě 
strategických dokumentů na tyto služby odvoláváme (jinak také komunitní služby, služby 
poskytované v přirozeném prostředí apod.). Definice je stanovena bez ohledu na druh 
registrované sociální služby a bez ohledu na formu. 

 

K bodu 33 

V oblasti druhů sociálních služeb dojde k zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních 
služeb, např. sloučením pobytových sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy 
se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením. Dále také k odstranění 
duplicit v systému zajištění sociálních služeb, např. sloučením denního stacionáře a centra 
denních služeb. 

K bodu 34 

Současně se v souvislosti úpravou zařízení sociálních služeb doplňují nové základní činnosti 
při poskytování sociálních služeb s tím, že některé jsou poskytovány pouze pečujícím osobám. 

K bodu 35 

Legislativně technické úpravy.  

K bodu 36 

Navrhuje se doplnit odborné sociální poradenství o manželské a rodinné poradenství. 

K bodu 37 a 38 

Sloučení pečovatelské služby a osobní asistence do nového druhu sociální služby s názvem 
Asistenční a pečovatelská služba. Praxe poskytování sociální služeb ukázala, že současné 
oddělení těchto služeb je bariérou pro poskytování sociálních služeb klientům, ve skutečnosti 
se služby překrývají a není tudíž nezbytné zákonu udržovat dva samostatné druhy. Dále se 
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služba doplňuje o cílovou skupinu osoby pečující. Služba se bude poskytovat ve středisku 
asistenčních a pečovatelských služeb. 

K bodu 39 a 40 

Odlehčovací služby jsou nově poskytovány pouze v pobytové formě. Doplňuje se maximální 
doba jejich poskytování v kalendářním roce a rovněž základní činnost pro osoby pečující 
spočívající v nácviku dovedností pro zvládání péče o osoby závislé na jejich pomoci. 

K bodům 41 a 42 

Sloučení centra denních služeb § 45 a denního stacionáře § 46. Po sloučení bude služba využívat 
název denní stacionář § 46. Cílem je zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb a 
odstranění duplicit. 

K bodům 43 až 45 

Navrhuje se sjednocení sociálních služeb týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením. V současnosti praxe 
poskytování sociálních služeb tyto druhy zásadně neodděluje, v domovech pro seniory jsou 
klienti, kteří již spadají do cílové skupiny zvláštního režimu a naopak.  Jedním z dalších cílů 
tohoto opatření je snížení administrativní zátěže, neboť nyní jsou třeba dvě registrace, po změně 
bude na oba druhy domovů dostačující jen jedna. Dalším cílem je odstranit z názvu služby slova 
„zvláštní režim“, který je segregující a stigmatizační. Nově proto bude upravena pouze jedna 
služba „domov sociální péče“, která bude určena pro širokou cílovou skupinu osob, kterou si 
poskytovatel specifikuje při registraci. Podle registrovaného okruhu osob pak bude nastaven i 
režim daného zařízení. Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit 
v systému zajištění sociální služeb. Realizace plánovaných priorit by měla přispět k 
postupnému snížení administrativní zátěže poskytovatelů sociálních služeb. 

K bodu 46 

Doplnění zákona o definování služeb sociální podpory. Zařazují se nově do dílu 4. Tento druh 
služeb vzniká pro nové sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám 
blízkým. Tato reflexe novely zákona o zdravotních službách, kde byl definován hospic, resp. 
zdravotní část hospice; sociální složku péče o osobu v terminálním stadiu reflektuje  MPSV, v 
základních činnostech služby se objevuje pastorační a duchovní péče, v ostatních základních 
činnostech analogie se stávajícími péčovými službami. 

K bodu 47 a 48 

Mění se dosavadní název služby pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé  osoby, aby 
lépe odpovídal potřebám klientů a skutečně poskytovaným službám. Ze stejného důvodu je 
měněna i definice služby. 

K bodům 49 a 50 
 
Úprava znění zákona a doplnění základních činností vychází z potřeb v terénu. Rozšiřuje se 
okruh základních činností podle cílové skupiny, na kterou se poskytovatel sociální služeb bude 
chtít zaměřit. Tyto nové činnosti budou pro osoby v nepříznivé sociální životní situaci, které 
jsou bez domova a zároveň mají indikovaný klid na lůžku a potřebu zdravotní péče z důvodu 
doléčení a osobám s látkovou či nelátkovou závislosti jsou určeny výhradně nové základní 
činnosti v odst. 2 písmena d) až h). 
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K bodu 51 

Doplňuje se odkaz týkající se nezaopatřených dětí v domovech na půl cesty, kdy se postupuje 
stejně jako u dětí v domovech sociální péče. 

K bodům 52 až 55 

U uvedených sociálních služeb se doplňuje nová základní činnost spočívající v poskytnutí nebo 
zprostředkování potravinové a materiální pomoci.  

Navrhuje se rovněž vypustit, že služba terénní programy je určena „problémové“ skupině osob 
– jedná se o stigmatizující označení. Dále se upravuje výčet základních činností této služby. 
Mezi základní činnosti poskytované v rámci sociální služby terénní programy se doplňuje nová 
základní činnost „depistážní činnost“.  

K bodu 56 

Vzhledem ke změně označení dosavadní tlumočnické služby na tlumočení a zprostředkování 
komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé osoby je změněno i ustanovení 
týkající se úhrad za poskytování sociálních služeb. 

Úprava zahrne pobytovou formu odlehčovacích služeb mezi skupinu služeb domovy, kde se 
hradí péče ve výši poskytnutého příspěvku na péči. Pobytová forma odlehčovacích služeb s 
totiž z hlediska poskytované péče a čerpání příspěvku na péči chová tak, že nedosahuje sice 
zcela kvalitativně či rozsahem domovu pro (např. seniory) avšak úhradou je daleko před osobní 
asistencí, která u osoby ve stupni závislosti IV je schopna účtovat úkony péče ve výši 40 tis. 
Kč měsíčně. 

Doplňuje se koeficient režijních nákladů pro sociální služby poskytované bez úhrady. 

K bodům 57 až 60 a 62 

V návaznosti na spojení sociálních služeb domovy pro seniory, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pod název domovy sociální péče se 
upravuje i ustanovení týkající se úhrad za poskytování sociálních služeb.  

Po převzetí dítěte do pobytové služby již nebude nutno, aby vždy ve správním rozhodování 
stanovoval výši úhrady obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu 
dítěte, ale přednost bude mít smlouva o úhradě, k jejímuž uzavření poskytovatel služby rodiče 
zpravidla vyzve. Teprve tehdy, pokud dohoda o úhradě nebo její výši nebude možná, bude moci 
být zahájeno správní řízení o stanovení úhrady způsobem, dosud uplatňovaným v případě 
výkonu ústavní výchovy nebo dalších opatřeních soudu v domovech pro osoby se zdravotním 
postižením. Takový způsob stanovení úhrady více odpovídá pojetí sociálních služeb a současně 
se jím vychází vstříc opakovaně vznášeným požadavků obecních úřad na změnu způsobu 
stanovování úhrady v případě soudně stanovených pobytů, které obce považují za zatěžující. 

Stávající úprava se současně doplňuje o povinnost poskytovatele vyúčtovat úhrady. V případě 
dosavadních domovů pro osoby se zdravotním postižením tato povinnost ve vztahu 
k vyúčtování úhrady pobytu nezletilých dětí svěřených do zařízení soudem chybí. Je naopak 
součástí stávající úpravy úhrady za pobyt dětí v zařízeních vyžadujících okamžitou pomoc. 
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původní právní úprava rovněž neumožňovala provést z důvodu změny poměrů nové řízení a 
změnit rozhodnutí o stanovení úhrady nebo její výše. Tato možnost se navrhuje zakotvit. 

 
K bodu 61 
 
Úprava úhrady za péči nezaopatřenému dítěti při poskytování pobytových služeb. 
 
K bodu 64 
Legislativně technická úprava v návaznosti na sloučení asistenční a pečovatelské služby. 
 
K bodu 63 a 67 
 
V zákoně se přesně vymezuje způsob úhrady služeb poskytovaných v chráněném bydlení. 
 
K bodu 66 a 68 
 
V souvislosti se zákonem o registrovaném partnerství a respektováním práv LGBT menšiny se 
pečovatelská služba se tak bude poskytovat bez úhrady i partnerům či partnerkám po osobách 
uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let. 
Vzhledem k tomu, že odbojářů výrazně ubývá a postupně začínají dosahovat důchodového věku 
i novodobí váleční veteráni, je třeba začít řešit také otázku podpory a pomoci těmto osobám. 
 
K bodu 65 
 

Pečovatelská služba poskytuje pomoc rodinám s dětmi v situaci, kdy je obtížné skloubit péči o 
domácnost a péči o trojčata nebo vícerčata. 

V současné době má pečovatelská služba pouze pomoci zvládat práce v domácnosti rodinám, 
ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí opakovaně eviduje případy, kdy se narodí dvojčata a další dítě (děti) v 
rozmezí dvou až tří let opakovaně. Rodiny s těmito dětmi v současné době nemají právní nárok 
na pečovatelskou službu podle § 75 odst. 2 písm. a) bez úhrady nákladů za poskytování 
základních činností (s výjimkou nákladů na stravování). 

