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VIII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM (VERZE K 7. 5. 2020): 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
 
Vysvětlivky: 
O – připomínka obecná, vztahující se k materiálu jako celku 
K – připomínka konkrétní, vztahující se k jednotlivým částem materiálu 
F – připomínka formální 
D – připomínka doporučující 
Z – připomínka zásadní 
 
 

Resort Připomínky O / K F / D / Z Vypořádání MPSV 

ČMKOS 1. Požadujeme předložit prováděcí právní 
předpis k financování sociálních služeb 
prostřednictvím dotací. Za zásadní problém 
novely zákona považujeme, že souběžně s 
návrhem nebyly předloženy prováděcí právní 
předpisy, prostřednictvím kterých dojde k 
úpravě financování. Každoroční nejistota 
dotačních titulů není explicitně novelou řešena, 
a proto, pokud nebudou dodatečně předložené 
prováděcí předpisy, které upraví nárok a 
parametry dotace, a tím zajistí stabilitu a jistotu 
pro poskytovatele sociálních služeb, budeme 
nuceni zákon odmítnout jako celek. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 

O Z Akceptováno: 
Prováděcí předpisy jsou přiloženy.  
 
 

1. K bodu 3 (§ 2 odst. 2) 
Požadujeme vypustit větu „Jestliže je třeba 
pomoc a podporu zajistit prostřednictvím 
sociálních služeb, poskytují se přednostně 
sociální služby v terénní nebo ambulantní 
formě.“ 

K Z Vysvětleno 
Návrh bude doplněn dle vypořádání připomínky UZS. A to, 
že bude dopsáno  
„… poskytují se přednostně sociální služby v terénní 
anebo ambulantní formě vždy, kdy je to možné a 
vhodné.“  
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Odůvodnění: Navrhovanou větu spočívající v 
přednostním poskytování sociálních služeb v 
terénní nebo ambulantní formě považujeme za 
nadbytečnou. V současné době není dostatečně 
zajištěn terén pro poskytování sociálních 
služeb v terénní nebo ambulantní formě. 
Rovněž není zřejmé, co by přednostní 
poskytování sociálních služeb v terénní nebo 
ambulantní formě znamenalo pro praxi a pro 
lidi, kteří potřebují pomoc. Z uvedeného není 
rovněž zřejmé, jakým způsobem budou 
zajištěny kapacity pečovatelských a 
asistenčních služeb. Od zákonné úpravy 
bychom očekávali rovnocennou podporu všech 
služeb, nikoliv zvýhodnění některých na úkor 
jiných. Z výše uvedených důvodů požadujeme 
uvedenou větu z textu odstranit. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 

 
Tudíž i z toho je zřejmé, že určité upřednostnění tam je, ale 
vždy s ohledem na konkrétního zájemce o službu. 

2. K bodu 4 (§ 3 písm. h)) 
Navrhujeme ponechat délku střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb v délce 3 let, 
požadujeme určení délky garantování sítě 
sociálních služeb v návaznosti na prodloužení 
doby střednědobého plánu rozvoje soc. sl. 
Dále požadujeme závazný dokument, který 
bude definovat garantovanou síť soc. sl. a její 
parametry. 
Odůvodnění: Uvedené období, na které je 
schválen střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb, se vzhledem k demografickému vývoji 
jeví jako příliš dlouhé. Navrhujeme ponechat 3 
roky. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 

K Z Vysvětleno  
Na základě procesu vypořádání připomínek bylo dohodnuto, 
že garantovaná síť bude mít neomezenou dobu platnosti a 
bude se pouze každoročně navyšovat dle zákona. 
Navyšování sítě bude probíhat v dohodovacím řízení, 
přičemž také došlo k výraznému zkrácení celého procesu 
tak, aby garantovaná síť mohla být zveřejněna ve vyhlášce 
již ke konci srpna a kraje tedy měly čas na vyhlášení 
výběrových řízení na nové úvazky/kapacity a bylo tedy 
možné zajistit poskytování nových služeb co nejdříve 
začátkem roku. Pověření k poskytování SOHZ nebude 
navázáno na dobu platnosti sítě a bude vydáváno na 
maximální možnou dobu, tj. 10 let. Poskytovatel, který byl 
zařazen do garantované sítě, z ní může být “vyloučen“ pouze 
ze zákonem stanovených důvodů (viz § 105c odst. 10), a to: 
jestliže přestane splňovat podmínky uvedené v rozhodnutí o 
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 zařazení do sítě, nebo sám písemně požádá o zrušení 
zařazení, nebo pozbude platnosti jeho registrace (neplnění 
registračních podmínek), případně také úmrtím fyzické či 
zánikem právnické osoby. 

3. K bodům 5 a 6 (§ 3 písm. i) a j)) 
1. Požadujeme do písmene i) doplnit 
„garantovanou sítí sociálních služeb je síť, která 
v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s 
odpovídající místní dostupností napomáhá řešit 
nepříznivou situaci osob na území kraje, která 
je sestavovaná …“  
Odůvodnění: Chceme zachovat původní znění, 
které charakterizuje kvalitu a dostupnost 
sociálních služeb na území kraje  
2. Požadujeme v bodě i) a j) slovo 
„potřebných“ nahradit slovem „optimálních“. 
Odůvodnění: V této souvislosti bychom chtěli 
připomenout, že podobné obavy jsme měli i v 
oblasti minimálního personálního zabezpečení 
zdravotních služeb, kde bohužel musíme 
konstatovat, že se potvrdily. Mnoho 
poskytovatelů zdravotních služeb s odvoláním 
na znění vyhlášky č. 99/2012 Sb., o 
požadavcích na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb, přistoupilo ke 
snížení počtu zdravotnických pracovníků až na 
právě vyhláškou stanovená minima. 
Uvědomujeme si, že stanovení požadavků na 
personální zabezpečení v sociálních službách 
je velmi problematické, neboť řada 
zaměstnavatelů vnímá minimální počty 
„potřebných“ zaměstnanců jako počty 
optimální pro zajištění svých služeb. 
Upozorňujeme, že redukce počtu personálu 
vede k přetěžování a vyšší vyčerpanosti 

K Z Neakceptováno – ROZPOR. 
 
Ad 1.: ROZPOR – garantovaná síť je upravena dle 
připomínek MF 
 
Ad 2: Vysvětleno – pod písmenem j) je nově uvedena 
definice přepočteného úvazku. MPSV v rámci 
připomínkovacího procesu přistoupilo k tomu, že zákon 
bude upravovat pouze garantovanou síť sociálních služeb. 
Kraje i obce však i nadále budou moct ze svých rozpočtů 
finančně podporovat sociální služby mimo garantovanou síť 
(viz § 105 odst. 1). 
S ohledem na akceptování připomínky a návrat 
k původnímu znění definice garantované sítě v písm. i) a 
změně písm. j) se slovo „potřebných“ již v textu těchto 
písmen nevyskytuje. 
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pracovníků v sociálních službách a sociálních 
pracovníků a k rozvoji syndromu vyhoření a 
bylo by jen otázkou, kdy by se zásahy do 
počtu personálu na podkladě navrhovaného 
materiálu negativně podepsaly na kvalitě 
poskytovaných služeb. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 
4. K bodu 10 (§ 7 odst. 2) 
1. Navrhujeme vrátit zpět do textu „… 
nebo dětské domovy…)  
Odůvodnění: Nikde jsme se v praxi nesetkali s 
tím, že by měly dětské domovy problém s 
přijímáním a účtováním dávky příspěvku na 
péči. Žádáme doplnit do všech částí novely 
zákona, pokud byl dětský domov vyjmut. 
2. Navrhujeme vypustit větu „Nárok na 
příspěvek nemá osoba ve vazbě, ve výkonu 
trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací 
detence.“  
Odůvodnění: Ze své praxe je velmi těžké 
zabezpečit péči o takové osoby ve vazbě, ve 
výkonu trestu odnětí svobody nebo 
zabezpečovací detence. Tato oblast není řešena 
v ČR a způsobuje to řadu problému v těchto 
zařízení zajistit péči o takové osoby. Navíc 
není zdůvodněno ve Zvláštní části novely 
zákona. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
5. K bodu 11 (§ 11 a násl.) 
a) Navrhujeme dorovnat příspěvek na péči ve 
třetím a čtvrtém stupni závislosti pro osoby, 
které jsou uživateli pobytových sociálních 

K Z  
Akceptováno 
 
„Nárok na příspěvek nemá osoba ve výkonu trestu odnětí 
svobody nebo zabezpečovací detence a ve výkonu 
ústavního ochranného léčení. Nárok na příspěvek nemá 
také osoba ve vazbě, trvá-li vazba celý kalendářní měsíc.“ 
 
 
 
 
Akceptováno částečně  
v kontextu připomínek Ministerstva spravedlnosti. Navíc 
zabezpečení potřeb osob ve výkonu trestu apod. není 
vhodné řešit prostřednictvím příspěvku na péči.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
(1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za 
kalendářní měsíc 
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služeb na úroveň osob, které zůstávají v péči 
rodiny, tj.: 
- ve 3. stupni závislosti z 8.800 Kč/měs. 
na 12.800 Kč/měs. pro osoby starší 18 let a z 
9.900 Kč/měs na 13.900 Kč/měs. pro osoby do 
18 let věku. 
- ve 4. stupni závislosti z 13.200 Kč/měs. 
na 19.200 Kč/měs.  
Odůvodnění: Novela ponechává v platnosti 
rozdílné výše příspěvku na péči (dále jen 
„PnP“) ve třetím a čtvrtém stupni závislosti. 
Rozdílná výše PnP byla zavedena zákonem č. 
47/2019 Sb., kdy došlo k navýšení PnP ve 
třetím a čtvrtém stupni závislosti, avšak pouze 
osobám, kterým nejsou poskytovány pobytové 
sociální služby. V prvním a druhém stupni 
závislosti žádná disproporce mezi výší PnP pro 
uživatele pobytových sociálních služeb a 
ostatními příjemci příspěvku neexistuje. 
Příjemci PnP, který zůstává v domácím 
prostředí, se potřebné podpory dostává buď ze 
strany registrovaných poskytovatelů (terénních 
či ambulantních) nebo od osob blízkých či 
asistentů sociální péče. Přiznaný PnP však 
musí být zkonzumován právě na poskytování 
potřebné pomoci. V případě přijetí příjemce 
PnP do pobytové sociální služby se mu 
potřebné podpory dostává ze strany 
poskytovatele pobytové sociální služby. Dále 
je nutné připomenout, že PnP je přiznáván za 
účelem možnosti uspokojování potřeb 
příjemce. V případě, kdy rodina péči o 
příjemce nezvládá a rozhodne se o jeho 
umístění v pobytové sociální službě, by mohlo 
docházet k absurdní situaci, kdy se potřeby 

  
a) 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 
  
b) 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 
  
c) jde-li o stupeň III (těžká závislost), 
1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel 
pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 
nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické 
zařízení hospicového typu, 
2. 13 900 Kč v ostatních případech, 
 
c) 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 
 
d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 
     1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc 
poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 
50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu, 
    2. 19 200 Kč v ostatních případech. 
 
d) 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 
  
 (2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za 
kalendářní měsíc 
  
a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 
  
b) 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 
 
  
c) jde-li o stupeň III (těžká závislost), 
   1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel 
pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 
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příjemce PnP přechodem z domácího prostředí 
do pobytové sociální služby nikterak nemění, 
dojde ke zcela zásadnímu snížení příspěvku na 
zajištění jeho potřeb s čímž nesouhlasíme. 
b) Navrhujeme zvýšit výši příspěvku na péči, a 
to u všech stupňů. Požadujeme doplnit 
mechanismy kontroly využití příspěvku na 
péči, zvláště v neformální péči.  
Odůvodnění: Výše příspěvku se již několik let 
nevalorizovala, zatímco náklady na péči 
každoročně rostou. Chybí mechanismy 
kontroly využití příspěvku na péči v 
neformální péči, bylo by minimálně vhodné 
tuto péči alespoň trochu formalizovat 
(evidence pečujících osob apod.). 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické 
zařízení hospicového typu, 
   2. 12 800 Kč v ostatních případech, 
 
c) 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 
  
d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 
   1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel 
pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 
nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické 
zařízení hospicového typu, 
   2. 19 200 Kč v ostatních případech. 
 
d) 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 
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Vysvětleno. (b)  
Na poradě 8. 5. 2020 
 

ČMKOS 6. K bodu 11 (§ 11 odst. 4) 
Požadujeme upravit ve smyslu, že vláda na 
základě vývoje minimální mzdy, mzdové 
úrovně a životních nákladů bude pravidelně 
každoročně zvyšovat s účinností od začátku 
každého roku částky příspěvku. 
Odůvodnění: Vláda svým nařízením 
každoročně s účinností od počátku 
kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji 
minimální mzdy, mzdové úrovně a životních 
nákladů zvýší částky příspěvku. Navrhovaná 
úprava bude zlepšovat životní podmínky 
potřebných. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

K Z Neakceptováno – ROZPOR. 
Připomínkové místo presumuje, že každoročně bude 
docházet k růstu minimální mzdy, mzdové úrovně a 
životních nákladů.  
Valorizace bude v nepojistných sociálních dávkách 
novinkou; valorizováno je pouze životní minimum, což se 
v některých nepojistných dávkách odráží; valorizace 
životního minima je „dobrovolná“ – vláda může. Zavedení 
povinnosti vlády každoročně zvyšovat částky příspěvku na 
péči může vést k neefektivnímu zvyšování částek v řádu 
desítek korun, aby byla naplněna takto stanovená 
povinnost. 

ČMKOS 7. K bodu 30 (§ 32 a násl.) 
Požadujeme, aby Cílová skupina byla zmíněna 
v zákoně jako součást definice poskytované 
sociální služby. 
Odůvodnění: Tato změna povede k lepší 
orientaci v nabídce poskytovaných sociálních 
služeb. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 
 
 
 
 
 
8. K bodu 35 (§ 36) 

K Z  
Vysvětleno 
Na poradě 8. 6. 2020 
V rámci služeb sociální podpory je poskytována sociální 
služba osobám v terminálním stavu a osobám blízkým je 
natolik specifická a zahrnuje v sobě poskytování sociálních 
služeb péče, prevence i poradenství, že ji nelze zařadit do 
jiného druhy služby, proto i vznik služeb sociální podpory 
podle §52a, do budoucna je možný vznik i dalších nových 
služeb, které by zde mohly spadat. Základem pro 
nemožnost zařazení do již existujících skupin je, že tato 
služba jako jediná v sobě obsahuje činnosti preventivní i 
péče. 
 
 
Vysvětleno  
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Nad rámec návrhu požadujeme vypustit ve 
větě „Ošetřovatelská a rehabilitační péče je 
těmto osobám poskytována především 
prostřednictvím zaměstnanců zařízení 
uvedených v předchozí větě, kteří mají 
odbornou způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání podle zvláštního 
právního předpisu20).“ slovo především a 
doplnit slovo nepřetržitě.  
Navrhovaná úprava: 
Ošetřovatelská a rehabilitační péče je těmto 
osobám poskytována nepřetržitě především 
prostřednictvím zaměstnanců zařízení 
uvedených v předchozí větě, kteří mají 
odbornou způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání podle zvláštního 
právního předpisu20). 
Odůvodnění: V současné době existují zařízení 
sociálních služeb, která neposkytují klientům 
nepřetržitou ošetřovatelskou péči, a přitom 
jsou klienti nemocní a ošetřovatelskou péči 
vyžadují. Povinnost poskytování 
ošetřovatelské péče zkvalitní život klientů a 
ušetří nemalé finanční prostředky z veřejných 
zdrojů (ze systému veřejného zdravotního 
pojištění). Úspora se projeví především ve 
snížení počtu výjezdů zdravotnické záchranné 
služby ke klientům těchto zařízení. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

Na poradě 8. 6. 2020 
připomínka 8 je nad rámec  

ČMKOS 9. K bodu 37 (§ 39) 
V § 39 požadujeme vypustit slova v zařízení 
sociálních služeb ve vymezeném čase.  

K Z Akceptováno 
Nová úprava tohoto paragrafu: 
§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
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Věta zní: „Asistenční a pečovatelská služba je 
terénní nebo ambulantní služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby, nebo osobám pečujícím. Služba se 
poskytuje bez časového omezení, v 
přirozeném sociálním prostředí osob, vyjma 
působení ve školách, v zařízeních sociálních 
služeb ve vymezeném čase. Okruhem osob v 
tomto druhu služby nemůže být samostatně jen 
osoba pečující“. 
Odůvodnění: Nerozumíme tomu, proč by v 
jednom zařízení mělo poskytovat služby více 
poskytovatelů. Návrh považujeme za velmi 
problematický, zařízení sociálních služeb mají 
v zákoně uvedenou téměř shodnou nabídku 
služeb. Pro odbory tento návrh evokuje 
možnost poskytování služeb prostřednictvím 
dalších osob, takzvaný švarcsystém, s čímž 
zásadně nesouhlasíme. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora. 

ČMKOS 10. K bodu 37 (§ 44 odst. 1) 
Odmítáme časové omezení odlehčovacích 
služeb. Požadujeme upravit větu „Odlehčovací 
služby jsou pobytové služby poskytované na 
dobu nezbytně nutnou v kalendářním roce 
osobám, které mají sníženou…“ 
Odůvodnění: Nesouhlasíme s omezením 
odlehčovacích služeb lhůtou 90 dnů v 
kalendářním roce. Z návrhu není zřejmé, co se 
stane s člověkem, když ho nebude možné 

K Z Vysvětleno 
Na poradě 8. 6. 2020 
 
Odlehčovací služba je svým významem zcela odlišná 
služba než pobytová, proto je nutné v návrhu zákona 
vymezit i časový rozsah.  
Pokud bychom neomezili na dobu nejdéle 180 (vyhověno 
jiným připomínkovým místům) dnů, tak pak by skutečně 
došlo k duplicitě s pobytovými službami, čímž by 
odlehčovací služba ztratila svůj cíl umožnit pečující osobě 
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nikam umístit, když rodina nebude zvládat 
péči o něj. V současnosti je problém umístit 
takového člověka do pobytového zařízení. 
Pokud tedy chceme podporovat pečující 
osoby, tak by nemělo být poskytování 
odlehčovací služby limitováno, ale měly by 
být poskytovány dle potřeb pečujících osob. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

nezbytný odpočinek nebo řešení náhlé situace, kdy pečující 
na nějakou dobu není schopen péči poskytovat. 

ČMKOS 11. K bodu 42 (§ 48 odst. 1 a 3) 
1. Navrhujeme ponechat jednotlivé druhy 
pobytových služeb ve stávajícím znění s 
jednoznačným rozlišením cílových skupin. 
Odůvodnění: Novelou se navrhuje sloučit 
týdenní stacionáře, domovy pro seniory, 
domovy se zvláštním režimem a domovy pro 
osoby se zdravotním postižením do domovů 
sociální péče. Tato administrativní změna však 
nepřinese poskytovatelům žádnou úlevu, 
naopak může mít pro ně negativní dopady. 
Pokud navrhovaná změna cílí na snížení 
administrativní zátěže z důvodu potřeby dvou 
či více registrací, pak je tento problém vyřešen 
navrhovaným zjednodušením registračního 
procesu či revizí standardů kvality. 
Poskytovatelům nebude činit problém požádat 
si o dvě či více registrací. Krom toho tuto 
žádost podávají zpravidla jednou za dobu své 
existence.  
Vlivem medializace a osvěty vedené např. o 
Alzheimerově chorobě dnes i laická veřejnost 
zcela zřetelně rozlišuje např. existenci domovů 
pro seniory, poskytující sociální služby 
„zdravým seniorům“, a vedle tohoto 

K Z  
Bod 1 - Vysvětleno 
Na poradě 8. 6. 2020 
Není možné ponechat stávající stav. Nelze souhlasit s tím, 
že jestliže poskytovatel má více druhů služeb, které 
odpovídají těm, které se nyní slučují v § 48, že by se mu 
nesnížila administrativní zátěž. Právě potřeba více 
registrací, zpracovaných standardů kvality, apod. je pro 
poskytovatele značně zatěžující. Předkladatel sloučením 
tak reaguje na potřebu praxe.  
Současně je však nezbytné zdůraznit, že v případě 
registrace sociální služby - § 48, bude možné 
vyspecifikovat v rámci registrace, jakému okruhu osob 
bude sociální služba poskytována. Tím zůstanou možná její 
specifika.  
Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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specializovaných zařízení, které poskytují 
sociální služby sice seniorům, ale stiženým 
některou z demencí. V tomto ohledu bude 
novelou vytvořen jakýsi univerzální typ 
sociálního zařízení, který naopak zhorší 
orientaci potenciálním klientům při výběru 
vhodného typu sociální služby. Námitka vůči 
sjednocení služeb je dále podávána v 
souvislosti se zmocněním k vydání 
prováděcího právního předpisu o minimálních 
personálních podmínkách poskytování 
jednotlivých druhů sociálních služeb. Je zcela 
nepochybné, že např. klienti domovů se 
zvláštním režimem jsou pečovatelsky i 
ošetřovatelsky náročnějšími klienty než klienti 
domovů pro seniory. Vydání personálního 
standardu společného pro oba typy sociálních 
služeb nebude znamenat nic jiného, než že v 
případě domovů sociální péče (se zaměřením 
na „zdravé seniory“) bude personální vybavení 
předimenzováno oproti domovů se zvláštním 
režimem. Pokud by personální standard 
vycházel z potřeb stávajících domovů pro 
seniory, pak přinese výrazné snížení kvality 
péče o osoby s demencemi.  
Pokud nedojde ke zrušení nově navrhovaného 
§48 navrhujeme: 
1. Požadujeme, aby si poskytovatelé 
sociálních služeb sami definovali cílové 
skupiny uživatelů, pro které bude služba 
určena. Požadujeme doplnit za první větu 
„Poskytovatelé sociálních služeb si definují 
cílové skupiny uživatelů, pro které je služba 
určena.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod 1 – Vysvětleno 
Na poradě 8. 6. 2020 
 
Není zcela zřejmé, co požaduje připomínka. Každopádně 
registrace „okruhu osob“ je nezbytné propojit s registrem 
poskytovatelů sociálních služeb.  
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Odůvodnění: Vnímáme zde velké riziko 
zhoršení kvality poskytované služby a zhoršení 
kvality péče pro uživatele.   
Navržené znění neposkytuje žádné vysvětlení, 
jakým způsobem se budou určovat cílové 
skupiny domova sociální péče. Předpokládali 
jsme, že se pouze sdružují domovy seniorů a 
domovy se zvláštním režimem, ale dle tohoto 
znění je do novely zákona o sociálních 
službách zahrnuta i reforma psychiatrické 
péče. 
2. Požadujeme vypustit větu „Služba 
může zřizovat krizová lůžka. Pobyt na 
krizovém lůžku je možný nejvýše po dobu 90 
kalendářních dnů, kdy se osoba v přirozeném 
prostředí ocitne v ohrožení života z důvodu 
absence potřebné péče.“ V současné době 
nemají pobytové služby kapacitu, prostory a 
finanční prostředky na zřízení krizových lůžek. 
Novela však nikterak neřeší, co se stane s 
osobou po uplynutí 90 dnů, kdy je možný pobyt 
na tomto lůžku, kdy důvod využití krizového 
lůžka nepomine.  
Odůvodnění: Dle našeho názoru se tímto velmi 
nešťastným způsobem řeší nevyřešené 
problémy transformace psychiatrické péče.  
3. Požadujeme doplnit do odst. 3 
„Nezaopatřeným dětem, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního 
postižení…“ 
Odůvodnění: Důvodem je upřesnění, jakých 
dětí se to týká. Jinak by se to mohlo týkat 
dětských domovů, které by přešly pod sociální 
služby, a s tím zásadně nesouhlasíme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod 2 – Vysvětleno 
Na poradě 8. 6. 2020 
 
Krizová lůžka  
V současné době nejsou v systému vyčleněna a zajištěna 
krizová lůžka pro osoby, které se nachází v situacích 
ohrožení života a zdraví nebo pokud není možné zajistit 
péči, když onemocní pečující osoba.  
Lhůta bude skutečně stanovena maximálně na 90 dní. Po 
90 dnech se může osoba vrátit do domácí péče. Případně 
mu bude zajištěn jiný druh sociální služby.  
Ze státního rozpočtu bude úhrada prostřednictvím 
normativu za krizová lůžka v rozsahu měsíčních nákladů, a 
to v plné výši těchto nákladů. Bude stanoven počet lůžek 
v rámci garantované sítě.  
 
Bod 3 – Vysvětleno 
Na poradě 8. 6. 2020 
 
Definice okruhu osob je uvedena v odst. 1. odst. 3 se týká 
pouze „nezaopatřenosti“. Bude taktéž uvedeno v důvodové 
zprávě.  
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Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

ČMKOS 12. K bodu 42 (§ 48 odst. 2 písm. i) a j)) 
Doporučujeme body i) a j) nezahrnovat mezi 
základní činnosti a navrhujeme je vypustit. 
Odůvodnění: Sociální služby se klientovi 
poskytují na základě Smlouvy o poskytnutí 
sociální služby, tato smlouva se nevztahuje na 
osoby blízké ani pečující. Z toho důvodu nelze 
body i) pomoc osobám blízkým k vyrovnání se 
s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 
blízké osoby a j) u pečujících osob nácvik 
dovedností pro zvládání péče o osoby závislé 
zahrnout do základních činností. Mimo jiné 
upozorňujeme i na nutnost dovzdělat personál 
k případnému poskytování uvedených činností 
a na skutečnost, že zařazení těchto bodů mezi 
základní činnosti s sebou přinese další finanční 
náklady, u kterých navíc není zřejmé, kdo je 
bude hradit. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

K Z Akceptováno částečně 
Na poradě 8. 6. 2020 
 
K bodu i) – Vysvětleno 
Klienti v zařízeních sociální služeb umírají. Cílem 
ustanovení je podpora osob blízkých, aby se byly schopny 
vyrovnat se ztrátou osoby blízké. Tuto pomoc překladatel 
považuje za podstatnou.  
 
K bodu j) – Akceptováno 
Na poradě 8. 6. 2020 
 
j) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání péče o 
osoby závislé – bude vypuštěn 

ČMKOS 13. K bodu 46 (§ 52b, bod 2 písm. f)) 
1. Nesouhlasíme s návrhem, aby terénní 
služby byly poskytované v uvedeném rozsahu 
ve zdravotnických zařízeních, a požadujeme 
kompletně upravit § 52 b, aby z něj vyplývalo, 
kdo, za jakých podmínek může poskytovat 
jakou službu.  
 
 
2. Po úpravě požadujeme doplnit zdroj 
financování, způsob úhrady ve vyhlášce. 

K Z  
K bodu 1 – Vysvětleno 
Ustanovení § 52b není koncipováno tak, jak připomínka 
požaduje. Vznik této služby reflektuje sociální složku 
v péči o osoby v terminálním stádiu onemocnění. Cílí se na 
to, aby sociální rozměr péče byl dostupný nejenom 
umírajícímu, ale rovněž osobám blízkým. Sociální složka 
této služby v současné době není systémově řešena.  
 
K bodu 2 – Vysvětleno 
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3. Požadujeme doplnit do vyhlášky, zda 
pastorační a duchovní péče v rámci sociální 
služby poskytované osobám v terminálním 
stavu a osobám blízkým bude poskytována na 
základě individuálních smluv s církví a 
náboženskými orgány, z jakých zdrojů bude 
hrazená. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

Podle Legislativních pravidel vlády budou teze vyhlášky 
předloženy na jednání. Zdroj financování bude podle § 
101a – dotací na poskytování sociálních služeb. 
 
 K bodu 3 – Vysvětleno 
Na poradě 8. 6. 2020 
 
Zařazení nové činnosti do sociálních služeb reflektuje již 
současný stav poskytování sociálních služeb, kdy právě 
podpora člověka ve spirituálních otázkách je u 
poskytovatelů sociálních služeb realizována. Je současně 
hrazena z prostředků poskytovatele a osoby, které tuto 
činnost vykovávají, se řadí do skupiny „další odborní 
pracovníci“ (§ 115 odst. 1 písm. c) platné úpravy. 
 
Navrhujeme z hlediska upřesnění této činnosti namísto 
„pastorační a duchovní péče“ změnit název činnosti na 
„spirituální péče“ jak tomu je i například v oblasti 
zdravotnictví. Spiritualita není vždy vázána jen na 
náboženství. Ale zahrnuje i otázky po smyslu života, 
naděje, lásky, nalezení vnitřního klidu, apod. Duchovní 
potřeby mohou být u člověka v poslední fázi života 
zvýrazněné, je nezbytné s nimi pracovat, a proto jsou i 
zahrnuty do nového druhu sociální služby, která je určena 
klientům v terminálním stádiu. 
Tato činnost by podle nové právní úpravy byla zahrnuta 
jako základní činnost právě v nově navrhované službě § 
52a. Byla by vykonávána „dalšími odbornými pracovníky“, 
obdobně jako u činností, které jsou nyní vykonávány např. 
psychology. Naplňování činnosti by bylo hrazeno ze strany 
poskytovatele – tzn. dotací na poskytování sociálních 
služeb. 
 
 

ČMKOS 14. K bodu 47 (§ 57) K Z Neakceptováno – ROZPOR 
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Požadujeme vypustit část první věty 
„…osobám v nepříznivé životní situaci, které 
jsou bez domova a zároveň mají lékařem 
indikován klid na lůžku a potřebu zdravotní 
péče z důvodu doléčení, a osobám s látkovou 
či nelátkovou závislostí.“ 
Odůvodnění: Azylové domy na poskytování 
služeb této skupině klientů nejsou personálně, 
ani materiálně vybaveny. Není zřejmé, kdo 
bude poskytovat a zajišťovat lékařskou a 
ošetřovatelskou péči těmto osobám. Jsme toho 
názoru, že zde hrozí reálné nebezpečí vzniku 
„chudobinců“. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

Financování zdravotní péče přes § 36, tedy přes odbornost 
913 je primárně určena pro služby péče, kde má daný 
rozsah opodstatnění. U azylového domu, pokud je 
zdravotní péče, tak musí být poskytována přes spolupráci s 
poskytovatelem autorské odbornosti zejména 925 či 926 

ČMKOS 15. K bodu 56 (§ 72 odst. 2) 
Požadujeme úpravu režijních nákladů pro 
sociální služby poskytované bez úhrady 
vyčlenit ze zákona a řešit v prováděcím 
právním předpisu (nařízení vlády). 
Odůvodnění: Navrhovaná úprava je z našeho 
pohledu velmi problematická, k dalším 
úpravám po roce 2025, nebo v případě změny 
vnějších podmínek, by bylo nutné novelizovat 
zákon. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

K Z Akceptováno 
Odst. 2 § 72 vypuštěn 

ČMKOS 16. K bodu 66 (§ 75 odst. 2 písm. f)) 
Navrhujeme změnit navrhované znění v bodu 
takto: „f) pozůstalým manželům (manželkám) 
a partnerům (partnerkám)70) po osobách 
uvedených v písmenech b) až d) c) až e) 
starším 70 let“. 

K D Akceptováno 
Upraveno dle připomínky. 
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Odůvodnění: Jedná se o legislativně-
technickou připomínku. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
doporučující. 
 

ČMKOS 17. K bodu 70 (§ 79 písm. h)) 
Požadujeme slovo „minimálních“ nahradit 
slovem „optimálních“. 
Odůvodnění: Nesouhlasíme se zajištěním 
minimálních personálních podmínek, 
požadujeme, aby byly zajištěny optimální 
personální podmínky. V této souvislosti 
bychom chtěli znovu připomenout, že podobné 
obavy jsme měli i v oblasti minimálního 
personálního zabezpečení zdravotních služeb, 
kde bohužel musíme konstatovat, že se 
potvrdily. Mnoho poskytovatelů zdravotních 
služeb s odvoláním na znění vyhlášky č. 
99/2012 Sb., o požadavcích na minimální 
personální zabezpečení zdravotních služeb, 
přistoupilo ke snížení počtu zdravotnických 
pracovníků až na právě vyhláškou stanovená 
minima. V řadě zařízení se z minimálního 
počtu zákonitě stalo maximum, které 
napomáhá legitimizaci organizačních změn 
vedoucích k propouštění zdravotnických 
pracovníků a uzavírání pracovišť. 
Vyjadřujeme obavy, že by se situace mohla 
opakovat i v sociálních službách. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

K Z  
Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
 

ČMKOS 18. K bodu 89 (§ 88 písm. d)) 
Požadujeme nahradit „… jednou měsíčně, 
jednou za tři měsíce…“ 

K Z Vysvětleno  
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Odůvodnění: Zvyšuje se administrativní zátěž 
sociálních pracovníků. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

Povinnost poskytovatele dle § 88 písm. d) vychází ze 
stávajících povinností a stávající praxe, zejména jak ji 
definuje platné znění § 88 písm. e),f),g) a i), podle kterého 
musí poskytovatel zejména vést evidenci odmítnutých 
žádostí, uzavřít s žadateli smlouvu a vést individuální 
písemné záznamy o průběhu poskytování sociální služby. 
Je zřejmé, že aktuálně poskytovatel musí pro svoji potřebu 
vést vlastní evidenci žádostí, které vyhodnocuje, některé 
odmítá a zbylé jsou podkladem pro uzavření smlouvy a 
zahájení poskytování služby, tj. vstupem pro individuální 
písemné záznamy o průběhu služby. Záměrem 
předkladatele nebylo rozšíření povinností poskytovatelů, 
pouze poskytnutí jednotného nástroje pro zjednodušení 
vedení administrativních evidencí, které tak jako tak 
provádí. Dále pak získání centrálního přehledu o skutečně 
žádaných a čerpaných kapacitách jednotlivých služeb, aby 
bylo možné lépe plánovat rozvoj sociálních služeb. 
Lhůta bude čtvrtletně. 
 

ČMKOS 19. K bodu 94 (§ 91 odst. 6) 
Požadujeme nahradit pojem „místo skutečného 
pobytu …podle trvalého nebo hlášeného 
pobytu osoby, …“. 
Odůvodnění: Obáváme se toho, že to přinese 
řadu problému do praxe a chybí zde absence 
definice např. „domovské obce“ 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

K Z Vysvětleno 
Na poradě 8. 6. 2020 
 - pojem skutečného pobytu je v souladu s požadavky 
z praxe, kdy nastávají situace, že osoba dlouhodobě nežije 
ve svém trvalém bydlišti a potřebuje sociální služby – pak 
příslušný obecní úřad trvalého bydliště musí dožádat 
obecní úřad, v jehož obvodu osoba skutečně žije, o výkon 
sociálního šetření a zjištění situace, aby bylo možné 
podepsat smlouvu s poskytovatelem - to obnáší časové 
zpoždění a nárok na zapojení většího počtu pracovníků. 
Dále je tento pojem uveden do souladu s ostatními 
právními předpisy, např. zákonem o pomoci v hmotné 
nouzi. Není možné srovnávat s institutem tzv. domovského 
práva.   

ČMKOS 20. K bodu 103 (§ 93 písm. f)) K Z Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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Požadujeme do písmene f) doplnit „…v 
registru poskytovatelů sociálních služeb 
eviduje optimální počet úvazků zařazených do 
garantované a rozvojové sítě sociálních 
služeb…“ 
Odůvodnění: Je nutné upřesnit, o jaké úvazky 
se jedná a v jakém počtu. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

 

ČMKOS 21. K bodu 109 (§ 94 písm. g)) 
Požadujeme zpřesnění „…má povinnost 
spolupodílení…“ 
Odůvodnění: Je nutné upřesnit povinnost do 
zákona a ne pouze konstatovat ve Zvláštní 
části novely zákona. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

K Z Akceptováno – písmeno g) bylo odstraněno. V písmeně f) 
je nově zavedená povinnost: „spolupodílí se na financování 
sociálních služeb zařazených do garantované sítě 
sociálních služeb v rozsahu uvedeném v § 105 odst. 2", 
přičemž v § 105 odst. 2 je nově pro obce (i kraje) stanoven 
spolupodíl na financování sociálních služeb zařazených do 
garantované sítě ve výši zbylých uznatelných provozních 
nákladů těchto služeb. Výčet a specifikace uznatelných a 
neuznatelných provozních nákladů byla zahrnuta do 
prováděcího právního předpisu k normativům osobních 
nákladů a vychází ze současné Metodiky MPSV (pro služby 
s nadregionální či celostátní působností). 
 

 22. K bodu 110 (§ 95 písm. g)) 
Dále požadujeme do písmene g) 
„…spolupracuje s ministerstvem a krajským 
úřadem na zajištění dostupnosti garantované 
sítí sociálních služeb, která v dostatečné 
kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající 
místní dostupností napomáhá řešit nepříznivou 
situaci osob na území kraje, která je 
sestavovaná v souladu se střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb …“ 

K Z Akceptováno – viz návrh vypořádání připomínky č. 3, 
nicméně definice garantované sítě bude uvedena v § 3 
písm. i), tady by byla již nadbytečná.  
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Odůvodnění: Chceme tímto zachovat v zákoně 
dostupnost a kvalitu sociálních služeb na 
území kraje. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

ČMKOS 23. K bodu 114 (§ 96 písm. f)) 
Požadujeme normativy uvedené v § 96 písm. 
f), které jsou stanoveny prováděcím právním 
předpisem ve formě nařízení vlády. 
Odůvodnění: Nesouhlasíme s tím, aby body 
uvedené v § 96 písm. f) byly obecně popsány, 
ale chceme přesné znění právního prováděcího 
předpisu. Jsme toho názoru, že uvedené body 
jsou natolik důležité pro fungování systému, že 
by měly být vydávány formou nařízení vlády. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

K Z Vysvětleno – plně chápeme uvedený požadavek, ale 
vzhledem k tomu, že normativy se budou často měnit právě 
v souvislosti s novelizacemi nařízení vlády o platech ve 
veřejných službách a správě, je pro MPSV (s ohledem 
procesní stránku) jednodušší a efektivnější zveřejňovat je 
ve vyhlášce, která má dostatečnou právní sílu.  

ČMKOS 24. K bodu 117 až 119 (§ 98 odst. 1, 2 a 6) 
1. Požadujeme doplnit odst. 1 „Inspekce 
se provádí vždy v místě poskytování sociálních 
služeb, je zde možnost vykonat inspekci bez 
předchozího ohlášení.“  
Odůvodnění: Považujeme za neseriózní, že se 
nejen snižuje počet inspektorů, ale podezření, 
že se v zařízení inspekce předem nějakým 
způsobem ovlivňuje. Inspekce má sloužit k 
hodnocení a metodickému vedení daného 
zařízení. 
2. Požadujeme zachování třech členů 
inspekčního týmu.  
Odůvodnění: Má-li být inspekce kvality být 
provedena kvalitně je potřeba více inspektorů, 

K Z  
Ad 1) – Akceptováno 
Znění textu, který se váže k neohlášeným inspekcím, bude 
vypuštěno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 2) Akceptováno 
Počet zůstane podle současné právní úpravy 
 
Ad 3) Akceptováno 
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kteří se budou zabývat hodnocením kvality z 
různých stránek. 
 
 
 
 
 
3. Požadujeme zrušit odst. 6 pro 
registrované sociální služby.  
Odůvodnění: Předpokládáme, že tento 
odstavec byl vložen do zákona na základě 
kauzy Slunečnice z Ostravy. Nelze z jednoho 
pochybení vyvozovat, že ve všech zařízeních 
dochází k porušování práv klientů. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

 
Skrytá identita bude vypuštěna. 

ČMKOS 25. K bodu 126 (§ 101a odst. 1) 
Požadujeme doplnit větu: „Dotace jsou 
mandatorním výdajem státu.“ 
Odůvodnění: Požadavek vychází ze zajištění 
jistoty financování a poskytování sociálních 
služeb jako veřejné služby. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

K Z Neakceptováno – ROZPOR 
Na základě akceptování připomínek Ministerstva financí, 
návrh novely zákona již nezakládá vznik mandatorního 
výdaje. 

ČMKOS 26. K bodu 129 (§ 104 odst. 1) 
Požadujeme nahradit pojem „běžné výdaje 
související s poskytováním sociálních služeb“ 
na „běžné náklady základních činností 
sociálních služeb“. Na konec věty doplnit větu: 
„Účelová dotace je mandatorním výdajem 
státu.“ 
Odůvodnění: Navrhovaná úprava je z 
praktického hlediska problémová. Např. 

K Z Vysvětleno  
Na poradě 8. 6. 2020 
 
V souvislosti s navrhovanou změnou financování sociálních 
služeb (normativy na krytí osobních nákladů) není 
připomínka relevantní. Poskytovatelům bude dotace 
přidělována dle § 101a. § 104 upravuje už pouze dotace na 
mimořádné situace. Tyto dotace zůstávají nadále 
nenárokové, v rámci přípravy návrhu zákona o státním 
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prostředky na platy za prosinec jsou výdajem v 
lednu následujícího roku. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

rozpočtu bude pro tyto dotace MPSV požadovat „rezervu“ 
pro mimořádné situace, která bude v případě nevyčerpání 
vrácena zpátky do státního rozpočtu. U dotací dle § 104 
nelze uznatelné náklady omezit jen na základní činnosti 
sociálních služeb, jinak by nemohly sloužit svému účelu.  

ČMKOS 27. K bodu 134 (§ 105a odst. 1, 4 a 5) 
1. Požadujeme doplnit v odst. 1 
garantovanou síť sociálních služeb sestavuje 
ministerstvo ve spolupráci s kraji na základě 
zajištění dostupnosti sociálních služeb, která v 
dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s 
odpovídající místní dostupností napomáhá řešit 
nepříznivou situaci osob na území kraje, která 
je sestavovaná v souladu se střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb.“ 
Odůvodnění: Chceme tímto zachovat v zákoně 
dostupnost a kvalitu sociálních služeb na 
území kraje. 
2. Požadujeme vypustit odst. 4, případně 
ho zásadně přepracovat. Za velký problém 
považujeme nerovnoměrné personální 
zabezpečení současných služeb. Obáváme se, 
že by někteří poskytovatelé, kteří mají v 
současné době personální zabezpečení 
stanovené v optimálním rozsahu, byli nuceni z 
důvodů nedostatečného objemu financí na 
jednotlivé úvazky snižovat počet personálu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

K Z  
Ad 1.: Akceptováno  
Na poradě 8. 6. 2020 
 
- (viz návrh vypořádání připomínky č. 3 – existence pouze 
garantované sítě sociálních služeb) nicméně definice 
garantované sítě bude uvedena v § 3 písm. i), tady by byla 
již nadbytečná. 
 
 
 
Ad 2.: Vysvětleno – odst. 4  
Na poradě 8. 6. 2020 
 
Stanovený meziroční nárůst se týká garantované sítě jako 
celku. Předpokládáme, že mezi jednotlivými kraji můžou být 
dle aktuálních potřeb rozdíly v % nárůstu u služeb péče, 
prevence, poradenství a podpory. Tato regulace je zaváděna 
se záměrem zajistit pravidelný, stabilní a regulovaný růst 
garantované sítě.  
Sociální služby jsou v současnosti různě personálně 
zabezpečené, záměrem je však personální zajištění služeb 
(především v přímé péči) zvyšovat. Garantovaná síť je právě 
proto garantovaná, že stát se zavazuje úvazky v síti 
zafinancovat, takže snižování počtu pracovníků by 
v takovém případě hrozit nemělo. Zároveň jsou (viz 
připomínka č. 21) samosprávné celky zavazovány dokrýt 
zbylé provozní náklady poskytovatelů zařazených do 
garantované sítě. 
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3. Požadujeme garantovanou síť 
sestavovat pouze na ,,3„ roky. 
Odůvodnění: Vzhledem k demografickému 
vývoji je nutné síť poskytovatelů aktualizovat. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

 
Ad 3.: Vysvětleno 
Na poradě 8. 6. 2020 
 Na základě procesu vypořádání připomínek bylo 
dohodnuto, že garantovaná síť bude mít neomezenou dobu 
platnosti a bude se pouze každoročně navyšovat dle zákona. 
Navyšování sítě bude probíhat v dohodovacím řízení, 
přičemž také došlo k výraznému zkrácení celého procesu 
tak, aby garantovaná síť mohla být zveřejněna ve vyhlášce 
již ke konci srpna a kraje tedy měly čas na vyhlášení 
výběrových řízení na nové úvazky/kapacity a bylo tedy 
možné zajistit poskytování nových služeb co nejdříve 
začátkem roku. Pověření k poskytování SOHZ nebude 
navázáno na dobu platnosti sítě a bude vydáváno na 
maximální možnou dobu, tj. 10 let. Poskytovatel, který byl 
zařazen do garantované sítě, z ní může být “vyloučen“ pouze 
ze zákonem stanovených důvodů (viz § 105c odst. 10), a to: 
jestliže přestane splňovat podmínky uvedené v rozhodnutí o 
zařazení do sítě, nebo sám písemně požádá o zrušení 
zařazení, nebo pozbude platnosti jeho registrace (neplnění 
registračních podmínek), případně také úmrtím fyzické či 
zánikem právnické osoby. 

ČMKOS 28. K bodu 134 (§ 105b odst. 6) 
Požadujeme, aby v případě nedohody byla 
rozhodovacím orgánem vláda. „…oprávněno 
ukončit dohadovací řízení, a rozhodne vláda na 
svém nejbližším jednání, kde bude definovat 
návrh garantované sítě sociálních služeb.“ 
Odůvodnění: Věříme v takovémto případě ve 
větší objektivitu rozhodnutí. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

K Z Vysvětleno 
Na poradě 8. 6. 2020 
 
Garantovaná síť bude součástí vyhlášky, tudíž dle 
legislativních pravidel, nemůže být rozhodovacím orgánem 
vláda. 

ČMKOS 29. K bodu 141 a násl. (§ 110) K Z Akceptováno, vysvětleno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



23 
 

Požadujeme, aby zaměstnanec měl povinnost 
doložit bezúhonnost při nástupu do zaměstnání 
a v případě ztráty bezúhonnosti toto bez 
odkladu hlásit zaměstnavateli. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

(2) Bezúhonnost sociálního pracovníka se posuzuje podle § 
79 odst. 2 písm. a). Bezúhonnost se dokládá výpisem z 
evidence Rejstříku trestů, popřípadě výpisem z evidence 
Rejstříku trestů s přílohou, která obsahuje informace o 
odsouzeních v jiných členských státech Evropské unie, a 
dále doklady prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti 
vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v 
posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce. Výpis z 
evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá 
bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání 
dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného 
členského státu Evropské unie, se postupuje podle jiného 
právního předpisu31). Registrující orgán si vyžádá za 
účelem kontroly plnění podmínek stanovených pro 
registraci výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného 
právního předpisu30a). Žádost o vydání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se 
předávají v elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

ČMKOS 30. K bodu 145 a násl. (§ 111 a § 116) 
Požadujeme sjednotit administrativně délku 
dalšího vzdělávání u obou skupin 
zaměstnanců, jak sociálních pracovníků, tak 
pracovníků v sociálních službách. Např. na 48 
hodin za období 2 let. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

K Z Akceptováno – §110 i §116 uvedeno do souladu (48 hodin 
za 2 roky) 

Hospodářská 
komora 

A. Obecné zásadní připomínky 
1. Hospodářská komora České republiky 
(dále jen „HK ČR“) upozorňuje, že při 
vymáhání dodržování povinností poskytovatelů 
sociálních služeb nesmí být ohroženi samotní 
klienti, tedy osoby závislé na pomoci druhých. 
Zároveň není zcela zřejmé, podle čeho budou 

O Z Bod 1 – Vysvětleno 
 
Nerozumíme tomu, jak mohou nástroje již v současné či 
připravované, které slouží k ochraně klientů ohrožovat 
klienty. Naopak jejich absence klienty může ohrožovat, a to 
v případě, že jejich práva jsou omezována a chybí účinná 
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postupovat inspektoři při využívání nástroje 
krycí identity.  
 
 
 
2. HK ČR požaduje doplnit odkaz na 
webové stránky předkladatele, kde bude 
k dispozici metodický pokyn ke kontrole. Tento 
odkaz byl zmíněn ze strany předkladatele již při 
vypořádání obdobné připomínky z roku 2016. 
Citace MPSV z vypořádání připomínek HK ČR 
ze 13. prosince 2016.  
„Praxe poskytovatelů ukazuje, že současné 
nastavení není dostatečné pro postihování 
situací, kdy jsou klienti sociálních služeb 
ohroženi na životě a zdraví, což takových 
případů narůstá. Pokud při výkonu inspekční 
činnosti se identifikuje situace, která 
bezprostředně ohrožuje život a zdraví klientů, 
tak inspekce (ne registrující orgán) zahajuje 
řízení o zrušení registrace. Tato kompetence se 
na rozdíl od návrhu přesouvá na inspekční 
orgán (MPSV). Jedná se o systémové řešení, 
které by v praxi bylo využíváno jen ve chvíli, 
kdy dojde k opravdu závažnému ohrožení 
života a situaci není možné řešit jiným 
způsobem. Očekává se, že se bude jednat o 
jednotkové případy, ale i přesto je nutné tento 
systémový prvek zřídit, protože bezpečí a 
ochrana člověka je nejzásadnější prvek péče. 
Lhůta 5 pracovních dnů bude vypuštěna, tedy 
bude se řízení dále řídit správním řádem. 
K tomuto vzniknou s účinností novely 
metodické pokyny pro inspektory.“  
 

opatření, která by podle situace v sociální službě byla 
aplikována. 
Skrytá identita byla z návrhu novely odstraněna. 
 
Bod 2 –Vysvětleno 
 
Metodické dokumenty jsou na webu MPSV, kromě vlastní 
kontroly a to proto, že se jedná o stanovisko k zákonu o 
kontrole, který není v gesci MPSV, tudíž nemůže toto vydat 
a platí obecná stanoviska Ministerstva vnitra ke kontrolnímu 
řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod 3 – Vysvětleno 
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3. Celá novela se snaží ve smyslu jednoho z 
cílů – systémové změny v oblasti financování a 
dostupnosti sociálních služeb – vést k 
zasazování transparence a spravedlivějšího 
rozdělování veřejných prostředků. To je zcela 
správný postoj, nicméně novela jako taková 
neřeší situaci, kdy poskytovatel (ať už z 
jakéhokoliv důvodu) není příjemcem veřejných 
prostředků ve smyslu § 101a zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen 
„zákon“). Novela by měla obsahovat 
mechanismus, který by poskytovateli umožnil v 
případě, kdy skutečně veřejné prostředky 
nepřijímá v předpokládaném rozsahu, jiné 
právní postavení (ať už možností zproštění se 
některých souvisejících ustanovení týkajících 
se regulace (nebo jiné právní úpravy týkající se 
regulace). 
Toto souvisí (a více u konkrétních bodů) 
především se skutečností, že novela definuje 
nárůst povinností pro poskytovatele, aniž by 
definovala a zabývala se otázkou, jakým 
způsobem bude tento rozsah povinností 
financován (což může u poskytovatelů 
financovaných z veřejných zdrojů, být 
obsaženo v takto předpokládané podpoře, 
nicméně pokud poskytovatel takovou podporu 
neobdrží, nelze nemít právem zajištěnou 
možnost se této regulaci vyhnout). Toto nutně 
souvisí  
s podstatou regulací jako takových, které jsou v 
právním prostředí samozřejmě nejen možné, ale 
i účinné, nicméně by neměly porušovat 
základní zásady právního státu vyjádřené např. 
v nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/13, 

Vstupní (registrace) i procesní (standardy) kvalita je 
vnímána jako bazální, která garantuje základ pro každého 
uživatele tak, aby nedošel k újmě. Tedy je vnímána jako 
nepodkročitelná a nelze nahlížet jinak na poskytovatele 
ne/čerpající veřejné prostředky.  Smyslem legislativních a 
dalších úprav systému sociálních služeb je ochrana zájmů 
všech zúčastněných stran. Poskytovatelům sociálních služeb 
poskytuje úprava bezpečný rámec pro jejich činnost, 
klientům pak zaručuje odpovídající kvalitu služeb, které 
potřebují. Vzhledem k tomu, že klienti jsou lidé v různých 
rovinách sociálně znevýhodnění, lidé s různou mírou 
závislosti na péči druhých osob, je nutné disponovat 
prostředky pro účinné hájení jejich práv a zájmů. Podstata 
sociálních služeb je shodná pro poskytovatele bez ohledu na 
zdroje financování. Rozhodujícím kritériem tak stále zůstává 
klient a adekvátní kvalita služby. Veřejné prostředky byly, 
jsou a vždycky budou limitované. Samotná registrace 
sociální služby nezakládá jakýkoliv nárok na čerpání 
veřejných prostředků, stejně jako registrace podnikání v 
jakékoliv oblasti nezakládá nárok na příjmy z veřejných 
rozpočtů nebo dotace EU. MPSV však na základě 
požadavků a podnětů při vypořádání připomínek zavedlo 
v návrhu zákona valorizační mechanismus, tj. každoroční 
valorizace výše úhrad za stravu analogicky valorizaci 
procentní výměry důchodů, tj. o částku ve výši součtu růstu 
spotřebitelských cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy. 
Navýšené úhrady budou stanoveny v prováděcím právním 
předpise platném vždy od 1. ledna. Viz také níže – 
vypořádání připomínky č. 5. 
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v němž se ÚS zabývá návrhem na zrušení 
právní úpravy regulace výše úhrady 
zdravotních služeb z veřejného zdravotního 
pojištění. V této souvislosti připomněl svůj 
dřívější názor, podle něhož „Cenová regulace, 
nemá-li přesáhnout meze ústavnosti, nesmí 
evidentně snížit cenu tak, aby tato vzhledem ke 
všem prokázaným a nutně vynaloženým 
nákladům eliminovala možnost alespoň jejich 
návratnosti, neboť v takovém případě by 
vlastně implikovala popření účelu a všech 
funkcí vlastnictví.“ (další související judikaturu 
je možné spatřovat např. v nálezu Ústavního 
soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/2000). 
Dále lze obecně konstatovat, že navrhovaná 
novela v některých svých ustanoveních 
odkazuje na doposud neexistující podzákonné 
právní předpisy, tedy nelze fundovaně 
zhodnotit jejich dopad,  
v některých případech pak svěřuje přenesenou 
působnost na Věstník (bez dalšího určení typu 
řízení, kterým by Věstník byl určen – např. bod 
113). K tomuto lze říci, že je to úprava zcela 
jistě možná, ale pouze při důsledném 
dopracování tohoto institutu a určení podmínek 
předem tak, aby bylo možné dopady posoudit a 
v mezích právní jistoty s nimi pracovat tak, aby 
nemohlo dojít ke zneužití práva. Jako 
související problém se jeví nedůsledná definice 
procesů, které (v určité míře) podléhají aplikaci 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto lze 
ilustrovat na případu bodu č. 75, kde vymezení 
subsidiarity správního řádu absentuje zcela (a 
dále další případy, kde je správní řád aplikován 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



27 
 

pouze jen na určitou část navrhovaných 
ustanovení). 
 
4. Zásadní je dále absence návrhu 
prováděcího právního předpisu, na který návrh 
odkazuje a který by měl být u takto zásadní 
úpravy součástí předkládané novely a měl by 
být předmětem politické, odborné i veřejné 
diskuse. Jakákoli necitlivá změna parametru 
minimálních personálních a materiálně 
technických podmínek prováděcím právním 
předpisem může být pro kteroukoli skupinu 
poskytovatelů zcela likvidační. 
 

 
 
 
 
Akceptováno  
Prováděcí právní předpisy byly doplněny, z návrhu novely 
zákona byl „Věstník“ vyňat, rovněž byl odstraněn personální 
standard.  
 

Hospodářská 
komora 

B. Konkrétní zásadní připomínky 
1. Připomínka k bodu 6, § 3 písm. k) 
Požadujeme dotčené ustanovení upravit 
následovně: 
„k) pečující osobou osoba blízká nebo 
asistent sociální péče podle § 83, který 
poskytuje pomoc osobě, jíž byl přiznán 
příspěvek na péči ve II., III., nebo IV. stupni 
závislosti, a osoba, které je vypláceno 
dlouhodobé ošetřovné z nemocenského 
pojištění z důvodu péče o osobu potřebující 
poskytování dlouhodobé péče v domácím 
prostředí.“ 
Odůvodnění:  
Vedle osoby blízké je asistent sociální péče 
několikrát uvede v textu zákona, z toho 
důvodu je vhodné, aby byl uveden i na začátku 
při výkladu důležitých termínů, s nimiž návrh 
zákona pracuje.  
 

K Z Vysvětleno, Nad rámec návrhu 
 
Asistent sociální péče je sám o sobě jednou z osob, která 
může poskytovat péči, ale není pečující osobou ve smyslu 
navržené definice. 
Definicí cílíme na neformální pečující. 
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Hospodářská 
komora 

2. Připomínka k bodu 10, § 11 odst. 2 písm. 
c) a d) 
Požadujeme nad rámec úpravy dotčených 
ustanovení, sjednotit i výši příspěvku, a to 
následovně: 
„c) 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká 
závislost) 
d) 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná 
závislost)“. 
Odůvodnění: 
Nedávno přijatá diferenciace výše příspěvku 
pro osoby starší 18 let ve 3. a 4. stupni 
nepřinesla preferenci ve volbě péče o klienta 
v domácím prostředí. Naopak, vede ke 
zneužívání tohoto stavu neregistrovanými 
službami a účelově vzniklými pečujícími 
subjekty, změna byla tedy jednoznačně 
v neprospěch klienta. Vytváří nerovnost mezi 
terénní / ambulantní formou péče a péčí 
pobytovou, kdy náklady na její poskytování 
vyznívají značně v neprospěch pobytové 
formy. 
 

K Z Akceptováno  
 

Hospodářská 
komora 

3. Připomínka k bodu 18, § 22 odst. 3 
Požadujeme druhou a třetí větu vypustit. 
Odůvodnění: 
Osoba, která daný příspěvek čerpá, 
nezodpovídá za jeho zneužití především v 3. a 
4. stupni závislosti. Započtení příspěvku na péči 
by byla ohrožena péče, zdraví a případně život 
člověka závislého na péči druhé osoby. Při 
vypuštění této věty, zůstane povinnost osobám, 
které příspěvek zneužily, příslušnou částku 
vrátit, ale příspěvek pro osobu závislou zůstane 

K Z Částečně Akceptováno. Na základě připomínek některých 
míst se zvyšuje ochrana osob maximální výší srážky.  
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nedotčen tak, aby mohla pokračovat v čerpání 
péče. 
 

Hospodářská 
komora 

4. Připomínka k bodu 33, § 34 
Požadujeme ponechat stávající znění 
ustanovení § 34. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s návrhem na včlenění 
pobytových sociálních služeb domovů pro 
osoby se zdravotním postižením a domovů se 
zvláštním režimem pod novou službu domovy 
sociální péče. Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením a domovy se zvláštním 
režimem poskytují zcela specifický druh péče 
definovaným skupinám uživatelů, tato péče má 
jiné nároky personální, materiálně technické a 
finanční. Přijetím v navrhovaném znění, 
v intencích jiných částí návrhu, by vůbec 
nebylo možné tuto specifičnost zohlednit. 
V případě domovů se zvláštním režimem a péče 
o uživatele s demencí je navíc návrh v příkrém 
rozporu s vládou schváleným, a právě 
aktualizovaným Národním akčním plánem pro 
Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 
(NAPAN). Do budoucna by takové opatření i 
zkomplikovalo přijetí zákona o dlouhodobé 
péči pro definované skupiny uživatelů 
sociálních služeb s vysokými nároky na služby 
zdravotní, kdy na financování zdravotně – 
sociální péče by se měl společně podílet jak 
sociální systém, tak i systém veřejného 
zdravotního pojištění 
 

K Z Vysvětleno 
 
Sloučením se odstraní duplicity a ulehčí se tak registrace. 
Každý domov si pak zvolí okruh osob, kterým bude 
poskytován, nejedná se o to, že by všechny osoby, které byly 
cílovou skupinou stávajících domovů, měly být spolu 
v jednom zařízení. Logika tohoto seskupení je jiná. Nebude 
tak problematický např. přechod mezi domovem pro seniory 
a zvláštním režimem. 
Předkladatel sloučením tak reaguje na potřebu praxe.  
Současně je však nezbytné zdůraznit, že v případě registrace 
sociální služby - § 48, bude možné vyspecifikovat v rámci 
registrace, jakému okruhu osob bude sociální služba 
poskytována. Tím zůstanou možná její specifika.  
 

Hospodářská 
komora 

5. Připomínka k bodům 56 až 68 K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
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Požadujeme, aby úhrada za poskytovanou 
sociální službu nebyla žádným způsobem 
regulována poskytovateli, pokud tato služba 
není zařazena do sítě poskytovatelů sociálních 
služeb a/nebo není žádným způsobem dotována 
z veřejných zdrojů (dotace). 
Odůvodnění: 
K této úpravě je nezbytné poznamenat, že ani 
dosavadní právní úprava problém úhrady 
v případě, kdy nedochází k přijetí dotace podle 
§ 101a, neurčuje. Nicméně právě v okamžiku, 
kdy novela předpokládá v této věci úpravu a 
systém se snaží narovnat, je tato absence 
zarážející. Navrhujeme kompletní doplnění a 
úpravy návrhu v tom smyslu, že je nezbytné 
rozdělit spektrum poskytovatelů na více skupin 
podle toho, zda jsou (a to plně či částečně) 
příjemci zmíněné dotace. 
Není žádného práva požadovat po nestátním 
(nevlastněném státem, krajem, obcí atd.) 
subjektu, který navíc není součástí žádné sítě 
poskytovatelů a příjemcem jakékoli veřejné 
podpory, aby poskytoval vyjmenované služby 
bez úhrady a/nebo za úhradu jinak regulovanou, 
ať již zákonem, nebo prováděcím předpisem. 
 

 
- zákon o sociálních službách primárně vytváří ochranu pro 
uživatele služeb, tj. osoby v nepříznivé sociální situaci. Je 
rovněž v zájmu celé společnosti, aby některé sociální služby 
(zejména se to týká preventivních služeb) byly poskytovány 
bezplatně a aby výše úhrad uživatelů v sociálních službách 
byla regulována. Jedná se o ty nejzranitelnější skupiny 
občanů. Nicméně odkazujeme na bod 3. v připomínce č. 1. 
Podnikatelské subjekty se svobodně rozhodují o předmětu 
své činnosti, a jestliže se rozhodnou zaregistrovat si sociální 
službu, musí akceptovat podmínky poskytování těchto 
služeb dané zákonem. 
MPSV však na základě požadavků a podnětů při vypořádání 
připomínek přistoupilo k návrhu systémového řešení také 
směrem k tzv. úhradové vyhlášce v sociálních službách. Do 
paragrafového znění zákona byl zaveden valorizační 
mechanismus, tj. každoroční valorizace výše úhrad za stravu 
analogicky valorizaci procentní výměry důchodů, tj. o 
částku ve výši součtu růstu spotřebitelských cen a jedné 
poloviny růstu reálné mzdy. Navýšené úhrady budou 
stanoveny v prováděcím právním předpise platném vždy od 
1. ledna. Úhradová vyhláška tak bude každoročně 
aktualizována a úhrady navyšovány tak, aby výše úhrad 
reflektovala vzrůst ceny vstupů 

Hospodářská 
komora 

6. Připomínka k bodu 75, § 82 odst. 5 
Požadujeme dotčený bod vypustit. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme vypustit celý odstavec, protože 
díky institutu nucené správy podle nově 
vzniklého paragrafu 99a tohoto materiálu má 
Ministerstvo práce a sociálních věcí dostatečný 
nástroj k ochraně klientů a nápravě nedostatků, 
aby nemuselo dojít ke zrušení registrované 

K Z Akceptováno 
 
Nucená správa se vypouští.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



31 
 

sociální služby, na které jsou klienti závislí. 
V případě seniorů jde zejména o to, aby mohli 
v tomto místě dožít. 
Jedná se o ještě radikálnější prostředek, než je 
uvalení tzv. nucené správy, přičemž samotný 
proces a precizní stanovení podmínek, včetně 
např. uplatnění správního řízení absentují zcela. 
Podmínky pro naplnění důvodu ke zrušení 
registrace jsou definovány zcela vágně, 
s mnohoznačným výkladem. 

Hospodářská 
komora 

7. Připomínka k bodu 121, § 99a 
Požadujeme ustanovení přepracovat ve smyslu 
níže uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Současná právní úprava definuje pojem nucené 
správy pouze pro velmi výjimečné případy, a to 
pouze u subjektů (banky, 
pojišťovny/zajišťovny), které určitým 
způsobem hospodaří se svěřenými prostředky. 
Nucená správa je pak připuštěna (a i přesto je 
označována jako nejradikálnější prostředek, 
kterým může orgán státního dozoru zasáhnout 
do postavení soukromoprávního subjektu) 
především a právě pro: 
i. ochranu práv pojistníků, zamezení 
(pokračujícímu) znehodnocování jejich 
prostředků (v případě pojišťoven) 
ii. případy, kdy banka provádí obchody 
způsobem, který poškozuje zájmy jejích 
vkladatelů nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu 
bankovního systému, nebo je řízena osobami, 
které nemají dostatečnou odbornou způsobilost 
nebo nejsou občansky bezúhonné (nejde o 
vyčerpávající výčet). 

K Z Akceptováno 
 
Nucená správa se vypouští.  
 
I nucená správa je definována pro radikální případy – viz 
citace ust. 1 § 99a. Předpokládáme, že by se jednalo cca o 2 
sociální služby ročně. Jedná se o situace, kdy dochází 
k porušování práv, jak je uvedeno v návrhu. 
Cílem je skutečně to, aby špatná praxe nepokračovala a 
neohrožovala klienty.  
 