 
K bodu 69 
Navrhuje se změna místní příslušnosti registrujícího orgánu, který rozhoduje o oprávnění 
k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci). Podle současné právní úpravy 
rozhoduje o registraci poskytovatele sociálních služeb krajský úřad příslušný podle místa 
trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, které žádají 
o registraci. Pro udělení oprávnění k poskytování sociálních služeb je nutné splnit zákonem 
stanovené náležitosti, nicméně jednotlivé registrační podmínky nejsou ve všech krajích u všech 
poskytovatelů sociálních služeb posuzovány stejným způsobem (výjimkou není ani změna sídla 
organizace za účelem vyřídit si v jiném kraji oprávnění k poskytování služeb v jiném kraji). Je 
proto navrhováno stanovit místní příslušnost registrujícího orgánu takto: krajský úřad, v jehož 
správním obvodu je provozováno zařízení sociálních služeb či kontaktní místo sociální služby. 
Vzhledem k tomu, že by tato úprava mohla být pro některé sociální služby poskytované terénní 
formou likvidační (poskytovatelé by z důvodu rozsáhlé administrace spojené s registrací nebyli 

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



61 
 

dostatečně motivováni registrovat i odlehlá místa s malým počtem uživatelů), úprava se týká 
pouze sociálních služeb poskytovaných ambulantní či pobytovou formou, u terénních služeb o 
registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické 
osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční 
právnické osoby na území České republiky. 
 
K bodu 70 
Úprava podmínek registrace vychází především z poznatků z praxe. 
Upřesňují se některé údaje, který je žadatel o registraci povinen v žádosti o vydání rozhodnutí 
o registraci doložit. 
Podle předchozího znění zákona o sociálních službách bylo jednou z podmínek registrace 
zajištění hygienických podmínek, byli-li sociální služby poskytovány v zařízení sociálních 
služeb. Registrující orgán však nebyl způsobilý posuzovat splnění hygienických podmínek. 
Kompetenci k tomu měly orgány ochrany veřejného zdraví, které postupují na základě § 15 
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož poskytovatel zdravotních služeb nebo osoba 
provozující ústav sociální péče (zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů) nebo ústav sociální péče státu (dále jen „osoba poskytující péči“) jsou 
povinny činit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření 
nemocničních nákaz. Nemocniční nákazou je nákaza vnitřního (endogenního) nebo vnějšího 
(exogenního) původu, která vznikla v příčinné souvislosti s pobytem nebo výkony prováděnými 
ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče v příslušné inkubační době. 
Pro účely registrace proto nově postačuje doložení schválení orgánem ochrany veřejného 
zdraví. 
Dále dochází ke sjednocení posuzování materiálních a technických podmínek odpovídajících 
druhu poskytované sociální služby. Od roku 2007 není jasně definováno, předložením jakého 
dokladu je podmínka registrace považována za splněnou. V rozhodování registrujících orgánů 
v jednotlivých krajích jsou proto neodůvodněné rozdíly a je tak narušena zásada legitimního 
očekávání. Zpřesněním dojde k sjednocení praxe při posuzování žádostí o registraci a současně 
bude dosaženo větší právní jistoty. 
Jedním z cílů novely zákona byla konkretizace podmínek pro registraci v oblasti personálního 
zajištění, aby došlo k naplnění základních zásad zákona, které obsahuje současný § 2 zákona o 
sociálních službách. Daný návrh vycházel z požadavků praxe, statistických výstupů na základě 
dat zhodnocených z jednotlivých vykazovacích systémů Ministerstva práce a sociálních věcí, 
ale také z analýz situace ve vybraných zařízeních, např. v rámci projektů Inovace systému 
kvality sociálních služeb a Transformace sociálních služeb.  
Cílem zavedení personálního standardu tedy bylo nastavení určitých parametrů sociální služby 
tak, aby byla zajištěna provozuschopnost a bezpečnost klientů dané sociální služby. Nejedná se 
o zabezpečení konkrétních potřeb všech klientů sociálních služeb, ale rozsah kvality, který lze 
určit jako podmínky v rámci procesu přiznání povolení k jejímu poskytování. Personální 
standard je specifikován v prováděcím právním předpise a zmocnění k této skutečnosti uvedeno 
v příslušném ustanovení zákona o sociálních službách. 
V ustanovení § 79 odst. 2 zákona o sociálních službách se upravuje bezúhonnost fyzických a 
právnických osob. V § 79 odst. 2 se doplňuje rozdělení na sociální pracovníky a pracovníky v 
sociálních službách z důvodu zachování stávajícího znění u sociálních pracovníků a zmírnění 
podmínek registrace u pracovníků v sociálních službách.   
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Údaj o územní působnosti sociální služby je v praxi požadován na tiskopisech MPSV. Jedná se 
o údaj důležitý pro krajský úřad pro plnění povinností stanovených zákonem (zejm. § 93 odst. 
3), ale též pro zájemce o sociální službu. Úpravou paragrafového znění bude podřízen 
oznamovací povinnosti poskytovatelů sociálních služeb (§ 82 odst. 1), čímž bude zajištěna 
aktuálnost dat v registru poskytovatelů. 
Doposud nebyly stanoveny minimální náležitosti na formu a obsah popisu realizace a popisu 
personálního zajištění. Není zcela patrné, doložením jakého dokladu je podmínka považována 
za splněnou a dochází tak k neodůvodněným rozdílům v rozhodování registrujících orgánů v 
jednotlivých krajích. Některé krajské úřady vypracovaly vlastní metodiku pro uváděné přílohy. 
Stanovením základních náležitostí v paragrafovém znění (varianta A) nebo v příloze 
prováděcího předpisu (Varianta B) bude garantováno naplnění zásady legitimního očekávání a 
dojde k upevnění právní jistoty žadatelů o registraci/poskytovatelů sociálních služeb. Současně 
budou oběma přílohami poskytnuty informace krajskému úřadu nezbytné nejen pro 
kvalifikované posouzení žádosti o registraci, ale též pro plnění zákonem stanovených 
povinností (zejm. § 93 odst. 3). 
Specifikace tohoto ustanovení zjednoduší vyplňování žádosti o registraci žadatelům a sjednotí 
posuzování splnění této registrační podmínky registrujícími orgány.  
Popis realizace by měl dle nového znění obsahovat především: 
- označení žadatele o registraci / poskytovatele sociálních služeb (název, IČ), 
- druh sociální služby podle zákona o sociálních službách, u již registrovaných služeb její 
identifikátor, 
- v jakém prostředí a podmínkách je služba poskytována [§ 79 odst. 1 písm. f) a § 79 odst. 
5 písm. d) bod 1 zákona o sociálních službách], tj, prostory, materiální a technické vybavení, 
bezbariérovost, dostupnost služby, počet lůžek na pokoji apod.; 
- kapacita sociální služby (vysvětlení, jakým způsobem je uváděna v registru 
poskytovatelů); 
- pravidla poskytování sociální služby; 
- úhrada za služby (je-li služba – či některé její činnosti – poskytována bezplatně nebo za 
úhradu, kde lze nalézt ceník služeb); 
- pravidla vyřizování stížností (jak a kde lze podat stížnost, způsob a lhůty jejího 
vyřizování); 
- pravidla ukončení poskytování služby (ze strany klienta i poskytovatele); 
- vymezení územní působnosti sociální služby; 
- další doplňující informace. 
Doposud nebyly stanoveny minimální náležitosti na formu a obsah popisu realizace a popisu 
personálního zajištění. Není zcela patrné, doložením jakého dokladu je podmínka považována 
za splněnou a dochází tak k neodůvodněným rozdílům v rozhodování registrujících orgánů v 
jednotlivých krajích. Některé krajské úřady vypracovaly vlastní metodiku pro uváděné přílohy. 
Stanovením základních náležitostí v paragrafovém znění (varianta A) nebo v příloze 
prováděcího předpisu (Varianta B) bude garantováno naplnění zásady legitimního očekávání a 
dojde k upevnění právní jistoty žadatelů o registraci/poskytovatelů sociálních služeb. Současně 
budou oběma přílohami poskytnuty informace krajskému úřadu nezbytné nejen pro 
kvalifikované posouzení žádosti o registraci, ale též pro plnění zákonem stanovených 
povinností (zejm. § 93 odst. 3). 
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Specifikace tohoto ustanovení zjednodušuje vyplňování žádosti o registraci žadatelům a 
sjednotí posuzování splnění této registrační podmínky registrujícími orgány.  
Popis personálního zajištění by měl dle nového znění obsahovat především: 
- označení žadatele o registraci / poskytovatele sociálních služeb (název, IČ), 
- druh sociální služby podle zákona o sociálních službách, u již registrovaných služeb její 
identifikátor, popř. také místo/a poskytování sociální služby, 
- pracovní pozice, pracovní úvazky a forma pracovně-právního poměru,  
- organizační struktura – grafické znázornění organizační struktury pro danou sociální 
službu s vyznačením pozic zaměstnanců přímo poskytujících sociální službu. Organizační 
struktura reflektuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti v organizaci. 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. d) bod 8 obsahuje povinnost poskytnout údaje o plánu finančního 
zajištění sociálních služeb. Plán finančního zajištění (finanční rozvaha) měl původně sloužit 
jako garance finančního krytí provozu sociální služby ze strany žadatele, tzn. jako záruka toho, 
že po udělení oprávnění k poskytování sociálních služeb bude nový poskytovatel schopen 
sociální službu zajistit. Protože však dominantním zdrojem příjmů sociálních služeb jsou stále 
dotace z veřejného rozpočtu, plán finančního zajištění není možné doložit zcela reálný plán 
finančního zajištění před zahájením poskytování služby. 
Z důvodu snížení administrativní zátěži je bezúhonnost a odborná způsobilost fyzických osob 
nebo právnické osoby uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) dokládána čestným prohlášením. 
Podle ustanovení § 79 odst. 5 písm. j) zákona o sociálních službách je žadatel o registraci 
povinen k žádosti připojit doklad, že 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. -Zákon o sociálních službách však nestanovuje stáří 
dokladu, tzn., z jaké doby musí potvrzení pocházet. Žadatelé se často odvolávají na požadavky 
úřadu práce, kam musí stejné doklady dokládat, který vyžaduje doklad ne starší 3 měsíců. 
V případě, že by byl zjištěn nedoplatek či penále, registrující orgán správní řízení o registraci 
zastaví, neboť podmínka není splněna. Po uhrazení může žadatel podat znovu žádost o 
registraci. V takovém případě se mohou platné přílohy již doložené žádosti použít znovu v 
novém správním řízení o registraci (zásada procesní ekonomie). 
Zároveň je nutné odmítnout dosavadní praxi, kdy je za splnění této registrační podmínky 
považováno předložení splátkového kalendáře. Ze znění zákona o sociálních službách 
jednoznačně vyplývá požadavek na neexistenci nedoplatků. V případě splátkového kalendáře 
žadatel nějaké nedoplatky evidentně má, podmínka tedy není splněna. 
Skutečnost o vlastnickém k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální 
služby, je možné snadno zjistit nahlédnutím do katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu bylo 
třeba přistoupit k zjištění této skutečnosti. - viz. úřad si zajistí sám.  
V návaznosti na tento návrh se upravuje situace, kdy poskytovatel je v nájemním nebo 
podnájemním vztahu. Tato situaci se řeší doložením úředního dokumentu smluvního vztahu 
mezi majitelem a pronajímatelem resp. poskytovatelem sociální služby. 
 
K bodu 71 
Úprava povinnosti dokládat registrujícímu orgánu pojistnou smlouvu. V některých případech 
jsou uzavírané pojistné smlouvy velmi objemné, obsahují 50 a více stran. Pro poskytovatele je 
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administrativně velmi náročné předkládat registrujícímu orgánu úředně ověřenou kopii takové 
smlouvy. Jako postačující se proto jeví předložení potvrzení pojišťovny o uzavřené pojistce. 
Dochází ke zpřesnění formulace a doplnění konceptu nepříznivé sociální situace do rozhodnutí 
o registraci Součástí vydaného rozhodnutí je uvedení cílových skupin včetně uvedení 
vymezujících doplňujících informací a věkové struktury sociální služby. 
 
K bodům 72 až 74 
 Upřesnění obsahu rozhodnutí o registraci ve vztahu k okruhu osob, jimž budou sociální služby 
poskytovány. 
Doplňující informace u kapacity, které je možné zadat na tiskopis „Údaje o registrované 
sociální službě“, a které jsou součástí veřejné části registru poskytovatelů, nepatří mezi 
náležitosti rozhodnutí o registraci a nejsou aplikací generovány na výstupní dokument 
rozhodnutí. Samotný číselný údaj kapacity bez bližšího vysvětlení (zda se jedná o kapacitu 
okamžitou, denní či jinou) ztěžuje registrujícímu orgánu posuzování přestupku dle § 107 odst. 
2 písm. a) zákona o sociálních službách. 
Datum započetí poskytování sociální služby v místě poskytování je údajem generovaným na 
výstupním dokumentu rozhodnutí v aplikaci registru poskytovatelů, a současně údajem 
zobrazovaným ve veřejné části registru. Údaj je nezbytný pro posouzení přestupku podle § 107 
odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách. 

Doplněním specifikace o jaký typ kapacity se jedná, bude současně položen základ pro 
jednoznačné definování kapacity a sjednocení dat uváděných v registru poskytovatelů 
sociálních služeb. To přispěje nejen k řádnému plnění povinností KÚ a krajů, ale též k právní 
jistotě žadatelů o registraci/poskytovatelů sociálních služeb a k větší přehlednosti údajů 
uváděných v registru poskytovatelů směrem k žadatelům o sociální službu. 

Pro změny, které se týkají poskytovatele sociálních služeb (tzn. změny v údajích podle § 79 
odst. 5 písm. a), b) a c)), navrhujeme stanovit samostatnou oznamovací povinnost. Provádění 
změn např. v označení právnické osoby, v jejím sídle apod. jsou v kompetenci jiného orgánu, 
než je krajský úřad. Poskytovatel by tedy neměl být sankcionován za to, že o změny nepožádá 
v předstihu, než nastanou. Změnové rozhodnutí registrujícího orgánu není v případě těchto 
změn konstitutivní. 

Podle současného znění zákona podléhá oznamovací povinnosti i údaj o tom, kdy bylo zahájeno 
poskytování sociální služby (§ 81 odst. 2 písm. g) zákona). Podle ustanovení § 82 odst. 5 zákona 
však není poskytovatel povinen zahájit poskytování služby od data uvedeného v žádosti o 
registraci (které je uvedeno i ve vydaném rozhodnutí), ale může službu začít poskytovat kdykoli 
ve lhůtě 6 měsíců od právní moci vydaného rozhodnutí. Protože v praxi poskytovatelé často 
dopředu nevědí, kdy k započetí poskytování služby reálně dojde (jsou zejména limitováni 
finančními možnostmi), nemohou o změnu tohoto údaje požádat registrující orgán v předstihu. 
Zpětným oznámením se tak dopouštějí správního deliktu podle § 107 odst. 2 písm. a) zákona o 
sociálních službách. Je proto vhodné tento údaj podřídit samostatné oznamovací povinnosti. 

K bodu 75 

Umožňuje Ministerstvu práce a sociálních věcí rozhodnout o zrušení registrace. Cílem návrhu 
je reagovat na akutní zjištění porušování lidských práv a svobod nebo jiného, život a zdraví 
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ohrožujícího porušení povinností poskytovatele inspekcí poskytování sociálních služeb. Tato 
úprava má za cíl zvýšit ochranu práv klientů. 

K bodu 76 

Podle předchozího znění zákona byl registrující orgán oprávněn provádět kontrolu u 
osob/subjektů, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci. Nebylo však přesně 
definováno/stanoveno, čím se rozumí poskytování služeb bez oprávnění. Navrhujeme tedy 
doplnit ustanovení § 82b o definici poskytování sociální služby bez oprávnění a to jak pro lepší 
rozpoznání a tedy i řešení dané problematiky, tak i pro sjednocení postupu registrujících orgánů 
při odhalování těchto osob/subjektů.  
Sociální služby bez oprávnění často nedostatečně chrání práva klientů či je přímo porušují, 
stejně tak dochází k ohrožení zdraví či dokonce života klientů těchto služeb. Péče včetně 
ošetřovatelských úkonů je zpravidla v těchto zařízeních poskytována personálem bez potřebné 
odborné kvalifikace. Neregistrované sociální služby se často vyznačují i nedostatečným 
materiálním a technickým vybavením. Neregistrované sociální služby nepodléhají jak kontrole 
registračních podmínek ze strany registrujících orgánů, tak ani inspekci poskytování sociálních 
služeb. Není tak vykonáván potřebný dohled nad kvalitou poskytované péče. Z těchto důvodů 
je nezbytné realizovat účinná opatření, která přispějí k řešení této problematiky. 
K bodu 77 
Úprava povinností, které dodržuje § 52 ve smyslu rozšíření na všechny povinnosti k oblasti 
kvality. 
K bodu 78 

Úprava navazující na vypuštění dětských domovů jako poskytovatelů péče podle § 7. 

K bodům 79 až 84, 86 a 88 

Legislativně-technická úprava. Registr je nově veden pouze v elektronické podobě, přičemž se 
doplňují nové kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí. 

K bodu 85 

Stanovení povinnosti poskytovatelů sociálních služeb aktualizace, některých údajů v registru 
prostřednictvím elektronického systému. 

Pro změny, které se týkají poskytovatele sociálních služeb a které identifikují poskytovatele, 
zároveň však nejsou údaji podle § 79 odst. 5 písm. c), budou taxativně vyjmenované, 
navrhujeme stanovit povinnost poskytovateli zapisovat tyto změny do registru poskytovatelů 
sociálních služeb vedeného v elektronické podobě. Jedná se o kontakt na poskytovatele (telefon, 
webové stránky, fax, datová schránka, e-mail), kontakt na každou zaregistrovanou službu, a její 
zařízení (telefon, webové stránky, fax, datová schránka, e-mail), provozní dobu každého 
zařízení dle formy poskytování, jméno, příjmení, titul vedoucího služby a datum nástupu na 
pozici.  

Podle současného znění zákona provádí zápis do registru registrující orgán. Proces je časově 
zdlouhavý a náročný. Umožněním zápisu některých změn poskytovateli sociálních služeb dojde 
k pružnějšímu zapisování změn, které se nedotýkají rozhodnutí a jsou pro zájemce o službu 
důležité. Bude zajištěna aktuálnost údajů, protože každý poskytovatel bude údaje měnit v 
okamžiku, kdy změna nastala, odpadne doba mezi zasíláním změn registrujícímu orgánu a 
jejich zpracováním. 
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K bodu 87 

Podle současné právní úpravy není stanovena povinnost podávat žádost o registraci na 
předepsaných tiskopisech. Žadatel proto může žádost podat v jakékoli písemné podobě, bude-
li tato mít uvedené náležitosti. Navrhuje se doplnit znění zákona tak, aby byla zavedena 
povinnost využít předepsaný tiskopis. Účelem úpravy je zajistit, aby potřebné údaje byly 
uváděny jednotným způsobem. V případě nefunkčnosti aplikace dokládá poskytovatel změny 
registrujícímu orgánu v písemné podobě. 
 
K bodu 89 

Navrhuje se revidované znění výčtu povinností poskytovatele se záměrem stanovit konkrétnější 
a přesnější požadavky, které budou lépe odpovídat praxi poskytování sociálních služeb. 
Současně je účelem provázanost s kritérii standardů kvality sociálních služeb, které dílčí 
povinnosti konkretizují, a tím také zajistit srozumitelnost a konkrétnost skutkových podstat 
správních deliktů, které se vztahují k tématu kvality.  