– nucená správa bude podle zjištění a naplnění definice 
nucené správy zaváděna bez ohledu na právní povahu 
sociální služby, případně i bez ohledu na to, zda daný 
subjekt čerpá či nečerpá veřejné prostředky. 
Je-li sociální služba registrována – tj. má-li oprávnění 
k poskytování sociální služby, tak musí plnit povinnosti 
stanovené zákonem o sociálních službách, 
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Společným jmenovatelem zavedení nucené 
správy je však vždy výjimečná situace a zcela 
přesně vymezené případy. 
V návrhu je velice vágně vymezená definice, 
kterou zcela jistě nelze považovat za vymezení 
nucené správy jako zcela radikálního 
prostředku z pohledu právní jistoty, neboť 
„zjištění ohrožení života nebo porušení 
základních lidských práv a důstojnosti klientů 
sociálních služeb z důvodu zvlášť závažného 
porušení povinnosti stanovené poskytovatelům 
sociálních služeb“ skutečně nelze považovat za 
dostačující (především hovoříme-li o velmi 
individuálně vnímatelném pojmu důstojnosti). 
Další námitkou je zcela nedostačující popis 
samotného řízení (správního řízení) a užití 
správního řádu jako podpůrného předpisu, resp. 
jeho aplikace. 
Poslední námitkou je zcela absentující pohled 
na právní povahu poskytovatele sociální služby. 
Lze přijmout (při právním dopracování návrhu) 
aplikaci nucené správy v případě 
poskytovatelů, kteří jsou výhradními příjemci 
dotací podle § 101a, neboť zde lze sledovat 
jeden z předpokladů pro nucenou správu – tedy 
dispozici veřejnými prostředky. Zcela jistě ale 
nelze přijmout tento institut v případě, kdy 
poskytovatel s veřejnými prostředky vůbec 
nedisponuje a jedná se o jeho vlastní 
podnikatelský záměr. Navíc není nikterak 
zohledněna skutečnost, že vlastníkem 
poskytovatele může být zahraniční společnost 
(např. v případě bank je nucená správa pro 
zahraničního majitele výslovně vyloučena). 
Obecně nedopracovaný návrh: 
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i. nedefinuje podmínky pro takto radikální 
právní institut ve formě, která by poskytla 
alespoň bazální právní jistotu; 
ii. nezohledňuje právní postavení 
poskytovatelů sociálních služeb; 
iii. nezohledňuje skutečnost, že existují 
poskytovatelé, kteří nejsou příjemci veřejných 
prostředků v plné míře. 
 
Návrh je v příkrém rozporu s Čl. 11, odst. 4, 
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního 
zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv 
a svobod. 
S ohledem na zahraniční vlastnickou strukturu 
řady poskytovatelů sociálních služeb hrozí 
uplatněním navrhovaného opatření 
mezinárodní arbitráže v zájmu ochrany 
zahraničních investic. 

Hospodářská 
komora 

8. Připomínka k bodu 127, § 101a 
Požadujeme uvedení procesu do shody 
s přijatou Vládní koncepcí boje s korupcí tak, 
aby celý proces byl maximálně transparentní a 
zajišťoval rovný a jednotný přístup vůči všem 
příjemcům dotace na základě předem jasně 
definovaných podmínek. 
Odůvodnění: 
Návrh nijak nedefinuje způsob stanovení výše 
dotace, respektive transparentní způsob tvorby 
a schvalování normativů pro její výpočet. 

K Z Akceptováno – snahou MPSV je vytvořit transparentní 
přidělování prostředků ze státního rozpočtu poskytovatelům 
na základě jednotného přístupu. V prováděcím právním 
předpise budou stanoveny normativy pro jednotlivé pozice 
(navrženy jsou 3 druhy normativů osobních nákladů: 
sociální pracovník a další odborný pracovník, pracovník 
v sociálních službách a THP pracovník – pod tyto normativy 
bude rozdělen veškerý personál soc. služeb).  
Ministerstvo bude každý rok stanovovat normativy pro 
jednotlivé pracovní pozice, přičemž bude vycházet z 
průměru platů pracovníků v sociálních službách, sociálních 
pracovníků/dalších odborných pracovníků a THP 
pracovníků. Při stanovování normativů jednotlivých 
pracovních pozic se bude vždy vycházet z dat za 
předcházející rok. Např. normativ na rok 2022 se bude 
stanovovat v roce 2021 a bude se vycházet z dat průměrů 
platů roku 2020.  
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Všem službám zařazeným do garantované sítě bude tedy 
dotace stanovena jednotným způsobem. Do ustanovení § 
101a byl také vložen bližší popis způsobu stanovení dotace: 
„…Dotace pro příslušný kalendářní rok se vypočte 
vynásobením počtu přepočtených pracovních úvazků a 
vynásobením počtu krizových lůžek podle údajů uvedených 
v počítačovém programu a normativů stanovených 
prováděcím právním předpisem podle § 96 písm. f) a g) a 
počtem kalendářních měsíců.“   
 
 

Hospodářská 
komora 

9. Připomínka k bodu 135, § 105a 
Nesouhlasíme s tzv. krizovými lůžky v případě, 
že poskytovatel není příjemcem dotace podle  
§ 101a. 
Odůvodnění: 
Nechápeme nastavení procentuální hladiny 
(jakým způsobem je/byla kalkulována a proč je 
fixována přímo v zákoně). 

K Z Vysvětleno 
Krizová lůžka, tak, jak jsou navržena, tak jsou součástí 
garantované sítě, tedy pod dotací. Tudíž pokud 
poskytovatel není příjemcem příslušné dotace, tak u něho 
nemohou vzniknout. Krizová lůžka tedy budou existovat 
pouze u poskytovatelů financovaných z veřejných zdrojů. 

Hospodářská 
komora 

C. Doporučující připomínka 
Připomínka k bodu 3, § 2 odst. 2 
Doporučujeme dotčené ustanovení doplnit 
následovně: 
„Jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit 
prostřednictvím sociálních služeb, poskytují se 
přednostně sociální služby v terénní nebo 
ambulantní formě, jestliže je to v nejlepším 
zájmu klienta.“ 
Odůvodnění:  
Deklaratorní ustanovení, které je však zásadní; 
nelze odhadnout jeho „vymahatelnost“ a 
praktické využití v jednotlivých klientských 
případech. Někdy je pobytová služba v určité 
situaci klienta vhodnější, než např. ambulantní. 
 

K D Vysvětleno 
Návrh bude doplněn:  
„… poskytují se přednostně sociální služby v terénní 
anebo ambulantní formě vždy, kdy je to možné a 
vhodné.“  
 
Tudíž i z toho je zřejmé, že určité upřednostnění tam je, ale 
vždy s ohledem na konkrétního zájemce o službu. 
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Hospodářská 
komora 

D. Konkrétní připomínky ke stávajícímu 
zákonu č. 108/2006 Sb. 
1. Připomínka k § 24 odst. 2 
Požadujeme doplnit odstavec 2, a to ve znění: 
„(2) Součástí žádosti může být též znalecký 
posudek o zdravotním stavu žadatele a stupně 
jeho závislosti na péči jiné osoby. Orgán 
vedoucí řízení není obsahem posudku vázán, 
dojde-li však k odlišným závěrům, musí se s 
obsahem znaleckého posudku vypořádat.“ 
Odůvodnění: 
Tato změna výslovně umožňuje využít 
znalecký posudek jako důkaz v řízení, a dává 
správnímu orgánu povinnost se s ním 
vypořádat. 
 

K Z Vysvětleno, nad rámec  
Návrh není jasný (jaký znalec – jaká profese by byla 
kompetentní podat posudek o zdravotním stavu a stupni 
jeho závislosti); zcela by se změnila pravidla zakotvená v § 
25, kdy závislost posuzuje OSSZ, taktéž chybí způsob, 
jakým by se krajská pobočka vypořádala s rozdílnými 
závěry (OSSZ versus znalecký posudek). 
 

Hospodářská 
komora 

2. Připomínka k vložení nového ustanovení 
§ 28a 
Požadujeme vložit nové ustanovení § 28a, a to 
ve znění: 
„Nebylo-li o žádosti o dávku rozhodnuto ve 
lhůtě podle správního řádu, platí, že tato dávka 
byla přiznána v nejvyšším stupni a rozsahu.“ 
Odůvodnění: 
Je třeba sejmout zodpovědnost z osob 
závislých v případě liknavého přístupu úřadu, 
který rozhoduje o přidělení příspěvku na péči. 
Ani tehdy, není možné, aby lidé, kteří 
potřebují péči, se dostávali do ještě tíživější 
situace cizím zaviněním. 
 

K Z Vysvětleno, nad rámec 
Návrh by směřoval ke kolapsu systému a nesl by značné a 
věcně problematické výdaje státního rozpočtu.  
Krajská pobočka by (v případě nesplnění lhůty, ke kterému 
může dojít z různých důvodů, např. i z důvodu průtahů 
dodání lékařských nálezů okresní správě sociálního 
zabezpečení) musela rozhodnout o příspěvku na péči ve 
výši 19 200 Kč i u osob, které zjevně nejsou osobami 
závislými či u osob ve stupni závislosti I či II (o čemž získá 
důvodné indicie z provedeného sociálního šetření), 
následně by z moci úřední zahájila řízení o změně nároku. 
Znamenalo by to tedy administrativní zatížení, které by 
ohrožovalo plnění lhůt u jiných osob a řízení. Nelze přitom 
zabránit (vyloučit) masivní nápad žádostí o příspěvek na 
péči ve snaze získat 19 200 Kč alespoň na krátké období, 
čímž by byly zcela paralyzované krajské pobočky a OSSZ. 
Návrh je svými důsledky potenciálně značně rizikový a 
rozhodně není pro-klientským.   
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Jihočeský kraj Čl. I 

 
K bodu 3 návrhu zákona: § 2 odst. 2 
- Navrhujeme změnu navrhovaného 
textu, kdy v nové větě požadujeme nahradit 
slovo „přednostně“ slovem „zejména“. Jsme 
toho názoru, že stát nemůže ovlivňovat tak 
zásadně volbu občana a záleží na jeho konkrétní 
situaci, proč danou formu služby zvolí. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
Vysvětleno 
Změna není nutná, každá služba musí posoudit, zdali 
osoba, která o službu žádá, patři do okruhu osob, kterým je 
služba poskytována. Pokud je jasné, že osoba potřebuje 
nepřetržitou péči v pobytové službě, tak služba ambulantní 
ani terénní nemůže smlouvu s touto osobou uzavřít a 
naopak. 
 
Návrh bude doplněn: 
„… poskytují se přednostně sociální služby v terénní 
anebo ambulantní formě vždy, kdy je to možné a 
vhodné.“  
Tudíž i z toho je zřejmé, že určité upřednostnění tam je, ale 
vždy s ohledem na konkrétního zájemce o službu 

Jihočeský kraj K bodu 4 návrhu zákona: § 3 písm. h) 
- Nesouhlasíme s rozdělením potřeb 
osob pro účely garantované a rozvojové sítě. 
Potřeby osob budou zaznamenány 
v dokumentu SPRSS na základě analýz a 
zjištění. Navrhujeme ze znění odstranit větu 
„včetně potřeb osob, které nejsou pokryty 
garantovanou sítí sociálních služeb“. Vzhledem 
k tomu, že není z navrhované novely zákona 
zřejmý způsob zajištění garantované sítě, není 
možné v dokumentu SPRSS obsáhnout 
„způsob zajištění rozvojové sítě“, proto 
navrhujeme toto znění odstranit. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
K bodu 5 návrhu zákona: § 3 písm. i) 
- Z předloženého materiálu není zřejmé, 
jak bude postupováno při zjišťování potřeb 

K Z  
Akceptováno – na základě obdržených připomínek, MPSV 
přistoupilo k tomu, že zákon bude upravovat pouze 
garantovanou síť sociálních služeb. Kraje i obce však i 
nadále budou moct ze svých rozpočtů finančně podporovat 
sociální služby mimo garantovanou síť (viz § 105 odst. 1). 
Definice garantované sítě bude následující: 
 „i) garantovanou sítí sociálních služeb souhrn sociálních 
služeb a jejich přepočtených pracovních úvazků, které 
napomáhají v náležité kvalitě a s odpovídající místní 
dostupností řešit nepříznivou sociální situaci osob na území 
krajů a které jsou v souladu s potřebami osob na území krajů 
zjištěnými při tvorbě střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb kraje,“ 
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obyvatel ČR, jaký mají tyto potřeby vztah k 
potřebám obyvatel jednotlivých, často velmi 
specifických, regionů. Přitom je to základní 
východisko navrhované změny. Požadujeme 
doplnit do zákona nebo prováděcích předpisů 
popis způsobu zjišťování základní potřeb (také 
definici základní potřeby) obyvatel ČR a jak 
bude na základě tohoto zjišťování sestavována 
garantovaná síť pro každý kraj samostatně. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
- Nesouhlasíme s pojmem „garantovaná 
síť sociálních služeb“ – síť znamená nastavení 
kapacit služeb podle jednotlivých druhů, pro 
cílové skupiny na konkrétním území (zajištění 
místní dostupnosti služeb). Z popisu § 3 písm. 
i) vyplývá, že MPSV stanoví pouze souhrn 
kapacit sociálních služeb bez jakéhokoli 
dalšího upřesnění, tj. pouze kapacity, které 
budou financovány (a to možná jenom 
částečně) ze státního rozpočtu. Trváme na 
nahrazení pojmu „garantovaná síť sociální 
služeb“ pojmem „garantované kapacity pro 
území kraje“. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
- Nesouhlasíme se zněním ustanovení. 
Pokud podle § 3 písm. i) budou ministerstvem 
pokryty kapacity pro zajištění základních 
potřeb obyvatel ČR, analogicky by měly být 
pokryty potřeby obyvatel všech krajů. Není 
specifikován a odůvodněn rozdíl mezi 
základními potřebami ČR a místními potřebami 

Vysvětleno – návrh vypořádání předchozí připomínky. 
Kraje budou zjišťovat potřeby stejně jako doposud. 
Požadované doplnění a definice tedy nejsou potřeba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – viz také návrh vypořádání předchozí 
připomínky. Vzhledem k tomu, že jiná síť, než garantovaná 
nevznikne, nemá smysl její název upravovat ve smyslu, že 
se vlastně o síť nejedná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – viz návrh vypořádání předchozích 
připomínek, MPSV ustoupilo od konceptu dvou sítí a 
různých potřeb 
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obyvatel kraje. (Součet obyvatel všech krajů se 
rovná počtu obyvatel ČR.) Aby mohl SPRSS 
reagovat na zjištěné základní potřeby musí být 
„garantovaná síť“ definována v dostatečném 
předstihu. (viz. poznámky k § 105a)). Trváme 
na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Jihočeský kraj K bodu 6 návrhu zákona: § 3 písm. j) a k) 
- Navrhujeme do § 3 písm. j) doplnit, že 
soc. služby z rozvojové sítě budou nejpozději 
do 2 let (?) od jejich zařazení přejaty do 
garantované sítě za podmínky ověření 
potřebnosti a využitelnosti pro klienty 
Doplnit definici normativů, není nikde 
upraveno, nebo uvést, že upřesnění bude 
součástí Věstníku. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- § 3 písm. k) – Navrhujeme doplnit, 
případně změnit text a nevázat pečující osobu 
jen na již přiznaný příspěvek na péči pečované 

K Z  
Vysvětleno – Ministerstvo bude každý rok stanovovat 
normativy pro jednotlivé pracovní pozice, přičemž bude 
vycházet z průměru platů pracovníků v sociálních službách, 
sociálních pracovníků/dalších odborných pracovníků a THP 
pracovníků. Při stanovování normativů jednotlivých 
pracovních pozic se bude vždy vycházet z dat za 
předcházející rok. Např. normativ na rok 2022 se bude 
stanovovat v roce 2021 a bude se vycházet z dat průměrů 
platů roku 2020. Normativy včetně stanovení struktury 
uznatelných a neuznatelných nákladů z veřejných zdrojů 
jsou blíže specifikovány v návrhu prováděcího právního 
předpisu. 
Všem službám zařazeným do garantované sítě bude tedy 
dotace stanovena jednotným způsobem. Do ustanovení § 
101a byl také vložen bližší popis způsobu stanovení dotace: 
„…Dotace pro příslušný kalendářní rok se vypočte 
vynásobením počtu přepočtených pracovních úvazků a 
vynásobením počtu krizových lůžek podle údajů uvedených 
v počítačovém programu a normativů stanovených 
prováděcím právním předpisem podle § 96 písm. f) a g) a 
počtem kalendářních měsíců.“ 
 
 
Akceptováno částečně 
Bude rozšířen o I. Stupeň. Nelze definovat pečující osobou 
v rámci žádosti o PNP. Je nutné taky poukazovat na princip 
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osobě, ale počítat i se situací, kdy je o příspěvek 
požádáno, řízení je vedené, případně je podané 
odvolání. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

solidarity v rodině, že ne všechny úkony dopomoci si nechá 
tato osoba zaplatit. Podle § 857 občanského zákoníku: Dítě 
je povinno dbát svých rodičů. Inspirujeme se Německými 
zeměmi. Mělo by to velký dopad na státní rozpočet. 
 

Jihočeský kraj K bodu 11 návrhu zákona: § 11 odst. 1 písm. c) 
bod 1, písm. d) bod 1, odst. 2 písm. c) bod 1, 
písm. d) bod 1, odst. 4 
- Navrhujeme, aby byly sjednoceny výše 
příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti, 
a to stejným způsobem k výši příspěvku na 
péči, která je vyplácena osobám mimo 
pobytové sociální služby. Neexistuje důvod, 
který by ospravedlnil jinou výši příspěvku. 
Naopak zvýšené náklady v zařízeních 
sociálních služeb musí být kompenzovány ještě 
dotací, aby bylo možné služby finančně zajistit. 
- Navrhujeme znění textu takto: 
„§ 11 
(1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let 
věku činí za kalendářní měsíc 
a) 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká 
závislost) 
b) 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně 
těžká závislost) 
c) 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká 
závislost) 
d) 19 200 Kč, jde-li o stupeň VI (úplná 
závislost) 
(2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let 
činí za kalendářní měsíc 
a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká 
závislost) 
b) 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně 
těžká závislost) 

K Z  
Akceptováno 
PnP sjednoceno 
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c) 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká 
závislost) 
d) 19 200 Kč, jde-li o stupeň VI (úplná 
závislost)“  
Trváme na sjednocení. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Jihočeský kraj K bodu 21 návrhu zákona: § 24 písm. b) 
- Dle našeho názoru je pouze „označení 
majitele účtu na který má být příspěvek 
vyplácen“ nedostatečné, nic neříkající a 
bezpředmětné. Navrhujeme doplnit, zejména 
pro případ kontroly z ÚP, čeho má být touto 
navrhovanou změnou § 24 písm. b) dosaženo. 
Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z  
Vysvětleno 
Označení majitele účtu nepovažujeme za 
nadbytečné/bezpředmětné, neboť může být důležitým 
signálem/indikátorem právě pro kontrolu využití příspěvku 
na péči + zlepšíme odůvodnění v DZ; předpokládá se 
metodické vedení 

Jihočeský kraj K bodu 31 návrhu zákona: § 32 písm. c) 
- Zásadně nesouhlasíme s nově 
navrhovaným písmenem c) a trváme na tom, 
aby sociální služby i nadále zahrnovaly jen 
sociální poradenství, sociální péči a sociální 
prevenci. Trváme na zachování stávajícího 
znění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
Vysvětleno 
Vznik služeb sociální podpory podle §52a, je důležitý proto, 
že do budoucna je možný vznik i dalších nových služeb, 
které by zde mohly spadat. Základem je nemožnost služby 
podle §52b (sociální služba poskytované osobám 
v terminálním stádiu a osobám blízkým) zařadit do již 
existujících skupin je, že tato služba jako jediná v sobě 
obsahuje činnosti preventivní i péče. 

Jihočeský kraj  
K bodu 32 návrhu zákona: § 33a 
- Zásadně nesouhlasíme s nově 
navrhovaným ust. § 33a. Pokud je potřeba 
definovat služby komunitního charakteru 
považujeme za dostačující vložit do ust. § 3 
nové písm., které bude znít:  
„Sociální službou komunitního charakteru, 
služba, která je zaměřena na řešení nepříznivé 

K Z  
 
Vysvětleno 
Jedná se o jasné definování, které definuje, co je ústavní 
služba a co už ne. Definice je stanovena bez ohledu na druh 
sociální služby. Tato definice narovnává stávající 
nepřehlednost v praxi, kdy se neustále bojuje o přesnou 
definici komunitní služby. Požadavek vložené této definice 
vyplývá i z jednání s DG regio, atd. kdy je neustále České 
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sociální situace v přirozeném prostředí osoby, 
nebo v prostředí, které se mu podobá. Může být 
poskytována ambulantní, terénní i pobytovou 
formou. Tato sociální služba nevylučuje místně 
ani způsobem jejího poskytování osobu ze 
společnosti a podporuje ji ve využívání běžných 
zdrojů v okolí a všech jeho schopností, které 
dále rozvíjí. U pobytových služeb je kapacita 
omezena počtem nejvýše 50 lůžek v rámci 
jednotlivého objektu“. 
Domníváme se, že pokud měl předkladatel 
potřebu definovat sociální služby komunitního 
charakteru, je dostačující uvést tuto definici v § 
3 Vymezení některých pojmů. Trváme na 
odstranění nově navrhovaného ust. § 33a. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

republice vytýkáno, že nemá jasnou definici a pak zvláště 
pro ESIF není zřejmé, jestli se opravdu financují jenom 
služby komunitního charakteru, či ne. A v minulosti na 
základě neexistence této definici se např. pro IROP 
vyjednávala podoba této služby pro každou výzvu zvláště, 
což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o finance nemohli 
předvídat podobu navazujících výzev. Což vedlo ke 
zproblematizování čerpání financí. Proto i požadavek pro 
zákonné definování. Podoba této definice se odvíjí již od 
realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně došlo u 
klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice slouží i pro 
monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to více 
propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na rozhodnutí 
zřizovatele a donátora, jestli tuto definici využije pro svoji 
výzvu k financování. 
 

Jihočeský kraj K bodu 34 návrhu zákona: § 35 odst. 1 písm. n) 
až s) 
- Navrhujeme u § 35 odst. 1 písm. n), o), 
s) tato písmena sloučit pod nové písm. n), ve 
znění: „n) psychosociální podpora“. Např. 
k písm. s) uvádíme – již v současném znění má 
každý klient možnost využít možnost bezplatné 
duchovní útěchy ze strany vybrané církve či 
náboženské společnosti. Pokud bychom mluvili 
obecně o pracovním místě „kaplana“, pak je 
nutné přehodnotit náklady takové sociální 
služby, kdy tento post musí vykonávat 
vysokoškolsky vzdělaný člověk, navíc podle 
platných tarifních tabulek zařazený do 11-12 
platové třídy (katalog prací 1.05.04). Trváme na 
sloučení pod námi navrhované znění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z  
 
Akceptováno 

V § 35 odst. 1 je upraveno písm..n) psychosociální 
podpora, 
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- Navrhujeme u § 35 odst. 1 písm. q) tuto 
činnosti vyřadit, je již v současné době řešeno 
v rámci činností jiných subjektů a v jiných 
systémech pomoci a podpory. U jednotlivých 
druhů sociálních služeb lze již v současné době 
tuto činnost zajistit v rámci základního 
sociálního poradenství. Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
 
 
 
 
- Navrhujeme u § 35 odst. 1 písm. r) tuto 
činnost vyřadit. Není uvedena u žádného druhu 
sociálních služeb. Již v současném znění 
zákona je možno zajistit tyto činnosti pod 
stávajícími základními činnostmi. Trváme na 
vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

 
 
 
Vysvětleno 
Je to požadavek z praxe. 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. 
Poskytnutí stravy znamená, že poskytovatel sociální služby 
poskytne stravu klientovi, má na to prostory, kuchyň, apod. 
Pomoc při zajištění stravy znamená například nákup 
potravin s klientem, případně má poskytovatel smlouvu s 
nějakým jiným subjektem, který může zajistit klientovi 
stravu. Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci 
 
 
Vysvětleno 
Tato základní činnost: nácvik dovedností pro zvládání 
bydlení, podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí k sociálnímu 
začlenění v rámci bydlení, je klíčová u osob sociálně 
vyloučených ohrožených ztrátou bydlení, dále u osob 
žijících dlouhodobě v sub standardním bydlení či u osob 
bez přístřeší („chronicky bez bydlení“), při podpoře v 
získání a následně udržení standardního bydlení. Tuto 
činnost nelze vyřadit. 
 

Jihočeský kraj K bodu 36 návrhu zákona: § 37 odst. 3, odst. 4 
písm. d) 
- Nesouhlasíme v § 37 odst. 4 s nově 
navrhovaným písm. d) „manželské a rodinné 
poradenství“. Pokud by navrhovaná základní 
činnost byla dle návrhu, bylo by povinností 

K Z  
 
Akceptováno 
V nové úpravě je změněno, tak aby bylo zřejmé, že 
základní činnost manželské a rodinné poradenství poskytují 
pouze manželské a rodinné poradny. 
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všech odborných poradenství zajišťovat tuto 
základní činnost. Např. poradna zaměřená na 
dluhovou problematiku, poradna pro seniory. 
Dále by tuto nově navrhovanou činnost mohli 
vykonávat pouze odborně kvalifikovaní 
zaměstnanci dle § 116a odst. 1 písm. a). Trváme 
na odstranění nově navrhovaného písm. d). 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Do § 37 se doplňil odstavec 5, který zní:  
(5) Služba poskytovaná v manželských a rodinných 
poradnách obsahuje základní činnosti uvedené v odstavci 3 
a základní činnost manželské a rodinné poradenství.“. 
 
 

Jihočeský kraj  
 
K bodu 37 návrhu zákona: § 39 
- V § 39 odst. 1 trváme na upravení 
znění, aby bylo jasné, co je poskytováno „bez 
časového omezení“ a co „ve vymezeném čase“. 
Navrhované znění je nesrozumitelné. Ani 
důvodová zpráva blíže neobjasňuje. Musí být 
srozumitelné zejména pro žadatele a uživatele 
sociální služby. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K Z  
 
Akceptováno  
Služba byla nově definována 
Nová úprava tohoto paragrafu: 
§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
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- Nesouhlasíme v § 39 odst. 2 s nově 
navrhovaným písm. i). Navrhujeme s ohledem 
na námi navrhované sloučení u § 35 odst. 1 
písm. n) o) s), nově definovat pod písm. i) 
základní činnost v tomto znění: 
„psychosociální podpora“. Trváme na novém 
znění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
- Navrhujeme zvážit, případně doplnit, 
„zajištění nebo zprostředkování tísňové péče“ 
pod asistenční a pečovatelskou službu a 
v návaznosti na tuto změnu zrušit tísňovou péči 
(§ 41) jako samostatný druh sociální služby.  
Tato připomínka je zásadní.  
 
 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora 
 
 
 
Akceptováno částečně 
Do § 35 se doplňuje základní činnost: pomoc při zajištění 
bezpečí a možnost setrvání v přirozeném sociálním 
prostředí  
Tísňová péče zůstává jako samostatná služba, tak jak je 
uvedeno v platném znění zákona. 

Jihočeský kraj K bodu 39 návrhu zákona: § 44 odst. 1 
- Zásadně nesouhlasíme a odmítáme 
akceptovat nově navrhované omezení počtem 
dní využívání sociální služby v kalendářním 
roce. Nelze zákonem omezit potřeby pečované 
osoby a pečující rodiny. Pokud předkladatel 
chce řešit jiné situace, zejména v čerpání PnP, 
je nutné nastavit mechanismy jiným způsobem. 

K Z  
Vysvětleno 
Odlehčovací služba je svým významem zcela odlišná 
služba než pobytová, proto je nutné v návrhu zákona 
vymezit i časový rozsah.  
Pokud bychom neomezili na dobu nejdéle 180 dnů (bylo 
upraveno na základě připomínek), tak pak by skutečně 
došlo k duplicitě s pobytovými službami, čímž by 
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Trváme na vypuštění nově navrhovaného textu 
„…na dobu nejdéle 90 dnů v kalendářním 
roce“. 
 
- Navrhujeme sloučit tento druh soc. 
služby pod nově definovaný § 48 „domovy 
sociální péče“. 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 

odlehčovací služba ztratila svůj cíl umožnit pečující osobě 
nezbytný odpočinek nebo řešení náhlé situace, kdy pečující 
na nějakou dobu není schopen péči poskytovat. 
 

Jihočeský kraj K bodu 44 návrhu zákona: § 48 
- Nesouhlasíme v § 48 odst. 2 s nově 
navrhovanými písm. i) a k). Navrhujeme 
s ohledem na námi navrhované sloučení u § 35 
odst. 1 písm. n) o) s), nově definovat pod písm. 
i) základní činnost v tomto znění: 
„psychosociální podpora“. Trváme na úpravě. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- Nesouhlasíme v § 48 odst. 3 
s navrhovaným textem v tom směru, aby 
nezaopatřeným dětem, kterým je poskytovaná 
služba na základě smluvního vztahu, 
neposkytovaly osobní potřeby, oblečení a obutí 
poskytovatelé soc. služeb ze svého rozpočtu. 
Trváme na tom, aby byla uplatňována 
vyživovací povinnost rodičů/zákonných 
zástupců. Předkladatelem navrhované znění 
přenáší povinnosti rodičů/zákonných zástupců 
na stát/kraj, kdy by byla tato potřeba saturována 
z veřejných prostředků. Trváme na úpravě. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z  
Akceptováno 
Do §48 odst. 2 písm. i) psychosociální podpora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Jedná se o zajištění nezbytných potřeb dětem, které se ocitli 
v zařízení sociálních služeb bez ošacení, obuvi a dalších 
předmětů běžné potřeby. 
Nepopíráme povinnost zákonných zástupů, ale mohou 
nastat případy, kdy v rámci řešení krizové situace se osoba, 
takto ocitne v zařízení bez finančních prostředků a 
možnosti zajištění těchto potřeb jinou cestou než od 
zařízení. Jedná se o jednorázový akt. Dále se samozřejmě 
řeší financování potřeb těchto dětí – výživné, dávky atd. 
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- Nesouhlasíme s textem v § 48 odst. 3 
větě druhé za středníkem „….. a pedikúra“. 
Trváme na odstranění. Jsme toho názoru, že 
stříhání nehtů a vlasů je dostatečným pokrytím 
potřeb i nezaopatřeného dítěte. Navrhujeme 
tedy toto znění: „…; některými službami se 
rozumí stříhání vlasů a nehtů, příp. holení.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Vysvětleno 
Nad rámec návrhu 
 
 
 
 

Jihočeský kraj  
K bodu 46 návrhu zákona: Díl 4 Služby soc. 
podpory 
- § 52a): Nesouhlasíme s nově 
navrhovaným § 52a) a trváme na tom, aby 
sociální služby i nadále zahrnovaly jen sociální 
poradenství, sociální péči a sociální prevenci. 
Popisovanou oblast je možné řešit dalšími 
službami již v zákoně uvedenými, včetně 
základního poradenství. Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
- § 52b) Sociální služby poskytované 
osobám v terminálním stavu a osobám blízkým: 
Navrhujeme, aby byl zcela přepracován 
odstavec 1 tak, aby bylo srozumitelné, jakého 
účelu a cíle má být dosaženo a proč se týká dle 
navrhovatele činnosti ve vztahu k lůžkovým 
zdravotnickým zařízením. Postrádáme i 
vysvětlení, proč základní činnost hygieny a 
běžných úkonů péče by byla souběžná, a to jak 
v lůžkové formě, tak ve vlastním přirozeném 
prostředí, tedy v ostatních sociálních službách. 
Trváme na přepracování. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
 
 
Vysvětleno 
Vznik služeb sociální podpory podle §52a, je důležitý 
proto, že do budoucna je možný vznik i dalších nových 
služeb, které by zde mohly spadat. Základem je nemožnost 
služby podle §52b zařadit do již existujících skupin je, že 
tato služba jako jediná v sobě obsahuje činnosti preventivní 
i péče. 
 
 
Vysvětleno 
Pokud se jedná o péči o osoby na lůžku ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče (§ 52), tak toto lůžko je „sociální“, 
protože je pod registrací zákona o sociálních službách. 
Tudíž je tam personál sociální. Takže se nejedná o 
ošetřovatelství, ale pečovatelství, a to poskytuje pracovník 
v sociálních službách. Takže se nejedná o duplicitu. 
Zároveň základní činnost týkající se hygieny v této podobě 
„pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygien“ je v ZSS již od začátku účinnosti tohoto 
zákona a praxe tuto činnost aktivně poskytuje a není žádný 
problém při jeho poskytování. 
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- Nesouhlasíme pod § 52b) s nově 
navrhovanými písm. f), g) a h), které s ohledem 
na námi navrhované sloučení u § 35 odst. 1 
písm. n) o) s), navrhujeme nově definovat pod 
písm. f) ve znění: „psychosociální podpora“. 
Trváme na novém znění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
- V rámci nově navrhovaného § 52b) 
trváme na doplnění do § 3 definici „osob v 
terminálním stavu“. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
- V rámci nově navrhovaného § 52b) 
trváme na vysvětlení (není uvedeno ani 
v důvodové zprávě ani RIA), co znamená 
„poskytování terénních sociálních služeb ve 
zdravotnických zařízeních?“ V rámci zdravotní 
péče jsou některé základní činnosti 
poskytovány zaměstnanci zdravotního zařízení, 
ale v rámci sociální péče by byly hrazené? 
(minimálně základní činnosti uvedené v §52b) 
odst. 2) písm. a) a b).  
Dojde tak k netransparentnímu čerpání 
prostředků, jak z úhrady za zdravotní péči, tak 
z příspěvku na péči, potažmo z dotace na 
poskytování sociálních služeb. Trváme na 
úpravě. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
K bodu 50 návrhu zákona: § 57 odst. 2 písm. d) 
a e) 
- Nesouhlasíme s nově definovanou 
základní činností v § 57 odst. 2 písm. e) 

Akceptováno 
Do § 52b odst. 2 doplněno písm. f) psychosociální podpora 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Není třeba doplňovat definici osob v terminálním stavu, 
obecně je již tento pojem definován. 
 
 
Vysvětleno 
Bylo doplněno, že se jedná o zdravotnická zařízení 
hospicového typu.  
1) Sociálními službami poskytovanými osobám v 
terminálním stavu jsou terénní sociální služby poskytované 
ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních 
hospicového typu (§ 44a zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). 
Úhrada je stanovena podle § 75 odst. 1 písm h), osoby 
hradí úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném 
smlouvou. 
 
 
 
Vysvětleno 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. 
Poskytnutí stravy znamená, že poskytovatel sociální služby 
poskytne stravu klientovi, má na to prostory, kuchyň, apod. 
Pomoc při zajištění stravy znamená například nákup 
potravin s klientem, případně má poskytovatel smlouvu s 
nějakým jiným subjektem, který může zajistit klientovi 
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„zprostředkování potravinové a materiální 
pomoci“ jsme toho názoru, že každý 
poskytovatel sociální služby a každá obec, která 
zajišťuje výkon sociální práce, může a má 
pomoci zajistit potravinovou pomoc osobě / 
uživateli služby, která tuto pomoc potřebuje. 
Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

stravu. Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci. 
 

Jihočeský kraj K bodu 51 návrhu zákona: § 58 odst. 3 
- Nesouhlasíme v § 58 s nově 
definovaným odst. 3 s odkazem na námi 
navrhovanou úpravu § 48 odst. 3, v tom směru, 
aby dětem, kterým je poskytovaná služba na 
základě smluvního vztahu, neposkytovaly 
osobní potřeby, oblečení a obutí poskytovatelé 
soc. služeb ze svého rozpočtu. Trváme na tom, 
aby byla uplatňována vyživovací povinnost 
rodičů/zákonných zástupců. Předkladatelem 
navrhované znění přenáší povinnosti 
rodičů/zákonných zástupců na stát/kraj, kdy by 
byla tato potřeba saturována z veřejných 
prostředků. Trváme na úpravě. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
Vysvětleno 
Jedná se o zajištění nezbytných potřeb dětem, které se ocitli 
v zařízení sociálních služeb bez ošacení, obuvi a dalších 
předmětů běžné potřeby. 
Nepopíráme povinnost zákonných zástupů, ale mohou 
nastat případy, kdy v rámci řešení krizové situace se osoba, 
takto ocitne v zařízení bez finančních prostředků a 
možnosti zajištění těchto potřeb jinou cestou než od 
zařízení. Jedná se o jednorázový akt. Dále se samozřejmě 
řeší financování potřeb těchto dětí - výživné, dávky atd. 

Jihočeský kraj K bodu 52 návrhu zákona: § 61 odst. 2 písm. d) 
- Nesouhlasíme se změnou a doplněním 
další základní činnosti, jsme toho názoru, že 
každý poskytovatel sociální služby a každá 
obec, která zajišťuje výkon sociální práce, 
může a má pomoci zajistit potravinovou pomoc 
osobě / uživateli služby, která tuto pomoc 
potřebuje. Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
Vysvětleno 
Je to požadavek z praxe. 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. 
Poskytnutí stravy znamená, že poskytovatel sociální služby 
poskytne stravu klientovi, má na to prostory, kuchyň, apod. 
Pomoc při zajištění stravy znamená například nákup 
potravin s klientem, případně má poskytovatel smlouvu s 
nějakým jiným subjektem, který může zajistit klientovi 
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stravu. Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci. 
 

Jihočeský kraj K bodu 53 návrhu zákona: § 63 odst. 2 písm. d) 
- Nesouhlasíme se změnou a doplněním 
další základní činnosti, jsme toho názoru, že 
každý poskytovatel sociální služby a každá 
obec, která zajišťuje výkon sociální práce, 
může a má pomoci zajistit potravinovou pomoc 
osobě / uživateli služby, která tuto pomoc 
potřebuje. Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
Vysvětleno 
Je to požadavek z praxe. 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. 
Poskytnutí stravy znamená, že poskytovatel sociální služby 
poskytne stravu klientovi, má na to prostory, kuchyň, apod. 
Pomoc při zajištění stravy znamená například nákup 
potravin s klientem, případně má poskytovatel smlouvu s 
nějakým jiným subjektem, který může zajistit klientovi 
stravu. Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci. 
 

Jihočeský kraj K bodu 55 návrhu zákona: § 69 odst. 2 písm. c) 
- Nesouhlasíme se změnou a doplněním 
další základní činnosti, jsme toho názoru, že 
každý poskytovatel sociální služby a každá 
obec, která zajišťuje výkon sociální práce, 
může a má pomoci zajistit potravinovou pomoc 
osobě/uživateli služby, která tuto pomoc 
potřebuje. Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
- Upozorňujeme na nesrovnalost v odst. 
2, kde není mezi základními činnostmi uvedena 
„depistážní činnost“, která je zmíněna 
v důvodové zprávě. Požadujeme její doplnění 
do odst. 1 tohoto ustanovení, nikoliv mezi 

K Z  
Vysvětleno 
Je to požadavek z praxe. 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. 
Poskytnutí stravy znamená, že poskytovatel sociální služby 
poskytne stravu klientovi, má na to prostory, kuchyň, apod. 
Pomoc při zajištění stravy znamená například nákup 
potravin s klientem, případně má poskytovatel smlouvu s 
nějakým jiným subjektem, který může zajistit klientovi 
stravu. Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci. 
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základní činnosti. Trváme na tom, aby 
„depistážní činnost“ pokud má být uvedena 
v zákoně, byla doplněna do odst. 1 § 69. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

 
 
Akceptováno 
Depistážní činnost nebude zařazena, důvodová zpráva se 
upraví. 

Jihočeský kraj K bodu 56 návrhu zákona: § 72 
- Nesouhlasíme s doplněním písm. n) 
„sociální služby poskytované osobám 
v terminálním stavu a osobám blízkým“. Cílová 
skupina uživatelů má vlastní příjem a dle 
popisovaného stavu je zpravidla již i příjemcem 
příspěvku na péči.  
Tato připomínka je zásadní.  
 
- K nově navrhovanému odst. 2 je 
v důvodové zprávě uvedeno nedostatečné 
zdůvodnění, tedy včetně toho, co režijní 
náklady mají obsahovat, co je jejich součástí a 
jak byl stanovován výpočet. Trváme na 
doplnění.  
Jelikož v době, kdy je vedené mezirezortní 
připomínkové řízení není dostupný příslušný 
prováděcí právní předpis, nelze se vyjádřit, zda 
s navrhovaným odstavcem souhlasíme či 
nikoliv.  
Tato připomínka je zásadní.  
 
- Dále k §72 navrhujeme odst. 2) 
„koeficient režijních nákladů …“ přesunout do 
§ 101. Takto navržený odstavec nedává smysl a 
nenavazuje kontinuálně na text. Trváme na 
přesunutí do § 101. 
Koeficienty tak, jak jsou navrženy, 
předpokládají, že dojde k masivnímu přesunu 
prostředků mezi úhradovými a neúhradovými 

K Z  
Akceptováno  
Nově upraveno v § 75 
h) sociálních služeb poskytovaných osobám v 
terminálním stavu a osobám blízkým (§ 52b), s výjimkou 
základní činnosti poskytované podle § 52b odst. 2 písm. f), 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Odstavec vypuštěn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak – koeficient režijních nákladů byl 
přesunut do § 96. Dále byl také vytvořen nový § 76a, který 
zavádí valorizační mechanismus k úhradové vyhlášce. 
Úhrady od uživatelů se budou valorizovat analogicky 
valorizaci procentní výměry důchodů, tj. o částku ve výši 
součtu růstu spotřebitelských cen a jedné poloviny růstu 
reálné mzdy s platností vždy od 1. ledna. Výše úhrad pro 
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službami. Toto tedy musí jít ruku v ruce s 
každoročním navyšováním úhradových sazeb u 
úhradových služeb, a to formou změny 
vyhlášky 505/2006 Sb.. Jelikož však toto není 
nikde v předložených materiálech uvedeno, 
nemůžeme se k navrhovaným koeficientům 
vyjádřit. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

daný kalendářní rok bude stanovena prováděcím právním 
předpisem. 
 
 
 

Jihočeský kraj K bodu 60 návrhu zákona: § 74 odst. 2 
- Upozorňujeme na nesoulad mezi 
důvodovou zprávou a zněním odst. 2 § 74. 
Návrh zákona neuvádí možnost přednostního 
uplatnění dohody při uzavírání smlouvy o 
úhradě což předkladatel uvádí v důvodové 
zprávě. Zásadně nesouhlasíme a požadujeme, 
aby byl zachován stávající stav, kdy ORP 
vydává Rozhodnutí v rámci správního řízení, 
doručuje účastníkům řízení, tedy výkon 
přenesené působnosti. Není vhodné zatěžovat 
poskytovatele marným doručováním návrhu 
dohod, kdy poskytovateli často nejsou známy 
adresy pobytu těchto povinných osob. Náklady 
řízení nelze přenášet na poskytovatele služby, 
který má pouze určité kompetence.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z Vysvětleno 
k takovéto změně nedochází 

Jihočeský kraj K bodu 63 návrhu zákona: § 75 odst. 1 
- V případě písm. b) tísňové péče 
navrhujeme další změnu, na kterou Jihočeský 
kraj upozorňuje již dlouhodobě. Požadujeme, 
aby v prováděcím právním předpisu byla 
limitována maximální úhrada částkou, nikoliv 
jen slovním vyjádřením „do výše skutečných 
nákladů na provoz“. Tento požadavek uvádíme 

K Z  
Akceptováno,  
 
Upraveno na základě požadavku. 
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z hlediska ochrany uživatelů tísňové péče. 
Trváme na změně. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Jihočeský kraj K bodu 65 návrhu zákona: § 75 odst. 2 písm. b) 
- Nesouhlasíme s nově navrhovaným 
písm. b), kdy má být asistenční a pečovatelská 
služba poskytována bez úhrady rodinám, kde 
žijí minimálně tři děti narozené v rozmezí tří 
let, přičemž se dvě děti narodily současně. 
Nesouhlasíme, aby tato pomoc/podpora byla 
bez úhrady poskytovateli služby (v současné 
době je poskytován rodičovský příspěvek, 
pokud se jedná o děti ve věku do 4 let). Tato 
bezúhradová služba není v současné době, tedy 
za stávající právní úpravy, poskytovatelům 
refundována. Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
Vysvětleno 
Služby bez úhrady budou poskytovatelům refundovány, tak 
jako nyní, skrze mimořádnou dotaci poskytovanou MPSV 
z rezervy, nikoliv z rozpočtu na garantovanou síť. 
  

Jihočeský kraj  
K bodu 66 návrhu zákona: § 75 odst. 2 písm. f) 
- Nebude-li vypuštěno v § 75 odstavci 2 
nové písmeno b) (dle připomínky k bodu 65) je 
nutné v písmenu f) změnit odkaz „po osobách 
uvedených v písmenech b) až d)“ na „po 
osobách uvedených v písmenech c) až e)“. 
Trváme na změně. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
 
Akceptováno 
Opraveno 
V § 75 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), 
které zní: 
„b) rodinám, ve kterých žijí minimálně 3 děti narozené v 
rozmezí 3 let, přičemž se 2 z těchto dětí narodily současně, 
a to do 4 let věku nejstaršího z těchto dětí,“. 
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až 
f).. 

Jihočeský kraj K bodu 67 návrhu zákona: § 75 odst. 3 
- Navrhujeme v odst. 3 změnit ve druhé 
větě na konci výši navrhovaného zůstatku po 
zaplacení úhrady ve službě chráněného bydlení 
na „… alespoň 10% jejího příjmu“, a to 

K Z  
Vysvětleno 
§ 75, odst. 3 byl odstraněn. 
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vzhledem k současné výši důchodových dávek 
a navrhovaným procentuálním zůstatkům z této 
výše. Ano, je problematické, pokud není 
garantován žádný zůstatek, hradit další životní 
výdaje (doprava, doplatek léků, atd.) uživateli 
chráněného bydlení, pokud není žádná možnost 
získat příjem např. vlastní prací. Avšak ze 
zkušenosti z provozování tohoto druhu sociální 
služby považujeme za dostačující námi 
navrhovaný zůstatek příjmu. Trváme na úpravě. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Jihočeský kraj K bodu 70 návrhu zákona: § 79 
- V odst. 1 písm. h) minimální personální 
podmínky“ stanoví předkladatel dvouleté 
přechodné období pro splnění zajištění 
minimálních personálních podmínek.  Avšak 
vzhledem k tomu, že v předložených 
materiálech není návrh těchto minimálních 
personálních podmínek uveden, nemůžeme se 
k němu vyjadřovat. Upozorňujeme na tuto 
skutečnost z toho důvodu, aby nebyl ohrožen 
celý systém poskytování soc. služeb v rámci 
ČR a nedošlo k situaci, kdy je registračním 
orgánem plošně odnímána většímu počtu 
poskytovatelů registrace z důvodu nedodržení 
personálního standardu. 
Pro dokreslení uvádíme následující: JčK má ve 
své síti zařazeno 2876 lůžek v domovech pro 
seniory. Je plánováno 985 úvazků PPS a SP, u 
dříve (mimo mezirezortní připomínkové řízení 
e-Klep) předloženého personálního standardu 
dosazujeme doplněný vzoreček s pracovníky 
(rok 2018) PS = 2876 * 5,56 / 10 + 2876 * 1,22 
/ 40 = 1 688 úvazků (tj. 1.599 PSS a 88 SP). 

K Z  
Vysvětleno 
Připomínka zapracována (první část). 
 
Podle článku 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
obsah vyhlášky předkládá až na jednání vlády. Návrh 
prováděcího předpisu se v této fázi předkládá bez 
projednání v připomínkovém řízení a v pracovních 
komisích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



54 
 

V případě aplikování personálního standardu 
by tedy bylo potřeba v JčK u jednoho druhu 
soc. služby (domov pro seniory) zajistit dalších 
703 nových pracovníků v přímé péči. Nárůst 
oproti současnému stavu o více než 71%. Tato 
skutečnost významného nárůstu 
předpokládaných osobních nákladů není nikde 
vypočtena (RIA, Důvodová zpráva) bude se 
však týkat všech území krajů. Trváme tedy na 
doplnění finančních dopadů u navrhovaného 
personálního standardu s uvedením zdrojů, ze 
kterých tyto zvýšené náklady budou 
saturovány. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- Dále v § 79 odst. 2 písm. b) 
nesouhlasíme se zmírněním podmínek 
bezúhonnosti u „dalších odborných 
pracovníků“. Trváme na tom, aby bezúhonnost 
„dalších odborných pracovník“ byla 
posuzována stejně jako u sociálních pracovníků 
viz. odst. 2 písm. a). Trváme na změně. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
- Upozorňujeme předkladatele, že v § 
79 odst. 5 písm. a) je jiná verze textu mezi 
návrhem zákona bez vyznačení změn (III.) a 
mezi návrhem zákona s vyznačenými změnami 
(VI.). Požadujeme, aby bylo v rámci žádosti o 
registraci zachováno identifikační číslo osoby 
(IČO).  
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Upraveno dle připomínky. Bezúhonnost je stejná jako u 
sociálních pracovníků  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno  
V rámci žádosti o registraci je požadováno identifikační 
číslo.  
Navrhované znění:  
§ 79 odst. 5 Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a 
připojené doklady:  
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- V návaznosti na text uvedený v § 79 
odst. 5 písm. d) bod 1 požadujeme, aby 
předkladatel v zákoně jasně a srozumitelně 
definoval co je myšleno pojmy „místo zařízení, 
„místa poskytování“ a „územní působnost 
sociální služby“. Trváme na přesném 
definování. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- V návaznosti na text uvedený v odst. 5 
písm. d) bod 3 uvádíme, že vzhledem k tomu, 
že v předložených materiálech není návrh 
tohoto prováděcího právního předpisu uveden, 
nemůžeme se k němu vyjadřovat. 
Tato připomínka je zásadní.  
  
 
 
- V návaznosti na text uvedený v odst. 5 
písm. d) bod 8 – upozorňujeme na nesoulad 
s nově navrhovaným § 36 kde je uvedeno 
„…….§ 34 odst. 1 písm. a) a c)“. Trváme na 
uvedení do souladu. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- K § 79 odst. 5 písm. e) - na základě 
zkušenosti stále nesouhlasíme s vypuštěním 
povinnosti předkládat doklady prokazující 
plnění podmínek v oblasti personálního 
zajištění poskytování soc. služeb (v případě této 
změny považujeme za nezbytné, aby byla tímto 

a) je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu 
nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby (dále jen 
„identifikační číslo") a statutární orgán, 
Vysvětleno, Akceptováno jinak 
Míra obecnosti definice požadovaných pojmů by neřešila 
konkrétní případy, proto jako vhodnější se jeví upřesnění 
pojmů, které bude v IT systému a výkladových textů. 
 
 
 
 
Vysvětleno 
„Podle článku 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
obsah vyhlášky předkládá až na jednání vlády. Návrh 
prováděcího předpisu se v této fázi předkládá bez 
projednání v připomínkovém řízení a v pracovních 
komisích, nicméně podklad v rámci vypořádání zašleme“. 
 
 
 
 
Akceptováno 
Bylo upraveno v textu.  
Navrhované znění: 
8. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování 
sociálních služeb podle § 34 písm. a) a c), 
 
 
Vysvětleno  
S návrhem novely nedochází ke změně oproti stávajícímu 
znění, která se týká povinnosti poskytovatelů, aby měli 
potřebné dokumenty (týkající se registrace) k dispozici ke 
kontrole. Doba archivace je stanovena po ukončení 
registrace sociální služby. Z tohoto důvodu by měl 
poskytovatel mít doklady k dispozici i pro zpětnou 
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zákonem stanovena povinnost poskytovateli, 
aby všechny tyto doklady měl k dispozici a 
současně stanovit konkrétní lhůtu archivace, 
aby bylo možné v rámci kontroly zpětně ověřit 
plnění registračních podmínek). Trváme na 
upřesnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- K § 79 odst. 7 – Vzhledem k tomu, že 
v předložených materiálech není návrh tohoto 
tiskopisu uveden, nemůžeme se k němu 
vyjadřovat. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

kontrolu. Doba archivace je stanovena na 10 let, bude 
uvedeno v prováděcím právním předpise. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Podoba žádosti zůstává beze změny, tiskopis odpovídá 
tomu současnému.   

Jihočeský kraj K bodu 72 návrhu zákona: § 81 odst. 2 písm. e), 
písm. f), písm. g) 
 
- Nad rámec předkladatelem navržených 
změn požadujeme do § 81 odst. 2 doplnit 
provozní dobu konkrétního druhu soc. služby. 
Pro vysvětlení uvádíme, že za současně 
navrhovaného stavu by mohl poskytovatel 
kdykoliv měnit provozní dobu bez návaznosti 
na poskytnutí dotačních prostředků a další 
povinnost ke kterým se zavázal. Tuto 
skutečnost/provozní dobu návazně doplnit i do 
§ 82, kdy rozhodnutí o registraci obsahuje 
provozní dobu (tento údaj je důležitý pro 
uživatele služeb). Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- K § 81 odst. 2 písm. e) - s odkazem na 
uváděný § 79 odst. 5 písm. d) bod 3 uvádíme, 

K Z  
 
 
Akceptováno  
 Doplněno písm. h) 
Navrhované znění:§ 81 odst. 2 písm. h): 
h) provozní dobu poskytovaných sociálních služeb. 
Rovněž doplněno do § 82 odst. 2) 
 
(2) O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o 
registraci podle § 81 odst. 2 písm. c) až h), vydává 
registrující orgán rozhodnutí o změně registrace,… 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
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že vzhledem k tomu, že v předložených 
materiálech není návrh tohoto prováděcího 
právního předpisu uveden, nemůžeme se 
k němu vyjadřovat. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

„Podle článku 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
obsah vyhlášky předkládá až na jednání vlády. Návrh 
prováděcího předpisu se v této fázi předkládá bez 
projednání v připomínkovém řízení a v pracovních 
komisích, nicméně podklad v rámci vypořádání zašleme“. 
 
 

Jihočeský kraj K bodu 73 návrhu zákona: § 82 odst. 1 
- Zde upozorňujeme na neurčitý právní 
pojem v poslední větě za středníkem „……. ode 
dne, kdy ke změně údajů došlo“. Není nám 
jasné, zda je rozhodným dnem, den jmenování 
(zvolení) do funkce, či změna ve veřejném 
rejstříku. Pro příklad uvádíme: Jmenování 
správní radou nového statutárního orgánu bylo 
31.10.2019, avšak k zápisu do veřejného 
rejstříku došlo až dne 08.01.2020. Trváme na 
upřesnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
Vysvětleno 
 Rozhodným dnem je změna v rejstříku 

Jihočeský kraj K bodu 74 návrhu zákona: § 82 odst. 2 věta 
první 
- Navrhujeme z odst. 2 přesunout údaj 
dle § 81 odst. 2 písm. b) (IČO), do odst. 1 neboť 
provedení této změny je v kompetenci jiného 
orgánu, než je krajský úřad (obdoba § 81 odst. 
2 písm. a)). Trváme na přesunutí. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
 
Akceptováno jinak.  
 
Písm. b) bude z textu vypuštěno bez náhrady.  
 

Jihočeský kraj K bodu 77 návrhu zákona: § 84 odst. 5 
- Zásadně nesouhlasíme, aby v nově 
navrženém textu byla vyjmuta povinnost 
uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální 
služby, pokud tomu nebrání zákonem 
stanovené důvody. Trváme na zachování této 

K Z  
Akceptováno 
Ano, i v těchto zařízeních je nezbytné, aby byly 
dodržovány povinnosti v rozsahu §88. 
 
Nový návrh textu: 
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povinnosti tak, jak je v současném znění 
zákona. Navrhujeme proto znění takto: „…. v § 
88 písm. a) až j).“ 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- K § 84 odst. 4 – v dosavadním odst. 4 
navrhujeme odstranit poslední část věty „…, 
nebo jestliže zjistí závažné porušení povinností 
uvedených v § 88 a 89“. V návaznosti na tuto 
změnu navrhujeme, aby v § 84 vznikl nový 
odst. 5), který by zněl: „Ministerstvo rozhodne 
o pozastavení výkonu činnosti právnické nebo 
fyzické osoby uvedené v odstavci 1 na území 
České republiky, jestliže zjistí závažné porušení 
povinností uvedených v § 88 a 89“. Dosavadní 
odst. 5 by se označoval jako 6. 
Tuto změnu požadujeme z důvodu, že závažné 
porušení těchto povinností zjišťuje zejména 
inspekční orgán, který na základě vlastních 
shromážděných důkazů má mít kompetenci 
obdobnou, která je nově definována v § 82 odst. 
5. Trváme na změně. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

(5) Registrace podle § 78 a 79 se dále nevyžaduje u 
poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče podle § 52. Při poskytování sociálních služeb 
jsou tito poskytovatelé lůžkové péče povinni dodržovat 
povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb v § 
88 písm. b), c), h) a i) § 88.  

 

Vysvětleno 

 

Do § 82, odst. 5 se vkládá nová pravomoc MPSV, která je o 
odejmutí registrace. Jedná se tudíž o velmi podobný návrh:  

 

Jihočeský kraj  
K bodu 81 návrhu zákona: § 85 odst. 3, 4 a 5 
- K § 85 odst. 4 - trváme na vypuštění 
poslední věty tohoto odstavce „Příslušný 
registrující orgán kontroluje správnost a úplnost 
těchto údajů“. Tato povinnost není reálně 
splnitelná, neboť pro kontrolu poskytovatelem 
zadávaných údajů nemá KÚ k dispozici 
podklady (viz. nový odst. 7 § 85). Trváme na 
vypuštění. 

K Z  
 
Akceptováno.  
 
V § 85 odst. 3, 4 a 5 bylo vypuštěno „Příslušný registrující 
orgán kontroluje správnost a úplnost těchto údajů“ 
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Tato připomínka je zásadní.  
 
 
K bodu 82 návrhu zákona: § 85 odst. 4 
- K § 85 odst. 4 - trváme na vypuštění 
poslední věty tohoto odstavce „Příslušný 
registrující orgán kontroluje správnost a úplnost 
těchto údajů“. Tato povinnost není reálně 
splnitelná, neboť pro kontrolu poskytovatelem 
zadávaných údajů nemá KÚ k dispozici 
podklady (viz. nový odst. 7 § 85). Trváme na 
vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
Viz výše.  
 
 
 
 
 
 
 

Jihočeský kraj K bodu 84 návrhu zákona: § 85 odst. 4 
- K § 85 nově navrhovanému odst. 4 - 
trváme na vypuštění poslední věty tohoto 
odstavce „Příslušný registrující orgán 
kontroluje správnost a úplnost těchto údajů“. 
Tato povinnost není reálně splnitelná, neboť pro 
kontrolu poskytovatelem zadávaných údajů 
nemá KÚ k dispozici podklady.  
Tato připomínka je zásadní.  
 

K ZZ  
Akceptováno.  
 
Viz výše. 

Jihočeský kraj K bodu 85 návrhu zákona: § 85 odst. 7 a 8 
- Nad rámec navrhovaných změn 
upozorňujeme na situace, kdy registrovaný 
poskytovatel má nájemní smlouvu na objekt 
uzavřenou na dobu určitou (např. na 1 rok). 
Komu, případně jak bude oznamovat 
změny/prodloužení? Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z  
Vysvětleno 
Pokud se jedná o změnu údajů, které jsou náležitostí 
rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 písm. b) až g), je 
popis realizace zasílám s žádostí a do Registru je vkládá 
registrující orgán, v případě údajů, které spravuje sám 
poskytovatel, tak aktualizace popisu realizace a jeho 
vložení do Registru je povinností poskytovatele.  
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- Nad rámec navrhovaných změn 
požadujeme uvést jakým způsobem bude 
řešena aktualizace přílohy popis realizace 
sociální služby (např.: změna počtu lůžek na 
pokoji, změna pravidel poskytování soc. 
služby, změna úhrad za služby atd.)? Trváme na 
doplnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
 
 
- Nad rámec navrhovaných změn 
upozorňujeme, že v současné novele není 
uvedeno oznámení o změně způsobu zajištění 
zdravotní péče (u některých druhů služeb). 
Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
- § 85 odst. 7: Protože KÚ není známa 
podoba aplikace/programu a jeho funkcionalit 
do kterého budou poskytovatelé rozsah a údaje 
zapisovat, nelze se nyní v rámci 
připomínkového řízení dostatečně vyjádřit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
- § 85 odst. 7 písm. d): Nepovažujeme za 
podstatné/důležité uvádět „jméno, příjmení, 
titul oprávněného vedoucího sociální služby“. 

 
 
Vysvětleno 
 
Pokud jde o aktualizaci popisu realizace, ta souvisí 
s prováděnými změnami – u změn údajů, která jsou 
součástí rozhodnutí o registraci, zasílá poskytovatel 
upravený popis realizace společně s žádostí o změnu 
registrace, tento popis realizace je pak do Registru vkládán 
registrujícím orgánem. U změn, která nejsou náležitostí 
rozhodnutí o registraci (např. změna pravidel poskytování 
soc. služby), vkládá aktualizovaný popis realizace do 
Registru poskytovatelů sociální služby sám poskytovatel 
sociální služby.  
 
Vysvětleno, nad rámec návrhu. 
 
Postup je shodný jako v současném platném znění zákona - 
změna způsobu zajištění zdravotní péče podléhá režimu 
oznamovací povinnosti poskytovatele sociálních služeb. 
 
Vysvětleno  
Osoba oprávněného vedoucího u každého z míst 
poskytování je již nyní v praxi vyžadována na tiskopisech 
MPSV. Její uvádění v registru poskytovatelů umožňuje 
žadatelům snazší zisk informací o službě, mohou se obrátit 
na konkrétní osobu v místě poskytování služby. Zařazení 
mezi podmínky registrace podřídí tento údaj oznamovací 
povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a zajistí 
aktuálnost zveřejňovaných dat v registru poskytovatelů. 
 
Vysvětleno.  
Veřejný registr bude i nadále obsahovat informace 
v podobě personální struktury/schématu dané sociální 
služby. Anonymní informace o počtu úvazků včetně data 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



61 
 

Řada poskytovatelů v současné době nemá u 
konkrétních druhů soc. služeb uvedeného 
žádného vedoucího, většinou uvádí pouze 
statutárního zástupce. Trváme na vypuštění.  
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
 
 
 
 
- § 85 odst. 7 písm. e): Nad rámec 
navrhovaných změn upozorňujeme, že v rámci 
tohoto připomínkového řízení není 
srozumitelné, zda poskytovatel uvádí do 
veřejného registru změny o údajích v rámci 
navrhovaného písm. e) a následně ještě změny 
anonymně v rámci písm. e) u úvazků 
pracovníků. Shoduje se uváděné písm. e) 
s přílohou popis personálního zajištění? Pokud 
ne, není řešena změna aktualizace údajů 
v příloze popisu personálního zajištění 
poskytovaných soc. služeb. Bude moci 
žadatel/uživatel/jiný subjekt zjistit z veřejné 
části registru jaké je personální zajištění daného 
druhu služby? Tuto informaci považujeme za 
velmi důležitou. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní 
 
- K § 85 odst. 8 písm. a): Jihočeskému 
kraji/Krajskému úřadu není znám obsah 
programu a jeho funkcionalit/rozsah 
požadovaných údajů, proto se nelze k danému 
nyní vyjádřit.  

nástupu a výstupu zaměstnanců jsou pouze v neveřejné 
části.  
Aktualizace personálního zajištění je povinností 
poskytovatele, z tohoto důvodu odpovídá i za aktualizace 
schématu personálního zajištění v Registru.   
Personální strukturu předloženou u žádosti o registraci 
sociální služby vkládá do registru registrující orgán.  
Písm. e) se shoduje svým obsahem s přílohou personálního 
zajištění s tím ale, že je podrobněji rozepsáno.   
 
 
 
Nad rámec návrhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno, viz předchozí 
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Tato připomínka je zásadní.  
 
- K § 85 odst. 8 písm. b): Nesouhlasíme 
s vedením plošné/ celorepublikové evidence 
občanů, kteří mají žádost o konkrétní soc. 
službu, případně i o více druhů soc. služeb. Je 
zcela nereálné, aby pracovník poskytovatele 
jednou měsíčně zapisoval do evidence, ale 
současně předpokládáme i měnil údaje v této 
evidenci, pokud zjistí skutečnost, která vede ke 
změně záznamu v evidenci. Soc. pracovníci se 
se svojí odborností mají věnovat poradenství a 
sociálně právní problematice, nikoliv „čištění“ 
záznamů v celorepublikové evidenci žádostí. 
Považujeme za zcela nepřijatelné sankcionovat 
poskytovatele za to, že se více věnují práci 
s uživateli, nikoliv záznamům v registru 
(přestupek). Trváme na vypuštění.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
Dále upozorňujeme, že z návrhu novely 
nevyplývá, co je obsahem žádosti o sociální 
službu a jaká je forma této žádosti. 
Tato povinnost se týká všech služeb, 
poradenství, péče i prevence? Jelikož nebylo 
v rámci připomínkového řízení předloženo, 
nelze se vyjadřovat. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
Akceptováno částečně 
 
Na základě dohody se SMO, dne 11. 6. 2020 dojde ke 
zmírnění této evidence z měsíční báze na jednou za 3 měs, 
tzn. 4 x ročně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno,  
V tuto chvíli nelze definovat. Informační systém MPSV se 
nyní soutěží. Nelze předložit žádost o registraci sociální 
služby do doby než bude zajištěn nový IT systém.  