 
K bodu 90 

Jednotlivé paragrafy jsou „přetříděny“, aby na sebe logicky navazovaly. Znění přestupku po 
změně řazení paragrafů se nemění. Podstata je uvedena v odstavci 2-4. První odstavec se zabývá 
problematikou metod, které je nezbytné při poskytování použít.  
Věcná změna zdůrazňuje užití opatření jako krajního prostředku ve specifické situaci. Aplikace 
§ 89 na situace dlouhodobé, trvající nebo dokonce jako preventivní (tedy zajištění běžného 
bezpečí uživatele, v neincidentních situacích) je při stávající konstrukci ustanovení nevhodná. 
Stanovené kontrolní mechanismy jsou v případě takto extenzivního pojetí restriktivních 
opatření nedostatečné. Úsilí o vyřešení problému, který je "spouštěčem" chování ohrožujícího 
život a zdraví osob, včetně snahy vyhovět přání osoby, má výrazný potenciál k zabránění 
eskalace situace. Příkladem může být způsob komunikace, důsledné lpění na nezbytném 
interním postupu. Poskytovatel tak může účinně předejít nutnosti použít následně opatření 
omezující pohyb osob.  
Návrh opouští striktní vymezení posloupnosti použití jednotlivých opatření. Důsledné 
dodržování posloupnosti jednotlivých opatření neumožňuje respektovat například předchozí 
zkušenost z řešení obdobné situace u daného uživatele a vede v praxi často ke stupňování 
konfliktu. Návrh dále umožňuje použít i místnost bez apriorního zvláštního určení, upravenou 
pro bezpečný pobyt podle konkrétní situace. Reaguje na situace, kdy není reálné zajistit 
místnost určenou k bezpečnému pobytu předem. Poskytovatel nemá povinnost takovou 
místnost zřídit a udržovat v každém případě, i pokud se u uživatelů služby nevyskytuje žádné 
agresivní chování. Taková situace pak může nastat nečekaně a poskytovatel na ní bude reagovat 
ad hoc. Při poskytování terénních služeb (podpora samostatného bydlení, osobní asistence, 
apod.) nelze vůbec předpokládat existenci místnosti zřízení k bezpečnému pobytu na místě, kde 
se může agresivní chování vyskytnout (např. v domácnosti uživatele). Stávající znění 
neodpovídá realitě – požaduje řešení, které může být neproveditelné. 
Současně se ze znění vypouští formulace popřípadě lze na základě ordinace přivolaného lékaře 
a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky.  
Dále pak se navrhuje se upřesnit ustanovení upravující vedení evidence případů použití opatření 
omezujících pohyb osob tak, aby bylo zcela zřejmé, že tato evidence musí být vedena 
samostatně a nemůže být součástí jiné evidence. Podle poznatků z praxe někteří poskytovatelé 
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sociálních služeb vedou zápisy o použití opatření omezujících pohyb osob ve zdravotnické 
dokumentaci a odmítají z tohoto důvodu poskytnout součinnost inspekci poskytování 
sociálních služeb s poukazem na ustanovení zákona o zdravotních službách o nahlížení do 
zdravotnické dokumentace. Tímto jednáním se vyhýbají prokazování své povinnosti, což má 
negativní dopad na klienty. V evidenci se v souvislosti ze změnou/vypuštením části ustanovení, 
vypouští taktéž bod e). Evidence již nebude možná. 
 

K bodu 91 

Doplnění sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým do výčtu 
služeb, u kterých je zapotřebí uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby v písemné formě.  

K bodu 92 

Podle zkušeností z praxe se upřesňuje jeden z důvodů, pro které může poskytovatel sociálních 
služeb odmítnout uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.  

 
K bodům 93 a 94 

Specifikuje se pojem posudku registrujícího poskytovatele zdravotních služeb. 

Mění se také místo trvalého či hlášeného pobytu osoby, která podle lékařského posudku 
vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného 
zástupce nebo opatrovníka a je zastupována při uzavírání smlouvy obecním úřadem obce s 
rozšířenou působností, a to podle jejího skutečného pobytu tzn. analogicky jako u poskytnutí 
pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb nebo ve zdravotnickém zařízení 
lůžkové péče podle § 52. V současné době takové osoby nežijí vždy v místě svého trvalého 
bydliště či hlášeného pobytu, proto obecní úřady typu III., které by měly před podepsáním 
smlouvy vykonat komplexní sociální šetření prostřednictvím svého sociálního pracovníka v 
mnoha případech musí dožádat sociální šetření u jiného úřadu a tím se prodlužuje lhůta 
podepsání smlouvy. 

Pro lepší přehlednost praxe se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou u lékařského posudku 
vydaného poskytovatelem zdravotních služeb, s tím že se má na mysli posudek podle zákona o 
specifických zdravotních službách.  

 

K bodu 95 

Harmonizace působnosti ve veřejné správě, doplnění subjektu pověřeného obecního úřadu, 
včetně vymezení ve vztahu k osobám podle skutečného pobytu nacházejícím se ve správním 
území tohoto obecního úřadu. 

Nově jsou vymezeny kompetence pověřených obecních úřadů tak, aby odborná pomoc 
a informace o možnostech sociální pomoci v rámci činností sociální práce, včetně sociálních 
služeb, byla osobám dostupná co nejblíže, tedy v místě jejich skutečného pobytu; za tím účelem 
se vymezuje i spolupráce jednotlivých subjektů. Cílem navrhované právní úpravy je posílit 
preventivní složku výkonu sociální práce na území obcí s pověřeným obecním úřadem tak, aby 
sociální pracovníci vyhledávali potřebné osoby podle skutečného pobytu a prostřednictvím 
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sociální práce přispěli k předcházení nebo zabránění zhoršení nepříznivé sociální situace těchto 
osob. Pokud sociální pracovník pověřeného obecního úřadu zjistí konkrétní potřeby 
konkrétního člověka, pak musí konat, a to buď sám v návaznosti na dostupné zdroje, nebo 
prostřednictvím předání informace obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jehož 
kompetence jsou širší. V souladu s ochranou práv a lidské důstojnosti klientů sociálních služeb, 
je zařazeno ustanovení, které pověřenému obecnímu úřadu ukládá povinnost cíleně vyhledávat 
subjekty, které poskytují sociální služby bez oprávnění. Dále se navrhuje zdůraznit 
nejdůležitější činnosti sociálního pracovníka obecního úřadu vhledem k nepochopení při 
výkonu sociální práce v praxi, neboť je ze strany zaměstnavatele velmi často omezován (např. 
restrikcí terénní sociální práce).  

 
K bodům 96 až 99 
 
Zpřesnění za účelem vymezení výkonu činností sociální práce obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností a zajišťování prostřednictvím sociálních pracovníků. Sociální pracovníci poskytují 
kvalifikovaně podporu a pomoc mimo jiné osobám, které se mohou z různých důvodů (např. 
ztrátou finančních prostředků, zhoršením zdravotního stavu) ocitnout v situaci, kdy může dojít 
až k ohrožení života. Osoba se ovšem může v takové situaci ocitnout kdekoli na území České 
republiky a nelze zaručit, že se tak stane právě v místě jejího trvalého bydliště. Proto je nutné, 
aby vhodnou intervencí pomoc poskytl sociální pracovník kdekoli na území České republiky, 
tedy v místě skutečného pobytu osoby. 
 
Upřesnění oblastí činností sociálního pracovníka, který vykonává sociální kuratelu. Skutečnost, 
že pojem sociální pracovník, vykonávající sociální kuratelu není dosud v zákoně o sociálních 
službách jasně vymezen, je deficitem, který je nutné napravit především z důvodu potřeby 
sjednocení a rozvoje dobré praxe, a tedy vymezení přesných povinností obecním úřadům obcí 
s rozšířenou působností, včetně spolupráce s ostatními subjekty, a zároveň je nutné sladit 
úpravu s katalogem prací. Na základě této úpravy budou jednotlivé právní předpisy 
komplementární a nebude docházet k výkladovým a aplikačním potížím. Sociální pracovník, 
který vykonává sociální kuratelu a spolupracuje s klientem při přípravě na propuštění z výkonu 
trestu odnětí svobody, vykonává postpenitenciární péči, participuje na penitenciární péči, 
spolupracuje s klientem při přípravě na propuštění z ústavní nebo ochranné výchovy a 
vykonává tak sekundární a terciální prevenci kriminality. Svým působením tedy přispívá ke 
snižování recidivity a současně i včasnému zamezení vzniku negativních sociálně 
patologických jevů.  
 
Dále se zdůrazňují nejdůležitější činnosti sociálního pracovníka obecního úřadu vhledem 
k nepochopení při výkonu sociální práce v praxi, neboť je ze strany zaměstnavatele velmi často 
omezován (např. omezení terénní sociální práce). Navrhuje se také zpřesnění za účelem jasného 
vymezení, že výkon činností sociální práce obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťuje 
prostřednictvím sociálních pracovníků. Zároveň se navrhuje reciprocita s poskytovateli 
sociálních služeb. V rámci principu subsidiarity a v souladu s ochranou práv a lidské důstojnosti 
klientů sociálních služeb, je rovněž u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností zařazeno 
ustanovení, které těmto obecním úřadům ukládá povinnost zjišťovat, zda na území jeho 
správního obvodu nejsou poskytovány sociální služby bez oprávnění, a v případě zjištění 
skutečností nasvědčujících poskytování sociálních služeb bez oprávnění bezodkladně 
informovat krajský úřad. Navrhuje se zpřesnění za účelem vymezení, že výkon činností sociální 
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práce obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťuje prostřednictvím sociálních 
pracovníků. 
 
K bodům 100 až 104 
 
Navrhuje se doplnění stávajícího § 93 tak, aby krajský úřad byl povinen informovat kraj a ve 
spolupráci s ním a s ostatními poskytovateli sociálních služeb, obecním úřadem obce s 
rozšířenou působností, pověřeným obecním úřadem a krajskou pobočkou Úřadu práce 
příslušnými podle místa skutečného pobytu osob, zprostředkovat zajištění krajem poskytnutí 
sociálních služeb osobám v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů (které nejsou schopny 
samy si zajistit poskytování sociálních služeb). Zajištění sociálních služeb krajem je v 
samostatné působnosti, krajský úřad tuto kompetenci nemá. 
Krajský úřad může pomoci také v dalších mimořádných případech, např. když jej nucený 
správce informoval, že dojde ke snížení kapacity nebo zrušení sociální služby, a dále je-li 
poskytována služba, aniž by jí bylo vydáno rozhodnutí o registraci (nelegální), a rovněž v 
případě, kdy jej obecní úřad obce s rozšířenou působností informoval o zjištění, že pro osobu 
není v jeho území dostupná sociální služba. Navrhuje se zpřesnění za účelem vymezení výkonu 
činností sociální práce jeho koordinace, kterou zajišťuje prostřednictvím sociálních pracovníků. 
Dále se upravuje termín ohlášení. 
 
K bodům 105 až 107 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o sociálních službách upravuje působnost obecních 
a krajských úřadů při zajišťování sociální práce a sociálních služeb, přičemž některé 
z působností vykonávají obecní a krajské úřady prostřednictvím sociálních pracovníků, 
navrhuje se proto sjednotit a doplnit předmět úpravy zákona o sociálních službách o výkon 
činností sociální práce, včetně zdůraznění, že činnosti sociální práce nejsou vykonávány 
v režimu správního řízení; a povinnost vedení dokumentace v elektronické podobě ve 
Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka, včetně implementace Nařízení (EU) 
2016/679 (GDPR) představující právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území 
EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními 
údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní 
systém ochrany osobních údajů stojí. Dále se navrhuje doplnit povinnost nekumulovat funkci 
sociálního pracovníka s dalšími agendami, soulad s agendou OSPOD. Navrhuje se do 1 roku 
od účinnosti zákona zpracovat zvláštní právní předpis. 

Pro sjednocení činností sociální práce v praxi je nutné, aby byly standardy činností sociální 
práce upraveny v právním předpisu, a to i s ohledem na skutečnost, že výkon sociální práce je 
velmi náročný a zároveň se zvyšuje počet osob v nepříznivé sociální situaci, který vyžaduje 
pomoc sociálních pracovníků. Vymezením standardů dojde ke garanci minimálního rozsahu 
pomoci a sjednocení přístupů sociálních pracovníků. Záznam o činnostech sociální práce je 
veden v zákonném režimu tzn.: osoba přistoupí na komunikaci a potřebu pomoci navrhované 
sociálním pracovníkem, tzn.: nepodepisuje písemný souhlas. Jí poskytovanou pomoc může 
písemně kdykoli ukončit. Jedná se o vymezení činností sociálních pracovníků, které nejsou 
vykonávány v režimu správního řízení, a to včetně povinnosti vést dokumentaci 
ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného 
informačního systému práce a sociálních věcí tzn.: 1) záznamy o činnostech, které vyplývají z 
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§ 91e § 92 a § 93 a § 25, kdy jsou sociální pracovníci povinni vést ve Standardizovaném 
záznamu sociálního pracovníka, 2) povinnost předávání informací jiným subjektům s 
písemným souhlasem osoby, 3) je nutné implementovat obecné nařízení, které představuje 
aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude od 25. 
května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu 
údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 
nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v současné době stanovuje 
povinnosti a práva při zpracování osobních údajů. 

 
K bodu 108 

V návaznosti na vymezení a ukotvení činností sociální práce sociálních pracovníků se rovněž 
navrhuje výslovné stanovení metodického vedení a kontrolní činnosti krajského úřadu. Dále se 
navrhuje doplnění oblasti rozvoje vedoucích pracovníků na všech vertikálních úrovních, pokud 
řídí, organizují a kontrolují činnost sociálních pracovníků. Návrh je zařazen s ohledem na 
nevyhnutelnost, flexibilní a odborné reakce poskytovatele na měnící se potřeby komunity a na 
individuální potřeby klientů (i potenciálních). Oblast rozvoje manažerů není v současné době v 
žádném právním předpise zachycena, a to přesto, že právě manažeři jsou těmi, kdo rozhodují o 
strategickém směřování sociální služby, o personálním zajištění, o výkonu činností sociální 
práce apod. Zákon dosud explicitně neumožňuje přístup k dalšímu vzdělávání i těmto 
pracovníkům, specificky ve vztahu k sociální službě, kterou řídí, či manažerským dovednostem. 

K bodu 109 

Nově se zpřesňuje povinnost obce spolupracovat s krajem při sestavování střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb. Na základě úpravy financování a plánování sociálních služeb, je 
potřeba nově upravit povinnost obcí při sestavování střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb. 
 
K bodu 110 až 112 
 
Nově upravují povinnosti kraje při sestavování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
a při sestavování rozvojové sítě sociálních služeb a financování sociálních služeb. Na základě 
úpravy financování a plánování sociálních služeb, je potřeba nově upravit povinnost krajů. 
 
K bodu 113 

Doplňuje se povinnost ministerstva sestavovat garantovanou síť sociálních služeb a národní sítí 
sociálních služeb včetně další povinností týkajících se sociální práce. Na základě úpravy 
financování a plánování sociálních služeb, je potřeba nově upravit povinnosti ministerstva. 
 

K bodu 114 

Zavádí se nový stížnostní mechanismus na neplnění kvality a způsobu poskytování sociálních 
služeb. 

Dále se zavádí nové ustanovení pro vytvoření stejných podmínek pro výkon činností sociální 
práce vykonávanou sociální pracovníky a soulad v právní úpravě vzhledem k nastavení 
analogických parametrů v oblasti příspěvku na péči. Jsou nastaveny stejné podmínky pro výkon 
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činností sociální práce vykonávanou sociální pracovníky a soulad v právní úpravě, a to 
vzhledem ke skutečnosti, že údaje o žadatelích o příspěvek, o příjemcích příspěvku, výši 
příspěvku a o fyzických a právnických osobách, které poskytují pomoc, jsou vedeny v 
informačním systému o příspěvku na péči; to v praxi znamená, že je nutný soulad s údaji o 
osobách ohrožených sociálním vyloučením, které jsou vedeny ve Standardizovaném záznamu 
sociálního pracovníka a které jsou součástí Jednotného informačního systému práce a 
sociálních věcí, jehož správcem je ministerstvo. Krajské pobočky Úřadu práce jsou oprávněny 
zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o příspěvku, včetně osobních údajů, v 
informačním systému o příspěvku, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů. Proto se navrhuje, aby i zaměstnanci 
obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu s rozšířenou působností a 
krajského úřadu jako sociální pracovníci podle § 91e), § 92 a § 93, a kteří jsou oprávněni 
zpracovávat údaje potřebné pro činnosti sociální práce, včetně osobních údajů, údajů ve 
Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka, a to v elektronické podobě, způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů, mohli 
zpracovávat souhrnné údaje i ze základního registru obyvatel, neboť tyto údaje jsou důležité 
pro činnosti sociální práce s klientem a volbu vhodně zvolené intervence.  

Vzhledem k tomu, že ministerstvo zajišťuje pro provádění zákona na vlastní náklady 
počítačový program (software), potřebný pro rozhodování o příspěvku, jeho výplatu a kontrolu, 
včetně jeho aktualizací, a pro výkon činností sociální práce sociálních pracovníků, a poskytuje 
bezplatně tento program krajským pobočkám Úřadu práce, pověřeným obecním úřadům, 
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům a zároveň Ministerstvo vnitra 
nebo Policie České republiky pro účely příspěvku poskytuje ministerstvu a krajským pobočkám 
Úřadu práce údaje, je důležité, aby pro účely výkonu činností sociální práce zaměstnancům 
pověřených obecních úřadů zařazeným jako sociální pracovníci, zaměstnancům obce 
zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako sociální pracovníci a 
zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu jako sociální pracovníci bylo umožněno 
získat stejná souhrnná data. 

K bodu 115 

Vzhledem k výskytu případů, kdy poskytovatelé sociálních služeb potřebují intenzivní míru 
kontroly, se navrhuje inspekce poskytování sociálních služeb u jednotlivých poskytovatelů 
sociálních služeb minimálně 1 x za 5 let.  
 
Při šetření v místě poskytování sociální služby, studiem podkladů, rozhovory se zaměstnanci i 
klienty a pozorováním je u některých poskytovatelů zjištěno množství nedostatků v oblasti 
ochrany práv, materiálně technického zabezpečení, vnitřních pravidel, zajištění realizace 
oprávněných zájmů, oblasti individuálního plánování  
i stanovení výše úhrady. Některá zjištění jsou natolik závažná, že je nutné kontaktovat orgány 
činné v trestním řízení, krajskou hygienickou stanici, zdravotnický odbor KÚ, hasičský sbor 
apod. S oblastmi nedostatečné péče a porušování práv klientů úzce souvisí i nedostatečné 
personální zajištění. V tomto případě se nelze spokojit s provedením následné inspekce a 
zahájením správního řízení na nesplnění uložených opatření (např. Domicil aktivních seniorů, 
Sanatorium Topas, Letiny apod.)…. 
Je třeba, aby si poskytovatelé byli vědomi toho, že se inspekce bude opakovat a to je vedlo k 
nutnosti neustálého dodržování ustanovení ZSS. Pravidelnost „kontroly“ povede k nutnosti 
udržování standardu nastavené péče a snaze poskytovatele udržet kontinuitu kvality procesu 
poskytování sociální služby. 
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Při této frekvenci kontrol je potřeba navýšit počet inspektorů na 180. Toto navýšení má dopad 
na navýšení mzdových nákladů tj. kdy náklady na 127 inspektorů činí 100 mil./ za rok. 
Znění ustanovení se upravuje na základě nové definice kvality, která je uvedena v § 99. Pojem 
kvalita v sobě obsahuje nejen standardy kvality sociálních služeb, ale také konkrétní povinnosti 
poskytovatele (§ 99 obsahuje odkaz na konkrétní výčet povinností). Povinnosti uvedené v § 89 
jsou tudíž uvedeny samostatně v bodu b). Jelikož definice kvality neobsahuje povinnost § 88 
písm. j) a inspekce kontroluje smlouvy v návaznosti na odst. 3 je plnění této povinnosti uvedeno 
v bodu c). Znění bodu d) je součástí již platné úpravy. 
 