Jihočeský kraj  
K bodu 87 návrhu zákona: § 86 odst. 2 
- Vzhledem k tomu, že v předložených 
materiálech nejsou návrhy těchto tiskopisů 
uvedeny, nemůžeme se k nim vyjadřovat. 

K Z  
 
K bodu 89 - § 88 – Vysvětleno  
Náležitosti smlouvy jsou upraveny samostatným 
ustanovením v zákonu. Jedná se o samostatné ustanovení 
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Tato připomínka je zásadní.  
 
 
K bodu 89 návrhu zákona: § 88 
- § 88 písm. c): Nad rámec předložených 
změn navrhujeme doplnit v textu § 88 nově 
navrhovaného textu písm. c) povinnost 
poskytovatelům, aby smlouva obsahovala 
náležitosti definované v § 91 odst. 2. Jedná se o 
věcné a finanční kontroly krajů, kdy nesplnění 
této povinnosti vede ke krácení poskytnutí 
dotačních prostředků. Aktuálně nelze při 
kontrolním zjištění o neplnění této povinnosti 
argumentovat současně platnou legislativou. 
Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
-     § 88 písm. d): Navrhovatel předpokládá, že 
všichni žadatelé o     
službu budou vyplňovat konkrétní písemný 
požadavek?  
Nesouhlasíme s vedením 
plošné/celorepublikové evidence občanů, kteří 
mají žádost o konkrétní soc. službu, případně i 
o více druhů soc. služeb. Je zcela nereálné, aby 
pracovník poskytovatele jednou měsíčně 
zapisoval do evidence, ale současně 
předpokládáme i měnil údaje v této evidenci, 
pokud zjistí skutečnost, která vede ke změně 
záznamu v evidenci. Soc. pracovníci se se svojí 
odborností mají věnovat poradenství a sociálně 
právní problematice, nikoliv „čištění“ záznamů 
v celorepublikové evidenci žádostí. 
Považujeme za zcela nepřijatelné sankcionovat 
poskytovatele za to, že se více věnují práci 

zákona, kde jsou náležitosti uvedeny. Zákon platí jako 
celek. Není tedy třeba doplňovat.  
 
 
Vysvětleno. 
Jedná se o požadavek připomínky nad rámec návrhu. Bude 
zachováno znění bez doplnění tohoto požadavku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 88 písm. d) – k části žádost - Vysvětleno 
Z hlediska evidence je podstatné, že osoba podala žádost. 
Není podstatná forma, a co je obsahem žádosti. Povinnost 
se bude týkat všech druhů sociálních služeb, protože i 
podle současné právní úpravy všichni poskytovatelé jsou 
povinni vést evidenci odmítnutých žadatelů o sociální 
službu, musí tedy vědět, koho do této evidence zapisují. 
Znění povinnosti bylo upraveno v souladu s ostatními 
připomínkami připomínkových míst k tomuto bodu.  
 
 
Obsah žádosti – Vysvětleno 
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s uživateli, nikoliv záznamům v registru 
(přestupek). Trváme na vypuštění.  
Tato připomínka je zásadní.  
 
Dále upozorňujeme, že z návrhu novely 
nevyplývá, co je obsahem žádosti o sociální 
službu a jaká je forma této žádosti. Tato 
povinnost se týká všech služeb, poradenství, 
péče i prevence? Jelikož nebylo v rámci 
připomínkového řízení předloženo, nelze se 
vyjadřovat. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
- § 88 písm. i): Navrhujeme za sloveso 
„zpracovat“ doplnit ještě povinnost „a 
zveřejnit“. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Není upraveno, zůstane na poskytovateli, co požaduje v 
žádosti, z hlediska § 88 písm. d) jsou potřebná data, která 
v žádosti vždy jsou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K § 88 písm. i) – Vysvětleno  
Jedná se skutečně o interní dokument poskytovatele o 
„správě dokumentace“. Není důvod tento dokument 
zveřejňovat, tak jako například pravidla pro podávání a 
vyřizování stížností.  
 

Jihočeský kraj K bodu 92 návrhu zákona: § 91 odst. 3 písm. a) 
- Jihočeskému kraji/Krajskému úřadu 
není známo, jak budou vymezené nepříznivé 
sociální situace, v jakém počtu/rozsahu, proto 
nelze podat relevantní připomínku.  
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
Vysvětleno 
Bude součástí prováděcího právního předpisu.  

Jihočeský kraj  
K bodu 95 návrhu zákona: § 91d 
- § 91d písm. a): Vzhledem k uváděnému 
výkonu činnosti soc. práce navrhujeme doplnit 
k této činnosti „koordinuje poskytování 
sociálních služeb ve spolupráci 
s registrovanými poskytovateli soc. služeb a 

K Z  
 
Akceptováno. 

a) prostřednictvím sociálního pracovníka realizuje činnosti 
sociální práce zaměřené na řešení nepříznivé sociální 
situace a na sociální začleňování osob v místě jejich 
skutečného pobytu, v souladu s prováděcím právním 
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krajským úřadem“, aby POÚ měl povinnost 
tyto služby vyhledávat a zprostředkovávat 
svým občanům. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- V návaznosti na nově stanovenu 
povinnost nesouhlasíme se sankcí, která je nově 
definována v § 107 odst. 6, tedy, že se POÚ 
dopustí přestupku, když nezabezpečí výkon 
činností sociální práce. Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- § 91d písm. b): Navrhujeme 
z informační povinnosti vypustit z textu na 
konci věty „nejpozději do 8 pracovních dnů“. 
Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

předpisem provádí zejména depistážní činnost, sociální 
šetření a poskytuje sociální poradenství, přitom zejména 
spolupracuje s obcemi v jeho správním obvodu, obecním 
úřadem obce s rozšířenou působností, příslušnou 
krajskou pobočkou Úřadu práce, příslušným krajským 
úřadem, poskytovateli sociálních služeb, veřejným 
opatrovníkem a poskytovateli zdravotních služeb, 
koordinuje poskytování sociálních služeb ve spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb a krajským úřadem, 
školami a školskými zařízeními,  

 
 
Akceptováno. 
Skutková podstata po konzultaci s MV byla z návrhu 
vypuštěna. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

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

 
 
 

Jihočeský kraj  
K bodu 98 návrhu zákona: § 92 písm. d) 
- Vzhledem k uváděnému výkonu 
činnosti soc. práce navrhujeme doplnit k této 
činnosti „koordinuje poskytování sociálních 
služeb ve spolupráci s registrovanými 
poskytovateli soc. služeb a krajským úřadem“, 

K Z  
 
Akceptováno. 

a) prostřednictvím sociálního pracovníka na území svého 
správního obvodu a v místě skutečného pobytu osob 
realizuje činnosti sociální práce zaměřené na řešení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



66 
 

aby ORP měl povinnost tyto služby vyhledávat 
a zprostředkovávat svým občanům a to v každé 
situaci. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- V návaznosti na nově stanovenou 
povinnost nesouhlasíme se sankcí, která je nově 
definována v § 107 odst. 6, tedy, že se ORP 
dopustí přestupku, když nezabezpečí výkon 
činností sociální práce. Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

nepříznivé sociální situace a na sociální začleňování 
osob v jejich přirozeném sociálním prostředí;  
koordinuje pomoc pro osoby závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby i pro osoby pečující, pomáhá předcházet 
vzniku krizových situací v důsledku nezajištění 
potřebné pomoci, a pokud tyto situace nastanou, 
napomáhá jejich řešení ve spolupráci s těmito osobami; 
provádí zejména depistážní činnost a sociální šetření, 
poskytuje sociální poradenství, ve správním obvodu 
spolupracuje především s obcemi, pověřeným obecním 
úřadem, příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce, 
příslušným krajským úřadem, poskytovateli sociálních 
služeb, veřejným opatrovníkem, poskytovateli 
zdravotních služeb, školami a školskými zařízeními, 
koordinuje poskytování sociálních služeb ve spolupráci 
s registrovanými poskytovateli sociálních služeb a 
krajským úřadem, 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Skutková podstata po konzultaci s MV byla z návrhu 
vypuštěna. 

Jihočeský kraj K bodu 99 návrhu zákona: § 92 písm. e) 
- § 92 písm. e): Navrhujeme 
z informační povinnosti vypustit z textu na 
konci věty „nejdéle však ve lhůtě do 8 
pracovních dnů“. Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
Akceptováno. 

e) bezodkladně informuje krajský úřad, pokud v rámci 
své činnosti zjistí skutečnosti nasvědčující 
poskytování sociálních služeb bez oprávnění. 

 

Jihočeský kraj K bodu 100 návrhu zákona: § 93 písm. a) 
- § 93 písm. a) bod 5: Navrhujeme 
vypustit text „nejdéle však ve lhůtě do 8 

K Z  
Akceptováno. 
Bod 5 byl vypuštěn. 
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pracovních dní“. Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

a) ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 
pověřeným obecním úřadem, krajskou pobočkou Úřadu 
práce a dalšími institucemi příslušnými podle místa 
skutečného pobytu osob, zprostředkovává poskytnutí 
sociálních služeb osobám, které se nacházejí 
v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví a nejsou 
schopny samy si zajistit poskytování sociálních služeb, 
v případě, kdy  

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

2. ministerstvo informovalo krajský úřad, že cílem 
nucené správy je snížení kapacity nebo zrušení 
sociální služby,  

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

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

 
Jihočeský kraj K bodu 102 návrhu zákona: § 93 písm. c) 

- Navrhujeme vysvětlení pojmu 
„strategické plány pro činnosti sociální práce“ 
(viz § 3 ZSS). Požadujeme upřesnit, zda bude 
jednotná struktura pro krajské úřady či zda bude 
ponecháno na volném zpracování. Trváme na 
doplnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

  Akceptováno. 
Z návrhu vypuštěno – nové znění písm. c).   

c) prostřednictvím sociálního pracovníka na území svého 
správního obvodu koordinuje poskytování sociálních 
služeb a realizuje a koordinuje činnosti sociální práce 
vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k 
sociálnímu začleňování osob., 
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Jihočeský kraj K bodu 103 návrhu zákona: § 93 písm. d) až f) 
- K § 93 písm. e): Není vysvětlen způsob 
rozhodování/vydání rozhodnutí o vstupu do 
garantované sítě sociálních služeb (včetně 
tiskopisů). Požadujeme vysvětlit a doplnit – 
podle jakého právního předpisu bude 
rozhodováno, kdo bude odvolacím orgánem a 
lhůty. Z popisu sestavování a naplňování 
garantované sítě je patrné, že se bude jednat o 
časově a administrativně velmi náročný proces. 
Určení garantované sítě ministerstvem, žádosti 
poskytovatelů pro zařazení do garantované sítě 
– rozhodnutí KÚ o vstupu do garantované sítě 
– vydání Pověření ze strany ministerstva (§ 
101) – vlastní financování jednotlivých 
sociálních služeb. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- K § 93 písm. f): Vzhledem k tomu, že 
není k dispozici „nová verze“ Registru, nelze se 
k tomuto ustanovení vyjádřit. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z  
Vysvětleno -  
 nově je do zákona v § 105c zaváděn proces vstupu 
poskytovatelů do garantované sítě sociálních služeb na 
základě výběrových řízení za aplikace správního řádu (dle § 
146 správního řádu), která realizují jednotlivé krajské úřady 
v přenesené působnosti výkonu státní správy. V novém 
ustanovení jsou specifikovány také podmínky, za jakých 
může být konkrétní sociální služba, resp. poskytovatel 
sociálních služeb ze sítě vyřazen, Správní lhůty v rámci 
navržené úpravy nejsou odchylné od ustanovení správního 
řádu. Na základě procesu vypořádání připomínek bylo 
dohodnuto, že garantovaná síť bude mít neomezenou dobu 
platnosti a bude se pouze každoročně navyšovat dle zákona. 
Navyšování sítě bude probíhat v dohodovacím řízení, 
přičemž také došlo k výraznému zkrácení celého procesu 
tak, aby garantovaná síť mohla být zveřejněna ve vyhlášce 
již ke konci srpna a kraje tedy měly čas na vyhlášení 
výběrových řízení na nové úvazky/kapacity a bylo tedy 
možné zajistit poskytování nových služeb co nejdříve 
začátkem roku. Pověření k poskytování SOHZ nebude 
navázáno na dobu platnosti sítě a bude vydáváno na 
maximální možnou dobu, tj. 10 let. Poskytovatel, který byl 
zařazen do garantované sítě, z ní může být “vyloučen“ pouze 
ze zákonem stanovených důvodů (viz § 105c odst. 10), a to: 
jestliže přestane splňovat podmínky uvedené v rozhodnutí o 
zařazení do sítě, nebo sám písemně požádá o zrušení 
zařazení, nebo pozbude platnosti jeho registrace (neplnění 
registračních podmínek), případně také úmrtím fyzické či 
zánikem právnické osoby. 
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Jihočeský kraj K bodu 106 návrhu zákona: § 93a odst. 3 až 6  

- § 93a odst. 4: Zásadně nesouhlasíme 
s nově navrhovaným textem na konci věty „…, 
konkrétní pracovní pozice je vyhrazena výlučně 
k výkonu činností sociální práce“. Neznáme 
důvod, který předkladatele vedl k tomuto znění 
textu. Již v současné době jsou, jak na obecních 
úřadech obcí s rozšířenou působností, tak na 
krajských úřadech, funkce u jednotlivých 
pracovních pozic kumulovány a neshledáváme 
v tom žádné problémy. Trváme na vypuštění 
této části věty.  
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
Nově navrhovaný odst. 4 by tedy zněl: „(4) 
Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 mají v rámci 
organizační struktury organizačním předpisem 
vnitřně zpracována oprávnění a povinnosti 
k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím 
se k výkonu činností sociální práce.“  
Trváme na úpravě nově navrhovaného odst. 4 
dle našeho návrhu. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
Akceptováno. 
V textu návrhu zákona bylo upraveno, návrh nového 
odstavce 4 byl vypuštěn, a proto ho nelze ani dle návrhu 
upravit.  

Jihočeský kraj K bodu 107 návrhu zákona: § 93b 
- Nesouhlasíme s nově navrhovaným 
textem v § 93b. Navrhujeme, aby věta první 
zněla: „Zaměstnavatel je povinen zabezpečit 
vedoucímu pracovníku, který neplní 
kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního 
pracovníka, ale přímo řídí, organizuje a 
kontroluje činnost sociálních pracovníků podle 
§ 91d, 92 a 93, další vzdělávání v rozsahu 

   
Akceptováno. 

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit vedoucímu 
zaměstnanci, který není zařazen jako sociální pracovník a 
neplní kvalifikační předpoklady pro výkon činností sociální 
práce, ale přímo řídí, organizuje a kontroluje činnost 
sociálních pracovníků podle §  91d, 92 a 93, další vzdělávání 
v rozsahu nejméně 12 hodin za kalendářní rok, kterým si 
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nejméně 12 hodin za kalendářní rok, kterým si 
prohlubuje kvalifikaci v oblasti řízení ve vztahu 
k činnostem podle § 91d, 92 a 93.“. 
Trváme na změně. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

prohlubuje kvalifikaci v oblasti řízení ve vztahu k činnostem 
podle § 91d, 92 a 93. Ustanovení § 111 platí zde obdobně 
s tím, že ustanovení o rozsahu hodin jednotlivých forem 
dalšího vzdělávání se nepoužije. 
 

Jihočeský kraj K bodu 109 návrhu zákona: § 94 písm. e), písm. 
f), písm. g) 
- u § 94 písm. f) trváme na definování 
podílu na financování/ spolufinancování. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z Vysvětleno - písmeno g) bylo odstraněno. V písmeně f) je 
nově zavedená povinnost: „spolupodílí se na financování 
sociálních služeb zařazených do garantované sítě 
sociálních služeb v rozsahu uvedeném v § 105 odst. 2", 
přičemž v § 105 odst. 2 je nově pro obce (i kraje) stanoven 
spolupodíl na financování sociálních služeb zařazených do 
garantované sítě ve výši zbylých uznatelných provozních 
nákladů těchto služeb. Výčet a specifikace uznatelných a 
neuznatelných provozních nákladů byla zahrnuta do 
prováděcího právního předpisu k normativům osobních 
nákladů a vychází ze současné Metodiky MPSV (pro služby 
s nadregionální či celostátní působností). 

Jihočeský kraj K bodu 110 návrhu zákona: § 95 písm. a), písm. 
g) 
- § 95 písm. a) – nesouhlasíme 
s oddělením potřeb osob pro účely garantované 
sítě. Potřeby osob budou zaznamenány 
v dokumentu SPRSS na základě analýz a 
zjištění. Trváme na vypuštění nově 
navrhovaného textu. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- § 95 písm. g) - ustanovení písmene g) 
považujeme za nadbytečné, je zahrnuto v ust. § 
95 písm. c) a d). Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
 
Akceptováno – ustanovení § 95, písm. a) zůstane ve 
stávajícím znění, stejně jako i písmena b) až f). 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – písmeno g) bylo změněno, současné znění:  
„g) spolupracuje s ministerstvem na návrhu garantované sítě 
sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem 
rozvoje sociálních služeb,“ 
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Jihočeský kraj K bodu 111 návrhu zákona: § 95 písm. h), písm. 
i) 
- § 95 písm. h), i) – Nesouhlasíme se 
zněním obou ustanovení. Navrhujeme ponechat 
původní znění § 95 písm. h) „určuje síť 
sociálních služeb na území kraje; přitom 
přihlíží k informacím obcí…“ a doplnit o „a 
souhrn kapacit pro zajištění základních potřeb 
obyvatel.“ Trváme na ponechání ustanovení § 
95 písm. h) v původním znění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
- Nesouhlasíme s pojmem „garantovaná 
síť sociálních služeb“ – síť znamená nastavení 
kapacit služeb podle jednotlivých druhů, pro 
cílové skupiny na konkrétním území (zajištění 
místní dostupnosti služeb). Z popisu § 3 písm. 
i) vyplývá, že MPSV stanoví pouze souhrn 
kapacit sociálních služeb bez jakéhokoli 
dalšího upřesnění, tj. pouze kapacity, které 
budou financovány (a to možná jenom 
částečně) ze státního rozpočtu. Trváme na 
nahrazení pojmu „garantovaná síť sociální 
služeb“ pojmem „garantované kapacity pro 
území kraje“. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
K bodu 113 návrhu zákona: § 96 písm. c) až h) 
- § 96 písm. c): Paragrafy, vztahující se k 
této oblasti, zejména ke garantované síti, nejsou 
formulovány v souladu, např. § 96, písm. c) 
„ministerstvo na základě požadavků kraje 
určuje garantovanou síť…“, ale v § 105a je 
uvedeno, že „Garantovanou síť sociálních 

K Z  
 
Vysvětleno – písmeno h) bylo změněno, současné znění:  
„h)  spolupodílí se na financování sociálních služeb 

zařazených do garantované sítě sociálních služeb v 
rozsahu uvedeném v § 105 odst. 2.“ 

 
 
 
 
 
 
Vysvětleno –  
Nově upraveno: 

„ i) garantovanou sítí sociálních služeb souhrn sociálních 
služeb a jejich přepočtených pracovních úvazků, které v 
náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností 
napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území 
krajů, a které jsou v souladu s potřebami osob na území 
krajů, zjištěnými při tvorbě střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb kraje,“ 

 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – k normativům byl vypracován prováděcí 
právní předpis. Do RIA a důvodové zprávy a také v rámci 
vypořádacích jednání byl postup sestavování garantované 
sítě dostatečně vysvětlen. 
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služeb sestavuje ministerstvo ve spolupráci s 
kraji…“. V § 105b „ministerstvo ve spolupráci 
s kraji a zástupci odborů a zaměstnavatelů 
sestaví návrh garantované sítě…“ V zaslaných 
materiálech zcela chybí konkretizace celého 
postupu od nastavení prvotních parametrů 
garantované sítě, po způsob posuzování 
požadavků krajů a následné zařazení konkrétní 
služby v plné/ částečné kapacitě, příp. 
nezařazení do této sítě. Trváme na přesné 
formulaci v rámci jednotlivých ustanovení 
navrhované novely zákona o soc. službách. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
-  § 96 písm. d): je v rozporu s § 93 písm. f) 
zaznamenávání do Registru, není jasná 
kompetence. Nesmyslem je část věty 
„ministerstvo…zaznamenává…nepříznivé 
sociální situace sociálních služeb…“. Trváme 
na uvedení do souladu. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
- § 96 písm. f): U nově navrženého textu 
pod písm. f) požadujeme upřesnění, pro jakou 
oblast jsou vydávány normativy. Dále 
požadujeme upřesnit, co je termínem plná 
úhrada ze státního rozpočtu, předpokládají se 
osobní náklady, včetně režijních? K danému 
textu se nelze validně vyjádřit, protože nám 
není znám prováděcí právní předpis, na který je 
odkazováno.  
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
§ 96 písm. d) není upraven 
 
 
 
 
 
 
K § 93 písm. f)  
Vysvětleno k § 93 písm. f) – Krajský úřad bude rozhodovat 
v přenesené působnosti o vstupu/výstupu služeb do/z 
garantované sítě, je tedy logické, aby spravoval i evidenci o 
počtu úvazků v této síti. Krajský úřad také na základě 
úvazků zařazených v síti „rozepisuje“ dotaci jednotlivým 
poskytovatelům. Nicméně k těmto účelům bude vytvořena 
centrální aplikace (registr) s přístupem i pro poskytovatele, 
přičemž záměrem je, aby v aplikaci bylo možné s 
minimálním vynaloženým úsilím zpracovat žádost o dotaci 
(po co nejjednodušším potvrzením počtu úvazků ve službě 
za uplynulý rok a zadáním počtu úvazků na rok následující), 
vygenerovat rozhodnutí o přidělení dotace včetně jejího 
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- Navrhujeme úpravu znění § 96 písm. 
c). Místo slova „určuje garantovanou …“ 
požadujeme nahradit slovem „nastavuje 
garantovanou …“. Trváme na změně. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
- Upozorňujeme na nejasnost a tříštění se 
kompetencí v ust. § 93 písm. f) s ust. § 96 písm. 
d) „zaznamenává údaje o rozsahu, počtu 
úvazků, cílové skupině a nepříznivé sociální 
situace sociálních služeb, které jsou zařazeny 
do garantované sítě sociálních služeb podle 
písm. c)“. Trváme na upřesnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

výpočtu/rozpisu na základě skutečně obsazených míst, a 
také přílohu pověření na daný dotační rok s kalkulací 
vyrovnávací platby. 
 
 
Vysvětleno 
 
§ 96, písm. c se nevěnuje garantované síti 
 
 
 
 
Vysvětleno 
§ 93, písm. f, není takto upraven. V § 96, je upraveno 
následovně: 
zaznamenává do registru údaje o rozsahu, počtu úvazků, 
cílové skupině a nepříznivé sociální situaci u sociálních 
služeb, které jsou zařazeny do garantované sítě sociálních 
služeb podle písmene c),  
 
Toto je důležité pro evidenci garantované sítě. 

Jihočeský kraj K bodu 114 návrhu zákona: § 96b a § 96c 
- § 96c: Upozorňujeme předkladatele, že 
je opět rozdílný text u zaslaných materiálů. Je 
jiná verze textu mezi návrhem zákona bez 
vyznačení změn (III.) a mezi návrhem zákona 
s vyznačenými změnami (VI.). Trváme na 
uvedení do souladu. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
Akceptováno. 
Soulad materiálu III. a IV. byl proveden. 

Jihočeský kraj K bodu 126 návrhu zákona: § 101 
- Nesoulad § 101 odst. 4) s § 105a odst. 
5 – délka trvání Pověření a délka zařazení do 
garantované sítě. V rámci novely se nejedná o 
změnu financování sociálních služeb, pouze se 

K Z Vysvětleno - Na základě procesu vypořádání připomínek 
bylo dohodnuto, že garantovaná síť bude mít neomezenou 
dobu platnosti a bude se pouze každoročně navyšovat dle 
zákona. Navyšování sítě bude probíhat v dohodovacím 
řízení, přičemž také došlo k výraznému zkrácení celého 
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přesunuje administrativní část dotačního řízení 
z krajů na MPSV, dále pak se na kraje a obce 
přesunuje velká část povinnosti služby 
financovat. Stále je dotace počítána z 
prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu, 
kdy podle RIa je například částka na rok 2022 
počítána z 19 mld. Kč, když již v roce 2020 tato 
částka činí 18,5 mld. Kč. Tzn. novela počítá s 
masivním zapojením krajských a obecních 
rozpočtů, ačkoliv tyto nemají dostatek 
prostředků k tak masivnímu zapojení. 
Například u Jihočeského kraje by tato novela 
znamenala, že pokud dosud šlo do sociálních 
služeb (rok 2019) 250 mil. Kč ročně, propočtem 
podle novely by musel kraj navýšit tento 
příspěvek na 500 mil. Kč. V principu by to 
znamenalo, že aby mohly být dofinancovány 
sociální služby – provozní část, nebyla by ročně 
vystavěna kapacita cca 100 lůžek, neboť 
vyčleněné investiční prostředky by musely být 
použity do provozu poskytovatelů sociálních 
služeb. Navíc je zřejmé, že s rozšiřováním a 
rozvojem sociálních služeb nepočítá ani novela 
(garantovaná síť) ani návrh alokace ve státním 
rozpočtu. S tímto Jihočeský kraj zásadně 
nesouhlasí. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
 
 
 
 
 

procesu tak, aby garantovaná síť mohla být zveřejněna ve 
vyhlášce již ke konci srpna a kraje tedy měly čas na 
vyhlášení výběrových řízení na nové úvazky/kapacity a bylo 
tedy možné zajistit poskytování nových služeb co nejdříve 
začátkem roku. Pověření k poskytování SOHZ nebude 
navázáno na dobu platnosti sítě a bude vydáváno na 
maximální možnou dobu, tj. 10 let. Poskytovatel, který byl 
zařazen do garantované sítě, z ní může být “vyloučen“ pouze 
ze zákonem stanovených důvodů (viz § 105c odst. 10), a to: 
jestliže přestane splňovat podmínky uvedené v rozhodnutí o 
zařazení do sítě, nebo sám písemně požádá o zrušení 
zařazení, nebo pozbude platnosti jeho registrace (neplnění 
registračních podmínek), případně také úmrtím fyzické či 
zánikem právnické osoby. § 101 jako takový byl odstraněn. 
Dotační řízení vůči poskytovatelům nebude realizováno, tak 
jak je to tomu dnes. Nárok na dotaci získá poskytovatel 
zařazením do garantované sítě. Poskytovatelé zařazeni do 
garantované sítě budou prostřednictvím centrální aplikace 
(registru) do konce kalendářního roku podávat maximálně 
zjednodušenou žádost o dotaci v podobě zadání počtu 
přepočtených úvazků na daný dotační rok. Do aplikace 
budou zadány aktuální výše normativů pro jednotlivé 
pracovní pozice a aplikace následně vypočte dotaci pro 
danou organizaci, vygeneruje Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a také přílohu Pověření s kalkulací vyrovnávací 
platby pro daný dotační rok. Do paragrafového znění bude 
doplněno, že poskytovatelé podávají žádost o dotaci 
prostřednictvím této centrální aplikace do konce 
kalendářního roku. Náležitosti žádosti není potřeba uvádět, 
kompletní informace o organizaci již budou v aplikaci 
zavedeny při jejím zařazení do garantované sítě.  
Ministerstvo bude každý rok stanovovat normativy pro 
jednotlivé pracovní pozice, přičemž bude vycházet z 
průměru platů pracovníků v sociálních službách, sociálních 
pracovníků/dalších odborných pracovníků a THP 
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- Novela nepřináší žádnou jistotu pro 
poskytovatele, naopak, vzhledem k vyčísleným 
dopadům v RIa lze předpokládat, že především 
u neúhradových druhů soc. služeb dojde k 
velkému propadu dotace a celkově k 
destabilizaci nastavených sítí sociálních služeb 
v jednotlivých krajích. Dále pak některé dopady 
nelze vůbec vyčíslit, neboť zásadní ukazatele 
mají být součástí vydávaného Věstníku, jehož 
text (ani náznakem) nám není znám a zaslané 
materiály jej neobsahují. Dříve zaslaný materiál 
– personální standard – je pak naprosto 
nereálným přáním, kdy při jeho uplatnění by 90 
% poskytovatelů sociálních služeb neprošlo 
registrací, tj. museli by ukončit svoji činnost. 
S tímto Jihočeský kraj zásadně nesouhlasí. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

pracovníků. Při stanovování normativů jednotlivých 
pracovních pozic se bude vždy vycházet z dat za 
předcházející rok. Např. normativ na rok 2022 se bude 
stanovovat v roce 2021 a bude se vycházet z dat průměrů 
platů roku 2020.  
Všem službám zařazeným do garantované sítě bude tedy 
dotace stanovena jednotným způsobem. Do ustanovení § 
101a byl také vložen bližší popis způsobu stanovení dotace: 
„…Dotace pro příslušný kalendářní rok se vypočte 
vynásobením počtu přepočtených pracovních úvazků a 
vynásobením počtu krizových lůžek podle údajů uvedených 
v počítačovém programu a normativů stanovených 
prováděcím právním předpisem podle § 96 písm. f) a g) a 
počtem kalendářních měsíců.“ 
 
 
Vysvětleno  
pro všechny bezúhradové sociální služby je navržen tzv. 
koeficient režijních nákladů, který navýší normativy, tak, 
aby mohly být z dotace hrazeny i další provozní náklady 
těchto služeb (s ohledem na to, že tyto služby nemají jiný 
zdroj příjmů). Tento koeficient je stanoven do úrovně  1,43 
dle metodiky Ministerstva vnitra. Částka, o kterou se 
normativ koeficientem navýší, pak bude využita na krytí 
veškerých dalších provozních nákladů. 
 
 
Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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- Nový „systém“ pak není vůbec 
připraven na valorizaci platů a mezd v sociální 
sféře, kdy nejsou popsány postupy 
kompenzace. V obecné rovině by to stejně 
znamenalo stejný postup jako dosud, tj. 
vyjednávání prostředků v průběhu 
rozpočtového roku ve sněmovně.  
 
- Námi navrhované sjednocení částek 
příspěvku na péči jak v domácím prostředí, tak 
v zařízení sociální péče by přineslo jistotu 
alespoň úhradovým službám pobytovým, které 
by pak nemusely být masivně dotovány v rámci 
dotačních řízení. Navíc by se jednalo o 
mandatorní výdaj, který není nutné nikde 
obhajovat v průběhu roku. Trváme na 
sjednocení. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- Dále se jedná o situaci, kdy dosavadní 
pracovní místa na krajských úřadech byla 
placena samosprávou v rámci samostatné 
působnosti, nově však budou tito zaměstnanci 
vykonávat přenesenou působnost (Jihočeský 
kraj momentálně 7 úvazků). Náklady a jejich 
úhrada ze státního rozpočtu nejsou v RIa 
vyčísleny!!! Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
- Není navrhována úprava rozpočtové 
skladby na rok 2021, pokud dojde ke změně 
názvů a druhů sociálních služeb, má to dopad i 
do rozpočtové skladby. Trváme na úpravě. 

Vysvětleno – valorizace platů a mezd se bude řešit 
meziročním navýšením normativů.  
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – v RIA detailně rozvedeno, nicméně kalkulace 
na výkon státní správy v přenesené působnosti související se 
změnou financování je v RIA zahrnuta (v souhrnné tabulce), 
nikoliv však v objemu až 7 úvazků.  
 
 
Vysvětleno – je zcela logické, že v případě těchto změn 
musí být změněna i rozpočtová skladba. Jedná se ale pouze 
o technickou změnu, je tedy zvláštní, že tato připomínka je 
označena jako zásadní. Zákon o rozpočtové skladně není 
v působnosti MPSV, ale MF.  
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Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- k § 101 odst. 4 - uváděná doba Pověření 
„… nejdéle 10 let“. Navrhujeme sladit lhůtu 
Pověření s dobou platnosti střednědobého 
plánu, tedy 5 let. Trváme na úpravě.  
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- K § 101 odst. 5 písm. c) – není jasné ani 
nikde jinde v textu v předložených materiálech 
objasněné, co si předkladatel představuje pod 
pojmy „výhradní práva“ nebo „zvláštní práva“. 
Trváme na upřesnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Vysvětleno – upraveno jinak, § 101 byl odstraněn, věcně 
se problematika řeší v § 105c garantovaná síť má 
neomezenou platnost, Pověření se vydává na dobu 10 let. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – upraveno jinak, § 101 byl odstraněn, věcně 
se problematika řeší v § 105c. Text paragrafového znění 
popisuje náležitosti Pověření, které jsou stanoveny z úrovně 
EU. Kraje, které v současnosti pověřují služby 
k poskytování SOHZ v samostatné působnosti by měly 
danou problematiku ovládat, proto je připomínka více než 
udivující. „Výhradní“ nebo „zvláštní práva“ pro konkrétního 
poskytovatele si přeci v Pověření má (tedy může a nemusí) 
stanovit samotný donátor vyrovnávací platby – tedy kraj - 
v závislosti na tom, zda využití tohoto institutu pro řešení a 
sanaci potřeb občanů prostřednictvím dané sociální služby 
shledává relevantním či nikoliv. 
 
 
 
 
 

Jihočeský kraj 
 
 
 
 
 

 

K bodu 127 návrhu zákona: § 101a 
- § 101a odst. 2: Jelikož Jihočeskému 
kraji/krajskému úřadu nejsou vydané normativy 
známy (ani nejsou v předložených materiálech 
uvedeny), nemůžeme se k nim vyjadřovat. Toto 
považujeme za zcela zásadní. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 

K Z Vysvětleno – již byl vypracován prováděcí právní předpis 
k normativům.   
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- § 101a odst. 3: Jihočeský kraj/krajský 
úřad není schopen v tuto chvíli připomínkovat 
registr, který je uváděn, protože v současné 
době neznáme konkrétní aplikace, které budou 
krajské úřady využívat. Toto považujeme za 
zcela zásadní.  
Tato připomínka je zásadní.  
 

Vysvětleno - Nejedná se o připomínku, jelikož jde i nad 
rámec současných právní předpisů, zejm. zákona o 
veřejných zakázkách. Nelze předložit, jelikož systém bude 
upravován a soutěžen až po schválení novely.  

Jihočeský kraj K bodu 128 návrhu zákona: § 102 odst. 1 a odst. 
2 
- § 102 odst. 1: Zásadně nesouhlasíme 
s nově doplněným textem, „a to vždy na jeden 
celý pracovní úvazek, kdy konkrétní pracovní 
pozice je vyhrazena výlučně k výkonu činností 
sociální práce.“ V praxi by docházelo 
k situacím, že by KÚ nevznikl nárok na dotaci 
na zajištění činností sociální práce, jelikož ve 
většině případů jsou pracovní činnosti soc. 
pracovníků KÚ kumulovány. Trváme na 
vypuštění nově navrhovaného doplnění ust. 
odst. 1. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
- § 102 odst. 2: Jihočeský kraj/krajský 
úřad není schopen v tuto chvíli připomínkovat 
registr, který je uváděn, protože v současné 
době neznáme konkrétní aplikace, které budou 
krajské úřady využívat. Toto považujeme za 
zcela zásadní. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z Akceptováno 

(1) Na zajištění povinnosti uvedené v § 93 písm. a) a na 
zajištění činností sociální práce, které jsou 
vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými 
v § 93 písm. b) a c), se krajům poskytuje příspěvek 
formou účelové dotace. Dotaci poskytuje 
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu37), 
a to výlučně na výkon činností sociální práce. 

 

 

Vysvětleno 

(2) Krajské úřady jsou povinny pro podávání 
žádostí o dotace používat počítačový program, který jim 
ministerstvo poskytne. Krajské úřady jsou povinny 
používat tento počítačový program pro evidenci nároků, 
výplaty a kontroly dotace podle odstavce 1 a též pro 
posouzení výše finanční podpory. 
Registr není navržen – v dotačním řízení se využívá 
dosavadní softwarový program. Žádáme zaké vysvětlit, na 
základě čeho Jihočeský kraj požaduje, aby při předložení 
novely jakéhokoliv zákona již byly hotové veškeré 
elektronické aplikace vztahující se k danému návrhu? 

Jihočeský kraj K bodu 129 návrhu zákona: § 103 
- § 103 odst. 2: Zásadně nesouhlasíme, 
aby dotace na zajištění činností soc. práce pro 

K Z Akceptováno 
Text byl upraven na základě připomínek MF– 
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ORP byla omezena „vždy pouze na jeden celý 
pracovní úvazek.“ V praxi by docházelo 
k situacím, že by ORP nevznikl nárok na dotaci 
na zjištění činností sociální práce, jelikož již 
dnes jsou pracovní činností soc. pracovníků 
ORP kumulovány. 
Navrhujeme, aby nově navrhované ust. ods. 2 
znělo takto: „Na zajištění činností sociální 
práce, které jsou vykonávány v souvislosti 
s povinnostmi uvedenými v § 92 písm. a) až d), 
se obcím s rozšířenou působností poskytuje 
příspěvek formou účelové dotace.“ 
Trváme na úpravě. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- § 103 odst. 4: Jihočeský kraj/krajský 
úřad není schopen v tuto chvíli připomínkovat 
registr, který je uváděn, protože v současné 
době neznáme konkrétní aplikace, které budou 
krajské úřady využívat. Toto považujeme za 
zcela zásadní. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

(1) Na zajištění výkonu činností sociální práce 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 písm. 
a) až d) ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 

(2) Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního 
právního předpisu37). Dotace ze státního rozpočtu je obcím 
poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost 
krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti. 

 (3) Obce pro podávání žádostí o dotace používají 
počítačový program, který jim ministerstvo poskytne. 
Krajské úřady používají počítačový program také pro 
posouzení žádostí o dotace obcí a posouzení výše finanční 
podpory. Za podanou žádost obce o dotaci podle odstavce 1 
se považuje pouze žádost, která je podána prostřednictvím 
tohoto počítačového programu. 
 
 
Vysvětleno - žádáme vysvětlit, na základě čeho Jihočeský 
kraj požaduje, aby při předložení novely jakéhokoliv zákona 
již byly hotové veškeré elektronické aplikace vztahující se 
k danému návrhu? 

Jihočeský kraj K bodu 135 návrhu zákona: § 105a a § 105b 
- § 105a - Nesouhlasíme s pojmem 
„garantovaná síť sociálních služeb“ – síť 
znamená nastavení kapacit služeb podle 
jednotlivých druhů, pro cílové skupiny na 
konkrétním území (zajištění místní dostupnosti 
služeb). Z popisu § 3 písm. i) vyplývá, že 
MPSV stanoví pouze souhrn kapacit sociálních 
služeb bez jakéhokoli dalšího upřesnění, tj. 

K Z Vysvětleno – 
§ 3 je již nově upraven, viz předchozí připomínky. § 105a je 
nově upraven a je v souladu se základní definicí v § 3. 
Změna pojmosloví na garantované kapacity není vhodným 
pojmem.  
 
 
 
 

 
37) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



80 
 

pouze kapacity, které budou financovány (a to 
možná jenom částečně) ze státního rozpočtu. 
Trváme na nahrazení pojmu „garantovaná síť 
sociální služeb“ pojmem „garantované kapacity 
pro území kraje“. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- § 105a odst. 2 – nejsou zřejmá a jasná 
kritéria/parametry, která budou použita při 
sestavování sítě ministerstvem, a to s ohledem 
na dodržování zásad transparentnosti, zákazu 
diskriminace, rovného zacházení a 
přiměřenosti. Trváme na upřesnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
 
- Nesouhlasíme se zněním § 105a odst. 4, 
navrhujeme jej odstranit, protože síť má 
reagovat na zjištěné potřeby. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
- § 105b – Z důvodu, že nesouhlasíme se 
zněním § 105a  „garantovaná síť sociálních 
služeb“ a dále s rozdělením potřeb osob pro 
účely garantované a rozvojové sítě, navrhujeme 
nově navrhovaný § 105b vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  

 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – zásady transparentnosti, zákazu diskriminace, 
rovného zacházení a přiměřenosti jsou zajištěny už tím, že 
při sestavování garantované sítě v rámci dohodovacího 
řízení bude ministerstvo s kraji jednat pouze o počtu úvazků 
v síti (celkově pro dané druhy služeb v síti), nikoliv o 
konkrétních poskytovatelích. Nejdůležitějším kritériem při 
zařazení služby do garantované sítě bude nezpochybnitelné 
odůvodnění potřebnosti a využitelnosti dané služby pro 
uživatele ze strany kraje. 
 
Vysvětleno - stanovený meziroční nárůst se však týká 
garantované sítě jako celku. Předpokládáme, že mezi 
jednotlivými kraji můžou být dle aktuálních potřeb rozdíly v 
% nárůstu u služeb péče, prevence, poradenství a podpory. 
Tato regulace je zaváděna se záměrem zajistit pravidelný, 
stabilní a regulovaný růst garantované sítě.  
 
 
 
Vysvětleno – garantovaná síť bude jedinou sítí, potřeby 
osob tedy není nutné členit. 
 
 
 
 
 

Jihočeský kraj K bodu 136 návrhu zákona: § 107 
- § 107 odst. 2 písm. i): Upozorňujeme 
na chybný odkaz na ustanovení § 82 odst. 4 

K Z  
První odrážka – Akceptováno 
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písm. d) nebo odst. 5, kdy správně má být 
uveden odkaz na § 82 odst. 3 písm. d) nebo odst. 
4. Trváme na uvedení do souladu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přestupku se dopustí ten, kdo jako poskytovatel sociálních 
služeb   
a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytoval 
pomoc, podle § 21a odst. 2,  
b) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální 
služby úhradu v rozporu s § 72 až 77,  
c) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném 
v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2,  
d) nepodá žádost podle § 82 odst. 2,  
e) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 82 odst. 
1 nebo odst. 3 písm. d) anebo odst. 4, 
f) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  
g) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 4, 
h) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle § 85 odst. 
7 nebo jejich změny, 
i) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad způsobu 
poskytování sociální služby s nepříznivou sociální situací 
podle § 88 písm. a), 
j) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo údaje 
nezapisuje ve stanoveném termínu do registru,  
k) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které 
poskytuje sociální službu s ohledem na řešenou 
nepříznivou sociální situaci, průběh poskytování této 
sociální služby, nebo o něm nevede individuální písemné 
záznamy podle § 88 písm. e), 
l) poruší povinnost respektovat a chránit důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální službu, 
stanovenou v § 88 písm. f), 
m)  použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s 
§ 89 odst. 2 až 4,  
n) nepodá informaci o použití opatření omezujících 
pohyb osob podle § 89 odst. 5, 
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- § 107 odst. 2 písm. j): Požadujeme 
zrušení písm. j), který se vztahuje k neplnění 
oznamovací povinnosti poskytovatele oznámit 
ORP se souhlasem uživatele ukončení služby. 
Není zřejmé, jakého cíle a účelu by mělo být 
dosaženo, pokud předkladatel nově navrhuje 
nesplnění oznamovací povinnosti 
poskytovatele soc. služeb sankcionovat v rámci 
přestupkového řízení. Trváme na odstranění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
- § 107 odst. 2 písm. k): Nesouhlasíme 
s textem … „podle § 85 odst. 5“, neboť v tomto 
odstavci není poskytovateli stanovena žádná 
povinnost. Požadujeme text uvést do souladu. 
Dále upozorňujeme na nesrozumitelnost tohoto 

o) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do 
evidence podle § 89 odst. 6,  
p) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,  
q) nevede evidenci podle § 91c, 
r) neposkytne ministerstvu na vyžádání součinnost 
podle § 96b odst. 4 nebo ve lhůtě mu uložené neodstraní 
nedostatky zjištěné podle § 96b odst. 7, 
s) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo 
nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
Druhá odrážka – Akceptováno 
 
Viz výše.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Třetí odrážka – Akceptováno, dáme do souladu 
 
Viz výše.  
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ustanovení a žádáme o vypuštění celého písm. 
k). Pokud měl předkladatel záměr odkázat 
v tomto ustanovení na § 85 odst. 4, 
upozorňujeme že v nově očíslovaném odst. 4 
byla lhůta zcela vypuštěna. Trváme na uvedení 
do souladu, příp. vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
- § 107 odst. 2 písm. l): Nesouhlasíme 
s nově navrhovaným textem, protože v § 82 
odst. 2 není stanovena pro podání žádosti o 
změnu žádná lhůta. Požadujeme text uvést do 
souladu. Pokud měl předkladatel záměr odkázat 
v tomto ustanovení na § 82 odst. 3 písm. d), pak 
je tato povinnost již sankcionována v § 107 
odst. 2 písm. i), který je taktéž v nesouladu (viz 
výše). Trváme na uvedení do souladu, příp. 
vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
- § 107 odst. 2 písm. s): Upozorňujeme, 
že v tomto ustanovení je uveden odkaz na 
totožné ustanovení pod § 85 odst. 7, jako pod 
písm. g změnit na „q)“. Předpokládáme, že 
předkladatel zamýšlel stanovit přestupek za 
porušení povinnosti poskytovateli podle § 85 
nově navrhovaného odst. 6. Požadujeme uvést 
do souladu. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
- § 107 odst. 4): Zásadně nesouhlasíme 
s předáním kompetence k projednávání 
přestupku z krajské pobočky Úřadu práce na 
krajský úřad. Trváme na zachování stávajícího 
znění odst. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
Čtvrtá odrážka - Akceptováno, Viz výše.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pátá odrážka - Akceptováno, Viz výše.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šestá odrážka - Akceptováno,  
Viz výše.  
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Tato připomínka je zásadní.  
   
 
- § 107 odst. 5): Zásadně nesouhlasíme 
s nově navrhovanými přestupky uvedenými 
v odst. 5 § 107. Žádáme úplné vypuštění celého 
textu, nespatřujeme ve správním trestání žádný 
účel, ani cíl, kterého má být dosaženo. Trváme 
na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
- § 107 odst. 6): Zásadně nesouhlasíme 
s nově navrhovanými přestupky uvedenými 
v odst. 6 § 107. Žádáme úplné vypuštění celého 
textu, nespatřujeme ve správním trestání žádný 
účel, ani cíl, kterého má být dosaženo. Trváme 
na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
- § 107 odst. 8 písm. a): V návaznosti na 
požadavek Jčk na zrušení skutkové podstaty 
přestupku vymezené v nově navrhovaném § 
107 odst. 2 písm. k) navrhujeme vypuštění 
tohoto odkazu i z ustanovení § 107 odst. 8 písm. 
a), kde se za toto protiprávní jednání ukládá 
pokuta. Shodně tak z ustanovení § 107 odst. 8 
písm. a) žádáme o vypuštění odkazu na 
ustanovení § 107 odst. 5 a odst. 6, kde se za toto 
protiprávní jednání ukládá pokuta. Trváme na 
vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
Sedmá odrážka – Vysvětleno, zabezpečení dalšího 
vzdělávání vnímáme jako důležité. Pokud zaměstnavatel 
toto nezajistí, má mu být udělena sankce.  
 
 
 
 
 
Osmá odrážka – Akceptováno 
Viz výše.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Skutková podstata bude z návrhu vypuštěna po konzultaci s 
MV. 
 
 

Jihočeský kraj K bodu 137 návrhu zákona: § 108 písm. a) bod 
3 
- § 108 písm. a) bod 3: Zásadně 

K Z Akceptováno 
Viz výše.  
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nesouhlasíme s vypuštěním projednávání 
přestupku dle „§ 107 odst. 4“ z kompetence 
krajské pobočky Úřadu práce a jejím předáním 
do kompetence krajského úřadu. Trváme na 
ponechání v původním znění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Jihočeský kraj K bodu 139 návrhu zákona: § 108 písm. c) bod 
1; písm. c) bod 2; písm c) bod 3 
- § 108 písm. c) bod 2: Zásadně 
nesouhlasíme s předáním kompetence k 
projednávání přestupku z krajské pobočky 
Úřadu práce na krajský úřad. Trváme na 
zachování stávajícího stavu (viz výše bod 137).  
Dále požadujeme zrušení vymezení skutkové 
podstaty přestupku podle ustanovení § 107 
odst. 5 a odst. 6, a tudíž i zrušení příslušnosti 
krajského úřadu k projednávání přestupků 
podle § 107 odst. 5 písm. b) a § 107 odst. 6. 
Současně upozorňujeme, že v nově 
navrhovaném textu projednává přestupek podle 
§ 107 odst. 6 jak krajský úřad, tak ministerstvo 
(viz navrhovaný § 108 písm. d) bod 3). Trváme 
na uvedení do souladu. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
 
Akceptováno. 
Skutková podstata bude z návrhu vypuštěna po konzultaci s 
MV. 
 

Jihočeský kraj K bodu 140 návrhu zákona: § 108 písm. d) bod 
1; písm. d) bod 2; písm. d) bod 3 
- § 108 písm. d) bod 3: Požadujeme 
zrušení vymezení skutkové podstaty přestupku 
podle ustanovení § 107 odst. 5 a odst. 6. 
Upozorňujeme, že v nově navrhovaném textu § 
108 projednává přestupek podle § 107 odst. 6 
jak ministerstvo, tak krajský úřad (viz 
navrhovaný § 108 písm. c) bod 2). Trváme na 

K Z Akceptováno. 

V § 108 písm. c) se na konci textu bodu 2 doplňuje text „a 
odst. 5 písm. b)“ a v bodu 3 se text „a), i), k), l), n) a q)“ 
nahrazuje textem „c) až h)“. 
V § 108 písm. d) se v bodu 2 text „a), i), k), l), n) a q)“ 
nahrazuje textem „c) až g)“ a v bodu 3 se text „b) až g), j), 
m), o), p) a r)“ nahrazuje textem „b) a i) až s), odst. 5 písm. 
a) a odst. 6. 
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uvedení do souladu. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
K bodu 141 návrhu zákona: § 109 
- Požadujeme doplnění základního 
poradenství tak, aby text zněl: „…poskytuje 
krizovou pomoc, sociálně-právní, základní a 
odborné sociální poradenství a sociální 
rehabilitaci;…“. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
K bodu 142 návrhu zákona: § 110 odst. 2 
- Navrhujeme změnit v páté větě odst. 2 
stávající text takto: „Za účelem doložení 
ověření bezúhonnosti si registrující orgán 
vyžádá…“ Jsme názoru, že sloveso „ověření“ 
dává registrujícímu orgánu širší možnost zjistit 
požadovaný stav. Trváme na změně. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 147 návrhu zákona: § 111 odst. 2 písm. 
f) a g) 

 
 
 
Vysvětleno 
Poskytování základního poradenství není výlučná činnost 
sociálního pracovníka – viz například povinnost 
poskytování základního poradenství orgánem hmotné 
nouze dle z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 (2) Bezúhonnost sociálního pracovníka se posuzuje podle § 
79 odst. 2 písm. a). Bezúhonnost se dokládá výpisem z 
evidence Rejstříku trestů a dále doklady prokazujícími 
splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých 
se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě 
déle než 3 měsíce. Výpis z evidence Rejstříku trestů a další 
doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 
3 měsíců. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal 
příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se 
postupuje podle zvláštního právního předpisu31). 
Registrující orgán si vyžádá za účelem kontroly plnění 
podmínek stanovených pro registraci podle zvláštního 
právního předpisu30a) výpis z evidence Rejstříku trestů. 
Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z 
evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
Vysvětleno  
Supervize je modelem učení, který supervidovanému 
jedinci, týmu, skupině či organizaci pomáhá vnímat a 
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- Zásadně nesouhlasíme s doplněním 
nových písmen f) supervize a g) dlouhodobý 
sebezkušenostní výcvik bezprostředně 
související s výkonem sociální práce. 
Standardy kvality dostatečně řeší podporu 
nezávislého odborníka. Supervize může být 
stejně jako doposud zajišťována 
zaměstnavatelem (poskytovatelem). Trváme na 
vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
K bodu 149 návrhu zákona: § 111 odst. 4 
- Zásadně nesouhlasíme s nově 
navrhovaným doplněním u odst. 4, který nově 
stanovuje „v rozsahu nejméně 16 hodin za 2 
kalendářní roky“. Dle nás se jedná o nadbytečné 
doplnění tohoto ustanovení, není nám znám 
účel, důvod ani cíl proč tak předkladatel činí a 
čeho má být ve vztahu k vzdělávání 
konkrétního pracovníka dosaženo. Trváme na 
vypuštění nově navrhovaného textu. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
K bodu 152 návrhu zákona: § 111 odst. 8 a odst. 
9 
- Navrhujeme zrušit nové odstavce 8 a 9, 
a to vzhledem k tomu, že nesouhlasíme se 
supervizí jako další formou vzdělávání. 
Supervize jsou a mohou být zajišťovány 
způsobem, který je zaveden doposud. 
Předkladatel opět uvádí vymezení rozsahu 
hodin bez jakéhokoli zdůvodnění, proč tak činí. 
Trváme na vypuštění. 

reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení 
problematických situací, profesního chování.  
Sebezkušenost je pro práci profesionálů nezbytná a je 
podstatná nejen pro jejich osobní, ale i profesní růst.  
Proto je supervize i sebezkušenostní výcvik dlouhodobého 
charakteru zahrnut do forem dalšího vzdělávání. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Text byl navržen na základě požadavků z praxe, aby 
vzdělávání bylo flexibilnější a lépe plnilo svůj účel. Návrh 
reaguje na potřebu pružnějšího časového rámce pro splnění 
povinného dalšího vzdělávání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Supervize je modelem učení, který supervidovanému 
jedinci, týmu, skupině či organizaci pomáhá vnímat a 
reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení 
problematických situací, profesního chování.  
Zdůvodnění bude podrobněji Vysvětleno v důvodové 
zprávě a v RIA. 
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Tato připomínka je zásadní.  
 
 
K bodu 153 návrhu zákona: § 111 odst. 11 
- Z důvodu, že nesouhlasíme s nově 
navrhovanými formami vzdělávání uvedenými 
v odst. 2 § 111 pod písm. g - f), navrhujeme 
vypustit poslední dvě věty u odst. 11. Trváme 
na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
K bodu 155 návrhu zákona: § 115 odst. 1 písm. 
f) až h) 
- Zásadně nesouhlasím s nově 
doplněnými písm. g) a h) a požadujeme jejich 
zrušení. Dle našeho názoru zákon o soc. 
službách nedává předkladateli toto zmocnění. 
Inspektor sociálních služeb ani supervizor 
nevykonávají odborné činnosti v soc. službách. 
Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 156 návrhu zákona: § 115a 
- Z důvodů, že nesouhlasíme s nově 
navrhovaným písm. g) v odst. 1 § 115 
navrhujeme nové ustanovení § 115a zrušit. 
Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
Vysvětleno 
Supervize je formou dalšího vzdělávání a toto ustanovení 
určuje, jak pracovník má doložit jeho absolvování. 
 
 
 
 
 
 
k bodu 155  
Částečně Akceptováno 
 
Pozice supervizora vypuštěna. 
 
Inspektor sociálních služeb patří do okruhu pracovníků, kteří 
v sociálních službách vykonávají odbornou činnost. 
 
Výkon inspekce v procesu poskytování sociálních služeb je 
vysoce odbornou činností v sociálních službách.  
Inspektor má odpovídající kvalifikační předpoklady pro 
výkon odborné činnosti v sociálních službách, je 
odborníkem na implementaci zákona o sociálních službách 
do procesu poskytování sociálních služeb a současně 
odborníkem na provádění procesu kontroly dle Kontrolního 
řádu. 
 
Vysvětleno 
Jedná se o transparentní zakotvení předpokladů pro výkon 
činnosti inspektora sociálních služeb ve speciální předmětné 
legislativní normě. 
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K bodu 157 návrhu zákona: § 115b 
- Z důvodů, že nesouhlasíme s nově 
navrhovaným písm. h) v odst. 1 § 115 
navrhujeme nové ustanovení § 115b zrušit. 
Trváme na vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
K bodu 158 návrhu zákona: § 116 písm. c) a 
písm. d) 
- Nad rámec navrhovaných změn 
požadujeme uvést text pod písm. c) do souladu 
s nově navrhovaným druhem sociální služby 
dle § 39 „Asistenční a pečovatelská služba“. 
Nové znění textu pod písm. c): „Asistenční a 
pečovatelská činnost v přirozeném sociálním 
prostředí osoby…, organizační zabezpečování, 
komplexní koordinování, asistenční a 
pečovatelské činnosti,“. Trváme na uvedení do 
souladu. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
K bodu 159 návrhu zákona: § 116 odst. 3 
- Navrhujeme změnit v páté větě odst. 3 
stávající text takto: „Za účelem doložení 
ověření bezúhonnosti si registrující orgán 
vyžádá…“ Jsme názoru, že sloveso „ověření“ 
dává registrujícímu orgánu širší možnost zjistit 
požadovaný stav. Trváme na změně. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Akceptováno - vypuštěno 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Služba bude redefinována dle připomínek z ostatních 
připomínkovacích míst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 

Jihočeský kraj K bodu 160 návrhu zákona: § 116 odst. 5 K Z Vysvětleno.  
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- Navrhujeme předkladateli, aby u 
jednotlivých požadavků vztahujících se 
k odborné způsobilosti – získání středního 
vzdělání, doplnil i možnost vzdělání získaného 
formou nástavbového studia, např. Dis. nebo 
vysokoškolského studia, např. Bc. Ze 
současného návrhu vyplývá pouze dosažené 
střední vzdělání a nemyslí se na jiné formy 
doplnění kvalifikace tak, aby tito pracovníci 
nemuseli absolvovat 150 h kvalifikační kurz. 
Zároveň je nutné toto zapracovat i do 
příslušného prováděcího právního předpisu. 
Trváme na úpravě. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Návrh upřesňuje nejnižší formu vzdělání, předpokladů pro 
získání odbornosti, bylo by nad rámec uvádět výčet všech 
dalších možností doplnění kvalifikace. 

Jihočeský kraj  
K bodu 163 návrhu zákona: § 116a 
- Nesouhlasíme s nově navrhovaným 
ustanovení § 116a, požadujeme zachovat 
stávající znění § 116a, které považujeme za 
dostačující. Trváme na ponechání stávajícího 
znění ust. § 116a. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 

K Z  
Neakceptováno – ROZPOR 
Všechna zásadní připomínková místa, zejm. UZS, ČMKOS 
a APSS, NRZP, SMO a další souhlasí s povinností 
vzdělávat i vedoucí pracovníky, kteří přímo vedou 
zaměstnance v přímé péči. 12 hodin/1 rok je dostačující.  

Jihočeský kraj K bodu 164 návrhu zákona: § 116b 
- Navrhujeme, aby první věta zněla 
takto: „Zaměstnavatel je povinen zabezpečit 
vedoucímu pracovníku, který není zařazen jako 
sociální pracovník který neplní kvalifikační 
předpoklady pro výkon soc. pracovníka, ale 
přímo řídí….“. Trváme na změně. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z Akceptováno. 
Bude upraven text §116b: 

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit vedoucímu 
pracovníku, který není zařazen jako sociální pracovník a 
neplní kvalifikační předpoklady pro výkon činností sociální 
práce, ale přímo řídí, organizuje a kontroluje činnost 
sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a 
dalších odborných pracovníků v sociálních službách, další 
vzdělávání v rozsahu nejméně 12 hodin za kalendářní rok, 
kterým si prohlubuje kvalifikaci v oblasti řízení ve vztahu 
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k sociální službě, ve které působí. Ustanovení § 111 platí 
zde obdobně s tím, že ustanovení o rozsahu hodin 
jednotlivých forem dalšího vzdělávání se nepoužije. 
 

Jihočeský kraj K bodu 172 návrhu zákona: § 119 
- § 119 odst. 2: Upozorňujeme na 
nesoulad ve zmocnění vydat vyhlášku 
k provedení § 105a a § 117a odst. 1, kde textu 
těchto §§ není uveden odkaz na stanovení 
prováděcího právního předpisu. Trváme na 
uvedení do souladu. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy  

Jihočeský kraj Čl. II 
Přechodná ustanovení 
 
K bodu 7 návrhu zákona: 
- Vzhledem k výše navrhovanému 
zrušení § 115a považujeme tento bod za 
nadbytečný.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
K bodu 8 návrhu zákona: 
- Vzhledem k výše navrhovanému 
zrušení § 115b považujeme tento bod za 
nadbytečný.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
K bodu 12 návrhu zákona: 
- Uvádíme, že předkladatel opomenul 
uvést § 41 (tísňová péče) a navrhujeme doplnit 
tento paragraf, aby byl soulad s § 79 odst. 4. 

K Z  
 
Vysvětleno (k § celému § 115a) 
Návrh doplňuje dosavadní „mezeru“, kdy nebyly zřetelně 
vymezeny předpoklady nezbytné k výkonu činnosti 
inspektora sociálních služeb. Kvalifikační podmínky 
inspektora musí být jasně nastaveny. Jedná se současně o 
výkon státní služby. V opačném případě by inspektora mohl 
vykonávat jakýkoliv úředník s oborem státní služby č. 14 
nebo kdokoliv, kdo může vykonávat kontrolní činnost. 
 
 
 
Akceptováno,  
vypuštěno 
 
 
 
Akceptováno 
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- Nesouhlasíme, aby se plnění 
materiálně-technických podmínek 
nevztahovalo, na stávající poskytovatele soc. 
služeb dle § 48, 49, a 50, kteří jsou dle 
stávajícího znění zákona registrováni dle sídla 
poskytovatele v jiném kraji (tedy jiným 
registrujícím orgánem). Ne vždy totiž příslušný 
registrující orgán prováděl místní šetření před 
vydáním rozhodnutí o registraci, pro posouzení 
materiálně-technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných soc. 
služeb.  
Z tohoto důvodu, žádáme na doplnění textu 
takto: „12. Zajištění plnění materiálně-
technických podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb podle § 41, 
44, 48 51 a 57 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se nevyžaduje u právnických a 
fyzických osob, které ke dni nabytí účinností 
tohoto zákona poskytují soc. služby podle § 48, 
49 a 50 na základě rozhodnutí o registraci 
vydaného podle zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinností 
tohoto zákona. Toto neplatí pro právnické a 
fyzické osoby, kde přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona byl registrujícím orgánem 
krajský úřad dle sídla právnické osoby či dle 
trvalého pobytu fyzické osoby a nyní ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona bude 
registrujícím orgánem krajský úřad příslušný 
dle místa poskytování sociální služby.“  
Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Neakceptováno – ROZPOR 
Zákon nemůže mít zpětnou účinnost  
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K bodu 13 návrhu zákona: 
- Dle navrhovaného znění není zřejmé, 
zda se jedná, jak o právnické či fyzické osoby, 
které již poskytují soc. služby dle stávajícího 
znění zákona, či, zda se bude vztahovat pouze 
na nové žadatele o registraci soc. služby. 
Vzhledem k našemu odůvodnění k bodu 12 
přechodných ustanovení, jsme toho názoru, že 
by se toto přechodné ustanovení mělo týkat 
všech, tedy i stávajících poskytovatelů 
sociálních služeb. 
Navrhujeme znění textu takto: „13. Právnické a 
fyzické osoby, u nichž objekt nebo prostory, ve 
kterých jsou nebo budou poskytovány sociální 
služby, nemají kolaudační souhlas nebo 
rozhodnutí podle stavebního zákona podle 
druhu a formy poskytované sociální služby, 
jsou povinny ve lhůtě 2 let ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona zajistit plnění 
materiálně-technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných 
sociálních služeb podle § 41, 44, 48, 51 a 57 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“  
Doplnění § 41 navrhujeme s odkazem na 
navrhovaná ust. § 79 odst. 1 písm. i) a § 79 odst. 
4 zákona. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
K bodu 15 návrhu zákona: 
- Zásadně nesouhlasíme s návrhem textu 
přechodného ustanovení v bodě 15, kdy je 
navrhováno, že soc. služby financované dle § 

 
Neakceptováno - ROZPOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – služby financované z OPZ budou částí 
garantované sítě. Také byly doplněny nová přechodná 
ustanovení. 
Návrh nových přechodných ustanovení: 
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101a a 104 odst. 3 písm. a) před nabytím 
účinnosti novely zákona budou „automaticky“ 
zařazeny do garantované sítě. Navrhujeme 
nastavit garantované kapacity služeb, které 
budou minimálně odpovídat kapacitám 
financovaným dle výše uvedených paragrafů 
před nabytím zákona. Navrhujeme tedy znění 
bodu 15 takto: „Kapacity sociálních služeb 
financované podle § 101a a § 104 odst. 3 písm. 
a) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se ode dne účinnosti tohoto zákona, považují, 
není-li dále stanoveno jinak, za garantované 
kapacity sociálních služeb zařazené do sítě 
sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“ Trváme na změně 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
K bodu 16 návrhu zákona: 
- Přestože Jihočeský kraj zásadně 
nesouhlasí s rozdělením na garantovanou a 
rozvojovou síť sociálních služeb a v rámci 
připomínkového řízení navrhuje jiné řešení 
(označení) viz. výše, uvádíme k bodu 16 
přechodných ustanovení návrhu zákona zásadní 
připomínku k navrhovanému textu. 
Upozorňujeme na to, že tento odstavec není 
v souladu s aktuální výzvou Operačního 
programu Zaměstnanost (OPZ), v rámci které 
jsou nyní realizovány projekty krajů na podporu 
sociálních služeb. V rámci těchto projektů jsou 
financovány sociální služby zařazené do 
základní sítě sociálních služeb příslušných 

Sociální služby zařazené do garantované sítě na základě 
nabytí účinnosti tohoto zákona, které v budoucnu budou 
zcela nebo z části financovány z Evropského sociálního 
fondu se i po ukončení tohoto financování považují za 
služby zařazené do garantované sítě, přičemž se 
nezapočítávají do meziročního nárůstu dle § 105a. 
Kraje k 31. 12. 2021 (tady je již zohledněn posun nabytí 
účinnosti zákona) předloží ministerstvu seznam 
poskytovatelů sociálních služeb domovy sociální péče a 
odlehčovací služby v pobytové formě, u kterých bude 
z celkové lůžkové kapacity těchto služeb vyčleněno 0,5% 
lůžek jako krizová lůžka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, vypuštěno 
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krajů. Jejich podpora z projektů bude ukončena 
až v roce 2022, tudíž se jich ustanovení bodu 16 
dotkne. Podmínkou podpory sociálních služeb 
z OPZ je jejich zařazení do krajské sítě 
sociálních služeb. Pokud tedy nebudou tyto 
služby zařazeny do garantované sítě, nebudou 
naplněny podmínky pro jejich financování. 
Současně je třeba upozornit, že se jedná o 
podporu například všech poskytovatelů 
určitých druhů sociálních služeb, např. azylové 
domy, sociálně terapeutické dílny a jiné na 
území kraje, v těchto sociálních službách tedy 
nebude mít kraj naplněnu kapacitu garantované 
sítě. Znamenalo by to, že sociální služby 
prevence v Jihočeském kraji by vůbec nebyly 
zařazeny do garantované sítě a bude ohroženo 
jejich další poskytování (existence). Trváme na 
změně textu tak, aby do garantovaných kapacit 
sítě byly zahrnuty také kapacity sociálních 
služeb financovaných v rámci OPZ. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
K bodu 17 návrhu zákona: 
- Nesouhlasíme s návrhem textu bodu 
17. Nárůst garantovaných kapacit v krajské síti 
má reflektovat zjištěné potřeby na daném území 
bez ohledu na způsob a zdroje financování. 
Trváme na změně textu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
viz předchozí 

Jihočeský kraj Další zásadní připomínky: 
- § 82a odst. 3: Upozorňujeme na 
nesoulad stávajícího znění § 82a odst. 3 s nově 
navrhovaným § 79 odst. 3. Trváme na uvedení 
do souladu. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy  
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Tato připomínka je zásadní. 
 