K bodu 116 
Legislativně technická úprava. 
 
K bodům 117 až 119 
K rozhodnutí provádět neohlášené inspekce došlo v souvislosti s reakcí na podněty veřejnosti 
a někdy i z informací přímo od poskytovatele, kdy ohlášená inspekce dávala prostor pro tzv. 
„přípravu na inspektory“, a to jak v oblasti rychlého dopracování podkladů pro inspekci, 
proškolování zaměstnanců poskytovatele v tom, jak mají odpovídat a co smí a nesmí říkat, či 
„vylepšování“, provádění úklidu prostředí sociální služby a bohužel v neposlední řadě i 
ovlivňování postojů klientů sociální služby, včetně „předstírání“ kvality péče o klienty 
zvýšením osobní hygieny či péče pouze před příchodem inspektorů.  
Institut neohlášených inspekcí je vnímán jako nástroj kontroly skutečného průběhu poskytování 
sociální služby klientům všech sociálních služeb. Přímý vstup inspekčního týmu do reality 
poskytování sociální služby bez předchozího ohlášení podá nezkreslený obraz o přímé práci s 
klienty sociální služby, profesionalitě způsobu poskytování sociální služby a hlavně o 
každodenním naplňování požadavků ZSS v oblasti kvality poskytování pomoci a podpory v 
oblastech základních činností, odpovídajících druhu sociální služby v souladu se ZSS, 
jednotlivým klientům sociální služby. 
Skrytá identita již funguje jako mimořádný, ale reálně legislativně ukotvený nástroj v rámci 
kontrol ČOI. Nově se také navrhuje zařadit do systému sociálních služeb. Existují mimořádné 
situace, kdy je nezbytné realizovat nejen neohlášenou kontrolu, ale také prostřednictvím skryté 
identity, aby bylo skutečně zjištěno, co se v zařízení děje. 
Jedná se o řadu situací: požadování vyšších úhrad nad rámec zákonných limitů, situace, kdy 
jsou v rámci „běžného provozu“ poškozována práva klientů a situace vyžaduje, aby kontrolní 
osoba vystupovala právě ve skryté identitě a měla možnost pozorovat a zjišťovat skutečný stav 
věci. Bude se jednat o mimořádný institut, který bude mít zákonem stanovená jasná pravidla. 
Jeho cílem je skutečná ochrana těch nejzranitelnějších osob. 
 
K bodu 120 
Ustanovení odstavce 1 se upravuje podle revidovaného znění kritérií a stavby novely zákona o 
sociálních službách. Kvalita je definována povinnostmi, které jsou upraveny v § 88. Ty jsou 
základní definicí pro kritéria standardů kvality sociálních služeb, které jsou nadále součástí 
přílohy č. 2 vyhlášky. Kritéria jsou nově rozdělena do pěti oblastí, jejichž názvy jsou 
v ustanovení uvedeny. Odst. 2 a 3 se nemění.  
 
K bodu 121 
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Cílem návrhu je umožnit zavést nucenou správu poskytovatele sociálních služeb, pokud dojde 
při inspekci poskytování sociálních služeb k závažným zjištěním porušení povinností 
poskytovatele. Pro zajištění ochrany práv klientů je nezbytné razantnější opatření, které 
současná právní úprava neumožňuje. Zavedení nucené správy bude možno použít v případě, 
kdy jsou zjištěny nedostatky v takovém rozsahu, že ohrožují život nebo zdraví klientů 
poskytovatele, a současně není možné rozhodnout o zrušení registrace poskytovatele.   

 
K bodům 122 až 123  

V návaznosti na zavedení nucené správy se upřesňuje okruh osob, kterým je stanovena 
povinnost mlčenlivosti. 

Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolující osoby jsou v souvislosti s výkonem kontroly povinny 
zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze 
kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady, mohl by být požadavek kontrolující 
osoby na poskytnutí informací a dokladů, případně jejich zajištění, považován za adekvátní.  

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) vydal v květnu roku 2006 stanovisko č. 
5/2006 k poskytování osobních údajů při kontrolní činnosti (dále také jen „Stanovisko“), ve 
kterém vyslovil názor, že v souvislosti s kontrolou zaměřenou např. na hospodaření 
kontrolované osoby může být požadavek kontrolních pracovníků na poskytnutí informací a 
dokladů obsahujících i osobní údaje považován za adekvátní jejich povinnosti zjistit při 
kontrole skutečný stav věci a kontrolní zjištění prokázat doklady, uložené ustanovením § 9 
písm. a) Kontrolního řádu.  Využití rodných čísel je pak umožněno i ustanovením § 13c odst. 
1 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

ÚOOÚ ve Stanovisku dále stanoví, že předat osobní údaje pro účely provedení kontroly 
hospodaření je možné bez souhlasu subjektu údajů též zcela v souladu s ustanovením § 5 odst. 
2 písm. a) ZOOÚ. Zde je stanoveno, že správce osobních údajů může zpracovávat osobní údaje 
bez souhlasu subjektu, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti 
správce. Právní povinnost správce je v tomto případě založena ustanovením § 10 odst. 2 
Kontrolního řádu, dle kterého mají kontrolované osoby povinnost vytvořit podmínky pro výkon 
kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejího oprávnění a poskytovat k tomu potřebnou 
součinnost. 

V úplném závěru Stanoviska ÚOOÚ uvádí, že obavy z porušení mlčenlivosti nebo jiné 
povinnosti chránící získané údaje nezbavují kontrolovaný subjekt povinnosti poskytnout 
informace a dokumenty v souladu s oprávněními, která kontrolním pracovníkům dává zákon. 
Při dodržování právních předpisů v průběhu kontroly nejen výše zmíněných zákonů, ale i 
předpisů hmotněprávních, upravujících oprávnění ke kontrole, se nedá automaticky vyvozovat, 
že dochází k porušování Zákona o ochraně osobních údajů. 

 
K bodu 124 a 125 
Legislativně technická úprava. 
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K bodu 126 
Nově se definují veřejné zdroje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele), ze kterých jsou 
financovány sociálních služby a určit orgán, který vydává pověření k výkonu služeb v obecném 
hospodářském zájmu. V této souvislosti je nutné oddělit, kdo vydává pověření službám 
zařazeným do garantované rozvojové sítě sociálních služeb. V souvislosti Rozhodnutím 
Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106, odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a 
díky tomu, že sociální služby jsou považovány za služby v obecném hospodářském zájmu, je 
nutné upravit způsob poskytování veřejných zdrojů na tuto oblast 
 
K bodu 127 
Jelikož dochází k zásadní změně přenosu a způsobu financování sociálních služeb, je nutné 
upravit současné znění § 101a. Dotaci na podporu sociálních služeb v garantované síti 
sociálních služeb poskytuje ministerstvo. Současné znění § 101a se mění, jelikož financování 
sociálních služeb v garantované síti sociálních služeb se přenáší ze současné samostatné 
působnosti krajů do přenesené působnosti státní správy, resp. na ministerstvo. 
Dotace bude nově ministerstvo poskytovat na přepočtenou míru pracovních úvazků, na základě 
předem stanovených normativů. Výše normativů bude každoročně vydávána ministerstvem ve 
věstníků ministerstva. Výpočet normativů bude stanoven stejně jak pro mzdovou, tak platovou 
sféru, tak aby došlo ke sjednocení odměňování. Normativ zohledňuje pouze náklady na 
mzdy/platy včetně příslušenství. Ostatní náklady hradit ministerstvo nebude, dále bude v 
normativech uveden i koeficient navýšení u specifických cílových skupin, např. péče o osoby s 
autistickým spektrem, kde reálně dochází k většímu personálnímu zatížení.  
Kraje nebo obce v samostatné působnosti mohou i nadále poskytovat ze svého rozpočtu 
příspěvek zřizovatele a mohou vypisovat dotační programy na podporu sociálních služeb, ze 
kterých budou hrazeny další náklady, které nepokryjí normativy stanovené ministerstvem nebo 
na sociální služby zařazené do rozvojové sítě sociálních služeb.  
 
K bodu 128 
Dotaci na podporu sociálních služeb v garantované síti sociálních služeb nově poskytuje 
ministerstvo. Dosavadní znění § 101a se mění, jelikož financování sociálních služeb v 
garantované síti sociálních služeb se přenáší ze současné samostatné působnosti krajů do 
přenesené působnosti státní správy, resp. na ministerstvo. 
Dotace bude nově ministerstvo poskytovat na přepočtenou míru pracovních úvazků, na základě 
předem stanovených normativů. Výše normativů bude každoročně vydávána ministerstvem ve 
věstníků ministerstva. Výpočet normativů bude stanoven stejně jak pro mzdovou, tak platovou 
sféru, tak aby došlo ke sjednocení odměňování. Normativ zohledňuje pouze náklady na 
mzdy/platy včetně příslušenství. Ostatní náklady hradit ministerstvo nebude, dále bude v 
normativech uveden i koeficient navýšení u specifických cílových skupin, např. péče o osoby s 
autistickým spektrem, kde reálně dochází k většímu personálnímu zatížení.  
Kraje nebo obce v samostatné působnosti mohou i nadále poskytovat ze svého rozpočtu 
příspěvek zřizovatele a mohou vypisovat dotační programy na podporu sociálních služeb, ze 
kterých budou hrazeny další náklady, které nepokryjí normativy stanovené ministerstvem nebo 
na sociální služby zařazené do rozvojové sítě sociálních služeb. 
 