- Navrhujeme do § 3 doplnit vymezení 
některých pojmů ve vztahu k výkladu „místo 
zařízení“, „místa poskytování“, „územní 
působnost“, „strategické plány pro činnosti soc. 
práce“ tak, aby bylo zřejmé, a to zejména pro 
poskytovatele služeb, jaký je výklad. Trváme 
na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
- Navrhujeme zvážit, případně doplnit, 
„zajištění nebo zprostředkování tísňové péče“ 
pod asistenční a pečovatelskou službu a 
v návaznosti na tuto změnu zrušit tísňovou péči 
(§ 41) jako samostatný druh sociální služby. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
- V rámci nově navrhovaného § 52b) 
trváme na doplnění do § 3 definici „osob v 
terminálním stavu“. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
- K § 85 - Nad rámec navrhovaných 
změn upozorňujeme na situace, kdy 
registrovaný poskytovatel má nájemní smlouvu 
na objekt uzavřenou na dobu určitou (např. na 
1 rok). Komu, případně jak bude oznamovat 
změny/prodloužení? Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
- K § 85 - Nad rámec navrhovaných 
změn požadujeme uvést jakým způsobem bude 
řešena aktualizace přílohy popis realizace 

 
 
Vysvětleno 
upraveno jinak 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
bereme na vědomí 
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sociální služby (např.: změna počtu lůžek na 
pokoji, změna pravidel poskytování soc. 
služby, změna úhrad za služby atd.)? Trváme na 
doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
- K § 85 - Nad rámec navrhovaných 
změn upozorňujeme, že v současné novele není 
uvedeno oznámení o změně způsobu zajištění 
zdravotní péče (u některých druhů služeb). 
Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trváme na sladění a přesném popsání 
způsob tvorby sítě sociálních služeb na území 
kraje. Příloha RIA, jakkoli ne zcela dostatečně 
zpracovaná, slibuje snížení administrativní 
zátěže, útržkovitě a nedostatečně popsaný 
způsob tvorby sítě ale nenaznačuje ani 
v nejmenším, že by k tomu v předložené novele 
zákona navrhovanou formou mohlo dojít, 
patrně by tomu bylo spíše naopak. Navíc chybí 
velmi podstatné informace, vysvětlení pojmů, 
lhůty, časová souslednost. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
- Co se týče pojmů, zcela chybí v zákoně 
vysvětlený pojem „síť sociálních služeb“, dále 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – definice sítě zůstane ve stávajícím znění, 
bude se však jednat o jedinou – garantovanou síť. Vzhledem 
k tomu, že nebude realizována rozvojová síť, je definice 
pojmů nadbytečná, kraje budou zjišťovat potřeby jako 
doposud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – definice sítě zůstane ve stávajícím znění, 
bude se však jednat o jedinou – garantovanou síť. Vzhledem 
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např.: „co jsou základní potřeby“, „co jsou 
místní potřeby“ apod. Ve vztahu k pojmu „síť“ 
doporučujeme ponechat definici, uvedenou ve 
stávajícím znění zákona, § 3, písm. i). Ostatní 
používané klíčové pojmy jednoznačně 
definovat. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
- Pokud jde o lhůty, jsou velmi 
podstatné. Aktuálně lze naplnit schválenou 
podobu krajské sítě v horizontu cca 3 – 4 
měsíců (od předložení schváleného SPRSS 
ministerstvu), po stránce finanční do cca 7-8 
měsíců. Postup, který lze odvodit 
z útržkovitých informací, obsažených 
v navrhované novele zákona, proces nijak 
významně neurychluje. Trváme na objasnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
- Co se týče časové souslednosti, 
aktuálně se jeví tak, že jako první krok bude 
kraji určena garantována kapacita (úvazky) 
služeb na jeho území pro dané období (není 
jasné, v jaké podobě). Poté bude patrně nutné 
tyto informace „přestavět“ do podoby návrhu 
sítě (garantovaných) služeb (tedy jaké 
SLUŽBY pro jakou CÍLOVOU SKUPINU, 
s jakou KAPACITOU a KDE/v jakém místě, 
s jakou místní dostupností, budou 
podporovány). V zákoně není jednoznačně 
uvedeno, kdo bude tuto síť skutečně sestavovat 
– patrně to bude povinnost kraje a součást 

k tomu, že nebude realizována rozvojová síť, je definice 
pojmů nadbytečná, kraje budou zjišťovat potřeby jako 
doposud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – v rámci novely není nikde uváděno, že se 
urychlí proces tvorby sítě na území kraje. Zjednodušit a 
urychlit se má především stanovení dotace a její výplata 
poskytovatelům. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Pokud jde o aktualizaci popisu realizace, ta souvisí 
s prováděnými změnami – u změn údajů, která jsou součástí 
rozhodnutí o registraci, zasílá poskytovatel upravený popis 
realizace společně s žádostí o změnu  
registrace, tento popis realizace je pak do Registru vkládán 
registrujícím orgánem. U změn, která nejsou náležitostí 
rozhodnutí o registraci (např. změna pravidel poskytování 
soc. služby), vkládá aktualizovaný popis realizace do 
Registru poskytovatelů sociální služby sám poskytovatel 
sociální služby.  
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tvorby SPRSS (to je logický předpoklad). Dále 
bude patrně následovat dohadovací řízení 
s ministerstvem, po uzavření tohoto řízení 
krajský úřad vydá rozhodnutí (pravděpodobně 
ve správním řízení) o zařazení do sítě již 
konkrétním poskytovatelům na konkrétní 
služby, následně ministerstvo těm, kdo budou 
zařazení, vydá Pověření. A až poté dojde 
k financování služeb. Pokud předkladatel 
časovou nebo příčinou souslednost mínil jinak, 
měl by to jednoznačně uvést v návrhu zákona. 
Nicméně z výše popsaného plyne, že se 
v žádném případě nejeví reálné tuto aktivitu 
realizovat v kratším časovém horizontu, a 
s menšími nároky na administrativu, než je 
tomu nyní. Trváme na objasnění.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
- Zároveň se v navrhovaném znění 
používají výrazy, které odporují běžnému 
významu těchto slov. Nejzásadnější 
připomínka v této oblasti: Podle v návrhu 
popsaného postupu ministerstvo rozhodně 
nesestavuje tzv. garantovanou síť. Tu fakticky 
sestavuje kraj ve spolupráci s krajským úřadem. 
Kraj sestavuje návrh „slepé sítě“ na základě 
zaslaných garantovaných kapacit, krajský úřad 
ji naplňuje konkrétními sociálními službami 
rozhodnutím o zařazení do sítě. Ministerstvo 
navrženou „síť“ maximálně určuje, schvaluje… 
ale nesestavuje. Tento náš předpoklad potvrzuje 
i skutečnost, že v žádném ustanovení návrhu 
zákona není popsán způsob/proces/kritéria pro 
vyřazení služby ze sítě. Trváme na doplnění, 
objasnění.  

Vysvětleno 
Postup je shodný jako v současném platném znění zákona - 
změna způsobu zajištění zdravotní péče podléhá režimu 
oznamovací povinnosti poskytovatele sociálních služeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Pojmy dvojích potřeb a dvou sítí byly odstraněny.  
 
 
 
 
Akceptováno částečně – terminologie bude zachována. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 
- Tato podstatná oblast změny zákona 
není připravena tak, aby snížila administrativní 
zátěž jak poskytovatelů, tak krajů… není 
zpracována srozumitelně, přehledně a navržená 
úprava postrádá k velmi důležitým otázkám 
celou řadu podstatných informací. Navrhujeme 
ponechat postup i terminologii, použité ve 
stávajícím znění zákona, doplněné o 
„garantované kapacity/finanční prostředky“ 
(garantované MPSV, státem), což je ostatně 
záležitost, po které odpovědní tvůrci 
střednědobých plánů již dlouho volají. Jsme 
přesvědčeni, že takto zjednodušený přístup 
v mnohém stávající způsob plánování 
sociálních služeb zjednoduší a zefektivní, a to 
bez velkých, v podstatě nepřipravených změn. 
Trváme na ponechání dle stávajícího znění 
zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

 
 
 
Akceptováno 
Časová souslednost změna. Proces sestavování i po 
konzultacích s MV byl zcela změněn. Proces návrhu 
garantované sítě na úrovni MPSV a prováděcího právního 
předpisu jsou oddělené od procesu „obsazování“ 
garantované sítě sociálních služeb konkrétními 
poskytovateli sociálních služeb, které budou realizovány 
formou výběrového řízení po vzoru Min. zdravotnictví.  
 
Vysvětleno 
Viz předchozí vysvětlení, celý proces je nově upraven, viz: 
 
§ 105a 
Garantovaná síť sociálních služeb 
(1) Sociální služby zařazené do garantované sítě sociálních 
služeb se považují za služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s předpisy Evropské unie o veřejné podpoře74). 
(2) Návrh garantované sítě sociálních služeb sestavuje 
ministerstvo v dohodovacím řízení ve spolupráci s kraji a 
zástupci odborů a zaměstnavatelů na následující období, 
které není pokryto platností garantované sítě sociálních 
služeb. Návrh garantované sítě obsahuje potřebný počet 
přepočtených pracovních úvazků u jednotlivých druhů 
sociálních služeb. 
(3) Ministerstvo je povinno při sestavování návrhu 
garantované sítě dodržovat zásady transparentnosti, zákazu 
diskriminace, rovného zacházení a přiměřenosti.  
(4) Meziroční nárůst prostředků státního rozpočtu určených 
na financování garantované sítě sociálních služeb je 
stanoven ve výši 10 % částky alokované ve státním rozpočtu 
k tomuto účelu v předchozím kalendářním roce. Do 
meziročního nárůstu se nezapočítává zákonný růst platů. 
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Finanční prostředky meziročního nárůstu se využijí na 
rozvoj garantované sítě v poměru 50 % těchto prostředků pro 
služby sociální péče, 30 % pro služby sociální prevence a 20 
% pro služby sociálního poradenství a sociální podpory. 
(5) Z celkové kapacity sociálních služeb domovy sociální 
péče a odlehčovací služby v pobytové formě, které jsou 
zařazeny do garantované sítě sociálních služeb, je vyčleněno 
v každém kraji 0,5 % lůžek jako krizová lůžka pro zajištění 
okamžité pomoci osobám nacházejícím se v nepříznivé 
situaci vyžadující bezodkladné řešení, které nelze řešit 
zajištěním péče pečující osobou nebo ambulantní nebo 
terénní sociální službou, a to maximálně po dobu 3 
kalendářních měsíců. 
 (6) Garantovaná síť sociálních služeb je podle výsledku 
dohodovacího řízení sestavována pro každý kraj zvlášť a 
každoročně upravována podle odstavce 4.  
  (7) Náklady a výnosy spojené s poskytováním sociální 
služby zařazené do garantované sítě se vykazují odděleně od 
nákladů a výnosů spojených s jinou činností. Údaje nezbytné 
k určení, zda je poskytnutá podpora slučitelná s předpisy 
Evropské unie o veřejné podpoře74), musí být uchovány po 
dobu trvání pověření k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu a dále po dobu 10 let ode dne uplynutí 
doby trvání tohoto pověření. 
 (8) Garantovanou síť sociálních služeb a její úpravy stanoví 
vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku prováděcí 
právní předpis, a to v rozdělení na jednotlivé kraje včetně 
uvedení jednotlivých druhů sociálních služeb a 
přepočtených pracovních úvazků.   
 
§ 105b 
Dohodovací řízení 
  (1) Za účelem sestavení návrhu garantované sítě sociálních 
služeb na následující kalendářní rok svolává ministerstvo 
dohodovací řízení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



102 
 

(2) Podkladem pro dohodovací řízení je návrh garantované 
sítě sociálních služeb, který ministerstvo sestaví vždy do 30. 
dubna příslušného kalendářního roku na následující 
kalendářní rok. 
(3) Návrh garantované sítě sociálních služeb obsahuje 
plánované počty přepočtených úvazků sociálních služeb na 
následující kalendářní rok podle § 105a odst. 4. 
(4) Není-li dosaženo dohody v dohodovacím řízení do 30. 
června příslušného kalendářního roku, je ministerstvo 
oprávněno ukončit dohodovací řízení a stanovit návrh 
garantované sítě sociálních služeb prováděcím právním 
předpisem do 31. srpna příslušného kalendářního roku na 
následující kalendářní rok.   
§ 105c 
Výběrové řízení 
(1) Krajský úřad provede výběrové řízení o výběru žádosti 
na poskytování sociálních služeb v rámci garantované sítě 
sociálních služeb stanovené prováděcím právním 
předpisem.  
(2) Výběrové řízení se zahajuje zveřejněním vyhlášení 
výběrového řízení na úřední desce krajského úřadu. 
Výběrové řízení se zveřejní po dobu nejméně 30 dnů.  
 
(3) Vyhlášení výběrového řízení obsahuje tyto náležitosti: 
a. druh a přepočtený počet úvazků na poskytování 

sociální služby a vymezení území, pro které má být 
sociální služba poskytována,  

b. lhůtu, ve které lze podat žádost; tato lhůta nesmí být 
kratší než 30 dnů, 

c. formu podání žádosti, 
d. lhůtu, od které je třeba zajistit poskytování sociálních 

služeb, které jsou předmětem výběrového řízení, 
e. nepříznivou sociální situaci a okruh osob, kterým má 

být sociální služba poskytována, 
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f. další kvalitativní kritéria pro poskytování sociálních 
služeb, zejména místní a časovou dostupnost sociálních 
služeb a materiálně-technické zabezpečení.  

(4) Do výběrového řízení se může přihlásit právnická nebo 
fyzická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o registraci 
podle § 78. 
(5) Součástí žádosti je vyjádření kraje o potřebnosti sociální 
služby v souladu s § 95 písm. d). 
(6) Výběrové řízení se vede jako společné řízení o všech 
žádostech. 
(7)  Krajský úřad na základě doporučení nejméně tříčlenné 
komise jmenované ředitelem krajského úřadu vydává 
rozhodnutí. 
(8) Výrok rozhodnutí obsahuje podmínky, za kterých má být 
sociální služba poskytována, popřípadě také kvalitativní 
kritéria, pokud byla ve vyhlášení výběrového řízení 
stanovena podle odstavce 3 písm. f). 
(9) Rozhodnutí o zařazení sociální služby do garantované 
sítě sociálních služeb pozbývá platnosti, jestliže  
a) poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat 
podmínky uvedené v rozhodnutí, 
b) poskytovatel sociálních služeb písemně požádá o 
zrušení zařazení do garantované sítě sociálních služeb; tato 
žádost musí být podána nejméně 3 kalendářní měsíce přede 
dnem ukončení poskytování sociální služby, 
c) registrace sociální služby pozbude platnosti podle § 
82,  
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické 
osoby. 
 
 (10) Krajský úřad na základě rozhodnutí o zařazení do 
garantované sítě sociálních služeb vydá poskytovateli 
sociálních služeb pověření k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu v souladu s předpisy Evropské unie o 
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veřejné podpoře74), a to minimálně na dobu platnosti 
garantované sítě sociálních služeb. 
 
(11) Pověření k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu obsahuje tyto náležitosti: 
a) identifikační údaje poskytovatele sociální služby, 
b) obsah a dobu trvání závazku veřejné služby, 
c) uvedení případných výhradních práv nebo zvláštních práv 
poskytovatele sociální služby, 
d) popis kompenzačního mechanismu, parametrů pro 
výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby, 
e) opatření směřující k zamezení a vrácení nadměrné 
vyrovnávací platby, 
f) uvedení odkazu na rozhodnutí Komise o použití čl. 106 
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby75). 

Jihomoravský 
kraj 

Str. 39 „Co se týče procesu tvorby sítě 
sociálních služeb na krajích, v současném znění 
zákona není proces zařazování sociálních 
služeb do sítě sociálních služeb kraje žádným 
způsobem upraven. Kraje tak přistupují k 
tvorbě sítě volně, plně v samostatné působnosti 
kraje a samotný proces se tak v jednotlivých 
krajích liší a nabývá různých podob, od 
samotných termínů a lhůt pro podání žádostí 
sociálních služeb o zařazení do sítě, přes formu 
a obsah žádostí o vstup do sítě až po způsob 
vyrozumění žadatele (sociální služby) o 
výsledku celého procesu.“ 
Předložená nová právní úprava neupravuje 
proces zařazení do sítě sociálních služeb. 
Jihomoravský kraj má zpracované požadavky 
na poskytovatele sociálních služeb v rámci 

K Z Vysvětleno 
– proces vstupu/výstupu do/ze sítě bude na základě 
obdržených připomínek včleněn do paragrafového znění 
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krajské sítě, a to včetně podmínek, za kterých 
se služby zařazují do sítě služeb. 

Jihomoravský 
kraj 

Str. 125 „Po stanovení základního rámce ze 
strany MPSV, provedou krajské úřady v rámci 
výběrových řízení konkrétní rozdělení 
garantované sítě sociálních služeb, tj. rozdělení 
přidělených úvazkových rámců jednotlivým 
sociálním službám a konkrétním 
poskytovatelům.“ 
Nesoulad se zněním § 93 písm. e), kde 
předkladatel uvádí, že krajský úřad „rozhoduje 
o vstupu do garantované sítě sociálních služeb, 
to na základě žádosti na tiskopise předepsaném 
ministerstvem.“ 

K Z Akceptováno + Vysvětleno 
 
 – nejedná se o věcný nesoulad, spíše text ustanovení není 
dostatečně rozveden. Krajský úřad rozhodne o zařazení 
služby do garantované sítě na základě vyhlášeného 
výběrového řízení na tzv. „volná okénka“ v síti pro dané 
druhy služeb (po ukončení dohodovacího řízení o 
garantované síti, kde bylo navýšení – tedy vznik „okének“ 
dohodnut). Žadatel o vstup do sítě žádá na předepsaném 
formuláři. Krajský úřad rozhoduje o vstupu do sítě 
v přenesené působnosti, vybírá konkrétního poskytovatele a 
vydává rozhodnutí o zařazení do sítě včetně Pověření 
k SOHZ na dobu platnosti sítě.  Nicméně, samotný vznik 
garantované sítě proběhne pouhým „překlopením“ služeb 
z krajských sítí a služeb z dotačního programu ministerstva 
do této nové sítě. Všechny služby, které budou ke 
stanovenému datu v krajské síti, nebo v dotačním programu 
MPSV, přejdou do garantované sítě, která bude mít 
neomezenou platnost. Bude jim vydáno Rozhodnutí o 
zařazení do sítě včetně Pověření k SOHZ na dobu 10 let. 
Garantovaná síť se meziročně (regulovaně) navyšuje, a tyto 
nové kapacity a úvazky již budou zařazovány do sítě přes 
výběrová řízení. 

Jihomoravský 
kraj 

Str. 129 „Navrhovaná úprava má za cíl sjednotit 
kritéria vstupu poskytovatelů sociálních služeb 
do sítí sociálních služeb a rovněž sjednotit celý 
proces zařazování poskytovatelů do (a 
vyřazování z) sítí jednotlivými správci těchto 
sítí.“ 
V navrhovaném ustanovení § 105a nejsou 
stanovena kritéria vstupu/výstupu 
poskytovatelů sociálních služeb do/z 

K Z Vysvětleno – byl zaveden nový § 105c, který zahrnuje 
proces vstupu poskytovatelů do garantované sítě sociálních 
služeb na základě výběrových řízení za aplikace správního 
řádu, která realizují jednotlivé krajské úřady v přenesené 
působnosti výkonu státní správy. V novém ustanovení jsou 
specifikovány také podmínky, za jakých může být konkrétní 
sociální služba, resp. poskytovatel sociálních služeb ze sítě 
vyřazen, Správní lhůty v rámci navržené úpravy nejsou 
odchylné od ustanovení správního řádu. 
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garantované sítě, není uvedeno, co je obsahem 
žádosti a nejsou uvedeny žádné lhůty.  

 
 

Jihomoravský 
kraj 

Str. 172 Varianta 1 „Dotační systém bude 
postaven na nových prvcích, tedy mandatorní 
dotaci, která bude poskytována na období 3 
let.“ 
V navrhovaném ustanovení § 101a se neuvádí 
období 3 let. 

K  Akceptováno + Vysvětleno 
 
 – jedná se omylem neodstraněný text předchozího návrhu, 
který již není aktuální. Bylo odstraněno. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 93 odst. 2  
Doplnit odkaz na prováděcí právní předpis, ve 
kterém je uveden Standardizovaný záznam 
sociálního pracovníka. 

K  Vysvětleno 
Vzor standardizovaného záznamu přiložen k návrhu. Leg. 
Tech. Připomínka, odkaz je uveden v jiném místě.  
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 93 písm. e) a dále § 96 
„Krajský úřad rozhoduje o vstupu do 
garantované sítě sociálních služeb, a to na 
základě žádosti na tiskopise předepsaném 
ministerstvem.“ Předloženým návrhem změny 
zákona dochází k převedení povinnosti 
sestavovat garantovanou síť z kraje na 
ministerstvo. Tudíž krajský úřad nemůže 
rozhodovat o vstupu do garantované sítě. 
Žádáme o jasnou definici, kdo bude 
zodpovědný za dostupnost sociálních služeb a 
stanovení odpovědnosti  
na ministerstvo, které tuto kompetenci přebírá 
od krajů. Navrhujeme vypustit § 93 písm. e) a 
stanovit tuto povinnost pouze ministerstvu 
v ustanovení § 96. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Akceptováno 
Za dostupnost sociálních služeb odpovídá MPSV 
 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 105b a dále § 105a odst. 1 
V ustanovení § 105b sestavuje garantovanou 
síť ministerstvo ve spolupráci s kraji a zástupci 
odborů a zaměstnavatelů. Naopak v ustanovení 
§ 105a garantovanou síť sociálních služeb 
sestavuje ministerstvo ve spolupráci s kraji. 

K Z Akceptováno 
Součástí dohodovacího řízení je pouze MPSV a kraje.  
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Jedná se o další nesoulad. Vstupování dalšího 
subjektu, který se bude podílet na tvorbě 
garantované sítě je riziko možného střetu zájmů 
a prostor pro různé zájmové skupiny. 
Garantovanou síť má stanovovat pouze 
ministerstvo a kraj. Navrhujeme vypustit 
ustanovení § 105b. Tato připomínka je zásadní.  

Jihomoravský 
kraj 

§ 3 a dále § 96 písm. h) 
V § 3 je vydefinováno, co je střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb,  
který zpracovává kraj nebo obec. V návrhu 
ustanovení § 96 písm. h) je uvedeno, že 
ministerstvo „zpracovává národní strategii 
rozvoje sociálních služeb, sleduje a 
vyhodnocuje její plnění.“ 
Navrhujeme doplnit § 3 o vydefinování 
dokumentu národní strategie rozvoje sociálních 
služeb včetně obsahu dokumentu, období, na 
které je tento dokument zpracován, na základě, 
jakých podkladů je tento dokument zpracován a 
způsobu zajištění garantované sítě.  
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Rozsah požadovaných informací k doplnění se neslučuje 
s legislativními pravidly, co se týče délky paragrafů. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 33a 
Nový termín „Sociální služba komunitního 
charakteru“. Navrhujeme jasně definovat 
termín sociální služba komunitního charakteru 
a stanovit,že se nejedná o nový druh sociální 
služby. Navrhujeme uvést §, u kterých lze 
přiřadit poskytování služby komunitního 
charakteru. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Vysvětleno 
 
Nejedná se o nový druh sociální služby, což je zřejmé i z 
umístění v návrhu novely. Jedná se o jasné definování, 
které definuje co je ústavní služba a co už ne. Definice je 
stanovena bez ohledu na druh sociální služby. Tato definice 
narovnává stávající nepřehlednost v praxi, kdy se neustále 
bojuje o přesnou definici komunitní služby. Požadavek 
vložené této definice vyplývá i z jednání s DG regio, atd. 
kdy je neustále České republice vytýkáno, že nemá jasnou 
definici a pak zvláště pro ESIF není zřejmé, jestli se 
opravdu financují jenom služby komunitního charakteru, či 
ne. A v minulosti na základě neexistence této definici se 
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např. pro IROP vyjednávala podoba této služby pro každou 
výzvu zvláště, což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o 
finance nemohli předvídat podobu navazujících výzev. Což 
vedlo ke zproblematizování čerpání financí. Proto i 
požadavek pro zákonné definování. Podoba této definice se 
odvíjí již od realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně 
došlo u klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice 
slouží i pro monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to 
více propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. V současnosti tento 
nad druh služby nepoznáme ani v registru. 
 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 35 a dále § 57, § 61, § 63, § 69  
Nová základní činnost „zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci“. Navrhujeme 
vypustit základní činnost zprostředkování 
potravinové  
a materiální pomoci u uvedených druhů služeb, 
neboť uvedená činnost může být dobře 
zastoupena subjekty, u nichž se nevyžaduje 
registrace k poskytování sociálních služeb. 
Z důvodové zprávy není zřejmé, proč se tato 
základní činnost zavádí pouze u některých 
druhů služeb sociální prevence. Zároveň 
předkladatel uvádí rozdílné názvy této základní 
činnosti, v § 61 je tato základní činnost 
pojmenována jako „poskytnutí nebo 
zprostředkování potravinové a materiální 
pomoci“. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Vysvětleno 
 
Je to požadavek z praxe. 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. 
Poskytnutí stravy znamená, že poskytovatel sociální služby 
poskytne stravu klientovi, má na to prostory, kuchyň, apod. 
Pomoc při zajištění stravy znamená například nákup 
potravin s klientem, případně má poskytovatel smlouvu s 
nějakým jiným subjektem, který může zajistit klientovi 
stravu. Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci.  
Vysvětleno a Akceptováno též na vypořádávací poradě 
dne 5. 2. 2020. 
Rozdílné znění u §§ 61, 63, 69 bylo sjednoceno na znění 
v ust. § 57.- zprostředkování potravinové a materiální 
pomoci 

Jihomoravský 
kraj 

§ 37 odst. 4 K Z Akceptováno -částečně 
Nová úprava - V § 37 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
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Odborné sociální poradenství je v § 37 odst. 4 
písm. d) nově doplněno  
o „manželské a rodinné poradenství“. Tato 
základní činnost není uvedena v ustanovení § 
35. Navrhujeme do výčtu základních činností 
uvedených v § 35 uvést základní činnost 
„manželské a rodinné poradenství“. 
Tato připomínka je zásadní. 

„(5) Služba poskytovaná v manželských a rodinných 
poradnách obsahuje základní činnosti uvedené v odstavci 4 
a základní činnost manželské a rodinné poradenství.“. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 39 
Předkladatel definuje nový druh sociální služby 
„Asistenční a pečovatelská služba“. 
Navrhujeme rozšíření o další cílovou skupinu. 
Asistenční a pečovatelská služba je komunitní 
„péčovou“ službou, která v případě vhodného 
nastavení, a to včetně zákonného zakotvení, 
umožňuje řešit řadu situací, do kterých se 
v souvislosti se zhoršeným zdravotního stavu 
lidé dostávají, a působit v nich také 
preventivně. Z tohoto důvodu požadujeme 
zařadit do cílové skupiny i osoby, u kterých 
dochází k dočasné ztrátě soběstačnosti 
v důsledku akutního zhoršením zdravotního 
stavu, např. po úraze, kdy není možné podpory 
osoby zajistit pomocí přirozených zdrojů a 
běžných veřejných služeb. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Vysvětleno 
 
Pečovatelská a asistenční služba nemusí být komunitní. 
Z povahy služby vyplývá, že se nevylučuje její poskytování 
ani této cílové skupině i při současném znění navrhovaného 
paragrafu. 
Nová úprava tohoto paragrafu: 
§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
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g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora 

Jihomoravský 
kraj 

§ 39 
Navrhujeme doplnit další základní činnost 
"pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání 
v přirozeném sociálním prostředí", pohlídání. 
Nedořešená otázka domů s pečovatelskou 
službou (není to sociální služba). V současném 
znění návrhu novely, by byly považovány za 
přirozené prostředí, byla by v nich možná 24-
hodinová péče. Bylo by nebezpečí obcházení 
zákona – místo registrace domova pro seniory. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Akceptováno 
 
Nová úprava tohoto paragrafu: 
§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
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i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora 

Jihomoravský 
kraj 

§ 48  
Navrhovaná nová právní úprava slučuje několik 
druhů sociálních služeb. Ve stávající právní 
úpravě v ustanovení § 48 odst. 4 bylo 
stanoveno, že v „domovech pro osoby se 
zdravotním postižením může být vykonávána 
ústavní výchova, výchovná opatření nebo 
předběžné opatření podle zvláštních právních 
předpisů“. Z předložené právní úpravy bylo 
stávající ustanovení vypuštěno. 
Navrhujeme, aby byla ústavní výchova, 
výchovná opatření a předběžná opatření 
v domovech sociální péče možná. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno 
Nová úprava 
„§ 48 
Domovy sociální péče 
(1) V domovech sociální péče se poskytují pobytové služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení, věku nebo závislostí, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Sociální 
služba se poskytuje i dítěti, kterému byla podle jiných 
právních předpisů22) nařízena ústavní výchova, ochranná 
výchova, výchovné opatření nebo předběžné opatření.  
Služba může zřizovat krizová lůžka. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 52b) 
Doplnit písm. j) u osob pečujících nácvik 
dovedností pro zvládání péče o osoby závislé. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
U této služby není vhodné doplňovat tuto základní činnost. 
Péče o osobu v terminálním stádiu je velmi náročná a 
specifická. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 65, § 69, § 70 
Stávající právní úprava nereflektuje současnou 
praxi, kdy uvedené služeb jsou poskytovány 
osobám, které jsou ohroženy ztrátou bydlení 
nebo osobám, které jsou bez bydlení. Z tohoto 
důvodu považujeme za vhodné, aby se základní 
činnosti rozšířily i o nácvik dovedností pro 
zvládání bydlení, podpora získání adekvátního 
bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení.  
Navrhujeme doplnit do § 65 odst. 2 písm. b) 
„nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení“ a současně stávající § 
přečíslovat. 

K Z Akceptováno 
 
Základní činnost : nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj kompetencí v 
bydlení a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v 
rámci bydlení.“. 
Se doplnila do služeb § 65, § 69, § 70 
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Navrhujeme doplnit do § 69 odst. 2 písm. a) 
„kontaktování a depistážní činnost“, písm. c) 
„nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení“ a současně stávající § 
přečíslovat. 
Navrhujeme doplnit do § 70 odst. 2 písm. b) 
„nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení“ a současně stávající § 
přečíslovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 72 odst. 2  
V návrhu jsou uvedeny koeficienty režijních 
nákladů pro sociální služby poskytované 
bezplatně. Není stanoveno, jakým způsobem 
byly koeficienty stanoveny. Navrhujeme 
zpřesnit a konkretizovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
Odstavec 2 byl vypuštěn, problematika financování je 
upravena jinak, viz oddíl financování. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 78 odst. 2 
Navrhujeme, aby se registrace sociální služby u 
terénní formy řídila dle místa poskytování 
sociální služby.  
U poskytovatelů by byly některé služby 
registrovány podle místa poskytování a některé 
podle sídla poskytovatele, což by bylo 
zmatečné a s dopadem i do financování služeb. 
Dále některé služby mohou mít registrovánu jak 
terénní formu poskytování, tak i jinou. Pro 
jeden identifikátor služby by bylo nutné dělat 
dvě různé registrace ve dvou různých krajích. 
Konkrétní případ: identifikátor služby 
6479187, kdy by musel Jihomoravský kraj dělat 
rozhodnutí pro terénní formu služby a kraj 
Vysočina pro ambulantní formu služby. 

K Z  
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Daná úprava slouží především k větší přehlednosti 
poskytování sociálních služeb v jednotlivých krajích. 
Vzhledem k tomu, že by sjednocení registrací pouze podle 
místa poskytování mohlo být pro některé sociální služby 
poskytované terénní formou likvidační (poskytovatelé by z 
důvodu rozsáhlé administrace spojené s registrací nebyli 
dostatečně motivováni registrovat i odlehlá místa s malým 
počtem uživatelů), úprava se týká pouze sociálních služeb 
poskytovaných pobytovou formou, u terénních a 
ambulantních služeb o registraci rozhoduje krajský úřad 
příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu 
fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle 
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Tato připomínka je zásadní.  umístění organizační složky zahraniční právnické osoby na 
území České republiky. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 79 odst. 1 písm. d) + odst. 5 písm. f) 
Navrhujeme upřesnit, pro jaký druh služby je 
nezbytné doložit rozhodnutí o schválení 
provozního řádu. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Akceptováno částečně 
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) bude doplněno 
„rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení 
sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c 
) vydané orgánem ochrany veřejného zdraví“ 

Jihomoravský 
kraj 

§ 79 odst. 1 písm. h) a § 79 odst. 5 písm. d) bod 
5 
Personální standard byl zaslán pouze v rámci 
neoficiálního připomínkovacího řízení, do 
vnějšího připomínkového řízení nebyl 
předložen. S ohledem na významný zásah do 
celkového počtu pracovníků v jednotlivých 
sociálních službách a bez předchozí pilotáže, 
může mít zavedení personálního standardu 
zásadní vliv na poskytování sociálních služeb.  
Navrhujeme odložit zavedení personálního 
standardu.  
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 79 odst. 2 písm. b) 
Navrhujeme upravit, aby pracovník 
v sociálních službách neměl být odsouzen pro 
žádný úmyslný trestný čin.  
Bezúhonnost pracovníků v sociálních službách 
ponechat jako u sociálního pracovníka. Z praxe 
máme případy, kdy se o činnost pracovníka v 
sociálních službách ucházela osoba trestaná za 
vraždu nebo i méně závažné trestné činy. 
Pracovník v sociálních službách tráví s klienty 
mnohem více času než sociální pracovník. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z  
Vysvětleno 
Na základě jednání se SMO, dne 11. 6. 2020 bude upraveno: 
 Nové znění: 
(2) Za bezúhonného se podle odstavce 1 písm. c) považuje 
a) sociální pracovník podle § 110 odst. 2, který nebyl 
odsouzen pro úmyslný trestný čin, ani trestný čin spáchaný 
z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při 
poskytování činností sociální práce nebo činností s nimi 
srovnatelných, anebo se na něj hledí, jako by nebyl 
odsouzen,  
b) pracovník v sociálních službách podle § 116 odst. 3 
a další odborní pracovníci, kteří nebyli odsouzeni k odnětí 
svobody pro úmyslný trestný čin v souvislosti s 
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vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb 
nebo činností s nimi srovnatelných, anebo se na ně hledí, 
jako by nebyli odsouzeni. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 81 odst. 1 
Navrhujeme nahrazení slova „prokáže“ slovem 
„doloží“ dokumenty,  
které mu ukládá zákon. Žadatel nemůže 
prokázat splnění podmínek čestným 
prohlášením nebo tím, že nedoloží např. 
jmenný seznam pracovníků služby s doložením 
jejich odborné způsobilosti, v souvislosti s § 79 
odst. 1 a odst. 5 písm. e). Slovo „prokáže“ dává 
odpovědnost registrátorům za doklady,  
které registrátor nemá oprávnění vidět. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z  
Nad rámec návrhu, dané ustanovení se nijak 
neupravuje 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 82 odst. 2 písm. b) 
V případě změny IČO poskytovatele nelze 
vydat rozhodnutí o změně registrace. 
Ustanovení je v rozporu s § 82 odst. 7 – 
registrace je nepřevoditelná. 
Tato připomínka je zásadní 

K Z Akceptováno.  
 
Upraveno v textu. 
Navrhované znění: 
(2) O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o 
registraci podle § 81 odst. 2 písm. c) až h), vydává 
registrující orgán rozhodnutí o změně registrace… 

Jihomoravský 
kraj 

§ 82b) 
Institut změněné identity navrhujeme vypustit, 
v praxi nepoužitelné. Poskytovatelé 
neregistrovaných sociálních služeb často vědí, 
který pracovník z krajského úřadu vede řízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno 
Skrytá identita se vypouští. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 85 odst. 4 
V uvedeném ustanovení došlo k vypuštění 
lhůty, do které mají poskytovatelé 
prostřednictvím tiskopisu sdělovat údaje. 
Pokud nebude stanovena lhůta, nelze vymáhat 
tuto povinnost, tak jak je uvedeno v § 107 odst. 
písm. k). Navrhujeme doplnit termín, do 

K Z Akceptováno.  
 
V textu bude uvedena stávající lhůta do 30. června za 
předchozí kalendářní rok. 
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kterého bude mít poskytovatel povinnost zaslat 
požadované údaje. 
Tato připomínka je zásadní.  

Jihomoravský 
kraj 

§ 85 odst. 7 písm. e) 
Navrhujeme, aby u jmen pracovníků byla 
uvedena i pozice, kterou daný pracovník 
zastává, protože se od toho odvíjí i posouzení 
odborné způsobilosti, dále posouzení, zda 
poskytovatel zajišťuje personálně službu 
vzhledem k základním činnostem služby a 
posouzení, zda na jmenný seznam navazuje 
dokument popis personálního zajištění. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Akceptováno.  
Doplněno do textu. 
Navrhované znění § 85 odst. 7 písm. e): 
e) jména a příjmení, úvazky, pracovní pozice, den vzniku a 
den ukončení pracovněprávního vztahu všech fyzických 
osob, které budou přímo poskytovat sociální službu. 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 87 odst. 3 
Navrhujeme doplnit název orgánu, který vydá 
na požádání úřední výpis z veřejné části 
registru. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Vysvětleno 
Doplnění názvu orgánu, který vydá na požádání úřední 
výpis je nadbytečné. Pokud není stanoveno jinak, úřední 
výpis z registru může vydat jen správce registru. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 93 písm. a) bod 5 
„krajský úřad o zjištěných skutečností 
bezodkladně, nejdéle však ve lhůtě do 8 
pracovních dní, informoval kraj“. Ustanovení, 
které nedává smysl. Navrhujeme přeformulovat 
toto ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní.   

K Z Akceptováno 
Nové znění, bod 5 nahrazen bodem 4.: 

a) ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 
pověřeným obecním úřadem, krajskou pobočkou 
Úřadu práce a dalšími institucemi příslušnými podle 
místa skutečného pobytu osob, zprostředkovává 
poskytnutí sociálních služeb osobám, které se 
nacházejí v bezprostředním ohrožení života nebo 
zdraví a nejsou schopny samy si zajistit poskytování 
sociálních služeb, v případě, kdy  

1. poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování 
sociálních služeb z důvodu zrušení registrace nebo 
pozbytí její platnosti,  
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2. ministerstvo informovalo krajský úřad, že cílem 
nucené správy je snížení kapacity nebo zrušení 
sociální služby,  

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

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

 
 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 93 písm. a) bod 2 a dále § 99 odst. 7 
V § 93 písm. a) bod 2 je uvedeno, že nucený 
správce informuje krajský úřad, „že cílem 
nucené správy je snížení kapacity nebo zrušení 
služby“. V § 99a odst. 7 „informuje o této 
skutečnosti ministerstvo krajský úřad….“ 
V důvodové zprávě není uvedeno, proč o 
totožné skutečnosti informují krajský úřad dva 
subjekty. Navrhujeme stanovit pouze jeden 
subjekt, který bude krajský úřad informovat. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští.  
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 93 písm. f) 
Předkladatel ukládá krajskému úřadu povinnost 
evidovat počet úvazků zařazených do 
garantované sítě sociálních služeb. 
Odpovědnost za garantovanou síť má 
ministerstvo. Navrhujeme vypustit povinnost 
krajského úřadu evidovat počet úvazků 
v garantované síti a stanovit tuto povinnost na 
ministerstvo. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. MPSV tuto povinnost 
ukládá krajskému úřadu v přenesené působnosti státní 
správy a současně ji stát bude hradit. Jedná se o běžnou 
správní agendu. Krajský úřad bude ten, kdo bude vybírat 
sociální služby na základě výběrového řízení, a proto je tato 
povinnost uložena KÚ, který ji koná místo MPSV.  
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Jihomoravský 
kraj 

§93a odst. 6 
Nevede se písemná dokumentace – např. pokud 
s klientem sepíši individuální plán, potřebuji ho 
od něj podepsat pro další sociální práci, pokud 
to nebude v písemné formě, klient mi to na 
příští schůzce popře atd. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno. 
 
Text ustanovení upraven (změna čísla odstavce). 
 
Nyní odstavec 5 

(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje správní 
řád. O výkonu činností sociální práce se vede písemná 
elektronická dokumentace ve Standardizovaném záznamu 
sociálního pracovníka. 

 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 95 písm. g) 
Předloženým návrhem má kraj povinnost 
spolupracovat s ministerstvem a krajským 
úřadem na zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb. Předložený návrh počítá 
s přesunutím odpovědnosti za financování 
sociálních služeb na ministerstvo. 
Z předložených materiálů není stanovena jasná 
definice o spolupráci kraje, krajského úřadu a 
ministerstva na zajištění dostupnosti. 
Navrhujeme vysvětlit a konkretizovat. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z  
Vysvětleno - § 95 byl změněn písmeno g) je upraveno 
následovně: „g) spolupracuje s ministerstvem na návrhu 
garantované sítě sociálních služeb v souladu se 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb,“ 
Za dostupnost je nově plně odpovědné MPSV. O podobě sítě 
jedná s MPSV kraj jako územně správný celek, který tvoří 
SPRSS, nikoliv krajský úřad. 
  

Jihomoravský 
kraj 

§ 96 
Žádáme a jasné stanovení, kdo je zodpovědný 
za dostupnost sociálních služeb. Navrhujeme, 
aby v § 96 písm. a) bylo stanoveno, že 
ministerstvo „je zodpovědné za dostupnost 
sociálních služeb“ a současně stávající § 
přečíslovat. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Akceptováno 
§ 96, písmeno h): zajišťuje dostupnost poskytování 
sociálních služeb na území České republiky v rozsahu 
stanoveném garantovanou sítí sociálních služeb. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 96 písm. d) K Z Vysvětleno 
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V tomto ustanovení se uvádí, že ministerstvo 
zaznamenává údaje o rozsahu, počtu úvazků, 
cílové skupině a nepříznivé sociální situaci. 
Z ustanovení není zřejmé, kam ministerstvo 
uvedené údaje zapisuje. Zároveň dle ustanovení  
§ 93 písm. f) se uvádí, že krajský úřad v registru 
poskytovatelů sociálních služeb eviduje počet 
úvazků zařazených do garantované sítě. Jedná 
se o duplicitní vykazování údajů. Navrhujeme 
stanovit tuto povinnost pouze jednomu 
subjektu. 
Tato připomínka je zásadní.  

Dotazované údaje se týkají oblasti registrace, dále K § 93 
písm. f) - Vysvětleno výše. O duplicitu se nejedná, protože 
poprvé se tento údaj dává při registraci, poté při vyplňování 
ohledně nároku na finance.  

Jihomoravský 
kraj 

§ 96 písm. f), g) 
Z předloženého materiálu nevyplývá, jakým 
způsobem budou stanoveny koeficienty a na 
základě čeho budou vydávány normativy. 
Žádáme o vysvětlení. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Vysvětleno 
Ve vyhlášce bude uveden způsob výpočtu normativů na 
úvazky. Ministerstvo bude každý rok stanovovat normativy 
pro jednotlivé pracovní pozice jako osobní náklady na 
průměrné platy pracovníků v sociálních službách, sociálních 
pracovníků/dalších odborných pracovníků a THP 
pracovníků. Při stanovování průměrů platů jednotlivých 
pracovních pozic se bude vždy vycházet z dat za 
předcházející rok. Např. normativ na rok 2022 se bude 
stanovovat v roce 2021 a bude se vycházet z dat průměrů 
platů roku 2020. 
Ve vyhlášce bude také uveden způsob výpočtu normativů na 
krizová lůžka. Protože krizová lůžka svou strukturou a 
zaměřením kopírují strukturu potřeb všech klientů, 
stanovuje ministerstvo normativy z průměrných nákladů na 
provoz lůžka jednotlivých druhů sociálních služeb. 
Konkrétní výpočet vychází z mediánu nákladů na lůžko 
konkrétní služby v jednotlivých krajích, které jsou 
zprůměrovány na jeden celkový normativ. Při stanovování 
mediánu se bude vždy vycházet z dat za předcházející rok a 
rovněž se bude případně meziročně zohledňovat případná 
změna struktury klientů a tím i změna nároků na jednotlivá 
krizová lůžka. 
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Jihomoravský 
kraj 

§ 96 písm. h) 
Ministerstvo podle informací získaných z krajů 
a od krajských úřadů stanovuje priority 
financování sociálních služeb. Z ustanovení 
nevyplývá, jaké informace bude ministerstvo 
požadovat od kraje a od krajských úřadů. Dále 
nejsou uvedeny lhůty, do kdy má být tato 
povinnost splněna. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Vysvětleno 
Věstník vydáván nebude. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 96b 
Dle návrhu bude ministerstvo šetřit podněty. 
Kraj byl osloven Veřejnou ochránkyní práv, 
která ve svém dopise představila návrh revize 
stížnostního mechanismu v sociálních 
službách. Odpověď Jihomoravského kraje byla 
ve znění, že podporujeme návrh Veřejné 
ochránkyně práv. Navrhujeme upravit 
stížnostní mechanismus ve vztahu k inspekcím. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Vysvětleno 
 
Na základě připomínek byl „stížnostní“ mechanismus 
upraven, byly také částečně zohledněny připomínky 
KVOP. V návrhu však KVOP neuvádí provazbu na 
inspekce poskytování sociálních služeb. KVOP tudíž 
pravděpodobně předložila jiný návrh.  
 

§ 96b 
Stížnosti a podněty v sociálních službách 

 (1)  Při poskytování sociálních služeb může osoba 
podat stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost se 
podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému 
směřuje. Podání stížnosti nesmí být na újmu osobě, která 
stížnost podala, nebo osobě, které je poskytována sociální 
služba, jíž se stížnost týká. 

(2) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vyřídit 
stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést 
evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení. 

(3) Pokud osoba, která podala stížnost podle 
odstavce 1, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět 
ministerstvu, ve kterém uvede důvody nesouhlasu 
s vyřízením stížnosti. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytnout ministerstvu součinnost při řešení podnětu. 
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K prošetření podnětu je ministerstvo oprávněno provést 
místní šetření a vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
 

(5) Ministerstvo podnět odloží, jestliže je zjevně 
neopodstatněný nebo jde o podnět ve věci, která již byla 
ministerstvem prošetřena, a opakovaný podnět nepřináší 
nové skutečnosti. O odložení podnětu a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala. 

(6) Ministerstvo je povinno vyřídit podnět 

a) do 30 dnů od jeho obdržení, 
b) do 60 dnů od jeho obdržení, jestliže provádí místní 

šetření, 
c) do 90 dnů od jeho obdržení, jestliže je zapotřebí vyžádat 

si stanovisko dotčených orgánů. 

(7) Jestliže ministerstvo při šetření podnětu osoby 
dojde k závěru, že sociální služby nejsou poskytovány 
v souladu se zákonem, uloží poskytovateli nápravná 
opatření s uvedením lhůty k jejich splnění nebo podá podnět 
k dalšímu postupu příslušnému orgánu.  

 (8) O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně 
vyrozumí osobu, která podnět podala. 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 99a 
Předkladatel zavádí nový institut nucené 
správy. Z předloženého ustanovení není 
zřejmé, kdy lze nucenou správu zavést, např. po 
obdržení podnětu nebo až na základě výsledku 
inspekce. V ustanovení § 99a odst. 7 se sděluje, 
že „v případě, že cílem nucené správy je snížení 
kapacity nebo zrušení sociální služby, 
informuje o této skutečnosti ministerstvo 
krajský úřad……“ Zároveň v ustanovení § 93 

K Z Akceptováno jinak 
Nucená správa se vypouští.  
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písm. a) bod 2 informuje nucený správce 
krajský úřad, že cílem nucené správy je snížení 
nebo zrušení sociální služby. Žádáme o 
vyjasnění povinností, kdo bude krajský úřad o 
této skutečnosti informovat.  
Tato připomínka je zásadní. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 101 odst. 3 
Ustanovení upravuje financování sociálních 
služeb obcemi. Uvedené ustanovení nedává 
smysl. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že 
pokud obec vytvoří rozvojovou síť nad rámec 
garantované sítě, nemůže služby mimo tuto 
rozvojovou síť financovat?  
Požadujeme upřesnit a vysvětlit ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Vysvětleno  
Celý § 101 byl zrušen, věcně se problematika řeší v § 105c, 
nicméně odst. 3 byl zrušen zcela bez náhrady.  

Jihomoravský 
kraj 

§ 101a  
V uvedeném ustanovení se ukládá ministerstvu 
povinnost poskytnout nárokovou dotaci 
poskytovatelům. Jedná se o velmi obecnou 
formulaci, která neobsahuje termíny podání 
žádosti, kdo bude podávat žádost o dotaci, zda 
se bude žádost podávat prostřednictvím 
softwarové aplikace nebo jiným způsobem. 
Kraji není znám způsob určení částky na dotaci. 
Žádáme  
o zpřesnění doplnění ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Akceptováno 
Nyní upraveno takto, z čehož je zřejmé, že žádost bude 
podávána v rámci IT MPSV, způsob výpočtu atd. Z textu i 
ostatních ustanovení je jasné, že žádost může podat pouze 
sociální služba v garantované síti.  
§ 101a 
  
(1) Ministerstvo poskytuje dotaci poskytovatelům sociálních 
služeb zařazeným do garantované sítě sociálních služeb na 
základě žádosti podané prostřednictvím elektronické 
aplikace. Dotace pro příslušný kalendářní rok se vypočte 
vynásobením počtu přepočtených pracovních úvazků a 
vynásobením počtu krizových lůžek podle údajů uvedených 
v počítačovém programu a normativů stanovených 
prováděcím právním předpisem podle § 96 písm. f) a g) a 
počtem kalendářních měsíců.    
     
(2) Krajské úřady zprostředkují finanční prostředky podle 
odstavce 1 jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb 
zařazeným do garantované sítě sociálních služeb; přitom 
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jsou povinny používat počítačový program, který jim 
ministerstvo poskytne. 
 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 103 odst. 2 
Navrhujeme odstranit text „a to vždy na jeden 
celý úvazek.“ – v návaznosti připomínku k 
ustanovení § 93a odst. 4. 
§ 103 odst. 2 
Text „které jsou vykonávány v souvislosti s 
povinnostmi uvedenými v § 92 písm. a) a b) až 
d)“ upravit na „v § 92 písm. a) až d)“. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Akceptováno  
Text ustanovení byl upraven: 

(1) Na zajištění výkonu činností sociální práce 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 písm. 
a) až d) ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 

(2) Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního 
právního předpisu37). Dotace ze státního rozpočtu je obcím 
poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost 
krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti. 

 (3) Obce pro podávání žádostí o dotace používají 
počítačový program, který jim ministerstvo poskytne. 
Krajské úřady používají počítačový program také pro 
posouzení žádostí o dotace obcí a posouzení výše finanční 
podpory. Za podanou žádost obce o dotaci podle odstavce 1 
se považuje pouze žádost, která je podána prostřednictvím 
tohoto počítačového programu. 

 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 104 odst.3 písm. b) 
Dotaci lze žádat i na specifických okruh osob. 
V ustanovení není tento pojem definován. 
Žádáme o vydefinování pojmu specifický 
okruh osob. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
vložením této části bude možné financovat např. nově 
zjištěné potřeby osob s poruchou PAS, případně další jiné 
nepokryté potřeby. Z legislativního hlediska není účelné 
dělat absolutní výčet. Více viz RIA a DZ.  

Jihomoravský 
kraj 

§ 105a odst. 4 
V návrhu se stanovuje maximální meziroční 
nárůst velikostí kapacit a počtu úvazků. Není 

K Z Vysvětleno  
– odst. 4 byl změněn ve smyslu stanovení meziročních 
nárůstů výdajů státního rozpočtu na financování 

 
37) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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znám způsob stanovení výpočtu nárůstu 
velikosti kapacit a úvazků a požadujeme 
upřesnit způsob výpočtu. 
Tato připomínka je zásadní.  

garantované sítě. Stanovený meziroční nárůst se však týká 
garantované sítě jako celku. Předpokládáme, že mezi 
jednotlivými kraji můžou být dle aktuálních potřeb rozdíly v 
% nárůstu u služeb péče, prevence, poradenství a podpory. 
Tato regulace je zaváděna se záměrem zajistit pravidelný, 
stabilní a regulovaný růst garantované sítě. V rámci 
připomínkového řízení byla také akceptována doplňující 
připomínka ČMKOS a do tohoto meziročního růstu se 
nebude započítávat zákonný růst platů. 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 105b a dále § 105a odst. 1 
V ustanovení § 105b sestavuje garantovanou 
síť ministerstvo ve spolupráci s kraji a zástupci 
odborů a zaměstnavatelů. Naopak v ustanovení 
§ 105a garantovanou síť sociálních služeb 
sestavuje ministerstvo ve spolupráci s kraji. 
Jedná se o další nesoulad. Vstupování dalšího 
subjektu, který se bude podílet na tvorbě 
garantované sítě je riziko možného střetu zájmů 
a prostor pro různé zájmové skupiny. 
Garantovanou síť má stanovovat pouze 
ministerstvo a kraj. Navrhujeme vypustit 
ustanovení § 105b. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Akceptováno 
 
Vypuštěna spolupráce s dalšími subjekty.  
 
 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 107 odst. 4 
V tomto ustanovení se uvádí, že pokud 
zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální 
služby podle § 52 a speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu 
neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které 
poskytovalo pomoc, dopustí se přestupku. 
Uvedené ustanovení chybně uvádí orgán, který 
není kompetentní tento přestupek řešit. 
Navrhujeme, aby tento přestupek i nadále byl 
v kompetenci krajské pobočky Úřadu práce. 

K Z Akceptováno 

Zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby podle 
§ 52, a speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového 
typu podle § 51b se dopustí přestupku tím, že neohlásí úmrtí 
oprávněné osoby, které poskytovalo pomoc, ve lhůtě 
stanovené v § 21a odst. 2. 
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Tato připomínka je zásadní. 
Jihomoravský 
kraj 

§110 odst. 4 písm. b) 
V návaznosti na vyloučení studijního oboru 
právo, navrhujeme doplnit přechodné 
ustanovení týkající se sociálních pracovníků, 
kteří vykonávali činnosti sociální práce na 
základě splnění odborné způsobilosti do 
účinnosti novely zákona. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Akceptováno. 
 
Přechodné ustanovení zní:. 
Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního 
pracovníka získaná podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se považuje za splněnou i po tomto dni. 
Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního 
pracovníka podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se považuje za splněnou též u fyzické osoby, která získala 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo 
doktorském studijním programu zaměřeném na právo, nebo 
speciální pedagogiku, které zahájila přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  

Jihomoravský 
kraj 

§ 111 odst. 1 
S ohledem na kontrolu čerpání dotace na SP, 
která je poskytována na jeden rok a ze které je 
financováno další vzdělávání, navrhujeme 
ponechat rozsah dalšího vzdělávání nejméně 24 
hodin za rok 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Jedná se o požadavek z praxe. Všechny důležitá místa 
souhlasí. 48 hodin za 2 roky umožní zaměstnavatelům lépe 
plánovat školení, zejm. dlouhodobějšího charakteru a 
nebudou se muset omezovat pouze jedním rokem. Samotná 
výše povinného vzdělávání se tedy nezvyšuje. Samotné 
rozdělení do 48 měsíců není problém ani z hlediska vedení 
účetnictví.  

Jihomoravský 
kraj 

§ 103 odst. 2 
Text „které jsou vykonávány v souvislosti 
s povinnostmi uvedenými v § 92 písm. a) a b) 
až d)“ upravit na „v § 92 písm. a) až d)“. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno 
upraveno dle návrhu – nyní odstavec (1) : 

(1) Na zajištění výkonu činností sociální práce 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 písm. 
a) až d) ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 

(2) Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního 
právního předpisu37). Dotace ze státního rozpočtu je obcím 

 
37) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost 
krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti. 

 (3) Obce pro podávání žádostí o dotace používají 
počítačový program, který jim ministerstvo poskytne. 
Krajské úřady používají počítačový program také pro 
posouzení žádostí o dotace obcí a posouzení výše finanční 
podpory. Za podanou žádost obce o dotaci podle odstavce 1 
se považuje pouze žádost, která je podána prostřednictvím 
tohoto počítačového programu. 

 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 32 písm. c) a dále i § 52a, § 52b 
 
Definice nové skupiny sociálních služeb 
„služby sociální podpory“, definice nového 
druhu sociální služby „Sociální služby 
poskytované osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým“. 

K Z Vysvětleno 
 
Stále trváme na tom, že vytvoření druhu služeb sociální 
podpory není nadbytečné, služba, která je obsahuje, byť 
jediná - § 52bSociální služby poskytované osobám v 
terminálním stavu a osobám blízkým, analogicky nezapadá 
do žádného ze stávajících druhů služeb, proto je nutné tento 
nový druh zachovat 

Jihomoravský 
kraj 

Zrušit celý § 34, z důvodu, že se v praxi v 
nevyužívá-registruje se (tzn. v rozhodnutí o 
registraci se uvádí) adresa zařízení a název 
zařízení, nikoli zařízení dle §34,  
-ve vazbě na § 36 je zařízení běžně zaměňováno 
s druhem služby 
Příklady:  
v § 4 odst.3 z.č. 372/2011 Sb. je uvedeno 
zařízení sociálních služeb, ale v odkazu jsou 
paragrafy na druhy služeb, dále  
nově v návrhu vyhlášky z dubna 2020 str. 50; 
v tabulce pod druhem služby je mj. uvedeno 
„zařízení pro krizovou pomoc“ „zařízení 
následné péče“,  

K Z Vysvětleno 
 
§ 34 specifikuje zařízení sociálních služeb, ve kterých jsou 
sociální služby poskytovány v ambulantní formě. Došlo k 
aktualizaci § 34 podle nového uspořádání služeb. 
Nepovažujeme za vhodné tento § zrušit. Má své 
opodstatnění, tak jak je tomu i v platné úpravě zákona. Je 
nutné nezaměňovat zařízení sociálních služeb jako je 
pracoviště, se sídlem poskytovatele! Sídlo a pracoviště 
mohou mít dvě zcela odlišné adresy. 
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dále v § 36 návrhu zákona z dubna 2020; 
v první části je odkaz na zařízení služeb, druhá 
část odkazuje na druh služby),  
-ve vazbě na §79 podmínky registrace mají 
registrátoři uloženo zkoumat personální 
zajištění vzhledem ke druhu služby, ne k 
zařízení. 
Zařízení má v zákoně dva významy: 
Zařízení ve smyslu § 34 (není uvedeno 
v rozhodnutí) 
Zařízení, ve smyslu adresa budovy, ve které se 
nachází zázemí pro službu (je v rozhodnutí) 
Je nutné sjednotit terminologii. 
 
Pokud by § 34 zrušen nebyl, je nutné doplnit 
zařízení k druhům služeb (§§ 41, 42, 43, 52, 55, 
56, 65, 66, 69) 

Jihomoravský 
kraj 

§ 51 
 
Stávající právní úprava chráněného bydlení 
nereflektuje současnou praxi, kdy chráněné 
bydlení je poskytováno i osobám s tělesným 
handicapem. Z tohoto důvodu považujeme za 
vhodné, aby se základní činnosti rozšířily i o 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu. 

K Z Vysvětleno 
 
Připomínka je nad rámec navrhované novely. 
Chráněné bydlení se samozřejmě poskytuje i osobám s 
tělesným handicapem, avšak nelze souhlasit s tím, že by 
stávají úprava, v rozsahu základních činností 
nevyhovovala. Pro úkony péče o vlastní osobu lze využít 
těchto základních činností: pomoc při zajištění stravy, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při osobní 
hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 79 odst. 5 písm. d) bod 8 
 
Navrhujeme doplnit požadavek na připojení 
dokladů o zajištění zdravotní péče i u sociální 
služby v denním stacionáři podle § 46, jestliže 
je poskytována ošetřovatelská a rehabilitační 
péče, protože je zajišťována prostřednictvím 
vlastních zaměstnanců zařízení a vztahuje se na 

K Z Neakceptováno 
 
Sociální služba denní stacionáři podle § 46 nemá mezi 
základními činnostmi ošetřovatelskou a rehabilitační péči. 
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ně požadavek odborné způsobilosti (aby byl 
zachován shodný přístup jako platí požadavek 
při poskytování sociálních služeb podle § 34 
písm. a) a c)). 

Jihomoravský 
kraj 

§ 81 odst. 2 písm. h) 
 

Někteří poskytovatelé mění provozní dobu 
několikrát do měsíce. V rozhodnutí by měly být 
stálé informace. Je administrativně nadbytečné, 
aby bylo zahajováno správní řízení z důvodu 
změny provozní doby.  

 

Navrhujeme uvést do rozhodnutí obecnou 
informaci o tom, zda je služba poskytována 
nepřetržitě nebo v časovém intervalu. 

K Z Neakceptováno 
 
Vzhledem k tomu, že by mohla být provozní doba často 
poskytovateli měněna či upravována, stanovuje se jako 
náležitost rozhodnutí a to v přesném časovém určení. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 82a) 
 

Doplnění odst. 4) ustanovení o tom, že při 
kontrole registrující orgán kontroluje přímo 
doklady o odborné způsobilosti, ne pouze 
čestná prohlášení. 

 

Ustanovení odkazuje na osoby, které jsou 
uvedeny v § 79 odst. 1 písm. b) a c), ale uvedené 
ustanovení se nevztahují k osobám, ale k 
povinnostem mít odbornou způsobilost a 
bezúhonnost. 

 

Dle § 79 odst. 5 písm. f) je dokladem o odborné 
způsobilosti čestné prohlášení, v návaznosti na 
§ 81 odst. 1, kde je uvedeno, že pokud žadatel 

K Z Vysvětleno 
 
§ 82a odst. 1) reflektuje  uvedenou skutečnost a to 
následujícím způsobem:  
(1) Registrující orgán kontroluje plnění podmínek 
stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních 
služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci, a doklady 
osob uvedených v § 79 odst. 1 písm. b) a c) prokazující 
jejich bezúhonnost a odbornou způsobilost. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



128 
 

o registraci doloží mj. čestná prohlášení o 
odborné způsobilosti, prokázal tak odbornou 
způsobilost a registrující orgán mu vydá 
rozhodnutí o registraci. 

Tzn. i na kontrolách, podle stávajícího návrhu 
novely, bychom směli kontrolovat pouze čestná 
prohlášení, protože z návrhu zákona vyplývá, 
že odborná způsobilost je prokázána doložením 
čestného prohlášení. 

Jihomoravský 
kraj 

Str. 18-19 
 
V tezi vyhlášky o materiálně technických 
podmínkách poskytování sociálních služeb je 
na str. 18 uvedeno, u jakých druhů sociálních 
služeb je posuzován MTS (odst. 3), v rozporu 
s tímto rozsahem je na str. 19 zmiňován 
požadavek na MTS i ve vztahu k denním 
stacionářům (odst. 9 písm. b)), kde by MTS 
neměl být posuzován. 

K Z Akceptováno 
 
Jedná se o teze vyhlášky – bude upraveno 

Jihomoravský 
kraj 

Str. 18-19 
 
V tezi vyhlášky o materiálně technických 
podmínkách poskytování sociálních služeb je 
na str. 18 uvedeno, u jakých druhů sociálních 
služeb je posuzován MTS (odst. 3), na str. 19 v 
odst. 9 Bezbariérovost písm. c) je stanovena 
podmínka velikosti vnitřních dveří větší než 
šířka lůžka. Tento požadavek by byl pro 
chráněná bydlení v běžné zástavbě 
nedosažitelný a s ohledem na cílovou skupinu 
např. mentálně postižených, ale tělesně 
zdravých nadbytečný. 

K Z Akceptováno 
 
Jedná se o teze vyhlášky – bude upraveno 

Jihomoravský 
kraj 

Str. 20 
 

K Z Akceptováno 
 
Jedná se o teze vyhlášky – bude upraveno 
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V tezi vyhlášky o materiálně technických 
podmínkách poskytování sociálních služeb je 
na str. 18 uvedeno, u jakých druhů sociálních 
služeb je posuzován MTS (odst. 3), na str. 20 je 
v odst. 12 písm. d) vymezeno, jak má vypadat 
jedna domácnost, ale pouze ve vztahu k 
chráněnému bydlení. Domácnosti by měly být 
definovány shodně pro všechny druhy služeb, 
ke kterým se MTS vztahuje (tedy i domovy 
sociální péče, odlehčovací služby, azylové 
domy). 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 1 

Obecná připomínka k předloženému návrhu na 
změnu zákona o sociálních službách 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k rozsahu pozměňovacích návrhů, 
má předložený materiál spíše povahu zcela 
nové legislativní úpravy. Z tohoto důvodu 
doporučujeme postoupit nejprve schválení 
věcného záměru zákona s řádným veřejným 
připomínkovacím procesem tohoto 
legislativního záměru. 
Novela se odkazuje na změny stávajících či 
nové prováděcí právní předpisy, které 
k připomínkování novely zákona o sociálních 
službách nebyly zaslány, proto není možné 
zpracovat komplexní a relevantní připomínky 
zásadního charakteru některých ustanovení 
zákona o sociálních službách (např. vymezení 
nepříznivé sociální situace osob, doplnění vyhl. 
č. 505/2006 Sb., o novou přílohu „Popis 
realizace poskytování sociálních služeb“, návrh 
nové vyhlášky o minimálních materiálních a 
technických podmínkách poskytování 

K Z Vysvětleno 
Dle legislativních pravidel vlády se věcný záměr zákona 
předkládá pouze v případě vzniku nové právní normy.  
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sociálních služeb a personálních podmínkách 
pro poskytování sociálních služeb). 
 
Návrh nového znění: 
Navrhujeme v souladu s návrhem změny 
zákona též upravit vyhlášku č. 505/2006 Sb., 
zejména doplnit základní činnosti a úkony vč. 
maximální výše úhrady za poskytované úkony 
u služeb, u kterých je to relevantní. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 2 

Obecná připomínka ke změnám v oblasti 
plánování sociálních služeb, tvorby sítě 
sociálních služeb a financování sociálních 
služeb 
 
Odůvodnění: 
Novela zákona zavádí přesun rozhodování 
v daných oblastech z krajů zpět na Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. V podstatě dochází 
k částečnému návratu ke stavu před rokem 
2015 a ke znovu zavedení centrálního řízení. 
Přitom v návrhu novely nejsou jednoznačně 
vyřešeny kompetence a úloha jednotlivých 
aktérů (MPSV, kraj, krajský úřad), včetně 
vymezení odpovědnosti za dílčí kroky při 
stanovování, řízení, financování a kontrole 
garantované sítě sociálních služeb. Rovněž 
nejsou dostatečně oddělené kompetence 
samosprávné a přenesené působnosti. Návrh 
úprav směřuje k centralizaci a potlačení 
samosprávy. Centralistické plánování je proti 
veškerým procesům decentralizace na co 
nejnižší úroveň. Právě sociální služby jsou 
záležitostí regionální/místní a stát by v tomto 
měl pouze alokovat prostředky, respektive 
garantovat dodržování mezinárodních závazků 

O Z Neakceptováno - ROZPOR 
K očekáváným pozitivním změnám po převodu části 
dotačního řízení na podporu sociálních služeb na krajskou 
úroveň a k naplnění principu subsidiarity, obecně vzato, 
nedošlo. Systém je čím dál víc rozdrobený, podmínky pro 
poskytovatele jsou nejednotné, liší se region od regionu. 
Financování sociálních služeb ze strany samospráv celkově 
stagnuje, přičemž ale výdaje státního rozpočtu do této oblasti 
strmě rostou. Stát vydává na sociální služby čím dál, tím víc 
prostředků, nad kterými ale nemá žádnou kontrolu. První 
dva roky po přechodu financování sociálních služeb na kraje 
se zdálo, že se jednalo o krok správným směrem, avšak 
vývoj v posledních letech potvrzuje opak. Kraje přistupují 
k problematice sociálních služeb různorodě, s rozdílnou 
mírou angažovanosti, což systém zbytečně tříští a stát při 
stávající legislativě nemá šanci tento negativní vývoj zvrátit. 
Obavy, že k této situaci může dojít, se nakonec ukázaly jako 
oprávněné, dovolujeme si připomenout, že nabytí účinnosti 
současného § 101a bylo od vzniku zákona o sociálních 
službách 3krát odloženo. Záměrem MPSV, jako garanta 
systému, je tedy opětovně převzít nad ním kontrolu včetně 
veškeré odpovědnosti z toho vyplývající. 
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a smluv. Nefunkčnost systému před rokem 
2015 byla důvodem decentralizace na krajskou 
úroveň. MPSV navrhuje opětovné vrácení do 
původního stavu, tj. na centrální model. Lze 
očekávat, že se zpřetrhají veškeré procesy, které 
byly kraji za finanční participace EU/státu a 
krajských rozpočtů rozvinuty a kraje eliminují 
svoje snahy o řešení a zvyšování dostupnosti 
sociálních služeb pro své obyvatele. Návrhy 
zásadně ohrožují procesy zjišťování potřeb a 
zvyšování kvality sociálních služeb. Navržený 
systém není pilotně odzkoušen. Poskytování 
dotací jako mandatorního výdaje státního 
rozpočtu není vykomunikováno. Z textu návrhu 
právní úpravy nevyplývá, že finanční 
prostředky na zajištění sociálních služeb by 
měly být mandatorním výdajem státního 
rozpočtu. Materiál postrádá návrh způsobu 
výpočtu a procesu mandatorního výdaje na 
zajištění sociálních služeb. 
Potřebnost nové právní úpravy je zdůvodněna 
nedostatečností stávající právní úpravy, která je 
označena za nevyhovující potřebám praxe. Dle 
RIA nejsou současná ustanovení zákona dle 
současné praxe dostatečně upravena a činí 
jednotlivým aktérům značné problémy. Návrh 
nové právní úpravy však tento problém neřeší, 
naopak jej v řadě případů spíše prohlubuje. 
Nově navržená ustanovení zákona jsou často 
velmi obecná, nekonkrétní, navzájem na sebe 
nenavazují, není zachovávána jednotná 
terminologie. Není jasné, jaký bude postup 
v praxi. Novela celkově působí dojmem 
nepřipravenosti, což podtrhuje i skutečnost, že 
řada nově zaváděných institutů není vůbec 
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konkretizována, jsou uvedeny pouze odkazy na 
prováděcí právní předpisy, které mají být 
k dané problematice vydány. Prováděcí 
předpisy však nebyly zaslány 
k připomínkování, návrh nové právní úpravy 
nelze proto posoudit jako celek. 
 
V neposlední řadě je nezbytné upozornit na 
nesrozumitelnost některých textů v Závěrečné 
zprávě hodnocení dopadů regulace podle 
obecných zásad (RIA) způsobenou 
gramatickými nedostatky (shoda přísudku 
s podmětem, skloňování, interpunkce – čárky 
v souvětí apod.). Doporučujeme provést 
jazykovou úpravu tohoto dokumentu. 
 
Návrh nového znění: 
Nezavádět přesun kompetencí na centrální 
úroveň. 
Zachovat krajům jejich stávající 
kompetence a postupy, které jsou 
decentralizované. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 3 

Obecná připomínka k § 117a ve vztahu k 
zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
- zásadní zvýšení poplatků za podání    a změny 
v žádostech  
 
Odůvodnění: 
Navrhuje se zásadní „zvýšení plateb správních 
poplatků a to minimálně 3.000 Kč za každou 
žádost“. Navíc se navrhuje, že za každé 
doplnění (což platí např. i pro rozšíření 
lektorského týmu), tj. „žádost o změnu je 
stanoven poplatek 1.000 Kč“.  

O Z  
Vysvětleno 
 
V současné době se pohybuje na trhu vzdělávání téměř 600 
vzdělávacích subjektů, které nabízejí kurzy akreditované 
ministerstvem. Celkový počet akreditovaných kurzů se 
dlouhodobě pohybuje okolo 1.000 kurzů za rok. Objem 
projednávaných žádostí navyšují změny lektorského týmu, 
Navrhované úpravy směřují k zefektivnění procesů a 
k narovnání právního stavu ve věci správních poplatků 
spojených s řízením o akreditaci s cílem, aby byly nabízeny 
kvalitnější programy dalšího vzdělávání lépe cíleny na 
potřeby zaměstnanců. Úprava výše správních poplatků je 
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Uvedené sazby jsou poměrně vysoké a budou 
omezovat vstup více subjektů a tím i 
konkurenci na poli vzdělávání. V koncovém 
stavu zůstane na trhu pouze několik velkých 
subjektů, kteří budou mít monopol/oligopol na 
akreditované vzdělávání.  
Uvedené je v příkladném rozporu s procesy 
Ministerstva vnitra, které žádné poplatky 
vzhledem k akreditaci vzdělávacích programů 
vůči úředníkům neuplatňuje. 
 
Návrh nového znění: 
Ponechat původní ustanovení. 
Nezvyšovat správní poplatky, negativním 
dopadem by mohl být nezájem organizací žádat 
o akreditaci MPSV. 

navržena tak, aby odpovídala obdobným řízením vedeným 
v rámci ministerstva.   

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 4 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 1.2 Definice problému: 
„Dále dochází ke stavu, že způsob a proces 
zařazování sociálních služeb do krajských sítí 
není jednotný a neexistují zde žádné opravné 
prostředky.“ (str. 11) 
 
Odůvodnění: 
Návrh nové právní úpravy nezavádí opravné 
prostředky v procesu zařazování sociálních 
služeb do sítě. 

K Z Vysvětleno 
Opravné prostředky jsou zavedeny. Proces zařazení do 
garantované sítě skrze výběrová řízení je veden ve správním 
řízení, odvolacím orgánem je MPSV, dále proces může 
přezkoumat správní soud.  
 
 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 5 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 1.2 Definice problému: 
„Současná právní úprava nestanoví termíny, 
v rámci, kterých by mělo docházet k zásadním 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Dotační řízení vůči poskytovatelům totiž nebude 
realizováno. Nárok na dotaci získá poskytovatel zařazením 
do garantované sítě. Poskytovatelé zařazeni do garantované 
sítě budou prostřednictvím centrální aplikace (registru) do 
konce kalendářního roku podávat maximálně zjednodušenou 
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krokům realizovaným při dotačních řízeních 
jednotlivých krajů/Hl. města Prahy vůči 
poskytovatelům sociálních služeb.“ (str. 12) 
 
Odůvodnění: 
V návrhu nové právní úpravy nejsou stanoveny 
termíny a definovány zásadní kroky při 
dotačním řízení vůči poskytovatelům sociálních 
služeb. Nová úprava § 101a je velmi obecná a 
nedostačující. Není definován ani způsob 
předkládání žádostí o dotace. 

žádost o dotaci – v podstatě jen potvrdí počet jednotlivých 
pracovních pozic. Do aplikace budou zadány aktuální výše 
normativů pro jednotlivé pracovní pozice a aplikace 
následně vypočte dotaci pro danou organizaci, vygeneruje 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a také Pověření s kalkulací 
vyrovnávací platby pro daný dotační rok. Do paragrafového 
znění bude doplněno, že poskytovatelé podávají žádost o 
dotaci prostřednictvím této centrální aplikace do konce 
kalendářního roku. Náležitosti žádosti není potřeba uvádět, 
kompletní informace o organizaci již budou v aplikaci 
zavedeny při jejím zařazení do garantované sítě. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 6 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 1.2 Definice problému: 
„Při současném systému financování, v rámci, 
kterého nemají poskytovatelé sociálních služeb 
jistotu financování (dotace na sociální služby a 
jejich celková alokace se odvíjí od každoročně 
schvalovaného zákona o státním rozpočtu).“ 
(str. 12) 
 
Odůvodnění: 
Z návrhu nové právní úpravy není zřejmé, zda 
dojde ke změně, k větší jistotě financování. 
Novela nezavádí víceleté financování, celková 
alokace finančních prostředků bude tedy i 
nadále záviset na každoročně schvalovaném 
zákoně o státním rozpočtu. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Novela zavádí víceleté financování jednak neomezenou 
dobou platnosti garantované sítě (kterou se stát zavazuje 
financovat), a také vydáváním Pověření na maximální 
možnou dobu 10 let a přesným specifikováním podmínek, 
za kterých může být služba ze sítě vyřazena. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 7 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 1.2 Definice problému: 
„Novela dále řeší problém toho, že stát nemá 
nad využitím dotace řádný dohled, kdy od roku 

K Z Vysvětleno 
Finanční kontroly krajů, které MPSV realizuje jako 
poskytovatel dotace na sociální služby, se ukazují být 
absolutně nedostačujícím nástrojem, na prověření toho, jak 
kraje s prostředky nakládají a zda je rozdělují 
nediskriminačně a transparentně. Zmocnění v zákoně pro 
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2015 je financování sociálních služeb 
realizováno z krajské úrovně.“ (str. 12) 
 
Odůvodnění: 
Stávající kontrolní mechanismy ze strany 
MPSV lze považovat za dostačující: výkon 
kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., průběžný 
a konečný přehled o čerpání dotace, finanční 
vypořádání poskytnuté dotace. Žádosti 
poskytovatelů sociálních služeb o poskytnutí 
dotace jsou podávány prostřednictvím aplikace 
MPSV (OKslužby – poskytovatel), MPSV tak 
má k dispozici veškeré údaje o sociálních 
službách uváděných v žádostech. 

ministerstvo je příliš malé.  Dle zákona č. 218/2000 Sb., tj. 
dle „velkých“ rozpočtových pravidel (podle kterých 
přiděluje MPSV krajům dotace) je pro ministerstvo 
konečným příjemcem dotace kraj. Kraj je povinen tuto 
dotaci, dle jejího účelu, využít na podporu sociálních služeb, 
což kraj dodrží vždy. Ve chvíli, kdy kraj obdrží dotaci na 
podporu sociálních služeb od MPSV na účet, tato se stává 
součástí krajského rozpočtu a kraj ji dále rozděluje 
v samostatné působnosti dle zákona 250/2000 Sb., (Zákon o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). MPSV, byť je 
gestorem systém, ve skutečnosti nemá možnost cokoliv 
ovlivnit.  

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 8 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 1.2 Definice problému: 
„Součástí uvedených problémů je i absence 
jasné definice optimálního personálního 
standardu, na základě kteréh,o by se stanovil 
normativ pro stanovení dotace vůči krajům a 
Hlavnímu městu Prahy.“ „Nikde není upraveno 
jednotné vymezení, a  i jednotný postup 
stanovení minimálního personálního zajištění 
sociálních služeb.“ (str. 13) 
 
Odůvodnění: 
Novela zákona nedefinuje personální standard 
ani nestanovuje normativ pro stanovení dotace. 
V této oblasti pouze odkazuje na prováděcí 
právní předpis, který však nebyl zaslán 
k připomínkování, novou právní úpravu tak 
nelze posoudit v komplexu. 

K Z Vysvětleno 
RIA a důvodová zpráva byly upraveny a doplněny. 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 9 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 1.3 Popis existujícího právního stavu 
v dané oblasti: 
„V současném znění zákona není proces 
zařazování sociálních služeb do sítě sociálních 
služeb kraje žádným způsobem upraven; 
samotný proces se tak v jednotlivých krajích 
liší a nabývá různých podob, od samotných 
termínů a lhůt pro podání žádostí sociálních 
služeb o zařazení do sítě, přes formu a obsah 
žádostí o vstup do sítě až po způsob vyrozumění 
žadatele (sociální služby) o výsledku celého 
procesu.“ (str. 39) 
 
Odůvodnění: 
Novela nepřináší v této oblasti žádnou změnu, 
neupravuje proces zařazení do garantované sítě 
ani do rozvojové sítě sociálních služeb. 

K Z Vysvětleno 
– viz také návrh vypořádání připomínky výše. Rozvojová síť 
byla odstraněna, procesy vstupu a výstupu služeb 
do/z garantované sítě nově upravuje § 105c. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 10 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 1.5 Popis cílového stavu: 
„Další důležitou změnou je změna způsobu 
výpočtu a stanovení dotace…; postupně také 
dojde ke sjednocení výpočtu pro mzdovou a 
platovou sféru.“ (str. 87) 
 
Odůvodnění: 
Návrh finanční podpory je již nyní stanoven 
jednotným nediskriminujícím způsobem pro 
všechny poskytovatele sociálních služeb bez 
ohledu na jejich právní formu, tj. bez ohledu na 

K Z Vysvětleno 
– žádáme jednoznačně a nezpochybnitelně doložit toto 
tvrzení, tedy že všichni poskytovatelé ve všech krajích 
obdrželi finanční podporu stanovenou jednotným způsobem. 
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skutečnost, zda se jedná o mzdovou či platovou 
sféru. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 11 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 2 Návrh variant řešení, 2.2 Varianta 1 
– navrhovaný stav: 
„Po stanovení základního rámce ze strany 
MPSV, provedou krajské úřady v rámci 
výběrových řízení konkrétní rozdělení 
garantované sítě sociálních služeb, tj. rozdělení 
přidělených úvazkových rámců jednotlivým 
sociálním službám a konkrétním 
poskytovatelům.“ (str. 125) 
 
Odůvodnění: 
Nesoulad s navrhovaným zněním ustanovení § 
93 písm. e) zákona, podle kterého krajský úřad 
rozhoduje o vstupu do garantované sítě 
sociálních služeb. Nesoulad s ostatními 
kapitolami RIA (např. kapitola 1.5 Popis 
cílového stavu), kdy o vstupu do garantované 
sítě mají rozhodovat krajské úřady ve správním 
řízení (nikoliv v rámci výběrových řízení). 

K Z Akceptováno – text RIA upraven: 
Kraje a Hlavní město Praha (dále „kraje“) budou i nadále 
zjišťovat potřeby obyvatel na svém území a sestavovat 
střednědobé plány sociálních služeb ve spolupráci s obcemi, 
ale finální podobu garantované sítě sociálních služeb bude 
vytvářet státní správa. Garantovaná síť bude sestavována na 
základě informací ze střednědobých plánů rozvoje 
sociálních služeb krajů. Návrh garantované sítě bude vždy 
projednán s jednotlivými kraji. V případě že, nedojde ke 
shodně u prvotního návrhu garantované sítě, bude dále 
jednáno s kraji v dohodovacím řízení s kraji. Konečný návrh 
garantované sítě bude následně obsahem prováděcích 
předpisu.  
 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 12 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 2 Návrh variant řešení, 2.2 Varianta 1 
– navrhovaný stav: 
„Navrhovaná úprava má za cíl sjednotit kritéria 
vstupu poskytovatelů sociálních služeb do sítí 
sociálních služeb a rovněž sjednotit celý proces 
zařazování poskytovatelů do (a vyřazování z) 
sítí jednotlivými správci těchto sítí. Tedy nově 
se do zákona zařazuje § 105a, který upravuje 

K Z Vysvětleno – vypořádáno jinak. Nově je tento proces 
uveden v § 105c.  
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celý proces správy sítě sociálních služeb, tedy 
jak zařazování sociálních služeb do sítě, tak 
jejich vyřazování, nastavuje základní podmínky 
pro vstup sociálních služeb do sítě, sjednocuje 
lhůty pro řízení o zařazení služeb do sítě a též 
obsah žádosti sociální služby o zařazení do sítě. 
V rámci nově zařazeného § 105b také zákon 
stanoví využití počítačového programu, který 
poskytuje ministerstvo bezplatně všem 
účastníkům celého procesu.“ (str. 129) 
 
Odůvodnění: 
V navrženém znění ustanovení § 105a nejsou 
stanovena kritéria vstupu poskytovatelů 
sociálních služeb do sítí sociálních služeb, není 
upraven proces zařazování služeb do sítě a 
jejich vyřazování, nejsou stanoveny lhůty pro 
řízení o zařazení služeb do sítě, není stanoven 
obsah žádosti sociální služby o zařazení do sítě. 
Není ani stanoveno využití počítačového 
programu MPSV. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 13 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 2 Návrh variant řešení, 2.2 Varianta 1 
– navrhovaný stav: 
„Zavedením financování sociálních služeb 
prostřednictvím normativů se významně sníží 
administrativní zátěž.“ „Zánikem dotačního 
řízení dojde k zásadní eliminaci dosavadní 
administrativy.“ (str. 138) 
„Pro poskytovatele sociálních služeb 
představuje uvedený způsob financování také 
nezanedbatelné snížení administrativní zátěže. 

K Z Vysvětleno – dojde ke snížení administrativní zátěže pro 
poskytovatele, žádost o dotaci bude maximálně 
zjednodušená, zaniká dotační řízení a jistota víceletého 
financování služby z veřejných zdrojů vzniká zařazením 
služby do garantované sítě, která má neomezenou platnost. 
Prostředky dotace budou poskytovatelům vyplaceny 
bezodkladně, odpadnou zdlouhavé procesy schvalování 
v samosprávných orgánech krajů. 
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Odpadá povinnost podávat žádost o dotaci.“ 
(str. 139) 
 
Odůvodnění: 
Z navrženého znění ustanovení § 101a 
nevyplývá, že by mělo dojít ke zrušení 
dotačního řízení. Dle ustanovení § 101a odst. 1 
ministerstvo poskytuje nárokovou dotaci 
poskytovatelům sociálních služeb zařazeným 
do garantované sítě sociálních služeb. 
Poskytování dotací ze státního rozpočtu je 
upraveno zákonem                č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve 
znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 14 
tohoto zákona se dotace ze státního rozpočtu 
poskytuje na základě žádosti o poskytnutí 
dotace. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 14 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů, 3.1 
Identifikace nákladů a přínosů: 
„Dotační systém bude postaven na nových 
prvcích, tedy mandatorní dotaci, která bude 
poskytována na období 3 let.“ (str. 172) 
 
Odůvodnění: 
V navrženém znění ustanovení § 101a není 
uvedeno, že dotace je poskytována na období 3 
let. 

K Z Akceptováno – text odstraněn, jedná se o reliktní text 
z předchozí verze návrhu novely. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 15 

Zásadní připomínka:  
 K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 

K Z Akceptováno – text odstraněn, jedná se o reliktní text 
z předchozí verze návrhu novely. 
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- kapitola 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů, 3.1 
Identifikace nákladů a přínosů: 
„Dojde ke sjednocení procesů plánování 
sociálních služeb se zavedením možnosti 
podání námitku správci sítě.“ (str. 172) 
 
Odůvodnění: 
V návrhu nové právní úpravy není upravena 
možnost poskytovatele sociálních služeb podat 
námitku správci sítě. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 16 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů, 3.1 
Identifikace nákladů a přínosů: 
„V případě, že vláda schválí navýšení platů či 
dalších složek platu, bude možné požádat o 
mimořádnou dotaci.“ (str. 172) 
  
Odůvodnění: 
V návrhu nové právní úpravy není tato možnost 
upravena.  
Není zřejmé, kdo by měl žádat o mimořádnou 
dotaci, zda poskytovatelé sociálních služeb. Na 
str. 138, 139 RIA je uvedeno, že poskytovatelé 
nebudou podávat žádosti o poskytnutí dotace. 

K Z Akceptováno – text odstraněn, jedná se o reliktní text 
z předchozí verze návrhu novely. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 17 

Zásadní připomínka:  
K § 2  
Navrhuje se nové ustanovení: 
„Jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit 
prostřednictvím sociálních služeb, poskytují se 
přednostně sociální služby v terénní nebo 
ambulantní formě.“ 
 
Odůvodnění: 

K Z Vysvětleno 
Doplnění je nutné, víme, že se jedná o souvislost s § 38, 
nicméně však každá služba musí posoudit, zdali osoba, 
která o službu žádá, patři do okruhu osob, kterým je služba 
poskytována. Pokud je jasné, že osoba potřebuje 
nepřetržitou péči v pobytové službě, tak služba ambulantní 
ani terénní nemůže smlouvu s touto osobou uzavřít. 
Dá se říci je § 2 odst. 2 po doplnění, klade ještě větší důraz 
na § 38.  
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Předpokládáme, že navrhované doplnění 
ustanovení § 2 zákona doplňuje stávající 
ustanovení § 38 zákona. V návrhu úprav není § 
38 zákona uveden. Ustanovení § 38 je klíčové, 
neboť se o něj opírá zásadní nález Ústavního 
soudu a měl by být zachován. Předem 
avizujeme, že nelze stávající § 38 nahradit 
vložením nového ustanovením § 2 zákona, 
neboť tento řešil i jiné klíčové věci v oblastech 
práv osob, proto doporučujeme v § 2 doplnit 
text za slovy „… ambulantní formě; ustanovení 
§ 38 není tímto dotčeno“.  
 
Platná judikatura se opírá zejména o nález 
Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2018 (I. ÚS 
2637/17). Je vhodné, aby se předkladatel 
s tímto nálezem ztotožnil i v předkládané 
Důvodové zprávě.  
 
Návrh nového znění: 
Navrhuje se doplnit ustanovení následovně:  
„Jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit 
prostřednictvím sociálních služeb, poskytují se 
přednostně sociální služby v terénní nebo 
ambulantní formě; ustanovení § 38 není tímto 
dotčeno.“ 
 
Zároveň se navrhuje doplnit též Důvodovou 
zprávu k bodu 3 návrhu zákona, v níž 
předkladatel lépe vysvětlí návaznost na 
ustanovení § 38 v kontextu nálezu Ústavního 
soudu ze dne 23. 1. 2018 (I. ÚS 2637/17).   
 

Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
K § 3 písm. h), j)  

K Z Akceptováno – definice střednědobého plánu bude 
ponechána ve stávajícím znění (s výjimkou doby platnosti), 
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připomínka č. 18 

úprava definice střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb, rozvojové sítě sociálních 
služeb  
 
Odůvodnění: 
Předmět zákona zavádí zásadní procesní a 
kompetenční posun od zjišťování potřeb na 
místní úrovni a adekvátní reakce sociálními 
službami v rámci disponibilních finančních 
prostředků na systém centrálního plánováním, 
který bude spravovaný MPSV.  
 
Jedním ze základních nástrojů rozkrývání 
potřeb obyvatel je právě plánování na krajské 
úrovni (tj. tvorba SPRSS). V kontextu návrhu 
legislativní změny již kraje neplánují sít služeb, 
ale „pouze“ definují, co jim schází nad rámec 
garantované sítě, kterou stanovuje krajům 
MPSV. Tj. zásadní přesun kompetencí na státní 
úroveň, tj. MPSV.  
V tomto kontextu již ztrácí plánování a tvorba 
SPRSS na krajské úrovni smysl a veškeré dosud 
investované (nemalé) prostředky z evropských, 
národních a krajských zdrojů, ale i lidské úsilí, 
jsou znehodnoceny. 
 
Návrh nového znění: 
Nezavádět přesun kompetencí na centrální 
úroveň (MPSV). Naopak více podpořit snahy 
krajů o rozkrývání řešení dostupnosti sociálních 
služeb.  

písm. j) bude zrušeno. MPSV nebude plánovat z centrální 
úrovně. Plánování sociálních služeb zůstává v kompetenci 
krajů. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 19 

Zásadní připomínka:  
K § 3 písm. i) - definice garantované sítě 
sociálních služeb 
K § 105a odst. 1  

K Z Vysvětleno – terminologie bude v předmětných § upravena 
resp. sjednocena. Na základě obdržených připomínek, kdy 
zejména kraje shledávají koexistenci dvou typů sítí jako 
nesmírně problematickou, bylo úplně upuštěno od tohoto 
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Odůvodnění: 
V kontextu navrhovaných změn, tj. přesunu 
kompetencí na centrální úroveň jde o zcela 
nepřesný termín. Slovo „sestavuje“, mylně 
naznačuje, že jde pouze o formální úkon. To 
však, jak vyplývá z dalších ustanovení, není 
pravda.  
 
V návazném návrhu ustanovení § 96 písm. c) je 
již navrhována přesnější formulace, tj. 
ustanovení, že MPSV „na základě požadavků 
kraje určuje garantovanou síť sociálních 
služeb“.  
 
Kraje tak již dle tohoto návrhu mají minimální 
vliv na stav a podobu sítě služeb v jejich kraji. 
Dají-li kraje požadavky (i když není řešeno 
jakým způsobem a v jakých lhůtách) MPSV, 
pak stejně musí čekat na rozhodnutí MPSV, jak 
bude výsledná síť vypadat. Dle ustanovení 105b 
odst. 6 je MPSV v případě nenalezení shody 
oprávněno definovat návrh garantované sítě 
sociálních služeb.  
 
Není jasné, jaká je představa o spolupráci 
MPSV a krajů při sestavování garantované sítě 
sociálních služeb. 
 
Dle věty druhé navrhovaného ustanovení 
obsahuje garantovaná síť souhrn potřebných 
pracovních úvazků a kapacit pro zajištění 
základních potřeb obyvatel. Pojem „základní“ 
potřeby není definován. 
 

konceptu (tj. možnosti tvorby rozvojové sítě ze strany 
samospráv). Existovat bude tedy pouze jediná síť - 
garantovaná. Definice garantované sítě bude následující: 
 „i) garantovanou sítí sociálních služeb souhrn sociálních 
služeb a jejich přepočtených pracovních úvazků, které 
napomáhají v náležité kvalitě a s odpovídající místní 
dostupností řešit nepříznivou sociální situaci osob na území 
krajů a které jsou v souladu s potřebami osob na území krajů 
zjištěnými při tvorbě střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb kraje,“ 
 
Kraje tedy budou zjišťovat potřeby stejně jako doposud. 
Definice základních a místních potřeb tedy není potřeba. 
MPSV ani u předchozí verze (s rozvojovou sítí) nemělo 
ambice ubírat krajům kompetence v oblasti plánování a 
síťování sociálních služeb a určování sítě.  
Kraj musí nejdřív určit síť, kterou na svém území potřebuje 
(tak jak to dělal doposud), a poté o ní jedná s ministerstvem. 
Ministerstvo nakonec sestaví garantovanou síť, kterou ale 
primárně určil kraj. Lze diskutovat, který výraz je výstižnější 
„sestavit“ nebo „schválit“, nicméně kraj zjišťuje potřeby a 
určuje síť, což je přesně těmito slovy uvedeno i v současném 
znění § 95 písm. h). 
Tím, že bude existovat pouze jediná síť, kterou ve finále 
sestaví (a zveřejní) ministerstvo, tak také odpovědnost za 
dostupnost služeb plně přechází na stát. 
 
Proces sestavování sítě: 

• od začátku roku budou probíhat jednání 
ministerstva a krajů o podobě sítě sociálních 
služeb na další rok 

• na základě údajů z nové centrální aplikace 
(registr) o evidovaných úvazcích, požadavků 
krajů na počet kapacit/úvazků služeb na svých 
územích a na základě realizovaných jednání 
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Návrh nového znění: 
V případě neakceptování výše uvedené 
připomínky je nutné zavést jasnou 
zodpovědnost MPSV za stanovení rozsahu a 
tím pádem   i dostupnosti služeb.  
 
Navrhuje se na místo „sestavuje“ termín shodný 
s § 96 písm. c), tj. „určuje“.  
 
Blíže specifikovat spolupráci MPSV a krajů. 
Definovat pojem „základní“ potřeby. 

bude sestaven návrh garantované sítě, který 
ministerstvo zašle kraji k vyjádření 

• kraj zašle písemné vyjádření k návrhu 
(schvaluje Rada kraje) do 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení návrhu, včetně případných 
námitek 

• v případě, že kraj s návrhem souhlasí nebo 
ministerstvo plně akceptuje případné námitky 
kraje - je dohodovací řízení ukončeno  

• v případě, kdy ministerstvo s námitkami 
nesouhlasí, vyzve kraj k osobnímu jednání, 
které se uskuteční nejdéle do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení námitek  

• dohodovací řízení bude ukončeno oznámením 
této skutečnosti dopisem ministryně/ministra 
práce a sociálních věcí hejtmanům kraje do 30. 
června  

 
Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 20 

Zásadní připomínka:   
K § 3 
 
Odůvodnění: 
Krajům je v ustanovení § 95 písm. d) stanovena 
povinnost zpracovávat střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb. V ustanovení § 3 
písm. h) je uvedena definice tohoto dokumentu. 
MPSV je v ustanovení § 96 písm. b) dána 
povinnost zpracovávat národní strategii rozvoje 
sociálních služeb, definice tohoto dokumentu 
v zákoně chybí. 
 
Navrhujeme doplnit do ustanovení § 3 nové 
písm., kterým bude definována národní 
strategie rozvoje sociálních služeb obdobně, 
jako je definován střednědobý plán rozvoje 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Nelze zapracovat do zákona, požadovaný rozsah informací 
je příliš široký na uvedení do jednoho §. 
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sociálních služeb (tj. definice, období, na které 
je dokument zpracováván, obsah dokumentu, 
včetně způsobu zajištění garantované sítě 
sociálních služeb atd.). 
 
Návrh nového znění: 
Doplnit do ustanovení § 3 nové písm., kterým 
bude definována národní strategie rozvoje 
sociálních služeb. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 21 

Zásadní připomínka:   
K § 11 
V materiálu se neřeší analýza a zajišťování 
všech složek financování sociálních služeb. 
Navrhovaný princip valorizačního mechanismu 
je pouze dílčí, výhradně procesní krok.  
 
Odůvodnění: 
Usnesení Vlády ČR ze dne 17. června 2019 č. 
442 ukládá Ministryni práce a sociálních věcí 
zpracovat a vládě předložit do 31. srpna 2019 
analýzu financování sociálních služeb.  
V září 2019 byl dán do připomínkového řízení 
předmětný materiál, kde je konstatováno, že 
systém výplaty příspěvku na péči se zásadně 
podílí na financování sociálních služeb. 
Konkrétně dle str. 2 uvedeného matriálu: 
„Sociální služby získávají téměř polovinu 
finančních prostředků z rozpočtu MPSV 
(49 %). Dotace z MPSV činní 29 % z celkových 
příjmů, příspěvek na péči pak 20 % z celkových 
příjmů.“: 
 
V celém kontextu financování sociálních 
služeb je zapotřebí konstatovat, že zavedení 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Otázka financování sociálních služeb a valorizace příspěvku 
na péči spolu souvisí jen částečně, protože příspěvek na péči 
je jen jedním ze zdrojů financování sociálních služeb a cílem 
příspěvku je pomoci osobě se úhradou péče poskytovanou 
neformálním pečujícím (pečujícími) nebo sociálními 
službami a co nejdéle setrvat v domácím prostředí.  
 
Úpravy příspěvku na péči jsou v materiálu uvedeny.  
 
Oblast kontroly využívání příspěvku na péči se zlepšuje – 
viz nově stanovená výslovná povinnost příjemce podrobit se 
kontrole využití příspěvku. Skutečnost, že menší podíl osob 
využívá sociální služby (je také možné klást si otázku „proč“ 
– neatraktivita, nedostupnost apod.?), neznamená, že 
příspěvek není využit (je zneužit, využit v rozporu s jeho 
cílem a účelem).  
 
Zvýšení částek příspěvku na péči u osob v domácím 
prostředí u nejvyšších stupňů závislosti již bylo realizováno. 
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valorizačního mechanismu je nedostatečný 
návrh úpravy.  
Ministerstvo by mělo předložit revizi stanovení 
(zejména zvýšení IV. stupně PnP a dále např. 
stanovení nového „dílčího“ stupně PnP mezi I. 
a II.) příspěvku na péči, tj. návrh je 
nekomplexní.  
Je současně adekvátní zvážit zvýšení hodnot 
výše PnP (a kontroly jejího využívání) a 
následnému omezení případně i zrušení 
veřejných dotací vůči poskytovatelům 
sociálních služeb. 
 
Návrh nového znění: 
Dokončit připomínkové řízení materiálu 
uloženému Usnesením Vlády s termínem do 
31. srpna 2019 a teprve po schválení tohoto 
materiálu dokončit návrh novely zákona o 
sociálních službách. 
 
Stanovit méně diferenciované stupně výše 
příspěvku na péči – zejména se jedná o částku 
mezi I a II stupněm. 
 
Provést revizi využívání příspěvku na péči a v 
tomto kontextu předložit návrh zvyšování 
zejména ve vyšších stupních tak, aby si lidé 
mohli zaplatit sociální službu v domácím 
prostředí a návazném zásadním omezení dotací 
do sociálních služeb. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 22 

Zásadní připomínka:  
K § 32 písm. c) a dále i § 52a, § 52b  
definice nové skupiny sociálních služeb 
„služby sociální podpory“, definice nového 
druhu sociální služby „Sociální služby 

K Z Neakceptováno – ROZPOR 
Služby sociální podpory jsou sloučení služeb péče, podpora 
a poradenství, proto je nutný tento nový druh služby. Zatím 
obsahuji pouze Sociální služby poskytované osobám 
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poskytované osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým“ 
„§ 32  
Sociální služby zahrnují 
a) sociální poradenství, 
b) služby sociální péče, 
c) služby sociální podpory, 
c) d) služby sociální prevence.“ 
„§ 52a 
Služby sociální podpory napomáhají zajistit 
základní osobní potřeby dětí a rodin a další 
potřeby napomáhající osobám k překonání 
jejich nepříznivé sociální situace a osobám, 
které jsou ohroženy z důvodu své krizové 
sociální situace, životních návyků a způsobu 
života vedoucímu ke konfliktu se společností, 
sociálně znevýhodňujícího prostředí nebo 
jiného vážného důvodu, a to s cílem umožnit 
jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného 
života společnosti a začlenit je do života 
v jejich přirozeném sociálním prostředí nebo 
toto začlenění podpořit.“ 
„§ 52b 
 (1) Sociálními službami poskytovanými 
osobám v terminálním stavu jsou terénní služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních, 
v nichž se poskytuje paliativní lůžková péče, 
nebo terénní sociální služby poskytované 
poskytovateli domácí péče, jejíž součástí je 
paliativní péče. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto 
základní činnosti: …“ 
 
Odůvodnění: 

v terminálním stavu, ale není vyloučeno jejich případné 
rozšíření.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Nový druh sociální služby definovaný v ustanovení § 52b 
nepovažujeme za nadbytečný, a rozhodně se nejedná se o 
dublující se druh sociální služby.  Sociální hospic má 
zabezpečit sociální složku osob na prahu života. Považujeme 
za velmi důležité, aby osoba v terminálním stádiu měla 
saturovány všechny potřeba na základě bio-psycho- 
sociálního modelu.  
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Jedná se o nadbytečné ustanovení. Ustanovení 
§ 52a platí prakticky pro všechny druhy 
sociálních služeb a není patrné, proč ho 
předkladatel zde uvádí. 
 
Do nově definované skupiny sociálních služeb 
„služby sociální podpory“ je zařazen pouze 
jeden druh sociální služby „Sociální služby 
poskytované osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým“. Popis tohoto druhu sociální 
služby neodpovídá popisu skupiny sociálních 
služeb „služby sociální podpory“. 
 
Nový druh sociální služby definovaný 
v ustanovení § 52b je nadbytečný, jedná se o 
dublující se druh sociální služby s již 
zavedenou dobrou praxí zejména 
v reformované pečovatelské službě, osobní 
asistenci a dalších, tj. tento návrh již dubluje 
existující sociální služby a vytváří tlak na 
registraci další služby, která bude vykonávat to, 
co již služby dnes vykonávají, a vytvářet 
nepřehlednost v poskytovaných sociálních 
službách. 
 
Jedná se o nadbytečné ustanovení, 
doporučujeme rozšířit základní činnosti 
stávajících sociálních služeb (např. § 39 
asistenční  a pečovatelská služba) a nezavádět 
nový druh sociální služby.  Předkladatel se 
v návrhu novely snaží sociální služby 
obdobného zaměření slučovat, proč tato 
nesystémovost? 
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Z textu ustanovení § 52b odst. 1 „… nebo 
terénní sociální služby poskytované 
poskytovateli domácí péče …“ vyplývá, že 
služby dle ustanovení § 52b mají být 
poskytovány poskytovateli domácí péče, 
namísto uživateli (příjemci) domácí péče? 
Návrh nového znění: 
Vypustit 
Tzn. nedoplňovat do zákona v § 32 služby 
sociální podpory (ponechat stávající text) a 
zároveň nevkládat do zákona nová ustanovení § 
52a) a § 52b) a též v § 72 odst. 1 písm. n). 
 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 23 

Zásadní připomínka:   
K § 33a 
nový termín „Sociální služba komunitního 
charakteru“ 
 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva uvádí:  
„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.“ 
 
Nové ustanovení § 33a evokuje vznik nového 
druhu/formy sociální služby. Služba 
komunitního charakteru by neměla být 
registrována jako samostatný druh či forma 

K Z Vysvětleno 
Jedná se o jasné definování, které definuje co je ústavní 
služba a co už ne. Definice je stanovena bez ohledu na druh 
sociální služby. Tato definice narovnává stávající 
nepřehlednost v praxi, kdy se neustále bojuje o přesnou 
definici komunitní služby. Požadavek vložené této definice 
vyplývá i z jednání s DG regio, atd. kdy je neustále České 
republice vytýkáno, že nemá jasnou definici a pak zvláště 
pro ESIF není zřejmé, jestli se opravdu financují jenom 
služby komunitního charakteru, či ne. A v minulosti na 
základě neexistence této definici se např. pro IROP 
vyjednávala podoba této služby pro každou výzvu zvláště, 
což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o finance nemohli 
předvídat podobu navazujících výzev. Což vedlo ke 
zproblematizování čerpání financí. Proto i požadavek pro 
zákonné definování. Podoba této definice se odvíjí již od 
realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně došlo u 
klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice slouží i pro 
monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to více 
propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. 
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sociální služby. Doporučujeme doplnit, že se 
nejedná o samostatný druh sociální služby. Dle 
našeho názoru je dostačují maximálně rozšířit 
stávající ustanovení § 33, je-li potřeba zakotvit 
službu komunitního typu, není nutné dávat 
nové ustanovení § 33a, které evokuje vznik 
nového druhu/formy sociální služby. 
 
Doporučujeme též uvést konkrétní paragrafy 
zákona (dle druhu sociální služby), u kterých 
připadá v úvahu poskytování jako služby 
komunitního charakteru.  
 
Mělo by být zároveň řešeno, kolik osob bude 
v případě pobytové formy nejen v domácnosti, 
ale zároveň maximální počet lůžek na pokoji a 
v objektu – materiální standard. 
 
Návrh nového znění: 
Upřesnit, že se nejedná o nový druh sociální 
služby.  
 
Uvést konkrétní paragrafy zákona (dle druhu 
sociální služby), u kterých připadá v úvahu 
poskytování jako služby komunitního 
charakteru. 
 
Definovat, kolik osob bude v případě pobytové 
formy nejen v domácnosti, ale zároveň 
maximální počet lůžek na pokoji a v objektu – 
materiální standard.  
 
Varianta doplnění stávajícího ustanovení § 33 o 
další odstavce např. ve znění: 
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„odst. 5) Pobytové, ambulantní a terénní 
sociální služby mohou být poskytovány jako 
sociální služba komunitního charakteru, 
přičemž každá forma poskytování sociální 
služby je v obci umístěna stejně jako jiné 
prostory stejného účelu.  Sociální služba 
komunitního charakteru je zaměřena na řešení 
nepříznivé sociální situace v přirozeném 
prostředí osoby, nebo v prostředí, které se mu 
podobá. Sociální služba komunitního 
charakteru nevylučuje místně ani způsobem 
jejího poskytování osobu ze společnosti a 
podporuje ji ve využívání běžných zdrojů v 
okolí a všech jeho schopností, které dále rozvíjí. 
Jako sociální službu komunitního charakteru 
lze poskytovat sociální služby podle §, § …“ 
pozn. (vyjmenovat, kterých druhů služeb se 
týká). 
„Odst. 6) Sociální služba komunitního 
charakteru je u ambulantních služeb omezena 
počtem nejvýše 32 osob v místě a čase, přičemž 
v jedné místnosti smí být maximálně 10 osob 
současně, a u pobytové služby je omezena 
počtem nejvýše 18 osob v jednom místě, 
přičemž v jedné domácnosti může být nejvýše 
6 osob. Tento počet lze v odůvodněných 
případech navýšit v případě, že dojde k 
narození nebo osvojení dítěte nebo dětí jedné 
nebo více z těchto osob.“ 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 24 

Zásadní připomínka:  
K § 35 a dále k § 57, § 61, § 63, § 69 
nová základní činnost „zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci“ 
 
Odůvodnění: 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 Jedná se o požadavek z praxe poskytovatelů. 
Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci.  
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Sociální služby mají poskytovat odborné služby 
a není patrné, proč je takto zdůrazněna právě 
tato činnost, která svým charakterem spadá 
spíše do základního sociálního poradenství. 
Uvedená činnost může být i záležitostí místní, 
tj. může být zabezpečena obcí, (bez registrace 
k poskytování sociálních služeb).  
Není patrné, ani z důvodové zprávy jasné, proč 
se „zprostředkování potravinové a materiální 
pomoci“ zavádí, a proč právě a pouze do druhů 
sociálních služeb upravených ustanoveními § 
57, § 61, § 63, § 69. 
Odlišný název základní činnosti v ustanovení § 
61, § 63, § 69: „poskytnutí nebo 
zprostředkování potravinové a materiální 
pomoci“. 
Není nám jasné, proč se „zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci“ uvádí u 
uvedených paragrafů a není uvedeno třeba i v 
ustanovení § 59 (kontaktní centra) nebo § 65 
(sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi), které jsou též službami sociální 
prevence. 
 
Návrh nového znění: 
Vypustit 
Bude-li tato základní činnost ponechána, pak by 
mělo být zváženo, u kterých ustanovení bude 
doplněna (např. též v ustanovení § 59 
(kontaktní centra) příp. § 65 (sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi)). 

 
Rozdílné znění u §§ 61, 63, 69 bylo sjednoceno na znění 
v ust. § 57. - nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj kompetencí v 
bydlení a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v 
rámci bydlení.“. 
Financování zdravotní péče přes § 36, tedy přes odbornost 
913 je primárně určena pro služby péče, kde má daný 
rozsah opodstatnění. U azylového domu, pokud je 
zdravotní péče, tak musí být poskytována přes spolupráci s 
poskytovatelem autorské odbornosti zejména 925 či 926. 
 
Vysvětleno a Akceptováno též na vypořádávací poradě 
dne 5. 2. 2020. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 25 

Zásadní připomínka:  
K § 35 odst. 1 písm. s) 
nová základní činnost soc. služby „pastorační a 
duchovní péče“  

K Z Akceptováno  
Nově bude poskytováno v rámci základní činnosti – 
psychosociální podpora.  
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Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení zcela popírá odluku 
státu od církve a není možné ze systému 
odborných sociálních služeb (i přes potřebnost 
této péče) hradit jako základní činnost 
pastorační a duchovní péči. Jedná se o 
nekoncepční návrh. Uvedené činnosti nemají 
být předmětem sociálních služeb, ale 
církevních a jiných organizací. 
Novela zákona neřeší v dalších ustanoveních 
(např. v ustanovení § 115 a následujících) 
personální zajištění nově definované základní 
činnosti, vč. vymezení odborné způsobilosti. 
Tuto činnost může sociální služba 
zprostředkovat, a přitom ji nezajišťovat jako 
základní činnost sociální služby. 
 
Návrh nového znění: 
Vypustit písm. s) v § 35 odst. 1 i v dalších 
ustanoveních, ve kterých byla tato základní 
činnost doplněna 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 26 

Zásadní připomínka:  
K § 35   
nová základní činnost „pomoc osobám blízkým 
s vyrovnáním se s traumatem spojeným 
s umíráním a úmrtím blízké osoby“ 
 
Odůvodnění: 
Do výčtu základních činností byly přidány nové 
základní činnosti spočívající v podpoře 
pečujících osob. V definici základní činnosti 
dle ustanovení písm. o) je místo pojmu 
„pečující osoba“ použit pojem „osoba blízká“ – 
přeformulovat, sjednotit používané termíny. 

K Z Vysvětleno 
Nově bude poskytováno v rámci základní činnosti – 
psychosociální podpora. 
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Návrh nového znění: 
Doplnit znění ustanovení písm. o): „pomoc 
pečujícím osobám s vyrovnáním se 
s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 
blízké osoby“. Doplnit i u příslušných druhů 
sociálních služeb např. § 39 odst. 2. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 27 

Zásadní připomínka:  
K § 35 a k ustanovením upravujícím smlouvu o 
poskytnutí sociální služby  
 
Odůvodnění: 
Do výčtu základních činností byly přidány nové 
základní činnosti spočívající v podpoře 
pečujících osob. Není však vyřešeno, s kým 
bude v případě poskytování těchto základních 
činností uzavírána smlouva o poskytnutí 
sociální služby. Půjde o třístrannou smlouvu 
(poskytovatel, uživatel, pečující osoba), nebo 
bude s pečující osobou uzavřena samostatná 
smlouva? Budou tyto základní činnosti 
poskytovány za úhradu nákladů? 
Jakým způsobem bude realizována základní 
činnost „u pečujících osob nácvik dovedností 
pro zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci“ v případě pobytových sociálních 
služeb, pečující osoby budou za účelem 
realizace základní činnosti docházet do 
pobytové služby? 
 
Návrh nového znění: 
Vyřešit problematiku poskytování základních 
činností pečujícím osobám ve vztahu ke 
smlouvě o poskytování sociální služby. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Základní činnost „u pečujících osob nácvik dovedností pro 
zvládání péče o osoby závislé na jejich pomoci“ v případě 
pobytových sociálních služeb podle § 48 nebude. 
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Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 28 

Zásadní připomínka:  
K § 35 ve vztahu k § 39 
Navrhujeme doplnit novou základní činnost  
„pomoc při zajištění bezpečí a možnosti 
setrvání v přirozeném sociálním prostředí“  
 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení vychází z definice 
potřeby pomoci při zajištění bezpečí a možnosti 
setrvání v přirozeném sociálním prostředí. 
Skládá se zejména z: 
- dohled nad užitím léků,  
- drobné ošetřovatelské úkony 
- podpora orientace ve vykonávání 
běžných denních činností a zajištění bezpečí 
Dohled nad užitím léků - jedná se o dohled nad 
užitím léků, nikoliv o jeho podání, jedná se o 
běžnou podporu, ne o odborný ošetřovatelský 
úkon.  Dohled nad užitím léků je jedním z 
nejvíce požadovaných a v rozporu s vyhláškou 
č. 505/2006 Sb., i realizovaných úkonů 
pečovatelských služeb a to vzhledem ke 
skutečnosti, že jeho poskytnutí je nezbytnou 
podmínkou pro setrvání uživatele v domácím 
prostředí. 
Drobné ošetřovatelské úkony jsou v mnoha 
případech poskytovány jako součást osobní 
hygieny – např. bandáže dolních končetin. Tyto 
úkony jsou zajišťovány např. rodinnými 
příslušníky, jejich provedení nevyžaduje 
zdravotnické vzdělání nebo zdravotnický 
dohled. Mnohé pečovatelské služby již tyto 
úkony dle potřeb svých uživatelů poskytují, 
přičemž nemohou svou kvalitní praxi ani 
veřejně nabízet ani účtovat. Opět dochází 

K Z Akceptováno 
Nová úprava paragrafu:§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



156 
 

k tomu, že kvalitní služba hledá možnosti jak 
podporu uživatele vykázat pod úkony, které 
vyhláška obsahuje. Pro mnohé uživatele je tato 
služba nezbytná, a pokud ji pečovatelská služba 
odmítne v souladu s vyhláškou poskytnout, 
jsou nuceni odejít do rezidenční služby. 
 
Návrh nového znění: 
Navrhujeme doplnit v § 35 a dalších 
ustanoveních, např.  § 39 odst. 2: 
„pomoc při zajištění bezpečí a možnosti 
setrvání v přirozeném sociálním prostředí“ 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 29 

Zásadní připomínka:  
K § 37 odst. 3 
doplnění zaměření odborného sociálního 
poradenství o „řešení genderově podmíněného 
násilí“  
 
Odůvodnění: 
Není patrné, proč předkladatel uvádí pouze 
genderově podmíněné násilí? Proč takto 
nevyzdvihuje skrytý fenomén jako např. 
domácí násilí na seniorech či jiných skupinách? 
Problém domácího násilí se týká i dalších 
skupin osob (byť genderově podmíněné násilí 
může být nejrozšířenější), proto je vhodnější 
použití obecného termínu „domácí násilí“. 
Návrh nového znění: 
Přeformulovat na „řešení domácího násilí“. 

K Z Vysvětleno 
 
Je to požadavek z praxe s pro vazbou na mezinárodní 
dokumenty a lidská práva. Reflektujeme istanbulskou 
úmluvu. 
Násilím jako takovým se sociální poradenství již zabývá. 
Jde nám spíše o specifikaci. 
Nové znění: 
3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se 
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin 
osob v občanských poradnách, manželských a rodinných 
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů 
a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických 
zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s 
osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností, s osobami ohroženými návykovými látkami 
a nelátkovými závislostmi, práci s pečujícími osobami a 
řešení genderově podmíněného násilí obětmi genderově 
podmíněného násilí.  
 

Karlovarský 
kraj 
 

Zásadní připomínka:  
K § 37 odst. 4 

K Z Vysvětleno 
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připomínka č. 30 výčet základních činností odborného sociálního 
poradenství doplněn o „manželské a rodinné 
poradenství“  
 
Odůvodnění: 
Do výčtu základních činností odborného 
sociálního poradenství dle ustanovení § 37 odst. 
4 písm. d) byla doplněna základní činnost 
„manželské a rodinné poradenství“, tato 
základní činnost však není uvedena ve výčtu 
základních činností uvedených v ustanovení § 
35. 
 
Návrh nového znění: 
Doplnit do výčtu základních činností 
uvedených v ustanovení § 35 základní činnost 
„manželské a rodinné poradenství“. 

Podoba tohoto § se změnila, nově to není již základní 
činnost pro všechny poradny, ale bude poskytována pouze 
v manželských a rodinných poradnách. 
 
Nová podoba § 
V § 37 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
„(5) Služba poskytovaná v manželských a rodinných 
poradnách obsahuje základní činnosti uvedené v odstavci 4 
a základní činnost manželské a rodinné poradenství.“. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 31 

Zásadní připomínka:  
K § 39 
nově definovaný druh sociální služby 
„Asistenční a pečovatelská služba“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnit na konci odstavce 1 text 
„Služba se poskytuje pečujícím osobám 
v rozsahu základních činností uvedených 
v odst. 2 písm. h) a i).“. 
Analogie - viz § 44 a v § 48. 
 
Návrh nového znění: 
Doplnit v odstavce 1 text „Služba se poskytuje 
pečujícím osobám v rozsahu základních 
činností uvedených v odst. 2 písm. h) a i).“. 
„Asistenční a pečovatelská služba je terénní 
nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, 

K Z Vysvětleno 
Podoba tohoto § se změnila v souladu s ostatními 
připomínkami 
Nová úprava paragrafu:§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
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které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby, nebo osobám pečujícím. Služba se 
poskytuje bez časového omezení,  v přirozeném 
sociálním prostředí osob, vyjma působení ve 
školách, v zařízeních sociálních služeb ve 
vymezeném čase. Služba se poskytuje 
pečujícím osobám v rozsahu základních 
činností uvedených v odst. 2 písm. h) a i)“. 
Okruhem osob v tomto druhu služby nemůže 
být samostatně jen osoba pečující. 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 32 

Zásadní připomínka:  
K § 39  
nově definovaný druh sociální služby 
„Asistenční a pečovatelská služba“ – rozšířit 
okruh osob, kterým může být služba 
poskytována  
 
Odůvodnění: 
Stávající úprava a návrh změn reflektuje pouze 
cílové osoby se zdravotním postižením. 
Navrhujeme jasné rozšíření i o další cílové 
skupiny. Pečovatelská / asistenční služba je 
službou, která v případě vhodného nastavení, a 
to včetně zákonného zakotvení, umožňuje řešit 
a působit preventivně v řadě situací, do kterých 
se v souvislosti se zhoršením zdravotního stavu 
lidé dostávají. Z tohoto důvodu považujeme za 
vhodné zařazení do cílové skupiny 
pečovatelské/ asistenční služby i osoby, u 
kterých dochází k dočasné ztrátě či snížení 
soběstačnosti v důsledku akutního zhoršení 
zdravotního stavu, např. osoby po operačním 

K Z Vysvětleno 
 Podoba tohoto § se změnila v souladu s ostatními 
připomínkami  
Nová úprava paragrafu:§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
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zákroku, po úraze, kdy není možné podporu 
osoby zajistit pomocí přirozených zdrojů, tzn. 
rodiny, přátel atd. a běžných veřejných služeb. 
 
Návrh nového znění: 
Doplnit, že služba je poskytována i osobám, u 
nichž dochází k dočasné (přechodné) ztrátě či 
snížení soběstačnosti v důsledku akutního 
zhoršení zdravotního stavu.  
 
„Asistenční a pečovatelská služba je terénní 
nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění, nebo 
zdravotního postižení nebo osobám, u kterých 
došlo k dočasnému zhoršení zdravotního stavu, 
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby, nebo osobám 
pečujícím. Služba se poskytuje bez časového 
omezení, v přirozeném sociálním prostředí 
osob, vyjma působení ve školách, v zařízeních 
sociálních služeb ve vymezeném čase. Služba 
se poskytuje pečujícím osobám v rozsahu 
základních činností uvedených v odst. 2 písm. 
h) a i)“. Okruhem osob v tomto druhu služby 
Okruhem osob v tomto druhu služby nemůže 
být samostatně jen osoba pečující.“ 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 33 

Zásadní připomínka:  
K § 44 a § 48 
§ 44 písm. i) 
„Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto 
základní činnosti:  
 … 

K Z Neakceptováno - Rozpor  
V § 48 již tyto  základní činnosti neobsahuje 
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i) u pečujících osob nácvik dovedností pro 
zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci.“ 
 
§ 48 písm. j) 
 
„Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto 
základní činnosti: 
…. 
j) u pečujících osob nácvik dovedností 
pro zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci, „ 
  
Odůvodnění: 
Z navržených změn zákona není patrné, jakým 
způsobem bude u těchto dvou druhů 
pobytových služeb zajišťována základní 
činnost „u pečujících osob nácvik dovedností 
pro zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci“ – budou pečující osoby též ubytovány 
v zařízení sociálních služeb (služba bude 
poskytována též pobytovou formou?) nebo jak 
bude nácvik probíhat a bude stejná smlouva o 
poskytnutí sociální služby jako pro osoby, které 
jsou klienty domova?  Ustanovení zákona 
nepřipouští poskytování základních činností 
ambulantní nebo terénní formou. Jak bude 
koncipována smlouva o poskytnutí sociální 
služby ve vztahu k těmto základním činnostem 
dvoustranný právní akt mezi poskytovatelem a 
pečující osobou nebo třístranný právní akt 
(poskytovatel x pečující osoba x uživatel 
služby)? 
 
Návrh nového znění: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



161 
 

Navrhujeme příslušná ustanovení zákona 
v tomto smyslu doplnit/ zpřesnit. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 34 

Zásadní připomínka:  
K § 44 odst. 1 
nová úprava formy poskytování odlehčovacích 
služeb 
 
Odůvodnění: 
Dle navržené úpravy lze odlehčovací služby 
poskytovat pouze v pobytové formě. Tato 
změna není v souladu s principem subsidiarity 
obsaženým v ustanovení § 2 odst. 2, kdy 
přednostně mají být vždy poskytovány sociální 
služby v terénní nebo ambulantní formě. 
Navrhujeme doplnit na konci odstavce 1 text 
„Okruhem osob v tomto druhu služby nemůže 
být samostatně jen osoba pečující.“. Analogie 
viz § 44 a § 48 
 
Návrh nového znění: 
Ponechat možnost poskytovat odlehčovací 
služby i v terénní a ambulantní formě. 
Doplnit na konci odstavce 1 text:  „… Okruhem 
osob v tomto druhu služby nemůže být 
samostatně jen osoba pečující.“. 

K Z  
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Pečující osoba nemůže být samostatnou cílovou skupinou, 
tzn., že by služba pracovala jen s pečujícími osobami., ve 
smyslu, že by její klienti byli pouze pečující osoby. Došlo 
by k odtržení od praxe. Služba musí poskytovat i péči i 
nácvik. 
Jinak platí, že pečující si tam dojde něco nacvičit, ale 
osoba, o kterou pečuje, nemusí kvůli tomu pobývat v té 
službě, aby si to nacvičoval na ní. Ta je v klidu ve svém 
přirozeném prostředí.  

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 35 

Zásadní připomínka:  
K § 48  
nová úprava sociální služby „Domovy sociální 
péče“ 
  
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnit do odstavce 1 text 
„Okruhem osob v tomto druhu služby nemůže 
být samostatně jen osoba pečující.“. 
 

K Z   
Akceptováno 
V § 48 byl nácvik vypuštěn. Tím ostatní připomínky 
pozbývají významu. 
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U domovů sociální péče dochází v ustanovení 
zákona ke kumulaci odlišných cílových skupin, 
které vyžadují odlišný přístup a péči, 
předpokládáme tedy, že si poskytovatel vybere 
v případě nově koncipované sociální služby 
domovy sociální péče okruh osob cílové 
skupiny při podání žádosti o registraci a nebude 
povinen poskytovat sociální službu 
automaticky plošně všem okruhům osob 
cílových skupin. 
 
V ustanovení je nově upravena možnost 
zřizovat krizová lůžka. Doporučujeme upřesnit, 
že krizová lůžka jsou určena pouze pro osoby 
cílové skupiny daného domova.  
 
Z nové právní úpravy byla vypuštěna možnost 
vykonávat v domově ústavní výchovu, 
výchovná opatření, předběžná opatření, z 
ustanovení § 74 odst. 2 (úhrady) a § 91 odst. 1 
(smlouva) však lze dovodit, že výkon ústavní 
výchovy, výchovných opatření či předběžných 
opatření je v domovech i nadále možný. 
 
Návrh nového znění: 
Doplnit do odstavce 1 text: „… Okruhem osob 
v tomto druhu služby nemůže být samostatně 
jen osoba pečující.“. 
Upřesnit okruh osob, kterým mohou být 
poskytována krizová lůžka (tj. že se musí jednat 
o osoby z cílové skupiny, které daný domov 
poskytuje službu dle registrace). 
Doplnit v ustanovení § 48 odstavec k výkonu 
ústavní výchovy, výchovného opatření nebo 
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předběžného opatření – není patrné, proč bylo 
vypuštěno. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 36 

Zásadní připomínka:  
K § 57  
doplnění definice cílové skupiny sociální 
služby Azylové domy o “osoby v nepříznivé 
životní situaci, které jsou bez domova a zároveň 
mají lékařem indikován klid na lůžku a potřebu 
zdravotní péče z důvodu doléčení a osobám s 
látkovou či nelátkovou závislostí“ 
  
Odůvodnění: 
Problematika cílové skupiny, která má 
indikován klid na lůžku  a potřebu zdravotní 
péče z důvodu doléčení, by měla být řešena 
službami sociální péče (domovy sociální péče 
nebo sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové péče) nebo 
v odůvodněných případech službami sociální 
péče – § 48 (domovy) nebo § 52 zákona. 
K uvedenému ustanovení je zapotřebí znát 
odůvodnění návrhu (z důvodové zprávy není 
zřejmý záměr předkladatele) a je nutné 
definovat a interpretovat pojmy „klid na lůžku“ 
a „doléčení“, aby bylo zřejmé, jaké osoby 
mohou být do azylového domu přijaty. 
Protože předkládaný návrh na změnu zákona 
neupravuje v souvislosti se změnou ustanovení 
§ 57 odst. 1 stávající ustanovení § 36 zákona – 
ustanovení nebylo v tomto smyslu doplněno, 
proto se zřejmě nepředpokládá pro tuto cílovou 
skupinu (okruh osob) zajišťovat 
ošetřovatelskou a rehabilitační péči 
v azylových domech. 

K Z  
Neakceptováno – ROZPOR 
 
 
Nově došlo k úpravě tohoto § 57. 
Jedná se o požadavek z praxe poskytovatelů. 
Financování zdravotní péče přes § 36, tedy přes odbornost 
913 je primárně určena pro služby péče, kde má daný 
rozsah opodstatnění. U azylového domu, pokud je 
zdravotní péče, tak musí být poskytována přes spolupráci s 
poskytovatelem autorské odbornosti zejména 925 či 926. 
Personální a materiální technické standardy jsou 
navrhovány a novelizovány v souvislosti s rozšířením 
stávajících AD pro osoby k doléčení a AD pro osoby 
s látkovou či nelátkovou závislostí. 
 