K bodu 129 
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Ustanovení § 102 pro krajské úřady se upravuje zejména v návaznosti na úpravy § 91e, který 
do zákona začleňuje výkon sociální práce na úrovni obcí s pověřeným obecním úřadem, a to 
včetně zajištění počítačové aplikace a metodického vedení. 
Vzhledem k tomu, že je velmi dobrá spolupráce krajských úřadů s obecními úřady tak současná 
sociální práce na obecních úřadech je zajišťována průběžně a cíleně v rámci území, má velký 
význam v oblasti analýzy a monitoringu lokalit, které zajišťuje. Pro sociální práci je nutné 
vědět, kolik lidí přichází a z jakých lokalit kam se zpět stěhují. Z praxe je známo, že klienti 
přicházejí za účelem nalezení bydlení po předchozí ztrátě bydlení (zadlužení) nebo 
nevyhovujícím stavu bydlení. Pokud zde primární rodina nalezne ubytování "pull faktory", 
dovedou i ostatní členy rodiny, kteří se nacházejí v obdobné situaci." Ze současné praxe tedy 
vyplývá, že se místně příslušné obecní úřady od roku 2012 zaměřily na preventivní opatření, a 
to formou podpory sociální práce sociálních pracovníků což v důsledku vede k předcházení 
původně vzniklých sociálních problémů.  
 
 
K bodu 130 a 134 
Legislativně-technická úprava. 
 
K bodu 131 
 
Upravuje se, že v případě nákladů na nucenou správu je možné získat dotaci.  
 
K bodu 131 až 133 
Legislativně-technická úprava v souvislosti s novým § 101. 
 
K bodu 135 
Upravuje se postup pro sociální služby, které budou zařazeny do garantované sítě sociálních 
služeb. Proces zařazení sociálních služeb do garantované sítě sociálních služeb je prováděn v 
přenesené působnosti státní správy a vykonávají ho ministerstvo a krajské úřady.  
Stanovuje se počet krizových lůžek pro domovy sociální péče v rámci garantované sítě 
sociálních služeb. I přesto, že se v rámci aplikace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších přepisů (dále jen ZSS), snaží maximálně uplatňovat princip subsidiarity, 
tzn. jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit prostřednictvím sociálních služeb, poskytují se 
přednostně sociální služby v terénní nebo ambulantní formě, aby se zajistilo maximální setrvání 
osob v přirozeném prostředí. Na základě praxe se identifikovaly případy, kdy je nutné řešit 
krizovou situaci, v případě že by se osoba v přirozeném prostředí ocitla v ohrožení života z 
důvodů absence potřebné péče. Nemusí se jednat pouze o osoby, jejichž pečující osoba z 
nějakých důvodů nemůže péči poskytovat, ale také o osoby bez přístřeší, jejichž zdravotní stav 
by mohl setrváním v podmínkách, ve kterých se osoba nachází, vést k ohrožení života, či o 
osoby, které se po propuštění z hospitalizace ve zdravotnickém zařízení nemohou již vrátit do 
svého přirozeného prostředí bez zajištění potřebné péče. Smlouva se poskytuje na základě § 91 
ZSS, dobu platnosti smlouvy stanovujeme maximálně na 3 měsíce, což souvisí s charakterem 
poskytování služby na krizovém lůžku. Výpovědní lhůty se nestanovují, jelikož ukončení 
poskytování sociální služby na krizovém lůžku je vázáno především na umístění ve standartní 
pobytové sociální službě či zajištění jiné vhodné péče. 
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K bodu 136 
S ohledem na úpravu povinností v § 88 se upravuje taktéž znění přestupků. Současně se 
upravuje výše pokut za přestupky. Nově se stanoví rozpětí pokuty od minimální do maximální 
částky. 

K bodu 137 až 140 

Doplnění přestupků ve vazbě k výkonu činností sociální práce vzhledem k navrhované nové 
úpravě § 91e a povinnosti mlčenlivosti podle § 100 odst. 1 zákona, včetně výčtu přestupků pro 
akreditaci vzdělávacích zařízení a akreditaci vzdělávacích programů. Výši pokut stanovuje 
tento zákon pro vyjmenované subjekty jako zvláštní zákon (neřídí se zákonem o správních 
poplatcích). Určení působnosti při projednávání pokut. 

K bodu 141 

Návrh na změnu § 109 vychází z poznatků z praxe při výkonu sociální práce a reaguje na 
nejasnosti, které nedostatečné definování činností sociálního pracovníka vyvolává. Návrh je v 
souladu s metodami sociální práce a navazuje na nové vymezení standardů kvality v rámci 
činností sociální práce a v sociálních službách. 

V poznámce pod čarou, která je pro určení náročnosti činností sociálních pracovníků zejména 
na obecních úřadech velmi důležitá, neboť jejich personální odbory neumí správně rozlišit 
jejich pracovní náplň od ostatních pracovníků např. referentů sociálních věcí, nelze vzhledem 
ke skutečnosti, že v současné době probíhá připomínkové řízení o novele katalogu prací včetně 
možného přečíslování, oblast sociálního pracovníka definovat blíže. 
 

K bodu 142 

Technické doplnění související s uvedením do souladu s novým § 79 odst. 2 upravující 
bezúhonnost. 

K bodu 143 

Z ustanovení, které upravuje odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, 
se navrhuje vypustit vysokoškolské vzdělání získané ve studijním programu zaměřeném na 
právo. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost že absolventi vysokoškolského studia zaměřeného 
na právo se v rámci svého studia nevzdělávají v metodách sociální práce nebo práce s lidmi s 
potřebou specifického přístupu. Obecně definované ustanovení navíc vyvolává v praxi 
problém, kdy není zřejmé, zda za vzdělání zaměřené na právo lze považovat i studijní program 
„Právní specializace“ a podobné (např. studijní obor Veřejná správa. 

K bodu 144 

Legislativně-technická úprava upřesňující podmínky uznání odborné způsobilosti k výkonu 
sociálního pracovníka. 

K bodu 145 

Úprava poznámek pod čarou. 

K bodům 146 až 155 

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



77 
 

V ustanovení o dalším vzdělávání sociálních pracovníků se upřesňuje způsob stanovení rozsahu 
dalšího vzdělání v případě, kdy pracovní nebo služební poměr sociálního pracovníka u téhož 
zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok včetně doplnění formy dalšího vzdělávání. Zároveň 
se navrhuje doplnit a upravit rozsah forem dalšího vzdělávání. Současná praxe ukazuje, že je 
nutné v ustanovení o dalším vzdělávání sociálních pracovníků zohlednit způsob stanovení 
rozsahu dalšího vzdělání v případě, kdy pracovní nebo služební poměr sociálního pracovníka u 
téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok. Z metodické činnosti Ministerstva práce a 
sociálních věcí, z průběžné zpětné vazby z praxe a na základě konzultací s nezávislými 
odborníky se ukazuje, že je potřeba doplnit mezi formy dalšího vzdělávání supervizi. Supervizi 
jako formu dalšího vzdělávání je možné definovat jako organizovanou příležitost k sebereflexi. 
Supervize je jedna z forem podpory profesního růstu. Cílem supervize je plánovat další postup 
práce a zvyšovat tak své profesní kompetence. Supervize může probíhat na bázi individuální, 
skupinové nebo týmové. Druh a formu supervize včetně dalších podmínek dojednávají společně 
supervizovaní, zadavatelé supervize a supervizor. Navrhuje se, aby vzdělávání bylo nejméně 
48 hodin za dva kalendářní roky. 
 

K bodu 156 

Do zákona se doplňuje kvalifikace inspektora sociálních služeb.  

Zákon stanoví kritéria kvality sociálních služeb.  Je vhodné a logické, aby naplňování kritérií 
kvality kontrolovaly osoby s jasně předepsanou kvalifikací, což aktuálně chybí. Požadavky na 
odbornou způsobilost je, bakalářské nebo magisterské vzdělávání v oblastech vzdělávání 
sociologie, neučitelská pedagogika, nebo sociální práce (dle zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

K bodu 157 

Z metodické činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí a z průběžné zpětné vazby z praxe 
včetně konzultací s nezávislými odborníky je zřejmá potřeba doplnit mezi formy dalšího 
vzdělávání supervizi. Supervize je jedna z forem podpory profesního růstu. Cílem supervize je 
plánovat další postup práce a vymezit předpoklad k výkonu činnosti supervizora v sociálních 
službách. Požadavky na odbornou způsobilost je, magisterské vzdělávání v oblastech 
vzdělávání sociologie, neučitelská pedagogika, psychologie nebo sociální práce (dle Zákon č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, § 44a.) 

Dále se požaduje tří letá praxe v odborných činnostech § 115 odst. 1 nebo §116a, přičemž jeden 
a půl roku je možné praxi vykonávat i mimo oblast sociálních služeb. Dále je požadavek na 
absolventi, nejméně dvouletého kurzu supervize v rozsahu 380 hodin. 

 

K bodu 158 

Úprava činností, při jejichž výkonu je osoba považována za pracovníka v sociálních službách. 

K bodu 159 

Doplňuje se způsob posouzení předpokladu bezúhonnosti pracovníka v sociálních službách. 