Vysvětleno a Akceptováno též na vypořádácí poradě dne 
5. 2. 2020. 
Nová úprava § 57 
Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
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Nejsou stanoveny v souvislosti s uvedenou 
změnou ani podmínky pro přijetí osoby do 
azylového domu např. vyjádření ošetřujícího 
lékaře ke zdravotnímu stavu a předpokládaná 
doba doléčování osoby a následně vyjádření 
lékaře, že již je doléčení ukončeno? Jak bude 
zajištěna a hrazena zdravotní péče – odbornými 
zaměstnanci (ustanovení § 36 s tímto 
nepočítá)? 
 
Doplnění cílové skupiny osoby s látkovou či 
nelátkovou závislostí – v případě osoby, která 
bude uživatelem služby a v danou chvíli bude 
pod vlivem návykové látky, je nutno řešit 
zajištění bezpečnosti jiných uživatelů nebo 
zaměstnanců azylového domu. Tj., je-li osoba 
uživatelem služby, bude mít tato osoba, která je 
v té chvíli pod vlivem návykové látky, možnost 
setrvávat v azylovém domě? 
U azylových domů (a též u domovů sociální 
péče) dochází v ustanovení zákona ke kumulaci 
odlišných cílových skupin, které vyžadují 
odlišný přístup a péči, předpokládáme tedy, že 
si poskytovatel vybere v případě nově 
koncipované sociální služby azylové domy 
okruh osob cílové skupiny při podání žádosti o 
registraci a nebude povinen poskytovat sociální 
službu automaticky plošně všem okruhům osob 
cílových skupin, tj. např. osobám bez přístřeší 
(např. rodiče s dětmi) nebo osobám k doléčení 
a současně ve stejném zařízení osobám 
s látkovou či nelátkovou závislostí. V zákoně 
by mělo být jasně definováno, jaké kombinace 
cílových skupin v jedné budově (místě 
poskytování) lze připustit, aby měl registrující 

(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 
 
+ odst. 2 se přečísluje na odst. 5 a jeho znění se nemění. 
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orgán oporu v zákoně a mohl případně zastavit 
řízení o žádosti. 
Nová koncepce klade rovněž nároky např. na 
bezbariérovost objektů, vyčlenění prostor 
k doléčování, oddělení prostor pro uživatele 
různých cílových skupin (zajištění klidu a 
bezpečnosti uživatelů jednotlivých cílových 
skupin – např. AD pro matky s dětmi a k tomu 
osoby s látkovou či nelátkovou závislostí). 
Nutno více konkretizovat a pilotovat. 
Pokud ustanovení zůstane v navržené podobě, 
je nezbytné ještě před účinností novely toto 
předkladatelem návrhu konkretizovat, 
připravit/upravit prováděcí právní předpisy, 
ve kterých bude řešeno, jakým způsobem bude 
s těmito odlišnými cílovými skupinami 
pracováno, jaký má být materiálně technický a 
personální standard (např. ve vztahu 
k uživatelům vyžadujícím klid na lůžku a 
z důvodu doléčení), jaké další požadavky musí 
poskytovatel s ohledem na okruh osob, které 
budou klienty sociální služby, splnit. 
Termín „osoby v nepříznivé životní situaci“ 
nahradit termínem „osoby v nepříznivé sociální 
situaci“. 
 
Návrh nového znění: 
Přeformulovat, definovat termíny, více 
konkretizovat 
 
Doplnit text důvodové zprávy, aktuálně nebylo 
možno z Důvodové zprávy zjistit záměr 
předkladatele a bližší vysvětlení. 
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Zároveň by mělo být ustanovení zákona 
doplněno v souvislosti s novými cílovými 
(osoby bez domova, které mají lékařem 
indikován klid na lůžku a potřebu zdravotní 
péče z důvodu doléčení), ohledně zajištění 
zdravotní péče, nebo dále ohledně materiálně 
technických podmínek (např. minimálně 
odkazem na prováděcí předpis), který bude toto 
upravovat. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 37 

Zásadní připomínka:  
K § 72 odst. 1 písm. n)  
do výčtu sociálních služeb poskytovaných bez 
úhrady nákladů jsou doplněny sociální služby 
poskytované osobám v terminálním stavu   a 
osobám blízkým (§ 52b)  
  
Odůvodnění: 
Sociální služby poskytované osobám 
v terminálním stavu a osobám blízkým jsou 
zařazeny mezi sociální služby poskytované bez 
úhrady nákladů. Současně se však v § 52b je 
navrženo obdobné spektrum základních 
činností jako v případě asistenční a 
pečovatelské služby, která je poskytována za 
úhradu. 
V návaznosti na připomínku výše (návrh na 
vypuštění ustanovení   § 52b), se navrhuje 
vypustit i ustanovení § 72 odst. 1 písm. n). 
Uvedené prohlubuje nekoncepčnost zvyšování 
počtu druhů návrhem nového ustanovení § 52b. 
 
Návrh nového znění: 
Vypustit. 

K Z Akceptováno 
V  §72 odst. 1 bylo písm. n) 

Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka:  
K § 72 odst. 2 

K Z Vysvětleno 
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připomínka č. 38 

koeficienty režijních nákladů pro sociální 
služby poskytované bez úhrady  
 
Odůvodnění: 
Není vůbec zřejmé, proč bylo toto ustanovení 
do nové právní úpravy zahrnuto. Proč jsou 
stanoveny tyto koeficienty? Má souvislost 
s poskytováním dotací na zajištění sociálních 
služeb? Jakým způsobem byly koeficienty 
stanoveny? 
 
Návrh nového znění: 
Vysvětlit. 

Odstavec 2 byl vypuštěn, nově je upraveno v oddílu 
financování. 
 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 39 

Zásadní připomínka:  
K § 74 odst. 2 
„Je-li dítě umístěno do domova pro osoby se 
zdravotním postižením sociální péče (§ 48) na 
základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní 
výchovy, výchovného opatření nebo 
předběžného opatření, stanoví úhradu za stravu 
a za péči rozhodnutím obecní úřad obce 
s rozšířenou působností příslušný podle místa 
trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte. 
Rodiče se na hrazení úhrady podílejí rovným 
dílem, není-li dále stanoveno jinak. Úhrada se 
na žádost osoby, která je podle odstavce 1 
povinna hradit úhradu, popřípadě z podnětu 
zařízení sociálních služeb uvedeného v odstavci 
1, nestanoví, jestliže doloží, že tato osoba nebo 
osoba s ní společně posuzovaná je příjemcem 
dávek podle zákona o pomoci v hmotné 
nouzi28a). Úhrada se na žádost osoby, která je 
podle odstavce 1 povinna hradit úhradu, 
popřípadě z podnětu zařízení sociálních služeb 
uvedeného v odstavci 1, rovněž nestanoví nebo 

K Z Akceptováno 
Nová úprava: 
V § 74 odst. 2 větě první se slova „pro osoby se zdravotním 
postižením“ nahrazují slovy „sociální péče (§ 48)“, ve 
větách třetí a čtvrté se za slovo „Úhrada“ vkládají slova „za 
stravu“ a za slovo „úhradu“ se vkládají slova „za stravu“ a 
ve větě čtvrté se za slovo „úhrady“ vkládají slova „za 
stravu“. 
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se sníží, jestliže tato osoba doloží, že po 
zaplacení úhrady by její příjem nebo její příjem 
a příjem osob s ní společně posuzovaných 
poklesl pod součet částky životního minima 
podle zákona o životním a existenčním 
minimu27) a částky normativních nákladů na 
bydlení podle zvláštního právního předpisu 
28b).“ 
  
Odůvodnění: 
Navrhujeme zpřesnit terminologicky 
ustanovení § 74 odst. 2 a ve větě druhé až čtvrté 
nahradit slova „úhrady/úhrada/úhradu“ slovy 
„úhrady za stravu/úhrada za stravu/úhradu za 
stravu“ 
 
Jedná se o snížení nebo nestanovení úhrady za 
stravu, neboť úhrada za péči je stanovena 
v závislosti na přiznání příspěvku na péči a ve 
výši příspěvku na péči. 
Návrh nového znění: 
§ 74 odst. 2 
„Je-li dítě umístěno do domova pro osoby se 
zdravotním postižením sociální péče (§ 48) na 
základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní 
výchovy, výchovného opatření nebo 
předběžného opatření, stanoví úhradu za stravu 
a za péči rozhodnutím obecní úřad obce 
s rozšířenou působností příslušný podle místa 
trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte. 
Rodiče se na hrazení úhrady podílejí rovným 
dílem, není-li dále stanoveno jinak. Úhrada za 
stravu se na žádost osoby, která je podle 
odstavce 1 povinna hradit úhradu za stravu, 
popřípadě z podnětu zařízení sociálních služeb 
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uvedeného v odstavci 1, nestanoví, jestliže 
doloží, že tato osoba nebo osoba s ní společně 
posuzovaná je příjemcem dávek podle zákona o 
pomoci v hmotné nouzi28a). Úhrada za stravu 
se na žádost osoby, která je podle odstavce 1 
povinna hradit úhradu za stravu, popřípadě z 
podnětu zařízení sociálních služeb uvedeného v 
odstavci 1, rovněž nestanoví nebo se sníží, 
jestliže tato osoba doloží, že po zaplacení 
úhrady za stravu by její příjem nebo její příjem 
a příjem osob s ní společně posuzovaných 
poklesl pod součet částky životního minima 
podle zákona o životním a existenčním 
minimu27) a částky normativních nákladů na 
bydlení podle zvláštního právního předpisu 
28b).“ 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 40 

Zásadní připomínka:  
K § 75 odst. 1 písm. e) 
Úhrada za poskytování odlehčovacích služeb - 
jsou zařazeny do výčtu ambulantních a 
terénních sociálních služeb poskytovaných za 
úhradu 
  
Odůvodnění: 
Úhrada za odlehčovací služby je řešena 
v ustanovení § 73 odst. 1 písm. a) (pobytová 
forma) i v ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) 
(ambulantní, terénní forma). Dle návrhu novely 
jsou odlehčovací služby poskytovány již jen 
pobytovou formou. Chybné číslování v rámci 
odstavce, dvakrát uvedeno písm. c), chybí písm. 
e). 
 
Návrh nového znění: 

K Z Akceptováno 
Nově upraveno pouze v § 75 
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Vypustit text v ustanovení § 75 odst. 1 písm. e), 
v případě neakceptování připomínky výše (tzn. 
při neakceptaci připomínky zachovat i 
ambulantní a terénní formu odlehčovacích 
služeb). 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 41 

Zásadní připomínka:  
K § 75 odst. 2 písm. b) 
rozšíření výčtu situací, kdy se asistenční a 
pečovatelská služba poskytuje bez úhrady 
  
Odůvodnění: 
Nově je asistenční a pečovatelská služba 
poskytována bez úhrady rodinám, ve kterých 
žijí minimálně 3 děti narozené v rozmezí 3 let, 
přičemž se dvě z těchto dětí narodily současně, 
a to do 4 let věku těchto dětí. 
Upřesnit, zda se limit „do 4 let věku těchto dětí“ 
vztahuje na nejmladší či na nejstarší z dětí. 
 
Návrh nového znění: 
Upřesnit, zda se limit „do 4 let věku těchto dětí“ 
vztahuje na nejmladší či na nejstarší z dětí. 

K Z  
Vysvětleno 
Vztahuje se na nejstarší z nich. Jedná se legislativně 
technickou připomínku 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 42 

Zásadní připomínka:  
K § 75 odst. 2 písm. f)  
 
Odůvodnění: 
Nová úprava: asistenční a pečovatelská služba 
je poskytována bez úhrady pozůstalým 
manželům (manželkám) partnerům 
(partnerkám) po osobách uvedených 
v písmenech b) až d) starším 70 let. 
Definovat pojem „partner, partnerka“. 
 
Návrh nového znění: 
Definovat pojem „partner, partnerka“. 

K Z Vysvětleno 
Je definováno podle zákona o registrovaném partnerství, na 
který zákon odkazuje. 
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Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 43 

Zásadní připomínka:  
K § 78 odst. 2 
Změna příslušnosti oránu rozhodujícího o 
registraci  
 
Odůvodnění: 
Navrhuje se doplnit text ustanovení odst. 2 pro 
řešení případů, kdy má poskytovatel sociální 
služby registrovány dvě formy poskytování 
sociální služby (terénní a ambulantní – pod 
jedním identifikátorem), např. odborné sociální 
poradenství, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi. V případě, že by se jednalo o 
poskytovatele sociální služby, poskytované 
ambulantní i terénní formou, se sídlem 
poskytovatele v jednom kraji, ale místem 
poskytování (místní působností služby) terénní 
i ambulantní formy v jiném kraji, pak by dle 
navrženého textu měl o ambulantní formě 
rozhodnout jiný registrující orgán než o terénní 
formě. Navrhujeme upravit ustanovení tak, aby 
byl v těchto případech (při souběhu 
poskytování ambulantní a terénní formy) pouze 
jeden registrující orgán a to dle místa 
poskytování sociální služby poskytované 
v ambulantní formě. 
 
Návrh nového znění: 
Doplnit ustanovení o příslušnosti registrujícího 
orgánu ve smyslu poskytování více forem 
jednoho druhu sociální služby. 

K Z  
 
Vysvětleno 
Na základě vypořádací porady k připomínkám k novele 
zákona o sociálních službách bylo dohodnuto, že u 
pobytové formy poskytování sociální služby je 
registrujícím orgánem vždy krajský úřad dle místa 
poskytování služby, u ambulantní a terénních forem 
poskytování sociálních služeb je to krajský úřad dle sídla 
organizace. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 44 

Zásadní připomínka:  
K § 79 a návazně § 88, § 91 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
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§ 79 navrhuje, že „Podmínkou registrace je 
„vymezení nepříznivé sociální situace, jejichž 
výčet stanoví prováděcí právní předpis, a okruh 
osob, pro které je sociální služba určena, 
popřípadě jejich věková hranice a druh 
zdravotního postižení…“ 
 
§ 88 navrhuje:  „Poskytovatel sociálních služeb 
je povinen: 
           a)„poskytovat sociální služby způsobem 
odpovídajícím nepříznivé sociální situaci 
vymezené v rozhodnutí o registraci a ve lhůtě 
stanovené standardy kvality poskytování 
sociálních služeb tento způsob poskytování 
sociální služby vyhodnocovat, 
…. 
 d) společně s osobou, které poskytuje 
sociální službu s ohledem na nepříznivou 
sociální situaci, kterou s osobou řeší, plánovat a 
hodnotit průběh poskytování sociální služby 
podle sjednaných cílů spolupráce a uzavřené 
smlouvy o poskytnutí sociální služby a vést 
písemné individuální záznamy o průběhu a 
hodnocení poskytování sociální služby této 
osobě; plnění této povinnosti koordinuje 
zejména sociální pracovník,…“ 
 
§ 91 navrhuje: „Poskytovatel sociálních služeb 
může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování 
sociálních služeb pouze, pokud neposkytuje 
sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s 
ohledem na vymezení nepříznivé sociální 
situace a okruhu osob, pro které je sociální 
služba určena, v registru poskytovatelů 
sociálních služeb,…“ 

Definice NSS slouží především k bližší specifikaci okruhu 
osob, kterým je služba poskytována. S novou úpravou se 
bude rovněž více pracovat s popisem realizace, kde bude 
mít poskytovatel možnost blíže definovat, komu je služba 
určena. 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.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



173 
 

  
Odůvodnění: 
V kontextu výše uvedených návrhů nových 
ustanovení, kdy předkladatel odkazuje na 
prováděcí předpis (viz návrh § 79), a kdy 
návazně poskytovatel sociální služby musí 
poskytovat službu pouze osobám v těchto 
situacích a vyhodnocovat pouze tyto situace, je 
dán předpoklad pro tyto skutečnosti: 
- § 2 odst. 2 uvádí že „Pomoc musí vycházet z 
individuálně určených potřeb osob“ – druhy 
nepříznivých situací jsou definovány obecně, 
jak je provázáno s cílovými skupinami – např. 
u rané péče nebo nově navrhovaného 
ustanovení § 52b zákona – jedná se o 
nepříznivou sociální situaci „Rizika sociálního 
vyloučení z důvodu péče o osobu závislou na 
péči jiné fyzické osoby, nebo Rizika spojená se 
sníženou soběstačností a následným sociálním 
vyloučením“.  
- Kraje již nemohou požadovat okruhy 
nepříznivých sociálních situací na základě 
zjištěných potřeb, které služby musí umět řešit, 
neboť MPSV definuje podmínky a požadavky 
na služby (jak se dalo předpokládat)obecně a 
stejné pro všechny. V praxi mohou nastat 
nepříznivé situace, kterým nebudou zcela 
odpovídat obecně definované nepříznivé 
situace nezacílené na problémy konkrétních 
lokalit a oblastí. 
- Definice nepříznivých sociálních situací 
ovlivňuje rozsah a dostupnost pomoci 
prostřednictvím sociální služby. Jestliže 
sociální služba nebude mít danou nepříznivou 
sociální situaci registrovánu, nemůže 
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poskytovat v této oblasti pomoc, proto budou 
sociální služby registrovat více nepříznivých 
sociálních situací, neboť to má vliv též na 
určení cílové skupiny – uživatel sociální služby 
se musí nacházet v nepříznivé sociální situaci a 
zároveň mu může být poskytována sociální 
služba, jen je-li cílovou skupinou dle vydané 
registrace – provést kontrolu vymezení 
nepříznivé sociální situace vůči definovaným 
cílovým skupinám u konkrétního druhu sociální 
služby – problém může nastat u některých 
sociálních služeb. 
Považujeme tento koncept za riziko zajištění 
dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, 
a proto požadujeme redefinici tohoto 
ustanovení nebo širokou pilotáž na krajském 
vzorku služeb v kontextu zajištění dostupnosti 
služeb.  
Zákon stanoví rozdělení služeb na služby 
sociální péče, sociální prevence a sociální 
poradenství a tím je již určeno první základní 
vymezení, jaké nepříznivé sociální situace 
může služba řešit. Navržená koncepce 
nepříznivé sociální situace ztíží proces 
registrace sociálních služeb poskytovatelům 
sociálních služeb i registrujícímu orgánu, není 
známa konečná definice nepříznivých 
sociálních situací, na které se zákon bude 
odkazovat - stanoví je prováděcí předpis, jehož 
znění nebylo k připomínkování zákona 
předloženo. Reálně hrozí, že některé druhy 
sociálních služeb budou mít problém vybrat pro 
okruh osob, kterému poskytují sociální služby, 
odpovídající nepříznivou sociální situaci (např. 
raná péče, sociálně terapeutické dílny, nový § 
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52b – jedná se o služby determinované 
nepříznivým zdravotním stavem, ale jsou 
zařazeny mezi služby sociální prevence).  
Pokud nebude provedena předchozí 
navrhovaná pilotáž a nedojde k projednání 
navrhovaných nepříznivých sociálních situací 
s poskytovateli sociálních služeb, pak zavedení 
institutu nepříznivé sociální situace může mít 
negativní dopad na dostupnost sociálních 
služeb v kraji.   
 
Návrh nového znění: 
Před ukotvením v zákoně a zavedením do praxe 
navrhujeme realizovat předchozí pilotáž a 
projednání navrhovaných nepříznivých 
sociálních situací s poskytovateli sociálních 
služeb, aby zavedení institutu nepříznivé 
sociální situace neznamenalo v konečném 
důsledku negativní dopad na dostupnost 
sociálních služeb v kraji.   

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 45 

Zásadní připomínka:  
K § 79 odst. 1 písm. d) a § 79 odst. 5 písm. f) 
 
§ 79 odst. 1 písm. d) 
„Podmínkou registrace je 
d) zajištění hygienických podmínek orgánem 
ochrany veřejného zdraví, jsou-li so ciální 
služby poskytovány v zařízení sociálních 
služeb,“ 
§ 79 odst. 5 písm. f) 
 
„Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a 
připojené doklady: 

K Z Akceptováno  
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) doplněno „rozhodnutí o 
schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c ) vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví“ 
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f) rozhodnutí o schválení provozního řádu 
zařízení sociálních služeb vydané orgánem 
ochrany veřejného zdraví,“  
  
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnit text ustanovení § 79 odst. 
1 písm. d) a § 79 odst. 5 písm. f) o uvedení 
konkrétních zařízení sociálních služeb – např.       
„§ 34 písm. c)“ – dosud bylo vyžadováno 
předložení rozhodnutí             o schválení 
provozního řádu u tří druhů domovů a 
týdenních stacionářů (§ 34 odst. 1 písm. c) až 
f)), po novele při sloučení těchto služeb do 
domovů sociální péče (§ 48), se tedy bude 
jednat jen o § 34 odst. 1 písm. c). 
Novelizované ustanovení § 79 odst. 1 písm. d) 
ani § 79 odst. 5 písm. f) však nekonkretizuje, o 
která zařízení sociálních služeb se jedná, bude 
tedy po novele nutno dokládat KHS schválený 
provozní řád pro všechna zařízení sociálních 
služeb, uvedená v § 34 odst. 1 písm. a) – s), tzn. 
doložení schválení hygienických podmínek 
všech 19 zařízení sociálních služeb uvedených 
v § 34?   
Proto navrhujeme provést doplnění textu 
ustanovení. 
Současně je relevantní se předkladatele ptát, 
zdali budou tomuto návrhu přizpůsobeny (tedy 
pro všechna zařízení sociálních služeb uvedená 
v § 34) i příslušné zdravotnické předpisy a KHS 
budou vydávat rozhodnutí o schválení 
provozního řádu na všechna zařízení sociálních 
služeb (celkem 19 zařízení sociálních služeb), 
aby se zajistila vzájemná provázanost a byly 
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vytvořeny adekvátní podmínky pro činnost 
orgánu rozhodujícího o registraci.    
 
Návrh nového znění: 
§ 79 odst. 1 písm. d) 
„Podmínkou registrace je 
d) zajištění hygienických podmínek orgánem 
ochrany veřejného zdraví, jsou-li sociální 
služby poskytovány v zařízení sociálních 
služeb dle § 34 odst. 1 písm. c),“ 
§ 79 odst. 5 písm. f) 
 
„Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a 
připojené doklady: 
f) rozhodnutí o schválení provozního řádu 
zařízení sociálních služeb, uvedeného v § 34 
odst. 1 písm. c), vydané orgánem ochrany 
veřejného zdraví,“  

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 46 

Zásadní připomínka: 
K § 79 odst. 1 a odst. 5 písm. e)  a navazující 
ustanovení § 110, § 115 a § 116 
 
„Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a 
připojené doklady: 
… 
e) čestné prohlášení o odborné způsobilosti 
fyzických osob uvedených v odstavci 1 písm. b) 
a o bezúhonnosti fyzických osob nebo 
právnické osoby uvedených v odstavci 1 
písm. c),“ 
  
Odůvodnění: 
V současné době provádí kontrolu zaslaných 
dokladů o dosaženém vzdělání registrující 
orgán a upozorňuje a požaduje odstranění 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vzhledem k tomu, že je možné si doklady vyžádat jak při 
samotné registraci (pokud to krajský úřad vyhodnotí za 
důvodné) či při kontrole plnění podmínek k registraci, bude 
i nadále možné tuto skutečnost kontrolovat.     
 
Dále bude §82a doplněn o následující text:  
Odst. 1: Registrující orgán kontroluje plnění podmínek 
stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních 
služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci, a doklady 
osob uvedených v § 79 odst. 1 písm. b) a c) prokazující 
jejich bezúhonnost a odbornou způsobilost. 
A nově přidán odst. 3: Pro účely doložení bezúhonnosti při 
kontrole registračních podmínek si registrující orgán 
vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného 
právního předpisu. Žádost o vydání výpisu z evidence 
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zjištěných nedostatků. Poskytovatelé jsou 
opakovaně registrujícím orgánem 
upozorňováni na nedostatky při dokládání 
odborné způsobilosti, přesto se stále opakují 
stejné chyby. 
I přes opakovaně písemně registrujícím 
orgánem zasílané informace poskytovatelům 
ohledně regulovaného povolání sociálního 
pracovníka, pracovníka v sociálních službách a 
zdravotnických pracovníků, kteří získali 
vzdělání v cizině…, poskytovatelé opakovaně 
nedokládají rozhodnutí MPSV nebo 
Ministerstva zdravotnictví o uznání 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
nebo povolání sociálního pracovníka, příp. 
pracovníka v sociálních službách.   
V praxi se opakovaně setkáváme s chybně 
posouzeným dokončeným základním 
vzděláním, popřípadě jsou dokládána jen různá 
potvrzení či katalogové listy nikoli vysvědčení, 
anebo je na předloženém vysvědčení 
z posledního ročníku základní školy v druhém 
pololetí uvedeno hodnocení neprospěl. 
Posouzení splnění základního vzdělání nebo 
úspěšně dokončeného vyššího stupně vzdělání 
v určitém oboru je v některých případech 
problematické i pro registrující orgán, který se 
v těchto případech obrací na odbor školství 
krajského úřadu o konzultaci. Někdy uvedené 
posouzení řeší odbor školství krajského úřadu i 
s ministerstvem školství. Při získání středního 
vzdělání jsou dokládány výuční listy bez 
vysvědčení o vykonání závěrečné zkoušky – tj. 
běžně nejsou dokládány kompletní doklady.  

Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se 
předávají v elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



179 
 

Po novele, která mění stávající podmínky a 
zároveň klade vyšší nároky na posouzení 
splnění podmínek bezúhonnosti a odborné 
způsobilosti sociálních pracovníků i pracovníků 
v sociálních službách, bude povinností 
zaměstnavatele, aby sám posoudil, zda jsou 
zaměstnanci bezúhonní a odborně způsobilí a 
registrujícímu orgánu předloží pouze čestné 
prohlášení. 
Po novele bude registrující orgán kontrolovat 
doložené doklady bezúhonnosti a odborné 
způsobilosti pouze v rámci kontroly plnění 
registračních podmínek. Při zjištění nedostatků 
bude požadovat nápravu zjištěných nedostatků 
a v odůvodněných případech rušit registraci. U 
některých poskytovatelů může dojít k tomu, že 
budou zjištěny nedostatky u více zaměstnanců, 
z celkového počtu to může činit i např. 1/3 
zaměstnanců (dle velikosti sociální služby). 
V těchto hraničních případech pak 
poskytovatel, přestane plnit podmínky 
registrace (personální standard) a bude nutno 
zahájit řízení o zrušení registrace.  
Celkově předpokládáme, že navrhované změny 
budou mít negativní dopad na poskytovatele 
(při chybném posouzení a zjištění nedostatků 
při kontrole  - okamžité propuštění 
zaměstnanců, kteří neplní odbornou 
způsobilost, příp. bezúhonnost, tito 
zaměstnanci pak mohou tuto situaci řešit soudní 
cestou podáním žalob, k čemuž v současné 
době běžně nedochází, neboť po upozornění 
registrujícím orgánem zaměstnavatel 
zaměstnance v rámci tříměsíční zkušební doby 
propustí. 
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Navrhované změny budou mít též negativní 
vliv na kvalitu poskytovaných sociálních služeb 
v případě poskytovatelů sociálních služeb, kteří 
nebudou schopni řádně posoudit bezúhonnost a 
odbornou způsobilost svých pracovníků a ve 
službě budou takto péči o klienty zajišťovat 
z pohledu zákona nekompetentní osoby. Při 
zrušení registrace pak bude nutno zajistit 
poskytování sociální služby těmto klientům 
jiným způsobem, což bývá často problematické 
a ztěžuje to situaci klienta, obcí i kraje.  
Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme 
s návrhem, aby poskytovatelé sociálních služeb 
předkládali k žádosti o registraci pouze čestné 
prohlášení o splnění podmínek odborné 
způsobilosti a bezúhonnosti všech fyzických 
osob přímo poskytujících sociální služby, 
neboť negativní dopady této změny (např. i 
nejednotnost při posuzování předložených 
dokladů, jejich chybné posouzení) by převážili 
nad pozitivními důsledky (nižší administrativní 
náročnost systému).  
Doporučujeme, aby poskytovatelé změny 
oznamovali např. jednou za dva kalendářní 
měsíce a předkládali registrujícímu orgánu 
pouze prosté kopie dokladů o vzdělání i výpisu 
z evidence rejstříku trestů.   
Originál výpisu z evidence rejstříku trestů by 
měl být součástí personálního spisu a 
poskytovatel by ho předložil registrujícímu 
orgánu k nahlédnutí pouze při kontrole nebo na 
vyžádání k nahlédnutí.  
Zákon by měl v každém případě stanovit (mělo 
by být doplněn), že poskytovatel je povinen 
vyžádat si od zaměstnance před nástupem do 
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zaměstnání originál výpisu z evidence rejstříku 
trestů (který zůstane v personálním spisu) a 
úředně ověřenou kopii/prostou kopii (?) 
dokladu o vzdělání, které předloží na vyžádání 
registrujícímu nebo kontrolnímu orgánu. Toto 
platí i pro variantu návrhu změny zákona, 
pokud by poskytovatel předkládal pouze čestné 
prohlášení o splnění bezúhonnosti a odborné 
způsobilosti (a to z důvodu následné kontrolní 
činnosti). 
 
Návrh nového znění: 
Vypustit v tomto bodě navrhovanou změnu, 
zachovat stávající stav. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 47 

Zásadní připomínka:  
K 79 odst. 1 písm. h) a § 79 odst. 5 písm. d) bod 
5  
  
Odůvodnění: 
Personální standard (tedy navržené výpočtové 
vzorce s několika příklady) - byl zaslán pouze 
v rámci neoficiálního připomínkovacího řízení, 
do vnějšího připomínkového řízení však 
předložen nebyl  - předkladatel nově navrhuje 
personální standard, který však není praxí 
prověřen/odzkoušen a může mít zásadní vliv na 
fungování systému zajištění a poskytování 
sociálních služeb. 
 Konstatujeme: 
- Krajské úřady nejsou schopny na základě 
zaslaných příkladů výpočtů konstatovat v rámci 
připomínkového řízení, že nastavené vzorce 
jsou odpovídající a že výsledný personální 
standard pro konkrétní sociální služby nebude 
likvidační (pro část poskytovatelů na území 

K Z Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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kraje). Toto mělo být podrobeno nejprve 
analýze údajů ze strany MPSV a poté testování, 
nikoliv zavést tuto změnu bez odzkoušení ihned 
do praxe. V reálu dochází k různým 
kombinacím forem poskytování jednoho druhu 
sociální služby (např. OSP), kdy je služba 
poskytována ambulantní i terénní formou. 
Mohou nastat varianty, že se tyto formy ve 
dnech poskytování služby a časových 
intervalech nepotkávají, nebo naopak jsou 
poskytovány po celou dobu souběžně, nebo se 
překrývají jen v některých dnech a pouze 
částečně. Pak je samozřejmě nelogické pro 
každou formu vždy požadovat plné personální 
obsazení dle výpočtu předložených výpočtů pro 
obě formy, pokud se tyto formy poskytování 
v časových intervalech jednotlivých dnů v 
týdnu nepotkávají nebo překrývají jen částečně. 
Největší problém spatřujeme v nastavení 
personálního standardu u terénní formy služby 
nebo u kombinace terénní a ambulantní formy 
sociální služby. 
- Ve výsledku po zavedení personálních 
standardu hrozí, pokud bude splněno to, co 
zástupci ministerstva uváděli na realizovaných 
seminářích, že se registrující orgán bude moci 
od personálních standardů odklonit a vydat 
registraci i sociální službě, která vypočtený 
personální standard nesplňuje a že bude vyvíjen 
velký tlak na registrující orgán ze strany 
poskytovatelů sociálních služeb, aby vydával 
registraci i na sociální službu, která personální 
standard nesplní a odůvodňoval její vydání 
Na seminářích pořádaných MPSV v rámci 
projektu, kde byl personální standard 
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představen, byl vznesen požadavek, aby kromě 
příkladů výpočtů dle ministerstvem 
stanovených vzorců byly zaslány též tabulky 
personálních standardů, které by dle našeho 
názoru měly být v příloze prováděcího předpisu 
(dle jednotlivých druhů a forem sociálních 
služeb pro konkrétní úrovně kapacit 
jednotlivých druhů/forem sociálních služeb. 
Výpočtové vzorce, které budou dle ministerstva 
součástí informačního systému – tzn. v registru, 
nejsou platné poskytovateli v momentě, kdy má 
osoba = poskytovatel zájem registrovat novou 
sociální službu, má registrujícímu orgánu 
předložit povinné přílohy žádosti dle § 79 
zákona o sociálních službách a přitom dopředu 
neví, kolik pracovníků v sociálních službách 
vykonávajících odbornou činnost bude 
potřebovat, aby splnil personální standard. Již 
před podáním žádosti musí „budoucí 
poskytovatel“ vědět, kolik pracovníků v přímé 
péči potřebuje pro zajištění daného druhu a 
formy sociální služby nebo jejich kombinace, 
neboť dle zaslaného návrhu zákona zároveň 
jako součást žádosti předkládá čestné 
prohlášení o tom, že osoby přímo vykonávající 
sociální službu jsou bezúhonné a odborně 
způsobilé. Musí tedy ještě před vydáním 
rozhodnutí o registraci již vědět, kolik 
pracovníků v sociálních službách potřebuje, 
musí začít jednat o datu jejich nástupu do 
pracovního poměru (s ohledem na 
předpokládaný termín zahájení poskytování 
sociální služby) a musí mít doloženo, že jsou 
pracovníci odborně způsobilí a bezúhonní. 
Z tohoto důvodu požadujeme v případě 
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zavedení personálního standardu vytvoření 
tabulek personálních standardů pro jednotlivé 
druhy a formy a kombinace forem jejich 
poskytování pro různou kapacitu, které budou 
součástí návrhu prováděcího právního 
předpisu, aby byly závazné a kdykoliv dostupné 
pro veřejnost, a ze kterých „budoucí 
poskytovatel“ sám zjistí, kolik pracovníků 
minimálně bude potřebovat, pokud hodlá 
požádat o registraci nové sociální služby.  
Východiskem pro stanovení personálního 
standardu je počet klientů/konzultací/lůžek dle 
formy poskytování sociální služby. V praxi se 
však ukazuje, jako problematické stanovit 
adekvátní personální standard u terénní formy 
sociální služby nebo v případě kombinace 
ambulantní a terénní formy poskytování 
sociální služby, neboť se zde promítá čas 
pracovníků v přímé péči strávený na cestě 
(různá vzdálenost dojezdu za klientem), potřeba 
zpracovat dokumentaci klienta již bez jeho 
přítomnosti, časový souběh poskytování 
sociální služby ambulantní i terénní formy 
apod. Vzhledem k tomu, že personální standard 
není odzkoušen v praxi, obáváme se oprávněně 
jeho povinného zavedení na základě předložené 
novely zákona bez předchozího odzkoušení 
v praxi. 
 
Návrh nového znění: 
Zatím plošně zákonem nezavádět personální 
standard nebo se jen v první fázi omezit na 
pozici sociálních pracovníků. 
Realizovat pilotní odzkoušení navržených 
personálních standardů v praxi, pak teprve 
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zavádět plošně pro další pracovní pozice 
odborných pracovníků vykonávajících 
odbornou činnost v sociálních službách. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 48 

Zásadní připomínka: 
K § 79 odst. 1 písm. c) a § 79 odst. 2  
 
Odůvodnění: 
K § 79 odst. 2 písm. b) bezúhonnost - V situaci, 
kdy bude mít fyzická osoba (pracovník 
vykonávající odbornou činnost v sociálních 
službách) záznam ve výpisu z evidence RT, je 
otázkou, jak bude zaměstnavatel a při kontrole 
registrující orgán posuzovat spáchaný trestný 
čin v souvislosti s vykonáváním činností při 
poskytování činností sociální práce/sociálních 
služeb nebo činností s nimi srovnatelných. Tzn. 
má-li se posoudit, musí osoba, má-li záznam ve 
výpisu z evidence RT, vždy doložit 
zaměstnavateli nejen výpis z evidence rejstříku 
trestů, ale i rozsudek soudu, který zůstane 
součástí personálního spisu. Toto je nezbytný 
předpoklad, aby mohl zaměstnavatel před 
nástupem zaměstnance do zaměstnání posoudit 
bezúhonnost osoby, a registrující orgán 
zkontrolovat při výkonu kontroly plnění 
registračních podmínek. Mělo by být tedy 
uvedeno v zákoně – (z důvodu opory v zákoně 
při shromažďování údajů o osobě), že je 
zaměstnavatel oprávněn jej požadovat před 
nástupem do zaměstnání, pokud má osoba 
záznam v evidence rejstříku trestů (pracovníci 
v sociálních službách a další odborní 
pracovníci); samozřejmě platí, pokud osoba 
nepředloží rozsudek soudu zaměstnavateli, 
nebude možno považovat tuto osobu za 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Cílem je snížit administrativní zátěž. KÚ mají vhled do 
rejstříku a mohou si doklady v případě potřeby zajistit 
sami.  
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bezúhonnou  a nemůže vykonávat odbornou 
činnost v sociálních službách. 
 
Návrh nového znění: 
Doplnit ustanovení, že je osoba povinna 
předložit nejen doklad – výpis z evidence 
rejstříku trestů, ale i rozsudek soudu v případě, 
že osoba bude mít záznam v předloženém 
výpisu z evidence rejstříku trestů. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 49 

Zásadní připomínka: 
K § 79 odst. 1 písm. i) a § 79 odst. 4 
§ 79 odst. 1 písm. i:  
„Podmínkou registrace je: … zajištění 
materiálně-technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných 
sociálních služeb podle § 41, 44, 48, 51 a 57, 
jejichž obsah stanoví prováděcí právní 
předpis.“ 
§ 79 odst. 4  
„Při posuzování zajištění materiálně-
technických podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb podle § 41, 
44, 48, 51 a 57 registrující orgán vychází 
z dokladů vydaných podle právních předpisů 
vztahujících se k ochraně veřejného zdraví a 
stavebních předpisů podle druhu a formy 
poskytované sociální služby.“ 
  
Odůvodnění: 
Jaké doklady budou předkládány KHS na 
základě předpisů vztahujících se k ochraně 
veřejného zdraví? V současné době nám není 
známo, zda ze strany stavebního úřadu nebude 
docházet při dokládání dokladů k zásadním 
změnám.  

K Z Akceptováno částečně 
text upraven, následovně: 
§ 79 
  (1) Podmínkou registrace je 
a) podání písemné žádosti o registraci, která obsahuje 
náležitosti uvedené v odstavci 5, 
b) odborná způsobilost všech fyzických osob, které 
budou přímo poskytovat sociální služby, 
c) bezúhonnost 
1. všech fyzických osob, které budou přímo 
poskytovat sociální služby, 
2. právnické osoby, která bude poskytovat sociální 
služby, 
d) zajištění hygienických podmínek, jsou li sociální 
služby poskytovány v zařízení sociálních služeb, 
e) vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo 
prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, 
f) skutečnost, že proti fyzické nebo právnické osobě, 
která je žadatelem o registraci, nebylo zahájeno insolvenční 
řízení anebo nebylo insolvenční řízení po podání návrhu na 
povolení oddlužení zastaveno z důvodu zjištění, že majetek 
dlužníka je pro uspokojení věřitelů nedostačující anebo 
nemá sjednaný splátkový kalendář, 
g) skutečnost, že žadatel nemá evidován nedoplatek u 
orgánů Finanční správy České republiky a u orgánů Celní 
správy České republiky, nedoplatek na pojistném a na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



187 
 

Znamená to, že registrující orgán bude 
vyžadovat tyto doklady, z nichž vychází, ale 
z textu ustanovení jednoznačně nevyplývá, že 
zároveň provede vlastní místní šetření k ověření 
splnění materiálně technických podmínek? 
Domníváme se, že v návrhu nemá být uveden § 
41 (Tísňová péče, jedná se o terénní formu 
sociální služby), tuto doporučujeme vypustit. 
 
Návrh nového znění: 
Uvedené formulace jsou obecné, vyvolávají 
spoustu otázek, na které nemáme odpověď, 
neznáme obsah prováděcího právního předpisu. 
§ 79 odst. 1 písm. i:  
„Podmínkou registrace je: … zajištění 
materiálně-technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných 
sociálních služeb podle § 41, 44, 48, 51 a 57, 
jejichž obsah stanoví prováděcí právní 
předpis.“ 
§ 79 odst. 4  
„Při posuzování zajištění materiálně-
technických podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb podle § 41, 
44, 48, 51 a 57 registrující orgán vychází 
z dokladů vydaných podle právních předpisů 
vztahujících se k ochraně veřejného zdraví  a 
stavebních předpisů podle druhu a formy 
poskytované soci ální služby.“ 

penále na všeobecné zdravotní pojištění, na pojistném a na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, s výjimkou nedoplatku, u kterého je 
povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho 
úhrady na splátky, 
h) zajištění minimálních personálních podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb; 
minimální personální podmínky musí být zajištěny 
osobami v pracovním nebo obdobném vztahu k 
poskytovateli sociálních služeb, 
i) zajištění materiálně-technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb. 
(2) Za bezúhonného se podle odstavce 1 písm. c) považuje 
a) sociální pracovník podle § 110 odst. 2, který nebyl 
odsouzen pro úmyslný trestný čin, ani trestný čin spáchaný 
z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při 
poskytování činností sociální práce nebo činností s nimi 
srovnatelných, anebo se na něj hledí, jako by nebyl 
odsouzen,  
b) pracovník v sociálních službách podle § 116 odst. 3 
a další odborní pracovníci, kteří nebyli odsouzeni k 
nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný 
čin v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování 
sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných, anebo 
se na ně hledí, jako by nebyli odsouzeni. 
(3) Odborná způsobilost se posuzuje podle § 110 odst. 4 a 
5, § 116 odst. 5, § 116a odst. 2 a § 117.  
(4) Při posuzování zajištění hygienických a materiálně-
technických podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb podle § 41, 44, 48, 51 a 
57 registrující orgán vychází zejména z dokladů vydaných 
podle právních předpisů vztahujících se k ochraně 
veřejného zdraví a stavebních předpisů podle druhu a 
formy poskytované sociální služby. 
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(5) Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a připojené 
doklady:  
a) je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu 
nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby (dále jen 
„identifikační číslo") a statutární orgán,  
b) je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě 
jména, příjmení, místo trvalého nebo hlášeného pobytu a 
datum a místo narození,  
c) je-li žadatelem organizační složka státu nebo 
územní samosprávný celek, jehož jménem bude poskytovat 
sociální služby organizační složka územního 
samosprávného celku, její název, sídlo, identifikační číslo 
jejího zřizovatele, jméno, popřípadě jména, a příjmení 
vedoucího organizační složky,  
d) údaje o poskytovaných sociálních službách, 
kterými jsou  
1. název a místo zařízení anebo místo nebo místa 
poskytování sociálních služeb, popřípadě požadavek na 
nezveřejňování místa zařízení, jde-li o sociální služby 
poskytované v azylovém domě anebo pobytové sociální 
služby poskytované v intervenčním centru nebo v zařízení 
pro krizovou pomoc, a územní působnost sociální služby, 
2. druhy poskytovaných sociálních služeb a formy 
jejich poskytování,  
3. vymezení nepříznivé sociální situace a okruh osob, 
pro které je sociální služba určena, popřípadě jejich věková 
hranice a druh zdravotního postižení, 
4. popis realizace poskytování sociálních služeb,  
5. popis personálního zajištění poskytovaných 
sociálních služeb,  
6. časový rozsah poskytování sociálních služeb,  
7. okamžitá kapacita poskytovaných sociálních 
služeb, včetně kapacity krizových lůžek podle § 48 odst. 1, 
8. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o 
poskytování sociálních služeb podle § 34 písm. a) a c),  
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9. den započetí poskytování sociálních služeb,  
e) čestné prohlášení o odborné způsobilosti fyzických 
osob uvedených v odstavci 1 písm. b) a o bezúhonnosti 
fyzických osob nebo právnické osoby uvedených v 
odstavci 1 písm. c), 
f) rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení 
sociálních služeb uvedených v § 34 písm. a) a c) vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví,  
g) vlastnické právo k objektu nebo prostorám, v nichž 
budou poskytovány sociální služby, které si registrující 
orgán ověří sám; v případě jiného práva k objektu nebo k 
prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z 
něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo 
prostory užívat, žadatel doloží doklad smluvního vztahu 
prokazující skutečnost, že je oprávněn tyto objekty nebo 
prostory užívat, nebo jeho úředně ověřenou kopii,  
h) bezdlužnost podle odstavce 1 písm. g) se prokazuje 
potvrzeními, která nejsou starší než 3 měsíců přede dnem 
podání žádosti o registraci, 
i) kontaktní údaje žadatele o registraci, adresu všech 
sociálních služeb a osobu oprávněného vedoucího u místa 
zařízení nebo místa poskytování sociální služby.  
(6) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. f) si registrující 
orgán ověřuje nahlédnutím do insolvenčního rejstříku a je-
li žadatelem právnická osoba, obstará si rovněž kopie 
zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle 
jiných právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního 
rejstříku nebo jiné evidence podle jiných právních 
předpisů. Registrující orgán může tyto subjekty vyzvat k 
doložení těchto listin, pokud si je nemůže obstarat sám z 
veřejných evidencí. 
(7) Žádost o registraci se podává na tiskopise podle § 86 
odst. 2.  
(8) Registrující orgán může rozhodnout, že doklady, které 
žadatel přikládá k žádosti o registraci podle odstavce 5, je 
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možno podat v elektronické podobě ve formátu, který 
vyhlásí registrující orgán, pokud není předepsán jiným 
právním předpisem. 
(9) Prováděcí právní předpis stanoví minimální personální 
podmínky pro jednotlivé druhy sociálních služeb, obsah 
materiálně technických podmínek pro sociální služby 
poskytované podle § 41, 44, 48, 51 a 57, výčet 
nepříznivých sociálních situací, obsah popisu realizace 
poskytování sociálních služeb a způsob vymezení okamžité 
kapacity poskytované sociální služby. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 50 

Zásadní připomínka: 
K § 79 odst. 5 písm. d) bod 4 
„Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a 
připojené doklady:  
a) … 
d) údaje o poskytovaných sociálních 
službách, kterými jsou … 
4. popis realizace poskytování sociálních 
služeb, jejichž obsah stanoví prováděcí právní 
předpis, …“ 
  
Odůvodnění: 
Obsah popisu realizace poskytování sociálních 
služeb stanoví prováděcí předpis – jeho přesné 
znění nebylo předloženo k připomínkování, 
údaje uvedené v důvodové zprávě jsou odlišné 
od návrhu zaslaného ministerstvem v průběhu 
neoficiálního připomínkového řízení. 
Předložený návrh neřeší, jakou formou se bude 
dokládat popis realizace služby, který je 
součástí žádosti o registraci (listinná podoba, 
elektronický formulář pro vyplnění údajů 
poskytovatelem), kdo ho uveřejní 
(poskytovatel, registrující orgán?) - v § 85 odst. 
7 není popis realizace vyjmenován mezi údaji, 

K Z  
Neakceptováno - ROZPOR  
 
Krajský úřad zadává do registru popis realizace a popis 
personálního zajištění v době udělení registrace a 
aktualizuje popis realizace, pokud se jedná o změnu údajů, 
které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 
odst. 2 písm. b) až g), kdy je popis realizace zasílám s 
žádostí. 
 
U ostatních změn popisu realizace je povinností 
poskytovatele tyto změny aktualizovat a vkládat do 
Registru.   
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které poskytovatel do registru zapíše. „Po 
vydání rozhodnutí o změně registrace 
registrujícím orgánem je nutné aktualizovat 
popis realizace služby“ – z čehož plyne, že 
změny popisu realizace by měl poskytovatel 
udělat na základě změny rozhodnutí, z návrhu 
zákona ani z návrhu změny vyhlášky není 
zjevný záměr předkladatele, kdo a jak provede 
a jakou bude mít popis realizace formu – 
poskytovatel předloží registrujícímu orgánu a 
ten Popis realizace uveřejní, nebo bude nově 
poskytovatel sám uveřejňovat – pak by se mělo 
objevit jako jeho povinnost v zákoně  o 
sociálních službách vč. lhůty pro splnění této 
povinnosti. 
Návrh údajů, které by měl poskytovatel uvádět 
v popisu realizace:  
- Vytvořit vzorový formulář rozčleněný 
do částí dle prováděcího předpisu 
- název poskytovatele, adresa, sídlo, 
statutární zástupce, druh a forma sociální 
služby, adresy míst poskytování, kontaktní 
údaje (e-mail, telefony, web) 
- územní působnost - v jakém území je 
sociální služba poskytována, u terénní formy 
specifikovat i menší územní jednotky – obce,  
- časový rozsah (časové intervaly 
poskytované sociální služby) pozn. v zaslaném 
návrhu na změnu vyhlášky č 505/2006 Sb., při 
neoficiálním připomínkovém byl uveden pojem 
„odpovídá společenské zakázce“ – co se tím 
míní? Na registraci sociální služby je právním 
nárok při splnění zákonných podmínek (ne 
každý poskytovatel sociálních služeb poskytuje 
sociální službu a vstupuje přitom do sítě 
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sociálních služeb, aby mohl čerpat dotace na 
sociální službu od obcí, kraje) – nepracovat 
s pojmem společenská zakázka nebo ho 
nahradit či vysvětlit – kdo bude posuzovat, zda 
„odpovídá společenské zakázce“? 
- „Popis materiálně technického zajištění 
sociální služby v souladu s nepříznivou sociální 
situací …“ – jak podrobně má být 
specifikováno, uvést alespoň nějakou osnovu – 
základní body, co by mělo být vždy povinně 
uvedeno 
- Úhrada za službu – uvést, zda jen za 
základní činnosti nebo i fakultativní činnosti, 
pokud je služba nabízí 
- stížnosti – mělo by být i uveden termín, 
ve kterém bude stížnost vyřízena 
- kapacita služby – pro jednotlivá místa 
poskytování apod., specifikovat, jak má být 
uvedeno pro jednotlivé formy poskytování 
ambulantní x terénní x pobytová. 
Nedoporučujeme, aby byl součástí popisu 
realizace i popis personálního zabezpečení 
sociální služby – výsledkem by bylo, že při 
každém odchodu a nástupu zaměstnance by se 
v souvislosti s tím měnil popis realizace. 
  
Návrh nového znění: 
Doplnit příslušná ustanovení zákona o 
specifikaci formy předkládání popisu realizace, 
jasně stanovit kdo a co uveřejňuje, jaké údaje. 
Stanovit obsah popisu realizace poskytování 
sociální služby v prováděcím předpisu, 
předložit k připomínkování návrh prováděcího 
předpisu. 
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Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 51 

Zásadní připomínka: 
K § 79 odst. 5 písm. d) bod 8 
„Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a 
připojené doklady:  
... 
d)… 
8. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o 
poskytování sociálních služeb podle § 34 odst. 
1 písm. c) až f), …“ 
  
Odůvodnění: 
V textu nejsou zkontrolovány odkazy, zajištění 
zdravotní péče se zřejmě bude týkat pouze 
odlehčovacích služeb a domovů sociální péče § 
34 odst. 1 písm.  a) až c).  
Domníváme se, že nemá být uveden § 34 odst. 
1 písm. d) - f) tzn. chráněné bydlení, azylové 
domy a domy na půl cesty – navrhuje se upravit 
odkaz. 
 
 
Návrh nového znění: 
§ 79 odst. 5 písm. d) bod 8 
„Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a 
připojené doklady:  
... 
d) … 
8. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o 
poskytování sociálních služeb podle § 34 odst. 
1 písm. a) a c), …“ 

K Z Akceptováno částečně.  
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) bude doplněno 
„rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení 
sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c 
) vydané orgánem ochrany veřejného zdraví“ 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 52 

Zásadní připomínka: 
K § 79 odst. 6 
„Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. f) si 
registrující orgán ověřuje nahlédnutím do 
insolvenčního rejstříku a je-li žadatelem 

K Z Vysvětleno 
účelem je snížení administrativní zátěže poskytovatelů 
sociálních služeb a obecně se vychází z digitalizace veřejné 
správy, kdy orgán veřejné správy nemá po občanech 
vyžadovat to, co si může elektronicky opatřit sám.  
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právnická osoba, obstará si rovněž kopie 
zakladatelských dokumentů a dokladů o 
registraci podle jiných právních předpisů, 
popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo 
jiné evidence podle jiných právních předpisů.“ 
  
Odůvodnění: 
Přílohou žádosti o registraci už nebude originál 
nebo ověřená kopie zakladatelských 
dokumentů právnické osoby, registrující orgán 
si obstará jejich kopie sám, tj. z veřejného 
rejstříku nebo jiné evidence podle jiných 
právních předpisů. Registrující orgán ale není 
schopen posoudit aktuálnost, zda jde o poslední 
znění zřizovací listiny, zakladatelských 
dokumentů apod.  
Podává-li dle aktuálního znění zákona žadatel 
jako přílohu žádosti zakladatelské dokumenty, 
jednoznačně si zodpovídá za to, že předává to, 
co je aktuální.  
Navrhuje se, aby poskytovatel v případě podání 
žádosti alespoň předložil registrujícímu orgánu 
čestné prohlášení, ve kterém uvede, z jakého 
data je poslední verze zakladatelských 
dokumentů a jejich dodatků a prohlásí, že 
uvedené dokumenty ve veřejném rejstříku jsou 
aktuální, nebo že se jedná o jejich poslední 
změny. Navrhujeme doplnit příslušné 
ustanovení, tj. § 79 odst. 5 zákona o povinnost 
předložit takové čestné prohlášení, neboť jinak 
jednoznačně nevyplývá odpovědnost 
poskytovatele, zjistí-li se při kontrole, že   v 
registračním spisu nejsou aktuální verze 
zakladatelských dokumentů, protože je 
poskytovatel nezveřejnil ve veřejných 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



195 
 

rejstřících a registrující orgán si je tak v době 
řízení o žádosti nemohl opatřit. 
 
Návrh nového znění: 
Doplnit v ustanovení § 79 odst. 5 povinnost 
poskytovatele předložit čestné prohlášení 
ohledně na aktuálnosti zakladatelských 
dokumentů uveřejněných ve veřejném rejstříku. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 53 

Zásadní připomínka: 
K § 81 odst. 2 písm. f) 
„Rozhodnutí o registraci obsahuje: 
…  
f) údaj o okamžité kapacitě poskytovaných 
sociálních služeb                   v jednotlivých 
zařízeních nebo místech poskytování, včetně 
kapacity krizových lůžek podle § 48 odst. 1, …“ 
  
Odůvodnění: 
Rozhodnutí o registraci obsahuje údaj o 
okamžité kapacitě v jednotlivých zařízeních 
nebo místech poskytování. V praxi se stává, že 
např. terénní forma služby, má v registru 
zapsáno v jednom městě několik míst 
poskytování, která slouží jako zázemí 
zaměstnanců nebo pro ukládání spisové 
dokumentace uživatelů služby - jak v tomto 
případě registrující orgán „přiřadí“ kapacitu (tj. 
poměrnou část z celkového počtu úvazků 
pracovníků vykonávajících odbornou činnost 
dle § 115)? V tomto kontextu může být problém 
např. při uzavírání  DPP při různých sezónních 
výkyvech v personálním zajištění, 
dlouhodobých nemocech apod. Nebo by mělo 
být uvedeno, že údaj o okamžité kapacitě 
v jednotlivých zařízeních se uvede pouze 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Postup pro stanovení okamžité kapacity bude definován v 
prováděcím právním předpise. 
Podle článku 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
obsah vyhlášky předkládá až na jednání vlády. Návrh 
prováděcího předpisu se v této fázi předkládá bez 
projednání v připomínkovém řízení a v pracovních 
komisích. 
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ambulantní a pobytové formy sociální služby? 
U terénní formy se uvede celková okamžitá 
kapacita za celou službu (identifikátor)? 
 
Návrh nového znění: 
Doplnit příslušná ustanovení zákona o definici 
pojmu okamžitá kapacita a jak se okamžitá 
kapacita dle konkrétní formy poskytování 
sociální služby stanoví, v § 81 odst. 2 písm. f) – 
uvádět v rozhodnutí okamžitou kapacitu jen u 
ambulantní a terénní formy sociální služby. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 54 

Zásadní připomínka: 
K § 81 písm. g) 
„Rozhodnutí o registraci obsahuje: 
…  
g) den započetí poskytování sociálních 
služeb v jednotlivých zařízeních nebo místech 
poskytování.“ 
  
Odůvodnění: 
Den započetí poskytování v jednotlivých 
zařízeních nebo místech poskytování – nově se 
bude uvádět v rozhodnutí – údaje jsou obsaženy 
ve stávajícím registru poskytovatelů sociálních 
služeb. Při změně registrace se automaticky do 
rozhodnutí údaje doplní nebo bude registrující 
orgán muset doplňovat údaje ručně, zpětně za 
několik let? Zde vzniká oprávněná obava 
z migrace dat mezi jednotlivými informačními 
systémy, pokud by mělo náhodou dojít ke 
změně dodavatele informačního systému - 
registru (vycházíme z předchozích negativních 
zkušeností s převodem (migrací) dat mezi 
dvěma IS). 
 

K Z Vysvětleno  
 
Údaje o započetí poskytování sociálních služeb u 
jednotlivých zařízení a místech poskytování se nebudou 
zpětně doplňovat.  
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Návrh nového znění: 
Připomínka s ohledem na informace, že 
ministerstvo hodlá změnit dodavatele 
informačního systému. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 55 

Zásadní připomínka: 
K § 82 odst. 3 písm. d) 
„Registrující orgán rozhodne o zrušení 
registrace, jestliže … 
d) poskytovatel sociálních služeb požádá 
o zrušení registrace; tato žádost musí být 
podána nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení 
činnosti.“ 
  
Odůvodnění: 
S ohledem na návrh nového ustanovení § 99a 
(nucená správa) doporučujeme doplnit § 82 
odst. 3 písm. d), že poskytovatel nebo nucený 
správce požádá o zrušení registrace. 
 
Návrh nového znění: 
§ 82 odst. 3 písm. d) 
„Registrující orgán rozhodne o zrušení 
registrace, jestliže … 
e) poskytovatel sociálních služeb nebo 
nucený správce požádá o zrušení registrace; 
tato žádost musí být podána nejméně 3 měsíce 
přede dnem ukončení činnosti.“ 

K Z Akceptováno jinak 
V textu nebude doplněno, nucená správa se vypouští. 
 
V textu je doplněna možnost zrušení registrace 
ministerstvem v situaci, kdy je zjištěno bezprostřední 
ohrožení zdraví a života klientů sociální služby. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 56 

Zásadní připomínka: 
K § 82b odst. 2) a související ustanovení o tzv. 
„neregistrovaných sociálních službách“ 
  
Odůvodnění: 
Návrh novely zákona neřeší jasně oblast služeb, 
které svým charakterem odpovídají 
poskytování sociálních služeb bez platné 

K Z  
Akceptováno částečně, 
oblast neregistrovaných sociálních služeb je nově upravena 
vč. Zvýšených pravomocí KÚ, následovně: 
 
 (1) Registrující orgán je oprávněn provádět 
kontrolu u fyzických a právnických osob a podnikajících 
fyzických osob, nasvědčují-li skutečnosti tomu, že u těchto 
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registrace. Tuto oblast by mělo ministerstvo 
vyřešit komplexně, např. i definováním znaků, 
kterými se vyznačuje poskytování služeb, které 
odpovídají sociálním službám bez platné 
registrace. V současné době nemají krajské 
úřady při prokazování problematiky 
poskytování sociálních služeb bez platné 
registrace oporu v zákoně (při argumentaci, zda 
dochází k porušení zákona) a novela toto také 
dostatečně neřeší. 
 
Návrh nového znění: 
Upravit v návrhu změny zákona komplexně 
oblast služeb, které svým charakterem 
odpovídají poskytování sociálních služeb 
poskytovaných bez platné registrace. 

osob jsou poskytovány sociální služby bez oprávnění k 
jejich poskytování. 
(2) Poskytováním sociální služby bez oprávnění se rozumí 
vykonávání takových činností, které svou charakteristikou 
naplňují znaky sociálních služeb, ale nebylo k nim vydáno 
oprávnění podle tohoto zákona. 
(3) Vyžaduje-li to předmět kontroly a nelze-li jejího účelu 
dosáhnout jinak, je zaměstnanec registrujícího orgánu 
pověřený kontrolou oprávněn v rámci výkonu své činnosti 
jednat pod změněnou identitou a využít krycí prostředek, a 
to pouze ve výjimečných případech a v nezbytné míře. 
(4) Krycím prostředkem se pro účely tohoto zákona rozumí 
listina, včetně krycího dokladu, prostor nebo činnost 
sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby, k zabránění 
vyzrazení její činnosti nebo zastírání činnosti. 
(5) Krycím dokladem se rozumí listina, popřípadě jiný 
dokument sloužící k zastírání skutečné totožnosti fyzické 
osoby a k zabránění vyzrazení činnosti kontroly.  
(6) O vydání krycího dokladu rozhoduje na návrh ředitele 
krajského úřadu příslušného podle sídla poskytovatele 
sociální služby ministr práce a sociálních věcí. Krycí 
doklad na žádost krajského úřadu vydá nebo opatří 
Ministerstvo vnitra. 
(7) Krycím dokladem nesmí být průkaz poslance nebo 
senátora, člena vlády, členů bankovní rady České národní 
banky, člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu a 
soudce Ústavního soudu, služební průkaz soudce, státního 
zástupce, příslušníka bezpečnostních sborů a 
zpravodajských služeb a doklad osoby žijící nebo zemřelé. 
(8) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je 
Ministerstvo vnitra oprávněno při opatřování nebo 
vydávání krycího dokladu zajistit v nezbytné míře v 
informačních systémech veřejné správy vedených podle 
jiných právních předpisů vložení, změnu, blokování nebo 
likvidaci údajů souvisejících s vydáním a užíváním krycího 
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dokladu. Správce informačního systému je povinen 
poskytnout k provádění informační činnosti v uvedeném 
rozsahu a zajištění jejího účelu potřebnou součinnost a 
přitom postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení činnosti 
Ministerstva vnitra nebo krajského úřadu. 
(9) V souvislosti s výkonem své působnosti mohou orgány 
na žádost příslušného krajského úřadu požadovat na 
Ministerstvu vnitra opatření k evidenční ochraně osobních 
údajů svého zaměstnance, u kterého lze důvodně 
předpokládat ohrožení jeho života nebo zdraví, jeho 
manžela, partnera, dítěte a rodičů, jejich soukromých 
vozidel, jakož i opatření k evidenční ochraně krycích 
dokladů a služebních vozidel. 
 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 57 

Zásadní připomínka: 
K § 85 odst. 4 
„Registr v elektronické podobě dále obsahuje 
údaje o kapacitě, včetně kapacity krizových 
lůžek, materiálním, technickém a personálním 
zabezpečení, poskytování základních a 
fakultativních činností a financování 
jednotlivých sociálních služeb, a zobecněné 
údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální 
služba poskytována, a o osobách, se kterými 
nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí 
sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 
3, a údaje o počtu osob, u kterých byla použita 
opatření omezující pohyb osob, a o četnosti 
jejich použití podle druhů těchto opatření, a to 
pro účely analytické a koncepční činnosti 
ministerstva. Poskytovatel sociálních služeb, 
který je zapsán v registru registrován podle § 
79, je povinen tyto údaje sdělovat krajskému 
úřadu uvedenému v odstavci 1 prostřednictvím 
elektronického systému registru na tiskopisu 

K Z Akceptováno  
 
Stávající lhůta - do 30. června za předchozí kalendářní rok - 
bude doplněna do textu. 
 
Navrhované znění: 
 
Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, 
je povinen tyto údaje sdělovat krajskému úřadu uvedenému 
v odstavci 1 prostřednictvím registru na tiskopisu 
předepsaném ministerstvem, a to ve lhůtě do 30. června za 
předchozí kalendářní rok. 
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předepsaném ministerstvem, a to ve lhůtě do 
30. června za předchozí kalendářní rok. 
Příslušný krajský úřad registrující orgán 
kontroluje správnost a úplnost těchto údajů.“ 
 
Odůvodnění: 
V ustanovení § 85 odst. 4 (dříve odst. 5) došlo 
k vypuštění lhůty pro sdělení údajů na 
formuláři předepsaném ministerstvem. Pokud 
nebude uvedena lhůta, nebude možno vymáhat 
tuto povinnost v souladu   s § 107 odst. 2 písm. 
k). 
Pokud má být tato povinnost vymahatelná a 
sankciovaná dle § 107 je nutné doplnit lhůtu pro 
splnění povinnosti.  
 
Druhou možností je upravit ustanovení § 107 
odst. 2, ve kterém se vypustí písm. k). 
 
Návrh nového znění: 
Ponechat lhůtu v ustanovení § 85 odst. 4, pokud 
to byl záměr navrhovatele, pak je nutné vypustit 
sankci (přestupek) za nesplnění povinnosti 
dle ustanovení § 107 odst. 2 písm. k). 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 58 

Zásadní připomínka: 
K § 85 odst. 4 
povinnost poskytovatelů sociálních služeb 
sdělovat prostřednictvím registru určité údaje 
  
Odůvodnění: 
Z jakého důvodu byly z povinnosti vyjmuty 
sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče?  
 
Návrh nového znění: 

K Z Akceptováno 
 
Povinnosti doplněny dle stávajícího znění.  
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Vysvětlit nebo doplnit příslušné ustanovení. 
Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 59 

Zásadní připomínka: 
K § 85 odst. 7 písm. d) a e)  
 
„Poskytovatel …. doplní do registru údaje  a 
jejich změny ….  
 e)  jména, příjmení, úvazky … všech  
fyzických osob, které budou přímo poskytovat 
sociální službu“  
 
Odůvodnění: 
Budou tyto údaje v registru veřejné nebo jen 
některé z nich, nebo se již personální zajištění 
uveřejňovat nebude s ohledem na ochranu 
osobních údajů? 
Novela zákona přenáší část kompetencí pro 
změnu údajů v registru na poskytovatele, další 
kompetence má registrující orgán. Navrhuje se 
v zákoně jednoznačně vymezit (doplnit 
příslušné ustanovení), jaké údaje má 
uveřejňovat registrující orgán a jaké 
poskytovatel – navržený stav je nepřehledný, 
např. není zřejmé, kdo uveřejní popis realizace, 
zejména v souvislosti se změnou provozní doby 
nebo kontaktních údajů, kdo bude uveřejňovat 
organizační schéma služby – pokud se bude 
nadále uveřejňovat. 
 
Návrh nového znění: 
V zákoně specifikovat - uceleně v jednom 
ustanovení, jaké údaje registr obsahuje, který 
subjekt co zapisuje do registru, tzn. krajský 
úřad - jaké údaje ohledně registrace sociálních 
služeb a jejich změn (popisy realizace,…) + 
kontrolní  zjištění při kontrole plnění 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Veřejný registr bude i nadále obsahovat informace v 
podobě personální struktury/schématu dané sociální služby. 
Anonymní informace o počtu úvazků včetně data nástupu a 
výstupu zaměstnanců jsou pouze v neveřejné části.  
Aktualizace personálního zajištění je povinností 
poskytovatele, z tohoto důvodu odpovídá i za aktualizace 
schématu personálního zajištění v Registru.   
Personální strukturu předloženou u registrace sociální 
služby vkládá do registru registrující orgán. 
 
Výše uvedené vyplývá z povinnosti poskytovatelů vkládat, 
a tedy i aktualizovat v registru údaje, které nejsou součástí 
rozhodnutí o registraci. 
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registračních podmínek, krajský 
úřad/ministerstvo – údaj o výši poskytnuté 
dotace? MPSV - inspekce kvality sociálních 
služeb, poskytovatel … 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 60 

Zásadní připomínka: 
K § 85 odst. 8 písm. a) 
registr obsahuje údaje o dotaci na zajištění 
činnosti sociální práce  
 
Odůvodnění: 
Není stanoveno, kdo bude tento údaj do registru 
zapisovat. 
 
Návrh nového znění: 
Doplnit, kdo bude údaj do registru zapisovat. 

K Z Akceptováno 
 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 61 

Zásadní připomínka: 
K § 93 písm. a) bodu 5  
 
Odůvodnění: 
Nesrozumitelné ustanovení. 
 
Návrh nového znění: 
Přeformulovat, vysvětlit. 

K Z Vysvětleno 
Rámec sociální práce je velmi široký, sociální pracovník 
obecního úřadu nemůže v rámci sociální práce pomoci 
sociálnímu pracovníkovi sociální služby s řešením situace 
jeho klienta, pokud nezná ani jméno příjmení, popř. datum 
narození a např. by nedokázal pomoci se zajištěním 
kompenzační pomůcky, když mu není známo o jakou se 
jedná osobu a jeho potřebu (neví, zda jde o osobu mladou či 
o seniora) a opačně.  
Zákonnost výkonu činností sociální práce byla několikrát 
konzultována s ÚOOÚ, kdy bylo sděleno, že výkon činností 
sociální práce je v souladu s GDRP.  
Pzn.: Vypořádáno s KVOP. 
 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 62 

Zásadní připomínka: 
K § 93 písm. a) bod 2 ve vztahu § 99a odst. 7  
 
§ 93 písm. a) bod 2  
„Krajský úřad 
a) ve spolupráci s krajem, poskytovateli 

K Z Akceptováno jinak  
Nucená správa se vypouští  
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sociálních služeb …, kdy 
2. nucený správce informoval krajský 
úřad, že cílem nucené správy je snížení kapacity 
nebo zrušení sociální služby,“ 
 
§ 99a odst. 7  
„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.“ 
 
Odůvodnění: 
Není nám zřejmé, proč je krajský úřad o stejné 
věci vyrozuměn ve dvou ustanoveních zákona 
dvěma různými subjekty – jednou ho informuje 
nucený správce (§ 93 písm. a) bod 2) a 
v druhém případě ministerstvo (§ 99a odst. 7) – 
doporučujeme stanovit jeden subjekt  a ten 
uvést v obou ustanoveních. 
 
Návrh nového znění: 
Sjednotit, uvést jeden subjekt, který bude 
krajský úřad informovat. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 63 

Zásadní připomínka: 
K § 93 písm. d) 
výkon finanční kontroly 
  
Odůvodnění: 
Povinnost vykonávat kontrolu závisí mj. na 
skutečnosti, kdo bude uzavírat smlouvu o 
poskytnutí finančních prostředků. V kontextu 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
KÚ v tomto spolupracuje s MPSV na výkonech finančních 
kontrol. Obdobná úprava byla i před rokem 2014. V RIA 
jsou dopočítané finanční dopady na výkon státní správy na 
KÚ.  
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změny/přesunu financování sociálních služeb 
z krajské úrovně na MPSV a s tím související 
povinnosti MPSV uzavírat smlouvy s příjemci 
– poskytovateli sociálních služeb (resp. vydávat 
rozhodnutí příjemcům dotace) je povinnost 
zajistit kontroly dána pouze MPSV. 
 
Návrh nového znění: 
Vypustit. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 64 

Zásadní připomínka: 
K § 93 písm. e) a následně k § 96  
rozhodování o vstupu do garantované sítě 
sociálních služeb 
 
Odůvodnění: 
Není patrné, kdo v navrhované úpravě bude 
odpovědný za dostupnost sociálních služeb. 
V kontextu návrhů přechází tato povinnost na 
MPSV, neboť MPSV sestavuje (§ 3 písm. i) a § 
105a odst. 1), popř. určuje (§ 96 písm. c) návrhu 
zákona) garantovanou sít sociálních služeb, a 
krajský úřad nemůže vykonávat rozhodování o 
vstupu do garantované sítě služeb.  
Tato činnost v tomto centralistickém modelu 
přísluší se vší zodpovědností již MPSV. 
V tomto novém modelu je nutné určit pouze 
jeden zodpovědný subjekt, který se odvíjí od 
zodpovědnosti za dostupnost služeb – tj., 
MPSV. 
Požadujeme jasnou definici této odpovědnosti 
MPSV do legislativního návrhu. 
 
Návrh nového znění: 

K Z Vysvětleno – vzhledem k tomu, že nebude realizována 
rozvojová síť, za dostupnost bude zodpovědné ministerstvo. 
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Vypustit ustanovení § 93 písm. e) a vložit jako 
povinnost MPSV do nového ustanovení § 96 
písm. d), stávající písm. d) až i) přečíslovat. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 65 

Zásadní připomínka: 
K § 93 písm. f) 
povinnost evidovat v registru poskytovatelů 
počet úvazků zařazených do garantované sítě a 
rozvojové sítě sociálních služeb 
  
Odůvodnění: 
V kontextu připomínek uvedených výše 
vypustit povinnost krajského úřadu evidovat 
v registru poskytovatelů sociálních služeb 
počet úvazků zařazených do garantované sítě 
sociálních služeb. Přenést tuto povinnost na 
MPSV. 
 
Návrh nového znění: 
Vypustit povinnost krajského úřadu evidovat v 
registru poskytovatelů sociálních služeb počet 
úvazků zařazených do garantované sítě 
sociálních služeb. Přenést tuto povinnost na 
MPSV. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
půjde o evidenci úvazků garantované sítě (rozvojová síť 
nebude realizována). 
Krajský úřad bude rozhodovat v přenesené působnosti o 
vstupu/výstupu služeb do/z garantované sítě, je tedy logické, 
aby spravoval i evidenci o počtu úvazků v této síti. Krajský 
úřad také na základě úvazků zařazených v síti „rozepisuje“ 
dotaci jednotlivým poskytovatelům. Nicméně k těmto 
účelům bude vytvořena centrální aplikace (registr) s 
přístupem i pro poskytovatele, přičemž záměrem je, aby 
v aplikaci bylo možné s minimálním vynaloženým úsilím 
zpracovat žádost o dotaci (po co nejjednodušším potvrzením 
počtu úvazků ve službě za uplynulý rok a zadáním počtu 
úvazků na rok následující), vygenerovat rozhodnutí o 
přidělení dotace včetně jejího výpočtu/rozpisu na základě 
skutečně obsazených míst, a také přílohu pověření na daný 
dotační rok s kalkulací vyrovnávací platby. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 66 

Zásadní připomínka: 
K § 93a odst. 6  - poslední věta „nemají 
povinnost vést písemnou spisovou 
dokumentaci“.  
  
Odůvodnění: 
Pokud není dostatečně dobře popsána sociální 
práce ve standardizovaném záznamu sociálního 
pracovníka v elektronické podobě a není ani 
vedena písemná dokumentace, při kontrolní 
činnosti je těžké vyhodnotit a posoudit, zda 
obce provádí sociální práci řádně a dostatečně, 

K Z Akceptováno  
§ 93a – nyní odstavec 5 (dříve 6) byl upraven 

(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje správní 
řád. O výkonu činností sociální práce se vede písemná 
elektronická dokumentace ve Standardizovaném záznamu 
sociálního pracovníka. 
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naopak by dle našeho názoru bylo správné, 
kdyby tato povinnost vedení spisové 
dokumentace zákonem uložena byla 
(písemnosti v listinné či elektronické podobě – 
datová schránka) – též v návaznosti na zaslaný 
návrh změn vyhl. č. 332/2013 Sb. (při 
neoficiálním připomínkovém řízení), jehož 
součástí je Návrh standardizace sociální práce 
ve veřejné správě k 6.11.2019 – v návrhu se u 
jednotlivých standardů uvádí „Ověření náplně 
standardu:  SZSP, listinná dokumentace klienta, 
…“ Návrh zákona ukládá, že není povinnost 
vést písemnou spisovou dokumentaci, ale 
zároveň se má dle prováděcího předpisu 
z listinné dokumentace ověřovat standard? 
Uvedené jde logicky proti sobě a bez spisové 
dokumentace (ať písemnosti v listinné či 
elektronické podobě) nelze cokoli ověřovat 
nebo kontrolovat. 
 
Návrh nového znění: 
Vypustit. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 67 

Zásadní připomínka: 
K § 95 písm. g) 
povinnost kraje spolupracovat s MPSV a 
krajským úřadem na zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb 
 
Odůvodnění: 
V kontextu navrhovaných změn (tj. přesun 
zodpovědnosti za stanovení sítě sociálních 
služeb a její financování) není patrné, jaká je 
představa o spolupráci kraje s krajským úřadem 
a MPSV „na zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb na území kraje v souladu se 

K Z  
Akceptováno – bylo změněno následovně: „g) spolupracuje 
s ministerstvem na návrhu garantované sítě sociálních 
služeb v souladu se střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb,“ 
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střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb“. 
 
Návrh nového znění: 
Vysvětlit a konkretizovat. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 68 

Zásadní připomínka: 
K § 96  
 
Odůvodnění: 
V kontextu navrhovaných změn je nutné jasně 
definovat, kdo je zodpovědný za dostupnost 
sociálních služeb. 
Návrh legislativní úpravy zcela mění nález 
Ústavního soudu (ÚS 2637/17), z tohoto 
důvodu je nutné jasně a konkrétně definovat 
subjekt zodpovědný za dostupnost sociálních 
služeb. Tím, že určuje garantovanou síť 
sociálních služeb - viz návrh ustanovení § 96 
písm. c), leží tato zodpovědnost na MPSV. 
 
Návrh nového znění: 
Vložit do § 96 nové ustanovení: 
a) je zodpovědné za dostupnost sociálních 
služeb.  
Stávající písmena přečíslovat. 

K Z Akceptováno - viz návrh vypořádání připomínek výše. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 69 

Zásadní připomínka: 
K § 96 písm. c) 
MPSV určuje garantovanou síť sociálních 
služeb na základě požadavků kraje 
  
Odůvodnění: 
Není specifikován obsah, způsob, lhůta atd. 
„požadavků kraje“. 
 
Návrh nového znění: 

K Z Vysvětleno - viz návrh vypořádání připomínek výše. 
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Upravit: 
c) na základě svých zjištění určuje 
garantovanou síť sociálních služeb. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 70 

Zásadní připomínka: 
K § 96 písm. d)  
povinnost MPSV zaznamenávat údaje o 
rozsahu, počtu úvazků, cílové skupině a 
nepříznivé sociální situaci sociálních služeb, 
které jsou zařazeny do garantované sítě 
sociálních služeb 
  
Odůvodnění: 
Návrh ustanovení nedává významový smysl. 
Není stanoveno, kam MPSV vyjmenované 
údaje zaznamenává. Sociální služby nemají 
v kontextu ustanovení § 3 odst. b) „nepříznivou 
sociální situaci“, uvedené se týká uživatelů 
sociálních služeb. Pokud se povinnost 
zaznamenávat údaje týká registru, pak je zde 
dvojí povinnost: MPSV dle § 96 písm. d) 
zaznamenává údaje o počtu úvazků sociálních 
služeb zařazených do garantované sítě 
sociálních služeb, krajský úřad dle § 93 písm. f) 
eviduje počet úvazků zařazených do 
garantované sítě sociálních služeb. 
 
Návrh nového znění: 
Přeformulovat. 

K Z Akceptováno, bude upřesněno, co přesně a jak 
zaznamenává, aby nedocházelo k duplicitě 
 
Par. 96, písmeno d): zaznamenává do registru údaje o 
rozsahu, počtu úvazků, cílové skupině a nepříznivé sociální 
situaci u sociálních služeb, které jsou zařazeny do 
garantované sítě sociálních služeb podle písmene c), 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 71 

Zásadní připomínka: 
K § 96 písm. f), g), h) 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, proč bylo toto ustanovení do nové 
právní úpravy zahrnuto. Proč jsou stanovovány 
tyto normativy a koeficienty? Má souvislost s 

K Z Vysvětleno – normativy mají zásadní souvislost 
s poskytováním dotací. Viz návrh vypořádání připomínek 
výše. 
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poskytováním dotací na zajištění sociálních 
služeb? Jakým způsobem byly stanoveny 
koeficienty a na základě čeho budou vydávány 
normativy? 
 
Návrh nového znění: 
Vysvětlit. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 72 

Zásadní připomínka: 
K § 96 písm. i) bodu 1 
MPSV ve Věstníku stanovuje priority 
financování sociálních služeb podle informací 
získaných z krajů a od krajských úřadů 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, o jaké informace se má jednat, co 
má být jejich obsahem, jakým způsobem a 
v jakých lhůtách mají být ministerstvu 
poskytnuty, na základě kterého ustanovení 
zákona mají kraje a krajské úřady tyto 
informace poskytovat. 
 
Návrh nového znění: 
Upřesnit. 

K Z Vysvětleno – bylo upuštěno od vydávání Věstníku, písm. 
h) bude zrušeno. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 73 

Zásadní připomínka: 
K § 96b 
nová úprava šetření podnětů osob směřujících 
k neplnění kvality  
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, v jakém vztahu je nová právní 
úprava obsažená v ustanovení § 96b k 
ustanovením zákona, kterými je upravena 
oblast inspekce poskytování sociálních služeb. 
 
Návrh nového znění: 

K Z Vysvětleno 
Jedná se o samostatný institut, který vykonává 
ministerstvo.  
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Vyjasnit vztah k inspekcím poskytování 
sociálních služeb. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 74 

Zásadní připomínka: 
K § 99a 
nucená správa 
  
Odůvodnění: 
Není zřejmé, v jakém vztahu je nucená správa 
k inspekcím poskytování sociálních služeb, 
nucenou správu lze zavést na základě výsledku 
inspekce, nebo i z jiného důvodu? 
 
V případě, že je cílem nucené správy snížení 
kapacity nebo zrušení sociální služby, 
informuje o této skutečnosti krajský úřad: dle 
ustanovení § 99a odst. 7 ministerstvo, dle 
ustanovení § 93 písm. a) bodu 2 nucený správce 
– nesoulad mezi ustanoveními. 
 
Doplnit, že o zavedení nucené správy je krajský 
úřad informován vždy, nejen, když je jejím 
cílem snížení kapacity nebo zrušení sociální 
služby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dle ustanovení § 99a odst. 8 písm. b) 
registrující orgán zruší registraci na žádost 

K Z Akceptováno jinak 
Nucená správa se vypouští 
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nuceného správce – vždy (tj. povinnost zrušit 
registraci), nebo může zrušit? Doplnit do 
ustanovení § 82 odst. 3 další případ, kdy 
registrující orgán rozhodne o zrušení registrace. 
Dle ustanovení § 82 odst. 5 může o zrušení 
registrace, kdy opatření podle ustanovení § 99a 
(tj. nucená správa) nevedou k nápravě, 
rozhodnout MPSV – doplnit do ustanovení § 
99a odst. 8 nové písmeno, že nucená správa 
končí zrušením registrace ze strany MPSV. 
  
Návrh nového znění: 
Upravit dle připomínek. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 75 

Zásadní připomínka: 
K § 99a odst. 8 písm. b) 
„… Nucená správa končí: … 
b) vydáním rozhodnutí registrujícího 
orgánu o zrušení registrace na základě žádosti 
nuceného správce,…“ 
 Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení v tak zásadní záležitosti je 
nedostatečné. Pouze na základě tohoto 
ustanovení (jedné věty) má registrující orgán 
zrušit registraci sociální služby. Není vůbec 
zřejmé, co má žádost nuceného správce 
obsahovat, zda bude k žádosti vyžadován i 
písemný souhlas ministerstva.  
Do zákona v této souvislosti je nutné doplnit 
náležitosti žádosti nuceného správce, určitě 
musí být minimálně uveden důvod 
(odůvodnění, které bude uvedeno v rozhodnutí 
o zrušení registrace), tj. zdůvodnění zrušení 
registrace a uvedení termínu ukončení 
poskytování sociální služby.  

K Z Akceptováno jinak 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští. 
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Z návrhu novely zákona nevyplývá, zda je tato 
žádost pro registrující orgán závazná a zda musí 
registrující orgán vyhovět vždy a automaticky 
zrušit registraci na základě žádosti nuceného 
správce, nebo zda může registrující orgán za 
nějakých podmínek nevyhovět, zda má po 
podání žádosti ještě něco došetřit apod. 
 
Návrh nového znění: 
Upravit dle připomínek. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 76 

Zásadní připomínka: 
K § 101 
sociální služby jsou zařazeny mezi služby 
obecného hospodářského zájmu 
  
Odůvodnění: 
Ustanovení § 101 definuje, že všechny 
„sociální služby poskytované podle tohoto 
zákona se považují za služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s předpisy 
Evropské unie“.  
Nejsou patrné důvody pro zařazení všech druhů 
sociálních služeb mezi služby obecného 
hospodářského zájmu. 
Uvedené není zcela vhodné, neboť lze 
předpokládat, že určité služby, např. sociální 
prevence, nevykazují všechny znaky nutné pro 
tuto definici. 

K Z Akceptováno– bylo upraveno s tím, že pověření k SOHZ je 
vztaženo pouze pro služby v síti. 
 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 77 

Zásadní připomínka: 
K § 101 odst. 2 
vydávání pověření 
  
Odůvodnění: 
Rozlišit, že pověření k poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu pro 

K Z Vysvětleno – viz také návrh vypořádání výše. Znění 
odstavce bude upraveno, Pověření vydává pouze krajský 
úřad.  
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poskytovatele sociálních služeb zařazených do 
rozvojové sítě kraje vydává kraj, pro 
poskytovatele sociálních služeb zařazených do 
rozvojové sítě obce vydává obec. 
 
Návrh nového znění: 
Rozlišit, že pověření k poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu pro 
poskytovatele sociálních služeb zařazených do 
rozvojové sítě kraje vydává kraj, pro 
poskytovatele sociálních služeb zařazených do 
rozvojové sítě obce vydává obec. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 78 

Zásadní připomínka: 
K § 101 odst. 3 
financování služeb obcemi 
  
Odůvodnění: 
Nesrozumitelné ustanovení. Pokud obec 
vytvoří rozvojovou síť (nad rámec garantované 
sítě), nemůže služby mimo tuto rozvojovou síť 
financovat? Financování služeb mimo 
jakoukoliv síť (garantovanou  i rozvojovou) lze 
vždy jen formou de minimis? Pokud se obec 
podílí na financování služeb v síti (garantované, 
rozvojové krajské) – nemůže formou de 
minimis? 
 
Návrh nového znění: 
Vysvětlit, upřesnit. 

K Z Vysvětleno – odst. 3 byl odstraněn bez náhrady- § 101 byl 
vyjmut celý, viz výše. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 79 

Zásadní připomínka: 
K § 101a  
nová úprava poskytování dotace 
poskytovatelům sociálních služeb 
  
Odůvodnění: 

K Z Vysvětleno – viz také návrh vypořádání výše. Směrná čísla 
zanikají, kraje již nežádají o dotaci ani netvoří vlastní síť. 
MPSV se zavazuje financovat pouze osobní náklady na 
přepočtené úvazky zařazené do jediné – garantované sítě. 
Dotační řízení vůči poskytovatelům nebude existovat. 
MPSV přidělí částku dle evidovaných úvazků v garantované 
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Obecná, nekonkrétní úprava. Není stanoveno, 
kdo a jakým způsobem bude podávat žádost o 
dotaci, zda prostřednictvím počítačového 
programu / registru, lhůty a termíny, proces 
dotačního řízení. 
Není stanovena výše dotace pro poskytovatele 
v jednotlivých krajích. Není zrušena příloha 
k zákonu Výše procentního podílu kraje na 
celkovém ročním objemu finančních 
prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na 
podporu sociálních služeb pro příslušný 
rozpočtový rok (směrná čísla), v návrhu 
ustanovení § 101a se však již o směrných 
číslech nehovoří. Z čeho bude MPSV vycházet 
při stanovení státního rozpočtu, jaká částka 
bude alokována na dotaci na sociální služby, 
jaký bude způsob určení této částky?  
Není uvedeno, zda bude dotace poskytována 
formou vyrovnávací platby. 
 
Nevyjasněné kompetence mezi MPSV a 
krajskými úřady. 
MPSV určuje garantovanou síť, zodpovídá za 
dostupnost poskytování sociálních služeb, 
financuje sociální služby. Poskytovatelům 
sociálních služeb poskytuje dotaci MPSV, 
MPSV bude vydávat rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. V tomto kontextu je nesystémové a 
nepřesné ustanovení § 101a odst. 2 a 3, podle 
kterého by dotace/ finanční prostředky měly 
poskytovat krajské úřady. 
 
Návrh nového znění: 
Přeformulovat, doplnit a zpřesnit ustanovení § 
101a. 

síti a Krajský úřad ji poté přerozdělí mezi poskytovatele 
v síti. Dofinancování sociálních služeb nebude možné, 
zachován je pouze nenárokový dotační titul pro mimořádné 
situace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



215 
 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 80 

Zásadní připomínka: 
K § 102 
dotace na sociální práci 
 
Odůvodnění: 
Nevyjasněný vztah mezi přenesenou a 
samostatnou působností. Dotace se poskytuje 
krajům, žádost však podává krajský úřad. 
Nesrozumitelný text na konci věty druhé v odst. 
2 „a též pro posouzení výše finanční podpory“. 
Krajský úřad bude sám sobě posuzovat výši 
finanční podpory? 
 
Návrh nového znění:  
Upřesnit. 

K Z Akceptováno. 

§ 102  

(1) Na zajištění povinnosti uvedené v § 93 
písm. a) a na zajištění činností sociální práce, které jsou 
vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 
písm. b) a c), se krajům poskytuje příspěvek formou účelové 
dotace. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního 
právního předpisu37), a to výlučně na výkon činností 
sociální práce. 

(2) Krajské úřady jsou povinny pro podávání 
žádostí o dotace používat počítačový program, který jim 
ministerstvo poskytne. Krajské úřady jsou povinny 
používat tento počítačový program pro evidenci nároků, 
výplaty a kontroly dotace podle odstavce 1 a též pro 
posouzení výše finanční podpory. 
 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 81 

Zásadní připomínka: 
K § 104 odst. 3 písm. b)  
doplnění výčtu činností, na které lze poskytnout 
dotaci MPSV 
 
Odůvodnění: 
V návrhu se uvádí, že účelovou dotaci lze 
poskytnout na podporu specifických okruhů 
osob. Tento pojem není v zákoně definován. 
 
Návrh nového znění:  
Definovat pojem „specifický okruh osob“. 

K Z Vysvětleno 
Nelze udělat taxativní výčet, jedná se o výlučné rozhodnutí 
MPSV, kdy objektivně pro určitý okruh osob není dostupná 
sociální služba 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 82 

Zásadní připomínka: 
K § 105a odst. 4  
stanovení maximálního meziročního nárůstu 
kapacit a počtu úvazků zařazených do 
garantované sítě 
 

K Z Vysvětleno – odst. 4 byl změněn ve smyslu stanovení 
meziročních nárůstů výdajů státního rozpočtu na 
financování garantované sítě. Stanovený meziroční nárůst se 
však týká garantované sítě jako celku. Předpokládáme, že 
mezi jednotlivými kraji můžou být dle aktuálních potřeb 
rozdíly v % nárůstu u služeb péče, prevence, poradenství a 
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Odůvodnění: 
Z návrhu není patrné, jak byly stanoveny 
hodnoty procentního rozvoje. Jedná se o 
nesystémový návrh, neboť zde vstupují odlišné 
problematiky jednotlivých krajů a řešení jejich 
sociálních problémů, včetně stávajícího 
zabezpečení. 
 
Návrh nového znění:  
Upřesnit způsob výpočtu. 

podpory. Tato regulace je zaváděna se záměrem zajistit 
pravidelný, stabilní a regulovaný růst garantované sítě. 
V rámci připomínkového řízení byla také akceptována 
doplňující připomínka ČMKOS a do tohoto meziročního 
růstu se nebude započítávat zákonný růst platů. 
 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 83 

Zásadní připomínka: 
K § 105b a návazně i 105a odst. 5) 
dohadovací řízení ke garantované síti 
sociálních služeb 
 
Odůvodnění: 
Nesoulad: dle ustanovení § 105a odst. 1 
sestavuje garantovanou síť ministerstvo ve 
spolupráci s kraji, dle ustanovení § 105b odst.           
1 sestavuje návrh garantované sítě ministerstvo 
ve spolupráci s kraji    a zástupci odborů a 
zaměstnavatelů. 
Výčet aktérů dohadovacího řízení představuje 
riziko možného střetu zájmů a prostor pro 
působení zájmových skupin. 
Dohadovací řízení ke garantované síti 
sociálních služeb by mělo být řešeno pouze 
mezi MPSV a krajem. 
Je otázkou, zdali je navrhovaný institut nutné 
zavádět, když MPSV z kontextu návrhu novely 
je plně zodpovědné za stanovení garantované 
sítě sociálních služeb. 
Z formulace ustanovení § 105a odst. 5 vyplývá, 
že dohadovací řízení slouží pouze ke 
každoroční aktualizaci garantované sítě. Z textu 

K Z Vysvětleno – viz návrh vypořádání výše. 
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ustanovení § 105b však lze dovodit, že 
dohadovací řízení má být využito i při 
stanovení nové garantované sítě na nové 
období. 
 
Návrh nového znění:  
Vypustit ustanovení § 105b a návazně i část 
ustanovení § 105a odst. 5) týkající se 
dohadovacího řízení. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 84 

Zásadní připomínka: 
K § 107 odst. 2 písm. k) 
„Přestupku se dopustí ten, kdo …   
k) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 5“,  
 
Odůvodnění: 
Je uveden chybně odst. 5, v § 85 došlo 
k přečíslování odstavců, má být uveden § 85 
odst. 4 – navrhujeme upravit odkazy na správné 
ustanovení.  
V ustanovení § 85 odst. 4 však došlo v návrhu 
změny zákona k vypuštění lhůty, takže 
v podstatě je toto ustanovení nepoužitelné, 
pokud se nebude v ustanovení 85 odst. 4 lhůta 
znovu doplněna. 
 
Návrh nového znění:  
Opravit číslo odstavce, nebo vypustit, nebude-
li v § 85 odst. 4 lhůta pro splnění povinnosti 
zachována. 

K Z Akceptováno  
 

Přestupku se dopustí ten, kdo jako poskytovatel 
sociálních služeb   
 

a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytoval 
pomoc, podle § 21a odst. 2,  

b) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální služby 
úhradu v rozporu s § 72 až 77,  

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

d) nepodá žádost podle § 82 odst. 2,  
e) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 82 odst. 1 

nebo odst. 3 písm. d) anebo odst. 4, 
f) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem 

opatření k odstranění nedostatků zjištěných při 
kontrole registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  

g) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 4, 

h) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle § 85 odst. 7 
nebo jejich změny, 

i) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad způsobu 
poskytování sociální služby s nepříznivou sociální 
situací podle § 88 písm. a), 
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j) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo údaje 
nezapisuje ve stanoveném termínu do registru,  

k) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které 
poskytuje sociální službu s ohledem na řešenou 
nepříznivou sociální situaci, průběh poskytování této 
sociální služby, nebo o něm nevede individuální 
písemné záznamy podle § 88 písm. e), 

l) poruší povinnost respektovat a chránit důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální 
službu, stanovenou v § 88 písm. f), 

m) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s § 
89 odst. 2 až 4,  

n) nepodá informaci o použití opatření omezujících 
pohyb osob podle § 89 odst. 5, 

o) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do 
evidence podle § 89 odst. 6,  

p) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,  

q) nevede evidenci podle § 91c, 
r) neposkytne ministerstvu na vyžádání součinnost 

podle § 96b odst. 4 nebo ve lhůtě mu uložené 
neodstraní nedostatky zjištěné podle § 96b odst. 7, 

s) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření k 
odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo 
nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 
odst. 5.  

 
 
 
 
 

Karlovarský 
kraj 
 

Zásadní připomínka: 
K § 107 odst. 2 písm. i) 
„Přestupku se dopustí ten, kdo …   

K Z  
Akceptováno  
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připomínka č. 85 i) nesplní lhůtu k podání žádosti o zrušení 
registrace podle § 82 odst. 4 písm. d) nebo odst. 
5“ 
 
Odůvodnění: 
Jsou uvedena chybně čísla odstavců (odst. 4 
písm. d) nebo odst. 5), v § 82 se správně jedná 
o odst. 3 písm. d) nebo odst. 4 – navrhuje se 
upravit odkazy na správná ustanovení zákona. 
 
Návrh nového znění:  
Upravit odkaz (čísla odstavců) na ustanovení 
zákona. 

Vizte vypořádání výše 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 86 

Zásadní připomínka: 
K § 108 písm. a) a c) 
„Přestupky podle tohoto zákona projednávají 
 a) krajská pobočka Úřadu práce, jde-li o 
1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého 
se dopustí zaměstnanec státu zařazený do 
krajské pobočky Úřadu práce, 
2. přestupek podle § 106 odst. 3 a 4, 
3. přestupek podle § 107 odst. 2 písm. h) 
a § 107 odst. 4, 
 b) … 
c) krajský úřad, jde-li o 
1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého 
se dopustí zaměstnanec kraje obecního úřadu 
nebo zaměstnanec poskytovatele sociálních 
služeb, kterému krajský úřad vydal rozhodnutí 
o registraci, 
2. přestupek podle § 107 odst. 1, 4, 5 
písm. b) a 6“ 
 
Odůvodnění: 

K Z Akceptováno 
 
Upraveno  

V § 108 písm. c) se na konci textu bodu 2 doplňuje text „a 
odst. 5 písm. b)“ a v bodu 3 se text „a), i), k), l), n) a q)“ 
nahrazuje textem „c) až h)“. 
V § 108 písm. d) se v bodu 2 text „a), i), k), l), n) a q)“ 
nahrazuje textem „c) až g)“ a v bodu 3 se text „b) až g), j), 
m), o), p) a r)“ nahrazuje textem „b) a i) až s), odst. 5 písm. 
a) a odst. 6.“. 
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V návrhu je uvedeno, že krajský úřad projedná 
přestupek, jde-li  přestupek dle § 107 odst. 4 
(tzn. „Zdravotnické zařízení, které poskytuje 
sociální služby podle § 52 a speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu se 
dopustí přestupku tím, že neohlásí úmrtí 
oprávněné osoby, které poskytovalo pomoc, ve 
lhůtě stanovené              v § 21a odst. 2.“ – jedná 
se o chybu.  
K řešení tohoto přestupku je kompetentní 
krajská pobočka Úřadu práce, proto 
navrhujeme upravit text ustanovení § 108 písm. 
a) a c) zákona. 
 
Návrh nového znění:  
Zachovat stávající stav, chybně se navrhuje 
kompetenci přenést na nesprávný subjekt. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 87 

Zásadní připomínka: 
§ 108 písm. a) a c), d) 
„Přestupky podle tohoto zákona projednávají 
 a) … 
 b) obecní úřad obce s rozšířenou působností a 
pověřený obecní úřad, jde-li o přestupek podle 
§ 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec 
obce obecního úřadu, 
c) krajský úřad, jde-li o 
1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se 
dopustí zaměstnanec kraje obecního úřadu nebo 
zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb, 
kterému krajský úřad vydal rozhodnutí o 
registraci, … 
d) ministerstvo, jde-li o 
1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého 
se dopustí zaměstnanec krajského úřadu a 
zaměstnanec státu zařazený do ministerstva, 

K Z Akceptováno. 
 
Upraveno:  
V § 108 písm. c) se na konci textu bodu 2 doplňuje text „a 
odst. 5 písm. b)“ a v bodu 3 se text „a), i), k), l), n) a q)“ 
nahrazuje textem „c) až h)“. 
V § 108 písm. d) se v bodu 2 text „a), i), k), l), n) a q)“ 
nahrazuje textem „c) až g)“ a v bodu 3 se text „b) až g), j), 
m), o), p) a r)“ nahrazuje textem „b) a i) až s), odst. 5 písm. 
a) a odst. 6.“. 
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nebo zaměstnanec poskytovatele sociálních 
služeb, kterému ministerstvo vydalo rozhodnutí 
o registraci, a přestupek podle  § 106 odst. 2,…“ 
 
Odůvodnění: 
Proti stávajícímu stavu došlo v § 108 písm. b), 
c) a d) ke změně kompetencí při projednávání 
přestupků za porušení povinnosti zachovávat 
mlčenlivost -  
Záměrem předkladatele byla zřejmě snaha 
stanovit kompetenci k projednávání těchto 
přestupků nadřízeným správním orgánem, ale 
došlo k tomu, že je v § 108 písm. b) a c) 
kompetence pro projednání přestupku podle § 
106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec 
obecního úřadu, stanovena jednak obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností, 
pověřenému obecnímu úřadu a krajskému 
úřadu. Toto není přípustný stav, musí být 
jednoznačně určen jeden subjekt, který bude 
přestupek projednávat. 
 
Návrh nového znění:  
Opravit a stanovit subjekt věcně příslušný 
k projednávání přestupků podle § 106 odst. 1, 
kterého se dopustí zaměstnanec obecního 
úřadu. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 88 

Zásadní připomínka: 
K § 110 odst. 2 
K prokazování bezúhonnosti 
 
Odůvodnění: 
Nerozumíme navrženému ustanovení, proč má 
registrující orgán vyžadovat za účelem doložení 
bezúhonnosti výpis z ERT, když podle § 79 

K Z Akceptováno. 

(2) Bezúhonnost sociálního pracovníka se posuzuje 
podle § 79 odst. 2 písm. a). Bezúhonnost se dokládá výpisem 
z evidence Rejstříku trestů, popřípadě výpisem z evidence 
Rejstříku trestů s přílohou, která obsahuje informace o 
odsouzeních v jiných členských státech Evropské unie, a 
dále doklady prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti 
vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala 
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odst. 5 písm. e) tyto doklady nejsou součástí 
žádosti, poskytovatel předkládá k žádosti pouze 
čestné prohlášení o splnění bezúhonnosti a 
odborné způsobilosti. Navrhuje se upravit text 
ustanovení § 110 odst. 2 ve smyslu, že 
registrující orgán si vyžádá za účelem kontroly 
plnění podmínek stanovených pro registraci 
výpis z evidence Rejstříku trestů“. 
Dále vyvstává otázka, jak může zaměstnavatel 
nebo registrující orgán zjistit, že se osoba 
zdržovala ve 3 posledních letech nepřetržitě 
déle než 3 měsíce v zahraničí a vyžadovat 
vydání dokladu o bezúhonnosti jiným státem, 
pokud tuto skutečnost zaměstnanec sám 
zaměstnavateli nesdělí.   
 
Návrh nového znění:  
§ 110 odst. 2 
„Bezúhonnost sociálního pracovníka se 
posuzuje podle § 79 odst. 2 písm. a). 
Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence 
Rejstříku trestů a dále doklady prokazujícími 
splnění podmínky bezúhonnosti vydanými 
státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v 
posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 
měsíce. Výpis z evidence Rejstříku trestů a 
další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, 
nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu 
o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán 
jiného členského státu Evropské unie, se 

v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce. Výpis z 
evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá 
bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání 
dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného 
členského státu Evropské unie, se postupuje podle jiného 
právního předpisu31). Registrující orgán si vyžádá za účelem 
kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci výpis 
z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního 
předpisu30a). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku 
trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v 
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
 

 
31) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon 

o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 
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postupuje podle zvláštního právního 
předpisu31). Registrující orgán si vyžádá za 
účelem kontroly plnění podmínek stanovených 
pro registraci podle zvláštního právního 
předpisu30a) výpis z evidence Rejstříku trestů. 
Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku 
trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se 
předávají v elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“ 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 89 

Zásadní připomínka: 
K § 110 odst. 4 a § 79 odst. 1 a odst. 5 písm. e)  
„Odbornou způsobilostí k výkonu povolání 
sociálního pracovníka je 
a) vyšší odborné vzdělání získané 
absolvováním vzdělávacího programu 
akreditovaného podle zvláštního právního 
předpisu40) v oborech vzdělání zaměřených na 
sociální práci a sociální pedagogiku, sociální 
pedagogiku, sociální a humanitární práci, 
sociální práci, sociálně právní činnost, charitní 
a sociální činnost, a to za podmínky, že škola 
získala předchozí souhlasné stanovisko 
uznávacího orgánu podle zvláštního právního 
předpisu75), 
b) vysokoškolské vzdělání získané 
studiem v bakalářském, magisterském nebo 
doktorském studijním programu zaměřeném na 
sociální práci, sociální politiku, sociální 
pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, 
právo nebo speciální pedagogiku, 
akreditovaném podle zvláštního právního 
předpisu41), a to za podmínky, že škola získala 
předchozí souhlasné stanovisko nebo povolení 
podle zvláštního právního předpisu76).“ 
 

K Z Akceptováno. 
 
(1) Předpokladem k výkonu povolání sociálního 
pracovníka je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona. 
 (2) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 
79 odst. 2 a odst. 3 věty první až třetí  
(2) Bezúhonnost sociálního pracovníka se posuzuje podle § 
79 odst. 2 písm. a). Bezúhonnost se dokládá výpisem z 
evidence Rejstříku trestů, popřípadě výpisem z evidence 
Rejstříku trestů s přílohou, která obsahuje informace o 
odsouzeních v jiných členských státech Evropské unie, a 
dále doklady prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti 
vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala 
v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce. Výpis z 
evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá 
bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání 
dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného 
členského státu Evropské unie, se postupuje podle jiného 
právního předpisu31). Registrující orgán si vyžádá za 
účelem kontroly plnění podmínek stanovených pro 
registraci výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného 
právního předpisu30a). Žádost o vydání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se 
předávají v elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
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Odůvodnění: 
Dle našeho názoru by měl existovat veřejný, 
dálkově (elektronicky) přístupný seznam, ve 
kterém bude možno ověřit, zda vzdělávací 
program je akreditován a zda osoba získala 
doklad o vzdělání na škole, která získala 
předchozí souhlasné stanovisko uznávacího 
orgánu podle zvláštního právního předpisu § 
104 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. 
V současné době provádí kontrolu zaslaných 
dokladů o dosaženém vzdělání registrující 
orgán a upozorňuje a požaduje odstranění 
zjištěných nedostatků. Poskytovatelé jsou 
opakovaně registrujícím orgánem 
upozorňováni na nedostatky při dokládání 
odborné způsobilosti, přesto se stále opakují 
stejné chyby. 
I přes opakovaně písemně registrujícím 
orgánem zasílané informace poskytovatelům 
ohledně regulovaného povolání sociálního 
pracovníka, který získal vzdělání v cizině…, 
poskytovatelé opakovaně nedokládají 
rozhodnutí MPSV nebo Ministerstva 
zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání nebo povolání 
sociálního pracovníka, příp. pracovníka 
v sociálních službách.   

 (3) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský 
posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující 
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a 
dorost a u zaměstnanců poskytovatel pracovně lékařských 
služeb. 
 (4) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání 
sociálního pracovníka je 
c) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním 

vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního 
právního předpisu40) v oborech vzdělání zaměřených na 
sociální práci a sociální pedagogiku, sociální 
pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, 
sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, a to za 
podmínky, že škola získala předchozí souhlasné 
stanovisko uznávacího orgánu podle zvláštního právního 
předpisu

 

 

76), 
d) vysokoškolské vzdělání získané studiem v 

bakalářském, magisterském nebo doktorském 
studijním programu zaměřeném na sociální práci, 
sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, 
sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, 
akreditovaném podle zvláštního právního předpisu41), 
a to za podmínky, že škola získala předchozí souhlasné 
stanovisko nebo povolení podle zvláštního právního 
předpisu

 
77). 

 (5) Odbornou způsobilost k výkonu povolání 
sociálního pracovníka při poskytování sociálních služeb ve 

 
 
 
. 
 
 
. 
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Po novele, která mění stávající podmínky a 
zároveň klade vyšší nároky na posouzení 
splnění podmínek bezúhonnosti a odborné 
způsobilosti sociálních pracovníků i pracovníků 
v sociálních službách, bude povinností 
zaměstnavatele, aby sám posoudil, zda jsou 
zaměstnanci bezúhonní a odborně způsobilí.  
Po novele bude registrující orgán kontrolovat 
doložené doklady o bezúhonnosti a odborné 
způsobilosti pouze v rámci kontroly plnění 
registračních podmínek. Při zjištění nedostatků 
bude požadovat nápravu zjištěných nedostatků 
a v odůvodněných případech rušit registraci. U 
některých poskytovatelů může dojít k tomu, že 
budou zjištěny nedostatky, např. osoba, která 
bude v sociální službě vedena jako sociální 
pracovník, nebude mít doloženo odpovídající 
vzdělání. V těchto hraničních případech pak 
poskytovatel, neplní podmínky registrace 
(jestliže má jen jednoho sociálního pracovníka 
bez odpovídající kvalifikace) a bude nutno 
zahájit řízení o zrušení registrace.  
Celkově předpokládáme, že navrhované změny 
budou mít negativní dopad na poskytovatele, 
neboť při chybném posouzení a zjištění 
nedostatků při kontrole  - okamžité propuštění 
zaměstnanců, kteří neplní odbornou 
způsobilost, příp. bezúhonnost, tito 
zaměstnanci pak mohou tuto situaci řešit soudní 
cestou podáním žalob, k čemuž v současné 
době běžně nedochází, neboť po upozornění 
registrujícím orgánem poskytovatel 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52 má též 
sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, který 
získal způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle 
zvláštního právního předpisu42). 
 (6) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné 
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské 
unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu31). 
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zaměstnance v rámci tříměsíční zkušební doby 
propustí. 
Navrhované změny budou mít též negativní 
vliv na kvalitu poskytovaných sociálních služeb 
v případě poskytovatelů sociálních služeb, kteří 
nebudou schopni řádně posoudit bezúhonnost a 
odbornou způsobilost svých pracovníků a ve 
službě budou takto péči o klienty zajišťovat 
z pohledu zákona nekompetentní osoby. Při 
zrušení registrace pak bude nutno zajistit 
poskytování sociální služby těmto klientům 
jiným způsobem, což bývá často problematické 
a komplikuje to situaci klienta, obcí i kraje. 
 
Návrh nového znění:  
Problematika se týká souhrnně posouzení 
odborné způsobilosti sociálních pracovníků 
poskytovateli sociálních služeb. Vzhledem 
k tomu, že mají poskytovatelé sociálních služeb 
tuto oblast posuzovat sami, musí být vytvořeny 
podmínky, aby byli schopni vzdělání řádně 
posoudit. V této souvislosti je třeba toto 
zapracovat i do přechodných ustanovení. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 90 

Zásadní připomínka: 
K § 115 odst. 1) a § 116a 
 
Odůvodnění: 
Do návrhu novely zákona byly vloženy nové 
základní činnosti – např. § 35 odst. 1 písm. 
„n) psychosociální podpora při umírání,  
o) pomoc osobám blízkým s vyrovnáním se s 
traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 
blízké osoby 
s) pastorační a duchovní péče;“  

K Z Akceptováno 
Uvádí se povinnost vzdělání těchto pracovníků včetně 
doložení jejich odbornosti. 
§ 115 
Okruh pracovníků 
 (1) V sociálních službách vykonávají odbornou 
činnost 
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 

110, 
b) pracovníci v sociálních službách, 
c) zdravotničtí pracovníci, 
d) pedagogičtí pracovníci, 
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 S ohledem na skutečnost, že se jedná o 
základní činnosti sociální služby, měl by tyto 
činnosti provádět odborný pracovník 
s předepsaným vzděláním. Proto se navrhuje 
doplnit v ustanovení § 115 odst. 1 - § 116a, jaké 
vzdělání (stupeň), případně jaké konkrétní 
zaměření v rámci studijního oboru musí osoba 
doložit, aby prokázala odbornou způsobilost 
pracovníka vykonávajícího odbornou činnost 
v sociálních službách pro zajištění výše 
uvedených základních činností v § 35 pod písm. 
n), písm. o), písm. s). 
 
Toto doplnění je nezbytné i v souvislosti s tím, 
že změna předpokládá posuzování odborné 
způsobilosti přímo zaměstnavateli, což bude 
činit v praxi značné problémy a posuzování 
různými zaměstnavateli bez dostatečné 
specifikace právními předpisy nebude jednotné. 
 
Návrh nového znění:  
Navrhujeme doplnit ustanovení § 115 nebo 
116a odst. 2 o vymezení požadavku na 
dosažené vzdělání (vzdělání – stupeň, případně 
konkrétní zaměření v rámci studijního oboru) 
ostatních odborných pracovníků s ohledem na 
vykonávané základní činnosti dle § 35. 

e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, 
kteří přímo poskytují sociální služby., 

f) inspektoři sociálních služeb. 
  
  (2) Při poskytování sociálních služeb působí rovněž 
dobrovolníci za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem44a). 
 
 
§ 116a 
Další odborní pracovníci v sociálních službách 
(1) V sociálních službách dále vykonávají odbornou 
činnost a přímo poskytují sociální služby 
a) manželští a rodinní poradci,  
b) sociální pedagogové,  
c) právníci,  
d) psychologové, 
e)  tlumočník českého znakového jazyka, 
f)  přepisovatel češtiny pro neslyšící uživatele českého 

jazyka, 
g) jiní odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální 

služby. 
(2) Odbornou způsobilostí 
a) manželského a rodinného poradce je vysokoškolské 

vzdělání získané v bakalářském nebo magisterském 
studijním programu v oblasti vzdělávání psychologie 
nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem 
na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání 
nebo v magisterském studijním programu na vysoké 
škole humanitního nebo lékařského zaměření současně 
s absolvováním specializačního vzdělání v metodách 
manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu 

 
44a) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. 
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nejméně 400 hodin nebo s ukončeným dlouhodobým 
akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem,  

b) jiného odborného pracovníka je vysokoškolské 
vzdělání, týkající se oboru jeho činnosti. 

(3) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníkům 
uvedeným v odstavci 1 další vzdělávání v rozsahu nejméně 
48 hodin za 2 kalendářní roky, kterým si prohlubuje 
kvalifikaci. Ustanovení § 111 platí obdobně s tím, že 
ustanovení rozsahu hodin jednotlivých forem dalšího 
vzdělávání, s výjimkou ustanovení o rozsahu hodin 
vzdělávání formou supervize, se nepoužije. 
 
 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 91 

Zásadní připomínka: 
§ 116 odst. 3 
K prokazování bezúhonnosti 
 
Odůvodnění: 
Vnímáme problém, jak může zaměstnavatel 
nebo registrující orgán vyžadovat vydání 
dokladu o bezúhonnosti jiným státem, když 
nejsou schopni zjistit, že se osoba zdržovala ve 
3 posledních letech nepřetržitě déle než 3 
měsíce v zahraničí, pokud to osoba sama 
nesdělí.   
Proč má registrující orgán vyžadovat za účelem 
doložení bezúhonnosti výpis z ERT, když podle 
§ 79 odst. 5 písm. e) tyto doklady nejsou 
součástí žádosti, poskytovatel předkládá k 
žádosti pouze čestné prohlášení o splnění 
bezúhonnosti a odborné způsobilosti.  
Navrhuje se upravit text ustanovení § 110 odst. 
2 ve smyslu, že registrující orgán si vyžádá za 
účelem kontroly plnění podmínek stanovených 

K Z Vysvětleno 
Bude upraveno metodicky. 
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pro registraci výpis z evidence Rejstříku 
trestů“. 
 
Návrh nového znění:  
§ 116 odst. 3 
„Bezúhonnost pracovníka v sociálních 
službách se posuzuje podle § 79 odst. 2 písm. 
b). Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence 
Rejstříku trestů a dále doklady prokazujícími 
splnění podmínky bezúhonnosti vydanými 
státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala  v 
posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 
měsíce nebo právnická osoba vykonávala 
činnost v posledních 3 letech alespoň po dobu 3 
měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů a 
další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, 
nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu 
o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán 
jiného členského státu Evropské unie, se 
postupuje podle zvláštního právního 
předpisu31). Registrující orgán si podmínek 
stanovených pro registraci podle zvláštního 
právního předpisu30a) výpis z evidence 
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z 
evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence 
Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.“ 
Dále by mělo být ustanovení doplněno o 
skutečnost, že má být předložen další doklad - 
rozsudek, v případě, že má osoba záznam ve 
výpisu z evidence Rejstříku trestů. 

Karlovarský 
kraj 
 

Zásadní připomínka: 
K § 116 odst. 5 písm. a) – c) 

   
Vysvětleno: 
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připomínka č. 92 Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních 
službách 
a) uvedeného v odstavci 1 písm. a) je 
nejméně ukončená povinná školní docházka 
a absolvování akreditovaného kvalifikačního 
kurzu; nebo získání profesní kvalifikace 
Pečovatel/ka podle zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání79); absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu se 
nevyžaduje u fyzických osob, které získaly 
podle jiného právního předpisu45) způsobilost 
k výkonu zdravotnického povolání v oboru 
sanitář nebo ošetřovatel, u fyzických osob, 
které získaly odbornou způsobilost k výkonu 
povolání sociálního pracovníka podle § 110, a 
u fyzických osob, které získaly střední vzdělání 
v oboru vzdělání stanoveném prováděcím 
právním předpisem nebo absolvováním 4 
ročníků denního studia nebo 5 ročníků 
dálkového studia na střední škole v oboru 
stanoveném prováděcím právním předpisem, 
b) uvedeného v odstavci 1 písm. b) je 
nejméně ukončené střední odborné vzdělání 
s výučním listem a absolvování akreditovaného 
kvalifikačního kurzu nebo získání profesní 
kvalifikace Pečovatel/ka podle zákona o 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání79) a 
prokázání 50 hodin praxe v oboru; absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu se 
nevyžaduje u fyzických osob, které získaly 
podle jiného právního předpisu46) způsobilost 
k výkonu zdravotnického povolání 
ergoterapeut, u fyzických osob, které získaly 
odbornou způsobilost k výkonu povolání 
sociálního pracovníka podle § 110, a u 

Obecně k bodům 1 až 5: - záměrem návrhu nové úpravy je 
vhodně vymezit rozdíl mezi jednotlivými požadavky na 
odbornou způsobilost vzhledem k náročnosti pracovních 
činností v jednotlivých oblastech. Navrhovaná právní 
úprava koresponduje s požadavky praxe a vyšla z jednání 
s jednotlivými zástupci NNO, a to především s ohledem na 
skutečnost, že není dostatek pracovníků, kteří by tuto činnost 
vykonávali. Bude upraveno metodicky v ostatních úpravách. 
Požadavky na jednotlivé pracovníky jsou diferencované tak, 
aby profesi dokázaly rozlišit. 
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fyzických osob, které získaly střední vzdělání v 
oboru vzdělání stanoveném prováděcím 
právním předpisem a dále u osob, které 
absolvovaly 4 ročníky denní nebo 5 ročníků 
dálkové formy vzdělávání na střední škole 
v oboru stanoveném prováděcím právním 
předpisem, 
c)  uvedeného v odstavci 1 písm. c) je 
základní vzdělání, střední vzdělání, střední 
vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s 
maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a 
absolvování akreditovaného kvalifikačního 
kurzu nebo získání profesní kvalifikace 
Pečovatel/ka podle zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání79) a prokázání 50 hodin 
praxe v oboru; absolvování akreditovaného 
kvalifikačního kurzu nebo získání profesní 
kvalifikace se nevyžaduje u fyzických osob, 
které získaly podle zvláštního právního 
předpisu45) způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u 
fyzických osob, které získaly střední vzdělání 
v oboru vzdělání stanoveném prováděcím 
právním předpisem a dále u osob, které 
absolvovaly 4 ročníky denního studia nebo 5 
ročníků dálkového studia na střední škole v 
oboru stanoveném právním předpisem,“ 
  
Odůvodnění: 
V návrhu dochází ke změnám při posuzování 
požadavků na splnění odborné způsobilosti: 
1. Písm. a) - c): dochází k doplnění 
ustanovení o možnost „získání profesní 
kvalifikace Pečovatel/ka podle zákona o uznání 
výsledků dalšího vzdělávání“. U písm. b) a c) je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Ad bod 1 
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navíc v případě profesní kvalifikace 
Pečovatel/ka uvedeno, že je zároveň 
požadováno prokázání 50 hodin praxe v oboru.  
 
Proč není požadavek na prokázání 50 hodin 
praxe v oboru uveden i u písm. a), jedná se o 
záměr ministerstva nebo o chybu textu návrhu 
novely zákona, z důvodové zprávy nebylo 
možno záměr předkladatele zjistit. 
 
2. Písm. a) - c): dochází k doplnění 
ustanovení o možnost „získání profesní 
kvalifikace Pečovatel/ka podle zákona o uznání 
výsledků dalšího vzdělávání.“ V textu 
ustanovení písm. c) je uvedeno „…absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu nebo 
získání profesní kvalifikace se nevyžaduje u 
fyzických osob, které získaly podle zvláštního 
právního předpisu45) způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání v oboru …“. Z textu 
ustanovení písm. a) – c) ani z důvodové zprávy 
není zřejmé, proč u písm. a) a b) je uvedeno 
pouze „absolvování akreditovaného 
kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických 
osob, které získaly podle zvláštního právního 
předpisu45) způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání v oboru …“, tzn. 
chybí část textu „nebo získání profesní 
kvalifikace“ – jedná o záměr ministerstva nebo 
o chybu textu návrhu novely zákona? 
 
3. Písm. a) a b): doporučujeme upravit a 
sjednotit terminologii, tzn. nahradit v textu 
slova „jiného právního předpisu“ slovy 
„zvláštního právního předpisu“  

- v textu byl u písmena a) požadavek na prokázání 50 hodin 
v oboru doplněn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Ad bod 2 
- v textu byl u písmena c) text návrhu upraven dle 
připomínky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Ad bod 3 
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4. Písm. a) - c): byl doplněn text 
ustanovení § 116 odst. 5 písm. a) – c)  ve smyslu  
„… které získaly střední vzdělání v oboru 
vzdělání stanoveném prováděcím právním 
předpisem a dále u osob, které absolvovaly 
4 ročníky denní nebo 5 ročníků dálkové formy 
vzdělávání na střední škole v oboru stanoveném 
prováděcím právním předpisem“ 
Doporučujeme navržený text zpřesnit 
doplněním slova úspěšně následovně: „… které 
získaly střední vzdělání v oboru vzdělání 
stanoveném prováděcím právním předpisem a 
dále u osob, které úspěšně absolvovaly 
4 ročníky denní nebo 5 ročníků dálkové formy 
vzdělávání na střední škole v oboru stanoveném 
prováděcím právním předpisem“. Dále 
doporučujeme sjednotit text v písm. a), b) i c), 
tzn. v písm. a) nahradit navržený text: „které 
získaly střední vzdělání v oboru vzdělání 
stanoveném prováděcím právním předpisem 
nebo absolvováním 4 ročníků denního studia 
nebo 5 ročníků dálkového studia na střední 
škole v oboru stanoveném prováděcím právním 
předpisem“, slovy: „… které získaly střední 
vzdělání v oboru vzdělání stanoveném 
prováděcím právním předpisem a dále u osob, 
které úspěšně absolvovaly 4 ročníky denní nebo 
5 ročníků dálkové formy vzdělávání na střední 
škole v oboru stanoveném prováděcím právním 
předpisem“.  
5. Písm. c) požadujeme na konci odstavce 
nahradit slova „v oboru stanoveném právním 

Po konzultaci s legislativním odborem nebyl text písm. a) a 
b) upraven dle připomínky. 
 
 
Vysvětleno: 
Ad bod 4 
Jedná se o doporučující připomínku.  
Na základě připomínky MŠMT nebyl text v písmenu a) – 
c) upraven dle připomínky. 
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předpisem“ slovy „v oboru stanoveném 
prováděcím právním předpisem“ 
Po novele, která mění stávající podmínky a 
zároveň klade vyšší nároky na posouzení 
splnění podmínek odborné způsobilosti 
sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních 
službách, bude povinností zaměstnavatele, aby 
sám posoudil, zda jsou zaměstnanci odborně 
způsobilí.  
Navrhované změny budou mít negativní vliv na 
kvalitu poskytovaných sociálních služeb 
v případě poskytovatelů sociálních služeb, kteří 
nebudou schopni řádně posoudit odbornou 
způsobilost svých pracovníků a ve službě 
budou takto péči o klienty zajišťovat z pohledu 
zákona nekompetentní osoby. Při zrušení 
registrace pak bude nutno zajistit poskytování 
sociální služby těmto klientům jiným 
způsobem, což bývá často problematické a 
komplikuje to situaci klienta, obcí i kraje.   
Vzhledem k tomu, že dochází ke změnám a 
částečně i ke zpřísnění požadavků na odbornou 
způsobilost pracovníků v sociálních službách, 
nesouhlasíme s tím, aby toto posuzovali sami 
poskytovatelé sociálních služeb (více viz 
připomínka výše k § 79 odst. 1 a odst. 5 písm. 
e)). 
 
Návrh nového znění:  
Návrh na změnu ustanovení dle bodu 2 a 3 

Akceptováno 
Ad bod 5 
Návrh byl upraven dle připomínky. 
 
 
Navrhovaný text po úpravách  
§ 116 odst. 5 
 
 (5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních 
službách 
d) uvedeného v odstavci 1 písm. a) je nejméně ukončená 

povinná školní docházka a absolvování akreditovaného 
kvalifikačního kurzu nebo získání profesní kvalifikace 
Pečovatel (pečovatelka) podle zákona o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání79); absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje 

fyzických osob, které získaly podle jiného právního 
předpisu45) způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání v oboru sanitář nebo ošetřovatel, u fyzických 
osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu 
povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u 
fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru 
vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem 
nebo absolvováním 4 ročníků denního studia nebo 5 
ročníků dálkového studia na střední škole v oboru 
stanoveném prováděcím právním předpisem,

u 
 

 
 

e) uvedeného v odstavci 1 písm. b) je nejméně ukončené 
střední odborné vzdělání s výučním listem a absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu nebo získání 
profesní kvalifikace Pečovatel (pečovatelka) podle 
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§ 116 odst. 5 písm. a) – c)  
Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních 
službách  
a) uvedeného v odstavci 1 písm. a) je 
nejméně ukončená povinná školní docházka 
a absolvování akreditovaného kvalifikačního 
kurzu; nebo získání profesní kvalifikace 
Pečovatel/ka podle zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání79); absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu se 
nevyžaduje u fyzických osob, které získaly 
podle zvláštního jiného právního předpisu45) 
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 
v oboru sanitář nebo ošetřovatel, u fyzických 
osob, které získaly odbornou způsobilost k 
výkonu povolání sociálního pracovníka podle 
§ 110, a u fyzických osob, které získaly střední 
vzdělání v oboru vzdělání stanoveném 
prováděcím právním předpisem a dále u osob, 
které úspěšně absolvovaly 4 ročníky denní nebo 
5 ročníků dálkové formy vzdělávání na střední 
škole v oboru stanoveném prováděcím právním 
předpisem, 
b) uvedeného v odstavci 1 písm. b) je 
nejméně ukončené střední odborné vzdělání 
s výučním listem a absolvování akreditovaného 
kvalifikačního kurzu nebo získání profesní 
kvalifikace Pečovatel/ka podle zákona o 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání79) a 
prokázání 50 hodin praxe v oboru; absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu se 
nevyžaduje u fyzických osob, které získaly 

zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání79) 
a prokázání 50 hodin praxe v oboru; absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u 
fyzických osob, které získaly podle jiného právního 
předpisu46) způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání ergoterapeut, u fyzických osob, které získaly 
odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního 
pracovníka podle § 110, a

 

 u fyzických osob, které získaly 
střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném 
prováděcím právním předpisem, a dále u osob, které 
absolvovaly 4 ročníky denní nebo 5 ročníků dálkové 
formy vzdělávání na střední škole v oboru stanoveném 
prováděcím právním předpisem, 

f)  uvedeného v odstavci 1 písm. c) je základní vzdělání, 
střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, 
střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání 
a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu nebo 
získání profesní kvalifikace Pečovatel (pečovatelka) 
podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání79) 
a prokázání 50 hodin praxe v oboru; absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu nebo získání 
profesní kvalifikace se nevyžaduje u fyzických osob, 
které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání 
sociálního pracovníka podle § 110, u fyzických osob, 
které získaly podle jiného právního předpisu45) 
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru 
ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly střední 
vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím 
právním předpisem, a dále u osob, které absolvovaly 4 
ročníky denního studia nebo 5 ročníků dálkového studia 
na střední škole v oboru stanoveném právním předpisem, 
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podle zvláštního jiného právního předpisu46) 
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 
ergoterapeut, u fyzických osob, které získaly 
odbornou způsobilost k výkonu povolání 
sociálního pracovníka podle § 110, a u 
fyzických osob, které získaly střední vzdělání v 
oboru vzdělání stanoveném prováděcím 
právním předpisem a dále u osob, které úspěšně 
absolvovaly 4 ročníky denní nebo 5 ročníků 
dálkové formy vzdělávání na střední škole 
v oboru stanoveném prováděcím právním 
předpisem,  
c) uvedeného v odstavci 1 písm. c) je 
základní vzdělání, střední vzdělání, střední 
vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s 
maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a 
absolvování akreditovaného kvalifikačního 
kurzu nebo získání profesní kvalifikace 
Pečovatel/ka podle zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání79) a prokázání 50 hodin 
praxe v oboru; absolvování akreditovaného 
kvalifikačního kurzu nebo získání profesní 
kvalifikace se nevyžaduje u fyzických osob, 
které získaly podle zvláštního právního 
předpisu45) způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u 
fyzických osob, které získaly střední vzdělání 
v oboru vzdělání stanoveném prováděcím 
právním předpisem a dále u osob, které úspěšně 
absolvovaly 4 ročníky denní nebo 5 ročníků 
dálkové formy vzdělávání na střední škole 
v oboru stanoveném prováděcím právním 
předpisem,“ 

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

 
 
 
 
 

Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
K § 116 odst. 5 písm. d) 

K Z Akceptováno 
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připomínka č. 93 

+ přechodná ustanovení (chybí) 
 
Odůvodnění: 
V textu dochází ke změně požadavků na 
minimální dosažené vzdělání, původně bylo 
umožněno dokončené základní vzdělání, po 
novele se předpokládá minimálně střední 
vzdělání  
Požadujeme doplnit přechodná ustanovení o 
tuto oblast. Více viz připomínka k přechodným 
ustanovením. 
 
Návrh nového znění:  
Doplnit přechodná ustanovení pro změnu 
nejnižšího požadovaného vzdělání v § 116 odst. 
5 písm. d) pro zaměstnance sociálních služeb, 
kteří před účinnosti změny zákona splňují 
základní vzdělání, ale po novele již nebudou 
nové podmínky plnit. 

Odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách 
získaná podle § 116 odst. 5 písm. d) zákona č. 108/2006 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se považuje za splněnou i po tomto dni. 
 
Přechodné ustanovení bylo doplněno. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 94 

Zásadní připomínka: 
K bodu 165 části první čl. I novely  
   
Odůvodnění: 
Mění se název části desáté, nově se však jedná 
o část jedenáctou (přečíslováno bodem 121). 

K Z Akceptováno 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 95 

Zásadní připomínka: 
k § 119 
zmocňovací ustanovení 
 
Odůvodnění: 
V odst. 2 je zmocnění pro MPSV k vydání 
vyhlášky k provedení § 105a, v ustanovení § 
105a však není uvedeno, co má být blíže 
upraveno v prováděcím právním předpise. 