K bodům 160 až 162 
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V návaznosti na úpravu § 115 se upravuje rozdělení odborných činností v sociálních službách. 
Z výčtu činností pracovníků v sociálních službách se navrhuje vypustit depistážní činnost, 
vzhledem k tomu, že tuto činnost mohou vykonávat jen kvalifikovaní sociální pracovníci a 
požadavek na vzdělání pracovníka vykonávajícího činnost pod dohledem sociálního pracovníka 
není v souladu s § 110 zákona. Dále se upravují podmínky odborné způsobilosti pracovníků 
v sociálních službách a jejich dalšího vzdělávání.  
Rozšiřuje se rozdělení odborných činností v sociálních službách. Současná právní úprava 
zákona o sociálních službách definuje okruh pracovníků, kteří v sociálních službách vykonávají 
odbornou činnost, pouze v pěti skupinách. Z metodické činnosti Ministerstva práce a sociálních 
věcí, z průběžné zpětné vazby z praxe, z expertních skupin i ze zpětné vazby v souvislosti 
s přípravou profesního zákona o sociálních pracovnících se ukazuje, že v současném znění 
zákona je potřebné okruh pracovníků vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách 
rozdělit detailněji, jelikož se zde vyskytují noví odborníci a je potřeba, aby byl vytvořen prostor 
pro jejich vlastní odbornou činnost s vlastní identitou. Tím bude rovněž podpořen rozvoj 
multidisciplinární spolupráce uvnitř sociálních služeb. Je nutné sladit se zněním Katalogu prací. 
V předešlém znění zákona byli další pracovníci, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních 
službách rozděleni nepřehledně, chybělo určení dalších odborných pracovníků a nároky na 
jejich kvalifikaci. 
 
K bodu 163 

V návaznosti na úpravu § 115 se upravuje rozdělení odborných činností v sociálních službách. 

V předchozím znění zákona jsou další pracovníci, kteří vykonávají odbornou činnost v 
sociálních službách rozděleni nepřehledně, chybí určení dalších odborných pracovníků a 
nároky na jejich kvalifikaci. 

K bodu 164 

Dochází k doplnění oblasti rozvoje vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb na 
všech vertikálních úrovních, pokud přímo i nepřímo řídí, organizují a kontrolují činnost 
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, včetně statutárního zástupce 
poskytovatele. Děje se tak s ohledem na nevyhnutelnost, flexibilní a odborné reakce 
poskytovatele na měnící se potřeby komunity a na individuální potřeby klientů (i 
potenciálních). Oblast rozvoje manažerů poskytovatele sociálních služeb není v současné době 
v žádném právním předpise zachycena, a to přesto, že právě manažeři jsou těmi, kdo rozhodují 
o strategickém směřování sociální služby, o personálním zajištění apod. Na nové nastavení 
reaguje akreditační proces tak, aby pro vedoucí pracovníky byly akreditovány kurzy jak pro 
oblast činností odborných pracovníků a pracovníků v sociálních službách, tak pro oblast 
managementu a řízení organizace. 

K bodu 165 

Legislativně-technická změna. 
 

K bodu 166 a 167 

Úprava systému termínů podávání žádostí o akreditaci, jelikož praxe prokázala, že 4 termíny 
ročně jsou nevyhovující z důvodu malé flexibility systému a dlouhého schvalovacího období. 
V souvislosti s navrhovanými změnami v oblasti dalšího vzdělávání se upravují i ustanovení 
týkající se akreditací vzdělávacích programů, zejména pokud jde okruh pracovníků, kterým 
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jsou vzdělávací programy určeny. Nově je stanovena povinnost podávat žádosti o akreditaci 
prostřednictvím počítačového programu.(Systém pro agendu akreditací). V tomto programu 
budou přístupné interaktivní formuláře. Žadatelé o akreditaci tak budou využívat elektronický 
formulář a veškeré fáze schvalovacího a hodnotícího procesu budou probíhat prostřednictvím 
tohoto systému, čímž dojde ke zrychlení a zefektivnění celého procesu. V návaznosti na změny 
bylo nutné upravit systém termínů podávání žádostí o akreditaci, jelikož praxe prokázala, že 
návaznost na kalendářní čtvrtletí (tj. 4 termíny ročně) je nevyhovující z důvodu malé flexibility 
systému a dlouhého schvalovacího období.  
 
K bodu 168 
Legislativně-technická změna. 
 
 
K bodu 169 

Zpřesnění řízení o akreditaci. 
 

K bodu 170 

Zpřesnění kontroly MPSV. 

 
K bodu 171 

Zpřesnění řízení o akreditaci. Návaznost na úpravu 117a. Povinnost vzdělávacího zařízení vést 
evidenci osvědčení se navrhuje rozšířit o povinnost vést dokumentaci související s udělenou 
akreditací vzdělávacího programu. 
 

K bodu 172 

Legislativně technická úprava zmocňovacího ustanovení v návaznosti na úpravy zákona. 

 

K čl. II (přechodná ustanovení ke změně zákona o sociálních službách) 

K bodu 1 

Úprava řízení o příspěvku na péči, která nebudou ke dni nabytí účinnosti zákona dokončena. 

K bodu 2 a 3 

Upravuje se postup krajských poboček Úřadu práce v případech, kdy dojde na základě 
zákonného zmocnění k valorizaci částek příspěvku na péči. Vede ke snížení administrativní 
zátěže a včasné informovanosti klientů. 

K bodu 4 

Přechodné ustanovení upravuje postup ve správních řízeních podle zákona o sociálních 
službách, která nebudou do dne nabytí účinnosti zákona dokončena. 

K bodu 5 
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V ustanoveních týkajících se předmětu inspekce poskytování sociálních služeb jsou 
navrhovány oproti současné právní úpravě zásadní změny zejména ve vymezení povinností 
poskytovatelů sociálních služeb a v definici a obsahu standardů kvality sociálních služeb. 
Přechodné ustanovení proto upravuje postup v inspekcích poskytování sociálních služeb, které 
nebyly dokončeny ke dni nabytí účinnosti zákona. 

K bodu 6 

Vzhledem k tomu, že odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka již 
nebude možné získat vysokoškolským studiem ve studijním programu zaměřeném na právo, 
navrhuje se přechodné ustanovení, která zachovává odbornou způsobilost u dosavadních 
sociálních pracovníků. Rovněž se umožní naplnění odborné způsobilosti studentům, kteří ke 
dni nabytí účinnosti zákona již zahájili vysokoškolské studium oboru právo. 

K bodu 7 

V návaznosti na nově stanovené předpoklady odborné způsobilosti k výkonu inspekce 
poskytování sociálních služeb se stanoví přechodné období pro zaměstnance, kteří ode dne 
nabytí účinnosti zákona nebudou podmínky odborné způsobilosti splňovat. 

K bodu 8 

V návaznosti na nově stanovené předpoklady odborné způsobilosti k výkonu činnosti 
supervizora se stanoví přechodné období pro fyzické osoby, které ode dne nabytí účinnosti 
zákona nebudou splňovat podmínky odborné způsobilosti, s možností doplnit si požadované 
hodiny kurzu supervize. 

K bodům 9 až 11 

Přechodné ustanovení řeší platnost registrace u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo 
vydáno rozhodnutí o registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 

K bodu 12 a 13 

Přechodné ustanovení řeší zajištění plnění materiálně-technických podmínek odpovídajících 
druhu poskytovaných sociálních služeb 

K bodu 14 

Upravuje se postup při financování sociálních služeb v prvním roce po nabytí účinnosti zákona. 

K bodu 15 

Přechodné ustanovení řeší nakládání se sociálními službami financovanými podle zákona č. 
108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

K bodu 16 

Přechodné ustanovení řeší sociální služby financované podle § 101a a § 104 odst. 3 písm. a) 
zákona a jejich přechod do garantované sítě sociálních služeb. 

K bodům 17 a 18 

Úprava financování sociálních služeb hrazených z Evropských sociálních fondů. 
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K čl. III (změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 

Návrh změny zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení reaguje na změny zákona 
o sociálních službách týkající se lhůt v řízení o příspěvku na péči, jejichž cílem je zkrácení doby 
řízení. Vzhledem k tomu, že podle tohoto návrhu bude žádost krajské pobočky Úřadu práce o 
posouzení stupně závislosti zasílána okresní správě sociálního zabezpečení s předstihem, ještě 
před provedením sociálního šetření, bude mít tato správa sociálního zabezpečení možnost 
dřívějšího shromažďování zdravotnické dokumentace. Navrhuje se proto z důvodu zachování 
účelu úpravy zkrácení dosavadní lhůty 45 dnů pro posouzení stupně závislosti na 30 dnů s tím, 
že tato lhůta začne běžet ode dne, kdy okresní správě sociálního zabezpečení bude doručen 
písemný záznam o sociálním šetření. 

 
K čl. IV (změna zákona o pomoci v hmotné nouzi) 
 
V zákoně o pomoci v hmotné nouzi se navrhuje zrušit ustanovení týkající se činností sociální 
práce zaměstnanců pověřených obecních úřadů vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti 
obdobné, které vykonávají tito zaměstnanci podle zákona o sociálních službách a jeho 
navrhovaných změn, a tyto činnosti se vzájemně prolínají. Duplicitní právní úprava je proto 
nadbytečná a navrhuje se odkázat na postup podle zákona o sociálních službách. 
 
 
K čl. V (změna zákona o správních poplatcích) 
 
Dochází ke změně částek správních poplatků, které se hradí v souvislosti s akreditačním 
řízením podle zákona o sociálních službách. 
 
K čl. VI (účinnost) 
 
Účinnost novely zákona je stanovena od 1. ledna 2021. 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne  

Předseda vlády: 

Ministryně práce a sociálních věcí: 
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