K Z Vysvětleno – ve vyhlášce bude primárně zveřejněna 
garantovaná síť a stanovené normativy. 
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Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 96 

Zásadní připomínka: 
K čl. II novely – přechodná ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Přechodná ustanovení jsou zcela nedostačující, 
není zřejmé, jak v praxi postupovat při realizaci 
změn týkajících se plánování a financování 
sociálních služeb. Řada činností v procesu 
plánování a financování sociálních služeb je 
vykonávána předem (v roce předcházejícím 
dotovanému roku, i dříve, zejména procesy 
spojené s tvorbou SPRSS, sítě sociálních 
služeb, zařazování do sítě, vydávání pověření 
apod.). 
 
Na rok 2021 nebude MPSV sestavovat 
garantovanou síť, „překlopí“ do ní služby 
z krajských sítí sociálních služeb, garantovaná 
síť bude následně sestavena na období 2022 – 
2026? 
Dle ustanovení § 101 má na služby zařazené 
v garantované síti vydat pověření MPSV, 
garantovaná síť bude již pro rok 2021, MPSV 
tedy bude na rok 2021 vydávat pověření? 
Zároveň ale budou služby zařazeny pro rok 
2021 (a velmi pravděpodobně i na víceleté 
období) do krajských sítí a budou mít vydaná 
pověření na rok 2021 z kraje. Budou tak mít na 
rok 2021 dvě pověření? Nebo krajské pověření 
pozbyde platnosti? Na základě krajského 
pověření však budou sociální služby v roce 
2021 financovány, neboť financování v roce 
2021 bude ještě dle stávající právní úpravy. 
 

K Z Vysvětleno – garantovaná síť vznikne překlopením 
krajských sítí a dotačního programu ministerstva, a bude 
mít neomezenou platnost. Poté se už síť bude jenom 
každoročně doplňovat, resp. navyšovat, dle § 105a odst. 4) 
tedy dle možného % růstů nákladů pro služby péče, 
prevence, poradenství a podpory. Všem službám bude 
vydáno Pověření na dobu 10 let tvořen SPRSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
MPSV počítá s tím, že služby financované z OPZ se stanou 
součástí garantované sítě. Po dobu trvání projektů jim však 
musí zůstat původní pověření, jinak by nemohly projekt 
ukončit, protože by jako součást garantované sítě 
automaticky přešly na financování prostřednictvím 
normativů a nemohly čerpat prostředky z OPZ. 
Ano, krajské pověření na služby, které nejsou financovány 
z OPZ , pozbyde platnosti. Při přechodu do garantované 
sítě jim bude vydáno nové. 
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Bod 16 přechodných ustanovení – proč služby 
financované z ESF nebudou také automaticky 
zařazeny do garantované sítě? Proč je zde 
výslovně uvedeno, že krajské pověření 
nepozbyde platnosti? Znamená to, že pověření 
vydaná na služby nefinancované z ESF 
pozbyde platnosti? 
 
Po dobu realizace krajských projektů na 
podporu služeb z ESF budou dvoje podmínky 
pro financování sociálních služeb. Služby 
financované z ESF dle stávající právní úpravy, 
služby nefinancované z ESF dle nové právní 
úpravy. Otázka, zda neposunout účinnost 
ustanovení novely týkající se plánování 
sociálních služeb, tvorby sítě a financování až 
po skončení krajských projektů. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 97 

Zásadní připomínka: 
k čl. II novely – přechodná ustanovení  - bod 9. 
a 10.  
 
Přechodná ustanovení bod 9. 
„Právnické a fyzické osoby, které jsou ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovateli 
sociálních služeb na základě rozhodnutí o 
registraci vydaného podle zákona č. 108/2006 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, jsou povinny ve lhůtě 
2 let od tohoto dne podat žádost o rozhodnutí 
o registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Rozhodnutí o registraci vydané podle 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
pozbývá platnosti, jestliže žádost o obnovení 

K Z Vysvětleno 
přechodná ustanovení upravena 
 
 
 
Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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rozhodnutí o registraci nebyla podána ve lhůtě 
podle věty první nebo jestliže v řízení 
o obnovení rozhodnutí o registraci byla žádost 
pravomocně zamítnuta. Do doby nabytí právní 
moci nového rozhodnutí o registraci nebo do 
uplynutí lhůty podle věty první se při 
poskytování sociálních služeb postupuje podle 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o 
registraci.“ 
 
+ bod 10. 
„Právnické a fyzické osoby, které jsou ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovateli 
služby, u které ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona dochází ke sloučení s další sociální 
službou, jsou povinny ve lhůtě 2 let od tohoto 
dne požádat o zrušení registrace vydané podle 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a 
zároveň podat žádost o rozhodnutí o registraci 
odpovídající novému druhu sociální služby. 
V řízení o rozhodnutí o registraci se postupuje 
podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Rozhodnutí  o registraci vydané podle 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
pozbývá platnosti, jestliže žádost o nové 
rozhodnutí o registraci nebyla podána ve lhůtě 
podle věty první nebo jestliže v řízení 
o rozhodnutí o registraci byla žádost 
pravomocně zamítnuta. Do doby nabytí právní 
moci nového rozhodnutí o registraci nebo do 
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uplynutí lhůty podle věty první se při 
poskytování sociálních služeb postupuje podle 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o 
registraci.“ 
 
Odůvodnění: 
Toto přechodné ustanovení v praxi bude činit 
značné problémy, zejména proto, že z něj ani 
z dalších přechodných ustanovení není zřejmý 
konkrétní postup a nepostihuje mnoho různých 
případů, které při obnovení registrace podle 
nové právní úpravy mohou nastat.  
1.  Vůbec není jasné, zda bude 
poskytovatel podávat žádost „o obnovení 
rozhodnutí o registraci“ - bude pro tento účel 
předepsaný zvláštní formulář MPSV?), nebo 
bude registrující orgán provádět „obnovení 
registrace“ automaticky při podání první 
žádosti poskytovatele o změnu registrace 
některé ze sociálních služeb na běžných 
formulářích po účinnosti novely zákona (bude 
se při první změně registrace jedné sociální 
služby muset provést změna u všech služeb 
poskytovatele najednou? – pak v případě 
obnovení registrace musí poskytovatel splnit 
všechny podmínky pro registraci dle zákona po 
účinnosti novely – tedy i personální podmínky? 
Nebo se provede obnovení registrace, ale 
materiálně technické a personální podmínky 
bude poskytovatel moci splnit ve lhůtě 2 let 
v souladu s bodem č. 11 a č. 12 přechodných 
ustanovení? V tom případě by mělo být v tomto 
přechodném ustanovení jasně definováno, které 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



242 
 

podmínky (náležitosti žádosti o registraci 
sociálních služeb) musí poskytovatel předložit 
registrujícímu orgánu spolu se žádostí o 
obnovení rozhodnutí o registraci.  
2. V případě, že poskytovatel poskytuje 
více sociálních služeb, bude prováděno 
obnovení rozhodnutí o registraci u všech služeb 
najednou nebo postupně několika 
rozhodnutími, podle toho, jaké doklady 
poskytovatel bude schopen doložit a jak brzy 
bude schopen naplnit požadovaný personální 
standard apod.? 
3. V přechodném ustanovení je uvedeno, 
že je povinen podat žádost … Co se stane, 
pokud poskytovatel podá žádost o obnovení 
registrace těsně před uplynutím dvouleté lhůty 
(nebo dokonce poslední den lhůty) a registrující 
orgán nebude moci ve lhůtě dvou let od 
účinnosti novely zákona rozhodnout o 
obnovení registrace? Bude po dobu 
probíhajícího správního řízení služba 
poskytována v souladu se zněním zákona 
platným před novelou (tím se může prodloužit 
stanovená dvouletá lhůta minimálně o 30 až 60 
dnů)?  
4.  Jak se budou řešit situace, kdy dojde 
v souladu se změnou § 78 ke změně 
registrujícího orgánu, původní registrující 
orgán rozhodnutí o registraci na sociální službu 
vydal a nově příslušný registrující orgán žádost 
o obnovení registrace posoudí a žádost pro 
nesplnění podmínek zamítne? Dojde 
okamžitému zrušení registrace od data právní 
moci rozhodnutí o zastavení řízení nebo 
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původní registrace zanikne až uplynutím lhůty 
dvou let.  
5. Bude s ohledem na zajištění 
následného poskytování služby uživatelům 
stanovena poskytovateli povinnost (vč. sankce 
za nesplnění povinnosti) informovat příslušný 
registrující orgán, případně v jaké lhůtě, pokud 
se poskytovatel rozhodne, že nepodá žádost o 
obnovení registrace, ani o zrušení registrace 
služby, a že bude sociální službu poskytovat do 
uplynutí lhůty dvou let a poté registrace služby 
pozbude platnosti automaticky v souladu s 
přechodným ustanovením. Přechodné 
ustanovení sice stanoví povinnost poskytovateli 
požádat o obnovení registrace, ale za nesplnění 
povinnosti zákon neukládá poskytovateli 
žádnou sankci. Registrující orgán bude mít 
přehled o službách, u kterých vydal registraci, 
ale nemá stoprocentní přehled o službách na 
území kraje, kterým registraci vydal jiný místně 
příslušný registrující orgán.  
6.  Problémy může působit např. i splnění 
materiálně technických, personálních 
podmínek nebo hygienických podmínek … dle 
bodu 11. – 13. přechodných ustanovení, kdy po 
účinnosti novely zákona stávající registrující 
orgán po obdržení žádosti o obnovení 
rozhodnutí o registraci a doložení dokladů 
dojde k závěru, že materiálně technické 
podmínky, hygienické, stavební nebo 
personální podmínky dle změněného zákona 
nejsou splněny, nechá se uplynout dvouletá 
lhůta a poté se registrace na danou sociální 
službu zruší? 
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7.  Se změnou příslušnosti registrujícího 
orgánu dle změněného ustanovení § 78 bude 
docházet k časovému nesouladu mezi vydáním 
„obnoveného“ rozhodnutí o registraci různými 
krajskými úřady u poskytovatelů, kteří 
poskytují sociální službu (ambulantní a 
pobytovou) ve více krajích. Pokud poskytovatel 
poskytuje např. 10 služeb ambulantních a 
pobytových ve třech krajích původní 
registrující orgán vydá obnovené rozhodnutí na 
5 služeb, ale v dalších dvou krajích se zatím o 
obnovení registrace nerozhodlo (nebyla třeba 
ani podána žádost) nebo nebyly splněny 
podmínky pro vydání registrace dle změněného 
zákona, pak už poskytovatel obdrží od 
původního registrujícího orgánu rozhodnutí na 
5 služeb, které nahradí předcházející 
rozhodnutí, ve kterém bylo uvedeno 10 služeb, 
a tudíž zůstane 5 sociálních služeb 
poskytovatele, které poskytuje v dalších dvou 
krajích nepokryto rozhodnutím? Nebo bude 
stávající registrující orgán vydávat rozhodnutí 
(obnovené) na 5 služeb, ve kterém bude 
zároveň uvedeno zbývajících 5 služeb beze 
změny? Naopak, co když jeden z nově 
příslušných krajských úřadů provede 
„obnovenou registraci“, ale stávající registrující 
orgán zatím změnu neprovedl a v jeho 
posledním vydaném rozhodnutí bude stále 
uvedena sociální služba, která již byla 
obnoveným rozhodnutím nově příslušného 
registrujícího orgánu znovu registrována?  
8.  Jak bude po novele řešen postup 
v případě odlehčovacích služeb poskytovaných 
do dne účinnosti novely ambulantní nebo 
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terénní formou? Po novele bude akceptována 
pouze pobytová forma, lze na základě bodu 9. 
přechodných ustanovení poskytovat 
odlehčovací služby poskytované ambulantní a 
terénní formou ještě 2 roky (bude se měnit 
forma služby a pro ni budou platit jiné 
požadavky na materiálně technické, personální 
a hygienické podmínky), nebo se na ně toto 
ustanovení nevztahuje a bude doplněno další 
přechodné ustanovení, které bude nebo bude 
registrace ke dni účinnosti novely zrušena? 
Doporučujeme pro odlehčovací služby 
(navržená změna formy pouze na pobytovou 
formu) doplnit další (samostatné) přechodné 
ustanovení, pokud nebude vyhověno naší 
připomínce výše, zachovat terénní a ambulantní 
formu odlehčovacích služeb. 
 
Návrh nového znění:  
Upravit přechodná ustanovení dle uvedených 
připomínek, aby bylo možno se změnou zákona 
zvládnout přechod na nové podmínky. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 98 

Zásadní připomínka: 
K čl. II novely – přechodná ustanovení bod č. 6 
(k § 110) 
„Odborná způsobilost sociálního pracovníka 
podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se považuje za splněnou 
u zaměstnance, který činnost sociálního 
pracovníka vykonával ke dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona a splňoval odbornou způsobilost 
podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona. Odborná způsobilost podle věty 

K Z Akceptováno - vysvětlení 
 
Stále je v účinnosti přechodné ustanovení zákona č. 
354/2004 Sb., který tuto problematiku také řeší. 
 
Přechodné ustanovení bylo navržení, aby nebyli dotčeni 
sociální pracovníci, kteří dosud splňují podmínky odborné 
způsobilosti, text ustanivení: 
Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního 
pracovníka získaná podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se považuje za splněnou i po tomto dni. 
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první se považuje za splněnou též u fyzické 
osoby, která ke dni nabytí účinnosti zákona již 
zahájila vysokoškolské studium oboru právo“.  
 
Odůvodnění: 
Větu druhou navrženého textu doporučujeme 
doplnit, neboť se domníváme, že musí být 
splněny obě podmínky současně - vykonával 
činnost sociálního pracovníků (tudíž musel 
splňovat odbornou způsobilost dle § 110 odst. 
4) a zároveň ke dni účinnosti zákona již zahájil 
studium.  
 
Bude mít změna zákona vliv na sociální 
pracovníky, kteří nesplňují podmínky dle § 110 
odst. 4 zákona, ale činnost sociálního 
pracovníka vykonávají na základě dřívějších 
přechodných ustanovení: „Odbornou 
způsobilostí k výkonu povolání sociálních 
pracovníka u zaměstnance, který ke dni 
účinnosti tohoto zákona vykonával činnost 
sociálního pracovníka, je absolvování 
akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech 
uvedených …., v rozsahu nejméně 200 hodin, 
za podmínky, že získal přede dnem účinnosti 
tohoto zákona nejméně 10 let praxe při výkonu 
činnosti sociálních pracovníka a absolvoval 
před tímto dnem rekvalifikační kurz zaměřený 
na činnost sociálního pracovníka akreditovaný 
MŠMT; tento zaměstnanec je povinen 
absolvovat akreditované vzdělávací kurzy ve 
stanoveném rozsahu do 31. prosince 2013.“  
Nemělo by být doplněno přechodné ustanovení 
i o skutečnost, že sociální pracovníci, kteří 
splňují odbornou způsobilost dle § 110 odst. 4 

Aby nebyli dotčeni ti, kteří začali v dobré víře studovat ve 
studijním programu právo, nebo speciální pedagogika: 
Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního 
pracovníka podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se považuje za splněnou též u fyzické osoby, která získala 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo 
doktorském studijním programu zaměřeném na právo, nebo 
speciální pedagogiku, které zahájila přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  
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nebo sociální pracovníci, kteří vykonávají 
činnost sociálního pracovníka ke dni účinnosti 
nového zákona na základě splnění podmínky 
odborné způsobilosti pro výkon činnosti 
sociálního pracovníka do 31.12.2013 v souladu 
s bodem 6 dřívějších přechodných ustanovení?     
 
Návrh nového znění:  
Doplnit přechodné ustanovení dle připomínek:  
„Odborná způsobilost sociálního pracovníka 
podle § 110 odst.4 zákona č.108/2006 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se považuje za splněnou 
u zaměstnance, který činnost sociálního 
pracovníka vykonával ke dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona a splňoval odbornou způsobilost 
podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona. Odborná způsobilost podle věty 
první se považuje za splněnou též 
u zaměstnance, který činnost sociálního 
pracovníka vykonával ke dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona a splňoval odbornou způsobilost 
podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, a zároveň ke dni nabytí 
účinnosti zákona již zahájil vysokoškolské 
studium oboru právo“. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 99 

Zásadní připomínka: 
K čl. II novely – přechodná ustanovení, zcela 
chybí přechodné ustanovení k § 116 odst. 1 
písm. d)  
 
Odůvodnění: 

K Z Akceptováno  
Do přechodného ustanovení bude doplněno (viz vypořádání 
výše) – chybně určeno: je myšlen §116 odst. 5 (ne odst. 1) 
písm. d) 
v původním ustanovení se uvádí i základní vzdělání. 
 
Je myšleno §116 písm. 1 odst. 5. 
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V textu dochází ke změně požadavků na 
minimální dosažené vzdělání, původně bylo 
umožněno dokončené základní vzdělání, po 
novele se předpokládá minimálně střední 
vzdělání. 
V současné době část sociálních služeb 
zaměstnává na pozici pracovníka v sociálních 
službách osoby, které získaly pouze základní 
vzdělání. Přechodná ustanovení vůbec 
nestanoví, jakým způsobem a v jaké lhůtě bude 
poskytovatel řešit vzniklou situaci, tj. 
pracovníci v sociálních službách, kteří mají 
pouze základní vzdělání, budou moci zůstat 
nadále ve službě, budou muset absolvovat 
nějaké další vzdělávání nebo s nimi bude 
ukončen poměr z organizačních důvodů? 
Požadujeme doplnit přechodná ustanovení o 
tuto oblast. 
 
Návrh nového znění:  
Doplnit přechodná ustanovení pro změnu 
nejnižšího požadovaného vzdělání v § 116 odst. 
5 písm. d) pro zaměstnance sociálních služeb, 
kteří před účinnosti změny zákona splňují 
základní vzdělání, ale po novele již nebudou 
nové podmínky plnit. 

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

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 
100 

Návrh veřejné ochránkyně práv 
 
Karlovarskému kraji byl doručen dopis veřejné 
ochránkyně práv ze dne 15. 11. 2019, ve kterém 
byl blíže představen návrh revize stížnostního 
mechanismu v sociálních službách, který byl 
zaslán na MPSV. VOP ve svém dopise žádala 
KK o podporu tohoto svého návrhu v rámci 

K Z Akceptováno částečně 
 
KVOP poslala oficiální připomínku k této části návrhu. 
Text zaslaný KVOP byl zohledněn. Bylo zapracováno, že 
stížnost se řeší nejprve u poskytovatele, není-li osoba 
spokojena, je postoupeno na MPSV.  
Návrh neobsahoval povinnost prošetřit inspekcí. Proto není 
takto zapracováno. Podnětem se bude zabývat MPSV, a to 
bez určení v zákonu, který útvar. 
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připomínkování novely zákona o sociálních 
službách. 
 
VOP byla zaslána následující odpověď: Vážená 
paní magistro, tímto Vám sděluji, že v rámci 
legislativního procesu, řádného vnějšího 
připomínkového řízení novely zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, Váš návrh na řešení 
stížnostního mechanismu v sociálních 
službách, kde akcentujete, aby inspekce měla 
povinnost zabývat se individuálními stížnostmi 
na kvalitu sociální služby, podpoříme. 
 
Návrh VOP: 
Návrh předpokládá následující strukturu při 
vyřizování stížností. Základním předpokladem 
je, že stížnost je vždy nejprve projednána 
poskytovatelem, přičemž inspekce (či jiný 
nezávislý orgán) slouží jako pojistka ochrany 
práv klientů. 
(1) Klient se nejprve obrací se svou stížností na 
poskytovatele. Poskytovatel má povinnost ve 
stanovené lhůtě stížnost projednat. 
(2) Teprve není-li klient s vyřízením spokojen, 
obrací se na inspekci, která ve stanovené lhůtě 
stížnost projedná. Inspekce přezkoumá, jak 
stížnost vyřídil poskytovatel, případně provede 
vlastní šetření. Pokud zjistí porušení povinností 
ze strany poskytovatele, stanoví opatření k 
nápravě. 
(3) Pokud klient stále není spokojen s 
vyřízením své stížnosti inspekcí, může se 
obrátit na veřejného ochránce práv, který však 
bude hodnotit postup inspekce, nikoli tedy 

 
Znění textu: 

§ 96b 
Stížnosti a podněty v sociálních službách 

 (1)  Při poskytování sociálních služeb může osoba 
podat stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost se 
podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému 
směřuje. Podání stížnosti nesmí být na újmu osobě, která 
stížnost podala, nebo osobě, které je poskytována sociální 
služba, jíž se stížnost týká. 

(2) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vyřídit 
stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést 
evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení. 

(3) Pokud osoba, která podala stížnost podle 
odstavce 1, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět 
ministerstvu, ve kterém uvede důvody nesouhlasu 
s vyřízením stížnosti. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytnout ministerstvu součinnost při řešení podnětu. 
K prošetření podnětu je ministerstvo oprávněno provést 
místní šetření a vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
 

(5) Ministerstvo podnět odloží, jestliže je zjevně 
neopodstatněný nebo jde o podnět ve věci, která již byla 
ministerstvem prošetřena, a opakovaný podnět nepřináší 
nové skutečnosti. O odložení podnětu a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala. 

(6) Ministerstvo je povinno vyřídit podnět 

d) do 30 dnů od jeho obdržení, 
e) do 60 dnů od jeho obdržení, jestliže provádí místní 

šetření, 
f) do 90 dnů od jeho obdržení, jestliže je zapotřebí vyžádat 

si stanovisko dotčených orgánů. 
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postup poskytovatele. Možnost stěžovat si na 
postup inspekce ochránci mohou stěžovatelé 
využít již dnes. 
Revize stížnostního mechanismu se neobejde 
bez změny zákona o sociálních službách. 
Dlouhodobě upozorňuji na skutečnost, že není 
zaručena potřebná, dostatečná a především 
efektivní ochrana klientů sociálních služeb. S 
ohledem na nepříliš vysoký počet podnětů v 
této oblasti adresovaných ochránci či počet 
inspekcí zahájených na základě podnětu nelze 
očekávat skokový nárůst řešených stížností, 
který by mohl vést k zahlcení inspekce (jiného 
nezávislého orgánu) či poskytovatelů 
samotných. 
 
Požadujeme zapracovat návrh VOP do nové 
právní úpravy zákona o sociálních službách. 

(7) Jestliže ministerstvo při šetření podnětu osoby 
dojde k závěru, že sociální služby nejsou poskytovány 
v souladu se zákonem, uloží poskytovateli nápravná 
opatření s uvedením lhůty k jejich splnění nebo podá podnět 
k dalšímu postupu příslušnému orgánu.  

 (8) O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně 
vyrozumí osobu, která podnět podala. 
 

Královéhradecký 
kraj 

Obecné připomínky  
 
Není zřejmé, jakým způsobem budou rozlišeny 
finanční a personální nároky ve službách dle § 
48, které budou zajišťovat různé druhy cílových 
skupin. Tyto služby, s ohledem na specifické 
potřeby klientů, často nejsou kompatibilní 
z pohledu personálního standardu, což vede 
také k rozdílům v potřebě jejich finančního 
zajištění. Je nezbytné, aby tato otázka byla dále 
ošetřena. V opačném případě zásadně 
nesouhlasíme se sloučením služeb domovů pro 
osoby se zdravotním postižením, domovů pro 
seniory a domovů se zvláštním režimem do 
jednoho druhu. 
 

O Z Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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Z návrhu není jasné, kdo rozhoduje o 
konkrétním územním členění kapacit služeb, 
které mají být zařazeny do garantované sítě. 
Krajský úřad by s ohledem na znalost místních 
podmínek a na východiska střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen 
„SPRSS“), měl mít možnost předběžně 
rozhodnout o územním rozložení garantované 
sítě sociálních služeb (dále jen „garantovaná 
síť“) v rámci kraje, a to dříve, než bude její 
obsazování vyhlášeno. Připomínka je 
zohledněna také níže u § 93.    
 
Z návrhu není jasné, kdo má odpovědnost za 
dostupnost sociálních služeb, a tedy ponese 
odpovědnost v případě, že potřebná služba 
zajištěna nebude. S ohledem na znění návrhu se 
jako jediná možnost jeví MPSV. Vzhledem 
k pravomocem, které jsou dány kraji, není 
možné, aby tuto roli dále vykonával. 
Připomínka je zohledněna také níže u § 96. 
 
Nesouhlasíme se základním principem změny 
kompetencí u tvorby sítě sociálních služeb a 
financování sociálních služeb, tedy převod 
těchto kompetencí na MPSV. Stávající úprava 
neobsahuje ustanovení, která by měla zlepšit 
dostupnost sociálních služeb a zajistit rozvoj 
sociálních služeb dle potřeb obyvatel, zavádí 
dvojkolejnost kompetencí za dostupnost služeb, 
když není patrné, kdo za dostupnost sociálních 
služeb odpovídá. 
 
Navrhovaná úprava neřeší zásadní nedostatky 
stávajícího systému, a sice zajištění víceletého 

 
Vysvětleno – o územním členění sítě samozřejmě rozhoduje 
kraj. Garantovaná síť vznikne překlopením krajských sítí a 
dotačního programu ministerstva a bude mít neomezenou 
platnost. Poté se už síť bude jenom každoročně doplňovat = 
navyšovat, dle § 105a odst. 4) Všem službám bude vydáno 
Pověření na dobu10 let.. 
Na základě obdržených připomínek, kdy zejména kraje 
shledávají koexistenci dvou typů sítí jako nesmírně 
problematickou, bylo úplně upuštěno od možnosti tvorby 
rozvojové sítě ze strany samospráv. Existovat bude tedy 
pouze jediná síť - garantovaná. Definice garantované sítě 
bude následující: 
  „i)  garantovanou sítí sociálních služeb souhrn sociálních 
služeb a jejich přepočtených pracovních úvazků, které 
napomáhají v náležité kvalitě a s odpovídající místní 
dostupností řešit nepříznivou sociální situaci osob na území 
krajů a které jsou v souladu s potřebami osob na území krajů 
zjištěnými při tvorbě střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb kraje,“ 
Kraje tedy budou zjišťovat potřeby stejně jako doposud. 
Definice základních a místních potřeb tedy není potřeba. 
MPSV ani u předchozí verze (s rozvojovou sítí) nemělo 
ambice ubírat krajům kompetence v oblasti plánování a 
síťování sociálních služeb a určování sítě.  
Kraj musí nejdřív určit síť, kterou na svém území potřebuje 
(tak jak to dělal doposud), a poté o ní jedná s ministerstvem. 
Ministerstvo nakonec sestaví garantovanou síť, kterou ale 
primárně určil kraj. Lze diskutovat, který výraz je výstižnější 
„sestavit“ nebo „schválit“, nicméně kraj zjišťuje potřeby a 
určuje síť, což je přesně těmito slovy uvedeno i v současném 
znění § 95 písm. h). 
Tím, že bude existovat pouze jediná síť, kterou ve finále 
sestaví (a zveřejní) ministerstvo, tak také odpovědnost za 
dostupnost služeb plně přechází na ministerstvo.  
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financování sociálních služeb, nastavení 
financování sociálních služeb v reakci na 
potřeby v území. 
 
Navrhujeme upravit návrh zákona tak, aby 
zpřesňoval spolupráci krajů a státu při 
zachování kompetencí krajů dle § 95 platného 
zákona. Upravit návrh zákona tak, aby byla 
jasná vazba vývoje potřeb na státní rozpočet. 
 
Maximální meziroční nárůst velikosti kapacit a 
počtu úvazků za jeden rok u služeb zařazených 
do garantované sítě dle § 105a odst. 4 není 
z našeho pohledu v navrhovaném znění 
srozumitelný. Je nezbytné jednoznačně 
stanovit, zda se jedná o: 
o jednotlivé služby (tj. každá 
služba spadající do dané kategorie může narůst 
za kalendářní rok pouze o X %), 
o jednotlivé typy služeb (tj. např. 
růst všech domovů sociální péče v součtu nesmí 
přesáhnout 5 %), 
o jednotlivé kategorie služeb (tj. 
růst všech druhů služeb spadajících pod služby 
sociální péče nesmí přesáhnout 5 %).  
 
Současně je nezbytné stanovit, zda se jedná o 
maximální možný nárůst pro jednotlivé kraje 
samostatně, nebo o maximální možný nárůst 
v rámci celé garantované sítě v součtu.  
 

Odstavec 4 byl změněn ve smyslu stanovení meziročních 
nárůstů výdajů státního rozpočtu na financování 
garantované sítě. Stanovený meziroční nárůst se však týká 
garantované sítě jako celku. Předpokládáme, že mezi 
jednotlivými kraji můžou být dle aktuálních potřeb rozdíly v 
% nárůstu u služeb péče, prevence, poradenství a podpory. 
Tato regulace je zaváděna se záměrem zajistit pravidelný, 
stabilní a regulovaný růst garantované sítě. V rámci 
připomínkového řízení byla také akceptována doplňující 
připomínka ČMKOS a do tohoto meziročního růstu se 
nebude započítávat zákonný růst platů. 
 
 

Královéhradecký 
kraj 

K § 3 písm. b).:  
Navrhujeme nahradit znění „schválený na dobu 
5 let“ zněním „schválený na dobu zpravidla 5 
let“.  

K Z Vysvětleno  - na základě procesu vypořádání připomínek 
bylo dohodnuto, že garantovaná síť bude mít neomezenou 
dobu platnosti a bude se pouze každoročně navyšovat dle 
zákona. Navyšování sítě bude probíhat v dohodovacím 
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Smyslem této změny je především zajištění jisté 
volnosti samosprávy při zpracovávání SPRSS a 
to zejména na úrovni obcí. Vzhledem k tomu, 
že na dobu schválení SPRSS není vázána 
platnost garantované sítě či Pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu (dále jen „pověření“), není vyžadování 
přesné doby, na kterou je schválen, nezbytné.  
 

řízení, přičemž také došlo k výraznému zkrácení celého 
procesu tak, aby garantovaná síť mohla být zveřejněna ve 
vyhlášce již ke konci srpna a kraje tedy měly čas na 
vyhlášení výběrových řízení na nové úvazky/kapacity a bylo 
tedy možné zajistit poskytování nových služeb co nejdříve 
začátkem roku. Pověření k poskytování SOHZ nebude 
navázáno na dobu platnosti sítě a bude vydáváno na 
maximální možnou dobu, tj. 10 let. Poskytovatel, který byl 
zařazen do garantované sítě, z ní může být “vyloučen“ pouze 
ze zákonem stanovených důvodů (viz § 105c odst. 10), a to: 
jestliže přestane splňovat podmínky uvedené v rozhodnutí o 
zařazení do sítě, nebo sám písemně požádá o zrušení 
zařazení, nebo pozbude platnosti jeho registrace (neplnění 
registračních podmínek), případně také úmrtím fyzické či 
zánikem právnické osoby. 

Královéhradecký 
kraj 

K § 35 odst. 1 písm. n).:  
Navrhujeme vypustit „při umírání“ a ponechat 
pouze znění „psychosociální podpora“. 
Psychosociální podporu vnímáme jako činnost 
sociální služby, která má uplatnění při práci 
s širokou cílovou skupinou a není vhodné ji 
takto úzce vymezovat.  
 

K Z Akceptováno 
Nově upraveno jako psychosociální podpora 

Královéhradecký 
kraj 

§ 35 odst. 1 písm. r).:  
Navrhujeme vypustit celé znění písmena r). 
Zde obsažené činnosti je možné podřadit pod 
písm. f), g), h) a j), případně l) tohoto paragrafu. 
Jejich opakování zaměřené specificky na oblast 
bydlení je nadbytečné a zbytečně zesložiťující 
znění zákona.  
 
 
 
 
 

K Z Vysvětleno 
Z praxe vyplývá potřeba věnovat se prevenci ztráty bydlení, 
a jelikož nenavrhujeme novou sociální službu se zaměřením 
na prevenci ztráty bydlení, a zároveň je nutné na prevenci 
klást důraz. Z tohoto důvodu je zařazena jako samostatná 
činnost. Jedná se konkrétně o nácvik dovedností pro 
zvládání bydlení, podporu získání adekvátního bydlení, 
rozvoj kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí k 
sociálnímu začlenění v rámci bydlení. .Z praxe dále vyplývá, 
že v rámci základního sociálního poradenství jsou ne vždy 
poskytnuty odpovídající informace působící preventivně. 
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K § 37 odst. 3.: 
Navrhujeme vypustit „a ve speciálních 
lůžkových zdravotnických zařízeních 
hospicového typu“. 
 
Poskytování poradenských služeb pro osoby 
v terminálním stavu, případně pro osoby blízké, 
vnímáme jako specifickou činnosti služby dle § 
52b.  

Současná praxe se věnuje především řešení následků 
problémů bytové nouze. 
 
 
 
Vysvětleno 
Nezbytný prvek pro to, aby se nenarušila stávající křehká 
praxe v této problematice. Stávající právní úprava. 
 
 

Královéhradecký 
kraj 

K § 37 odst. 4 písm. d).:  
Navrhujeme vypustit celé znění písmena d).  
Manželské a rodinné poradenství není jednou 
ze základních činností dle § 35. Zařazování 
jiného typu činností, než těch, které jsou ve 
zmíněném paragrafu uvedeny, je nesystémové 
a vede k nesrozumitelnosti předpisu.  
 

K Z  
Vysvětleno 
Zdůvodnění bude doplněno do dokumentu RIA, důvodem 
je, že stávající základní činnost neodpovídají potřebám 
praxe, tedy tomu, čeho si žádají uživatelé manželských a 
rodinných poraden 
Do § 35 to bylo doplněno a v § 37 upraveno. 
Nová úrava: 
V § 37 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
„(5) Služba poskytovaná v manželských a rodinných 
poradnách obsahuje základní činnosti uvedené v odstavci 4 
a základní činnost manželské a rodinné poradenství.“. 

Královéhradecký 
kraj 

K § 37 odst. 4.:  
Navrhujeme mezi základní činnosti doplnit „u 
pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci“. 
S ohledem na fakt, že odborné sociální 
poradenství je poskytované v poradnách pro 
seniory a poradnách pro osoby se zdravotním 
postižením, vnímáme jako nezbytné, aby 
v jejich rámci mohla být poskytována činnost 
dle § 35 odst. 1 písm. p). Ačkoliv v praxi 
k nácvikům v těchto službách dochází, není 
možné je řádně vykazovat a nabízet, neboť 
služby tento typ činnosti oficiálně poskytovat 

K Z Vysvětleno 
 
Chceme, aby nácvik pro osoby pečující prováděly takové 
služby, které tyto činnosti poskytují klientům. Nechceme, 
žádné teoretické informace o tom, jak se má péče provádět, 
ale skučně předání praktických dovedností.  
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nemohou. Změnou by došlo ke zlepšení 
přístupu k potřebné podpoře pro pečující osoby.  
 

Královéhradecký 
kraj 

K § 39 odst. 2 písm. g).: 
Navrhujeme vypustit „a záležitostí 
souvisejících s udržením či získáním bydlení“. 
Viz připomínka k § 35 odst. 1 písm. r). Tento 
typ činnosti také není specificky upraven jako 
jedna ze základních činností dle § 35. 
Zařazování jiných typů činností, než těch, které 
jsou ve zmíněném paragrafu uvedeny, je 
nesystémové a vede                             
k nesrozumitelnosti předpisu.  
 

K Z Akceptováno 
 
Nová úprava tohoto paragrafu: 
§ 39 Pečovatelská a asistenční služba 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora 

Královéhradecký 
kraj 

K § 48 odst. 1.:  
Navrhujeme nahradit znění „Služba může 
zřizovat krizová lůžka“ zněním „Služba může 
zřizovat krizová a odlehčovací lůžka“. 
V návaznosti na to navrhujeme doplnit větu 
„Odlehčovací lůžka jsou poskytována za 
podmínek stanovených v § 44“. 
Smyslem této změny je především umožnění 
poskytovatelům služeb dle § 48 zajišťovat 

K Z Akceptováno částečně 
Do § 48 odst. 1 bylo doplněno, že služba může zřizovat 
krizová lůžka. Odlehčovací služba bude nadále 
poskytována pouze podle § 44. Změnou by docházelo 
k duplicitě služeb, kterou se v novele snažíme potlačit. 
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v případě potřeby odlehčovací službu bez 
nutnosti registrace nového typu služby. Tato 
zařízení jsou k jejich poskytování materiálně i 
personálně vybavena a odstranění této bariéry 
vnímáme jako motivační a vedoucí k vyšší 
flexibilitě. 
 

Královéhradecký 
kraj 

K § 57 odst. 1.: 
Navrhujeme vypustit „osobám v nepříznivé 
životní situaci, které jsou bez domova a zároveň 
mají lékařem indikován klid na lůžku a potřebu 
zdravotní péče z důvodu doléčení a osobám 
s látkovou či nelátkovou závislostí“. 
V případě, že osoba má být propuštěna po 
hospitalizaci a nemůže se vrátit do svého 
přirozeného prostředí, aniž by došlo k ohrožení 
jejího zdraví či života, je pro ni určena služba 
dle § 52.  
Pokud bude ponecháno navrhované znění, 
vznikne poskytovatelům služeb dle § 57 
povinnost poskytování zdravotní péče a ve 
vazbě na to zajištění zdravotnického personálu. 
Vzhledem k tomu, že situace může být řešitelná 
terénními službami, které by docházely do 
azylových domů poskytovat zdravotní úkony (a 
v praxi tomu tak často bývá), se navrhované 
znění jeví jako nadbytečné, ekonomicky 
neefektivní a zbytečně zatěžující pro 
poskytovatele.  
 

K Z Vysvětleno 
Nejedná se o indikaci zdravotní péče. 
Financování by bylo nastaveno tak, že u azylového domu, 
pokud je zdravotní péče potřeba, tak musí být poskytována 
přes spolupráci s poskytovatelem autorské odbornosti 
zejména 925 či 926. 
Personální a materiální technické standardy jsou 
navrhovány a novelizovány v souvislosti s rozšířením 
stávajících AD pro osoby k doléčení a AD pro osoby 
s látkovou či nelátkovou závislostí. 
Nová úprava tohoto § 
§ 57 Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 
 
+ odst. 2 se přečísluje na odst. 5 a jeho znění se nemění. 
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Královéhradecký 
kraj 

K § 73 odst. 3.:  
Navrhujeme nahradit znění „Po úhradě za 
ubytování a stravu při poskytování pobytových 
služeb v domovech sociální péče, které nemají 
provoz uvedený v registru sedm dní v týdnu 24 
hodin denně, musí osobě zůstat alespoň 25 % 
jejího příjmu“ zněním „Po úhradě za ubytování 
a stravu při poskytování pobytových služeb v 
domovech sociální péče musí osobě, která 
nemá službu smluvně zajištěnou sedm dní 
v týdnu 24 hodin denně, zůstat alespoň 25 % 
jejího příjmu.“ 
V případě, že domovy sociální péče získají 
možnost poskytovat odlehčovací lůžka (viz 
připomínka k § 48 odst. 2 písm. g).), je nezbytné 
upravit také způsob, jakým se stanoví výše 
částky příjmu, která osobě musí zůstat. Nově 
navrhované znění umožní poskytovateli služby 
individuálně přistupovat k jednotlivým 
klientům s ohledem na krátkodobější pobyty. 

K Z Vysvětleno  
 
Odlehčovací služby zůstávají v takové podobě, jako jsou 
navrženy. Není proto nutná ani úprava úhrady. 

Královéhradecký 
kraj 

K § 79 odst. 5 písm. d) bod 8   
je zde uveden § 34 odst. 1 písm. c) až f), ale ten 
v návrhu již není, mělo by být uvedeno § 34 
písm. a) a c) 
 

K Z Akceptováno.  
 
V textu upraveno.  
Navrhované znění § 79 odst. 5 písm. d) bod 8 : 
8. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování 
sociálních služeb podle § 34 písm. a) a c), 

Královéhradecký 
kraj 

K § 79 odst. 5 písm. f):   
chybí uvedení typů zařízení, tedy § 34 písm. a) 
a c) 
 

K Z Akceptováno.  
 
V textu upraveno. 
Navrhované znění: 
f) rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení 
sociálních služeb uvedených v § 34 písm. a) a c) vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví, 

Královéhradecký 
kraj 

K § 85:  K Z Vysvětleno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



258 
 

je uveden jen registr v elektronické podobě. 
Krajský úřad je,   ale    správcem      i listinné 
podoby registru, která obsahuje doklady a údaje 
předkládané k žádosti o  registraci a k žádosti o 
změnu údajů uvedených v rozhodnutí o 
registraci. (toto předpokládá § 79 odst. 8) 
 
 

Krajský úřad/registrující orgán bude nadále vést správní 
spisy, které se týkají rozhodnutí o registraci nebo 
rozhodnutí o změně registrace. V této podobě se však 
nejedná o listinnou podobu registru poskytovatelů 
sociálních služeb, ale o vedení spisové dokumentace u 
správních řízení. 

Královéhradecký 
kraj 

K § 85 odst. 4: 
byla vypuštěna lhůta, ale v § 107 se k této váže 
§ 107 odst. 2 písm. k). Dále by mělo být  
uvedeno - § 85 odst. 4 (místo § 85 odst. 5)   
 

K Z Akceptováno, doplněno zpět 30. 6. 
Navrhované znění: 
Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, 
je povinen tyto údaje sdělovat krajskému úřadu uvedenému 
v odstavci 1 prostřednictvím registru na tiskopisu 
předepsaném ministerstvem, a to ve lhůtě do 30. června za 
předchozí kalendářní rok. 

Královéhradecký 
kraj 

K § 93.:  
Navrhujeme doplnit „g) rozhoduje o územním 
členění garantované sítě sociálních služeb“. 
Z návrhu není jasné, kdo rozhoduje o 
konkrétním územním členění kapacit služeb, 
které mají být zařazeny do garantované sítě.  
Viz obecné připomínky. Znění § 93 písm. a bod 
5 je navíc nelogicky umístěno, resp. nelze 
přesně určit, co se jím říká. 
 

K Z Vysvětleno – viz návrh vypořádání úvodní připomínky. 

Královéhradecký 
kraj 

K § 96.:  
Navrhujeme doplnit „i) zajišťuje dostupnost 
sociálních služeb“ 
Z návrhu není jasné, kdo zodpovídá za zajištění 
dostupnosti sociálních služeb. Viz obecné 
připomínky.  
 
 

K Z Akceptováno  
§ 96: 
h) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na 
území České republiky v rozsahu stanoveném garantovanou 
sítí sociálních služeb. 

Královéhradecký 
kraj 

K § 96 písm. f).:  K Z Vysvětleno – pro účely stanovení výše nárokové dotace dle 
normativů je členění pracovníků zjednodušeno, nelze se tedy 
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Navrhujeme znění „vydává normativy pro 
jednotlivé pracovní pozice, jejichž výše je 
stanovena prováděcím právním předpisem“ 
nahradit zněním „vydává normativy pro 
jednotlivé pracovní pozice dle § 115 odst. 1., 
jejichž výše je stanovena prováděcím právním 
předpisem“Z návrhu není zřejmé, o jaké 
pracovní pozice se v navrženém znění jedná, 
respektive zda jde o okruh pracovníků 
stanovených v § 115 odst. 1. Jasné stanovení je 
rozhodující pro výpočet režijních nákladů dle § 
72 odst. 2. 
 

opřít o ustanovení § 115. Ministerstvo bude každý rok 
stanovovat normativy pouze pro 3 pracovní pozice, a to jako 
osobní náklady na průměrné platy pracovníků v sociálních 
službách (PSS), sociálních pracovníků/dalších odborných 
pracovníků (SP) a THP pracovníků. 
Koeficientem režijních nákladů budou tedy navyšovány u 
bezúhradových služeb tyto tři druhy normativů. 

Královéhradecký 
kraj 

K § 101 odst. 2.:  
V § 3 písm. j) definována rozvojová síť: 
„j) je rozvojovou sítí sociálních služeb síť, která 
obsahuje souhrn potřebných kapacit a úvazků 
sociálních služeb, které odpovídají místním 
potřebám osob na území kraje nebo obce a které 
nejsou pokryty garantovanou sítí sociálních 
služeb; rozvojová síť sociálních služeb je 
součástí střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb kraje nebo obce,“ 
 
Z této definice plyne, že rozvojovou síť může 
tvořit i obec. Toto ustanovení je v rozporu s § 
101 odst. 2: 
„(2) Pověření k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu pro poskytovatele 
sociálních služeb, kteří zajišťují sociální služby 
zařazené do garantované sítě sociálních služeb, 
vydává ministerstvo, u služeb zařazených 
do rozvojové sítě jej vydávají kraje.“ 
Z ustanovení odst. 2 plyne, že Pověření pro 
služby v rozvojové síti vydává kraj. Z toho 

K Z Vysvětleno – viz také vypořádání úvodní připomínky. 
Rozvojovou síť nebude možné realizovat, § znění bude 
v tomto smyslu upraveno. Byl také odstraněn § 101, přičemž 
odst. 3 bez náhrady. 
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plyne, že kraj vydává pověření i pro rozvojovou 
síť obce, což neodpovídá principu tvorby 
rozvojových sítí obcí dle § 3 písm. j) ani 
principu uvedeném ve větě první odst. 3 § 101:   
„(3) V případě, že obec nevytvoří síť sociálních 
služeb, které nejsou zařazeny do garantované 
sítě sociálních služeb“…  
Nejeví se ani praktickým, aby obec „tvořila síť“ 
a Pověření vydával kraj. 
 

Královéhradecký 
kraj 

K § 101 odst. 3.:  
Toto ustanovení zavádí povinnost aplikovat pro 
sociální služby nezařazené do žádné sítě formu 
podpory malého rozsahu: 
„3) V případě, že obec nevytvoří síť sociálních 
služeb, které nejsou zařazeny do garantované 
sítě sociálních služeb, může na ty sociální 
služby, které nejsou zařazeny do jiné sítě 
sociálních služeb, poskytnout podporu v 
souladu s Nařízením Komise o použití článků 
107 a 708 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis udílenou podnikům 
poskytujícím služby obecného hospodářského 
zájmu.“ 
 
Toto ustanovení tedy vytváří právní konstrukci, 
že u každé sociální služby jsou obecně vždy 
naplněny všechny znaky článku 107 odst. 1 
SFEU. To však v mnohých případech není 
pravda. Řada služeb má objektivně tzv. lokální 
povahu, neboť zpravidla jejich financování 
neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU, a 
proto není třeba aplikovat režim de minimis. 
Nejenže toto ustanovení není koncepčně 
správné, ale zároveň brání poskytnutí podpory 

K Z Akceptováno – bylo odstraněno. Viz také návrh vypořádání 
výše. 
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takovým službám, jejichž poskytovatelé na 
podporu malého rozsahu nedosáhnou. Režim 
veřejné podpory takových služeb nutno 
posuzovat individuálně, nikoli plošně zákonem 
předjímat naplnění všech znaků dle čl. 107 odst. 
1SFEU. 
 
Chybně uveden čl. 708 SFEU namísto 
správného čl. 108 
 
Navrhujeme celé ustanovení vypustit. 
 

Královéhradecký 
kraj 

 
K § 105a odst. 4.:  
Navrhujeme doplnit mezi první a druhou větu 
odstavce větu „V případě, že jeden segment 
nebude navýšen na maximální možnou 
hodnotu, je možné volnou kapacitu pro růst 
využít v jiném segmentu.“  
 
Úprava znění by zvýšila reakceschopnost 
garantované sítě v případě, že některý typ 
služeb nebude vykazovat potřebu růstu.  
 
Dále navrhujeme znění „je v každém kraji 
tvořena 2 % krizových lůžek“ nahradit zněním 
„je v každém kraji tvořena alespoň 1 % 
krizových lůžek“. 
 
Současně navrhované znění nedává prostor pro 
možnost navýšení v případě, že by vznikla 
potřeba zvýšení poměru krizových lůžek 
v kraji, případně by jejich počet byl zbytečně 
vysoký pro dané území. Úprava znění by 

K Z Akceptováno – ohledně meziročního růstu bude doplněno, 
nicméně, problematika nárůstu mezičasem zaznamenala 
vývoj – viz vypořádání úvodní připomínky. 
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zachovala nutnost zajištění krizových lůžek 
v kraji a zároveň zajistila větší flexibilitu.    
 

Královéhradecký 
kraj 

K § 105b odst. 3.:  
Navrhujeme nahradit znění „do 30 
kalendářních dnů“ zněním „do 60 kalendářních 
dnů“. 
Písemné vyjádření návrhu musí být před 
odesláním projednáno orgány kraje, minimálně 
na úrovni rady. V navrhovaném termínu se 
nejeví jako reálné jej administrativně zpracovat 
a projednat, proto navrhujeme zvýšení lhůty na 
60 dnů 

K Z Vysvětleno – lhůtu 30 dnů považujeme za dostatečnou. 

Královéhradecký 
kraj 

K § 107 odst. 2:  
vypustit „se“ za čárkou, aby bylo znění 
následující „Přestupku se dopustí ten, kdo jako 
poskytovatel sociálních služeb“ 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy, text návrhu novely byl upraven. 

Královéhradecký 
kraj 

K § 107 odst. 2 písm. i):  
opravit odkaz na § 82 odst. 3 písm. d) 
 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Královéhradecký 
kraj 

 
K § 107 odst. 2 písm. k):  
opravit odkaz na § 85 odst. 4 (lhůta do 
30.června je v daném odkazu zrušena) 
 
K § 107 odst. 2 písm. l):  
opravit odkaz na § 82 odst. 1, 2 a 3 písm. d). 
(odst. 3 písm. d) je již uvedeno v § 107 odst. 2 
písm. i)  
 

K Z Vysvětleno 
Vizte vypořádání výše 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Vizte vypořádání výše 
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Královéhradecký 
kraj 

 
K § 107 odst. 2 písm. q) a s):  
jedná se o totožný přestupek, Jak bude 
zjišťováno, že uplynula lhůta pro zapsání do 
registru? 
 
 

K Z Vysvětleno 
Vizte vypořádání výše 
 

Královéhradecký 
kraj 

Dále máme k návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony doporučující připomínky: 
 
Obecné připomínky  
Vzhledem k jejich charakteru vnímáme jako 
vhodné zařadit služby dle § 54 a 56 mezi služby 
sociální podpory namísto sociální prevence.  
Pokud je účelem navrhovaného znění § 73 odst. 
3 ochrana osob, které služby domovů sociální 
péče budou využívat, doporučujeme upravit 
způsob, jakým je výpočet zůstatku jejich příjmu 
stanoven (např. krácení o 1/7 za každý den).  
 

K D Vysvětleno 
bereme na vědomí 

KVOP OBECNÉ PŘIPOMÍNKY  
Navrhovaná úprava podle důvodové zprávy cílí 
na zvýšení kvality poskytování sociálních 
služeb, na efektivnější zajištění potřeb klientů 
sociálních služeb a také na zesílení ochrany 
jejich práv. Tyto cíle mají být dosaženy mimo 
jiné tím, že se zavádí personální standard, 
materiálně-technický standard a také se 
vymezují nové standardy kvality sociálních 
služeb. 
Současná právní úprava nestanoví konkrétní 
obsah personálního a materiálně-technického 
standardu. Předkladatel navrhuje odstranit tento 

O Z Vysvětleno 
 
„Podle článku 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
obsah vyhlášky předkládá až na jednání vlády. Návrh 
prováděcího předpisu se v této fázi předkládá bez projednání 
v připomínkovém řízení a v pracovních komisích, nicméně 
podklad v rámci vypořádání zašleme“. 
 
Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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nedostatek tak, že podle § 79 písm. h) a i) je 
podmínkou registrace zajištění minimálních 
personálních podmínek a také zajištění 
materiálně-technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných 
sociálních služeb, jejichž obsah již má být 
stanoven prováděcím právním předpisem. 
Vítám zakotvení zmocnění k vydání těchto 
prováděcích předpisů. Za problematické však 
považuji to, že předkladatel zároveň 
nepředložil ani daný prováděcí právní předpis, 
ani jeho teze.1 
Takový postup není v souladu s čl. 10 odst. 5 
legislativních pravidel vlády, podle kterého je 
součástí materiálu předloženého k projednání 
vládě a Legislativní radě vlády návrh 
prováděcího předpisu (návrh nařízení vlády 
nebo návrh vyhlášky) nebo teze prováděcího 
předpisu, pokud návrh zákona obsahuje 
zmocnění k vydání prováděcího předpisu 
a tento prováděcí předpis má nabýt účinnosti 
současně se zákonem. 
Bez znalosti obsahu prováděcích předpisů nelze 
posoudit, zda bude nastavení parametrů 
ve standardech opravdu dostačující. Předmětná 
novela tak není v tomto ohledu dostatečně 
propracovaná a nelze určit její dopad. 
Stejný problém vidím v právní úpravě 
standardů kvality sociálních služeb 
v navrhovaném zákonu. I zde totiž předkladatel 

 
1  Předkladatel v říjnu 2019 předložil pouze nelegislativní materiály (přehled dopadů návrhu právního předpisu), a to s názvem „Návrh vyhlášky, kterou se upravují 
kritéria personálního a materiálně technického zabezpečení poskytování sociálních služeb“ (MPSV-2019/172175-51) a „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách“ (MPSV-2019/172175-51). Tyto dokumenty však neobsahovaly žádné konkrétní návrhy právních 
předpisů. 
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v § 99 odst. 3 stanoví, že „obsah jednotlivých 
standardů kvality a bodové hodnocení stanoví 
prováděcí právní předpis“. Konkrétní znění 
tohoto prováděcího právního předpisu také 
nebylo předloženo společně s navrhovaným 
zákonem. Standardy kvality sociálních služeb 
přitom zásadně určují úroveň poskytování 
sociálních služeb, která nesmí být do budoucna 
snižována. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

KVOP K části první, čl. I  
K bodu 3 (§ 2) 
Česká republika se ratifikací Úmluvy o právech 
osob se zdravotním postižením2 zavázala 
zajistit místně, časově i finančně dostupné 
individualizované sociální služby pro lidi 
s postižením. Domnívám se, že současná právní 
úprava dosud dostatečně silně nezakotvuje 
právní nárok na dostupnost všech druhů 
sociálních služeb. 
Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 23. ledna 
2018, sp. zn. I. ÚS 2637/2017, dovodil, že § 38 
zákona o sociálních službách zakotvuje veřejné 
subjektivní právo fyzických osob v nepříznivé 
sociální situaci na dostupnost vhodných služeb 
sociální péče a tomu odpovídající povinnost 
veřejné moci dostupnost vhodných sociálních 
služeb zajistit [ve spojení s § 95 písm. g)]. Jsem 
však přesvědčena, že je nutné tento nárok 
výslovně zakotvit pro všechny druhy sociálních 
služeb (§ 32), nejen pro služby sociální péče. 

K Z Vysvětleno 
 
Z povahy zákona již to že služby musí být časově a místně 
dostupné vyplývá. Není nutné více specifikovat, zaručujeme 
to garantovanou sítí. 
 
 

 
2  Úmluva o právech osob se zdravotním postižením vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 10/2010 Sb. m. s., ve znění účinném od 28. října 2019. 
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V § 2 odst. 2 větě třetí proto navrhuji vložit za 
slova „služby“ slova „musí být časově a místně 
dostupné,“. 
(„Sociální služby musí být časově a místně 
dostupné, musí být poskytovány v zájmu osob 
a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo 
vždy důsledně zajištěno dodržování lidských 
práv a svobod.“) 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP K bodu 6 [§ 3 písm. k)]  
Rovněž osoby v I. stupni závislosti mají 
a musejí mít pečující osobu, proto by bylo 
vhodné, aby zákon pečující osobou rozuměl 
také osobu blízkou, která poskytuje pomoc 
osobě, jíž byl přiznán příspěvek na péči v I. 
stupni závislosti. Důvod, pro který se 
za pečující osobu nepovažuje osoba blízká, 
která poskytuje pomoc osobě, jíž byl přiznán 
příspěvek na péči v I. stupni závislosti 
důvodová zprávy nevysvětluje. 
V § 3 písm. k) navrhuji za slova „na péči v“ 
vložit text „I.,“. 
[„k) pečující osobou osoba blízká, která 
poskytuje pomoc osobě, jíž byl přiznán 
příspěvek na péči v I., II., III., nebo IV. stupni 
závislosti, a osoba, které je vypláceno 
dlouhodobé ošetřovné z nemocenského 
pojištění z důvodu péče o osobu potřebující 
poskytování dlouhodobé péče v domácím 
prostředí“.] 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno 
Nová podoba tohoto § 
§ 3 písm. k) pečující osobou osoba blízká, která poskytuje 
pomoc osobě, jíž byl přiznán příspěvek na péči, a osoba, 
které je vypláceno dlouhodobé ošetřovné z nemocenského 
pojištění z důvodu péče o osobu potřebující poskytování 
dlouhodobé péče v domácím prostředí.“. 

KVOP K bodu 18 (§ 22 odst. 3) 
Ponechání volby výše srážek na úvaze krajské 
pobočky Úřadu práce nepovažuji za vhodné. 
Podobně jako je tomu u provádění srážek podle 

K Z Akceptováno. 
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zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, apeluji na stanovení minimální částky, 
která musí být oprávněné (a v případě srážek 
též povinné) osobě z příspěvku vyplacena, aby 
si mohla zajistit (zaplatit) alespoň 
nejzákladnější péči a neocitla se zcela bez 
pomoci nebo se nedostala do situace, že by si 
na zaplacení pomoci musela půjčovat peníze, 
a tím se zadlužovat. 
V § 22 odst. 3 proto navrhuji vložit za druhou 
větu novou větu třetí, která zní: „Po provedení 
srážky musí povinné osobě zůstat nejméně 
částka ve výši poloviny přiznaného příspěvku.“ 
(„O povinnosti vrátit přeplatek podle odstavců 
1 a 2 rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce, 
která příspěvek vyplácí nebo naposledy 
vyplácela. Přeplatek může být srážen z běžně 
vypláceného nebo později přiznaného 
příspěvku, pokud se příjemce příspěvku 
s krajskou pobočkou Úřadu práce nedohodnou 
jinak. Po provedení srážky musí povinné osobě 
zůstat nejméně částka ve výši poloviny 
přiznaného příspěvku. Přeplatky vybírá krajská 
pobočka Úřadu práce, která o povinnosti vrátit 
přeplatek rozhodla.“) 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP K bodu 23 (§ 25 odst. 2) 
Za posledních několik let jsem se nesetkala 
s jedinou stížností, která by směřovala 
na průtahy v sociálním šetření. Za zásadní 
problém však považuji zjištěné průtahy 
při posuzování zdravotního stavu. Osobně 
proto neshledávám potřebu legislativně 
upravovat lhůtu, ve které by mělo být sociální 
šetření započato. 

K Z Vysvětleno 
bereme na vědomí 
 
Cílem je zpřehlednění a zrychlení řízení o příspěvku na 
péči. DZ neargumentuje průtahy řízení na straně ÚP, to 
však neznamená, že doba dělící podání žádosti a vydání 
rozhodnutí je, v kontextu situace žadatelů a jejich rodin, 
optimální. Proto je dílčími opatřeními tuto dobu zkracovat. 
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Konkrétní připomínku mám k použití výrazu 
„započne“. V textu není tento pojem nijak 
vysvětlen a není proto zřejmé, zda stačí ve lhůtě 
oslovit žadatele a domluvit si s ním termín 
sociálního šetření, nebo se jím rozumí faktické 
provedení sociálního šetření. 
Chce-li zákonodárce novým ustanovením 
zajistit urychlení sociálního šetření, měl by se 
zabývat i otázkou, zda je dodržení lhůty 
pro Úřad práce technicky proveditelné, a to ať 
už s ohledem na počet sociálních pracovnic, ale 
i například na počet služebních vozů. RIA se 
tímto tématem nezabývá. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Jsme názoru, že pojem započne je dostatečně vysvětlen 
v DZ a s ohledem na erudici sociálních pracovníků nebude 
činit problémy, předpokládá se samozřejmě metodické 
vedení. Reálnost lhůty byla posuzována. 

KVOP K bodu 32 (§ 33a)  
Předkladatel nově zavádí tzv. sociální službu 
komunitního charakteru. S ohledem na to, 
že navrhované znění zákona obsahuje pouze 
definici této služby a dále nijak nespecifikuje 
možnosti a podmínky jejího využití v rámci 
systému sociálních služeb, nemohu s návrhem 
v této podobě souhlasit. 
Potřebu definovat sociální službu komunitního 
charakteru předkladatel odůvodňuje tím, že se 
s pojmem komunitní služba či služba 
poskytovaná v přirozeném prostředí již běžně 
pracuje, a to i ve strategických dokumentech 
týkajících se sociálních služeb. Co je myšleno 
komunitní službou, je pak v navrhovaném 
znění (§ 33a) přesně vymezeno s tím, že 
definice je stanovena bez ohledu na druh či 
formu registrované sociální služby. 
Krom definice však navrhované znění 
s pojmem sociální služba komunitního 

K Z Vysvětleno 
Jedná se o jasné definování, které definuje co je ústavní 
služba a co už ne. Definice je stanovena bez ohledu na druh 
sociální služby. Tato definice narovnává stávající 
nepřehlednost v praxi, kdy se neustále bojuje o přesnou 
definici komunitní služby. Požadavek vložené této definice 
vyplývá i z jednání s DG regio, atd. kdy je neustále České 
republice vytýkáno, že nemá jasnou definici a pak zvláště 
pro ESIF není zřejmé, jestli se opravdu financují jenom 
služby komunitního charakteru, či ne. A v minulosti na 
základě neexistence této definici se např. pro IROP 
vyjednávala podoba této služby pro každou výzvu zvláště, 
což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o finance nemohli 
předvídat podobu navazujících výzev. Což vedlo ke 
zproblematizování čerpání financí. Proto i požadavek pro 
zákonné definování. Podoba této definice se odvíjí již od 
realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně došlo u 
klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice slouží i pro 
monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to více 
propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
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charakteru nijak dál nepracuje. Není stanoveno, 
které služby by měly definici služby 
komunitního typu naplňovat (zda by ji měly 
naplňovat nově vznikající služby či služby 
určitého typu), jestli splněním definice služby 
získají nějakou výhodu (dosáhnou oproti jiným 
službám na lepší financování), kdo bude 
splnění podmínek posuzovat, atd. O uplatnění 
nově zaváděného pojmu mlčí také důvodová 
zpráva. 
Oceňuji, že předkládaný návrh v souladu 
s Úmluvou o právech osob se zdravotním 
postižením3 zdůrazňuje nezbytnost 
poskytování sociálních služeb v přirozeném 
sociálním prostředí. Samotné definování služby 
komunitního typu však podle mého názoru 
nestačí. Je třeba současně zakotvit její další 
využití, například právě povinnost naplňovat 
tuto definici pro nově vznikající služby či 
pro určitý typ služeb, nebo motivovat služby 
k tomu, aby usilovaly o její naplnění. V tomto 
je třeba navrhované znění doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. 
 

KVOP K bodům 43‒45 (§ 48)  
Vymezení práv a povinností dětí umístěních do 
domova na základě předběžného opatření nebo 
rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy 
(potažmo osob odpovědných za jejich výchovu) 
a ředitelů zařízení (byť provedeno odkazem na 
zákon č.109/2002 Sb.) bylo vypuštěno bez 

K Z Akceptováno 
Nová úprava tohoto § 
„§ 48Domovy sociální péče 
(1) V domovech sociální péče se poskytují pobytové služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení, věku nebo závislostí, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Sociální 
služba se poskytuje i dítěti, kterému byla podle jiných 

 
3  Zejména s čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením přijaté Valným shromážděním OSN dne 13. prosince 2006. In: Sdělení č. 10/2010 Sb. m. s. Sdělení 
Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 1. 2020]. 
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náhrady. Žádáme, aby tato práva a povinnosti 
byla do zákona doplněna. 
Tato připomínka je zásadní. 

právních předpisů22) nařízena ústavní výchova, ochranná 
výchova, výchovné opatření nebo předběžné opatření.  
Služba může zřizovat krizová lůžka. 

KVOP K § 48 (nad rámec návrhu)  
Jedním z titulů pro umístění dítěte s postižením 
do domova pro osoby se zdravotním postižením 
(podle návrhu nově do domova sociální péče) je 
smlouva o poskytnutí sociální služby, uzavřená 
jeho zákonným zástupcem.  
Umístění dítěte s postižením do ústavu, byť se 
souhlasem jeho zákonného zástupce, je 
zásahem do jeho práva na život v rodinném 
prostředí, zaručeného čl. 23 odst. 3 Úmluvy o 
právech osob se zdravotním postižením. Za 
účelem naplnění tohoto práva se přitom stát 
zavázal poskytovat dětem s postižením a jejich 
rodinám včasné a komplexní informace, 
podporu a služby v komunitě.4 Pokud nejsou 
nejbližší příbuzní schopni o dítě s postižením 
pečovat, je stát povinen vyvinout veškeré úsilí 
k zajištění náhradní péče v rámci širší rodiny, a 
pokud to není možné, v rámci společenství v 
rodinném prostředí.5 
Aby mohl stát plnit své závazky vůči dítěti 
s postižením, měl by se o jeho umístění 
do pobytové sociální služby dozvědět co 
nejdříve. Podle platné právní úpravy je však 
poskytovatel sociálních služeb povinen o této 
skutečnosti informovat orgán sociálně-právní 
ochrany dětí teprve tehdy, pokud umístění trvá 
déle než 6 měsíců (ustanovení § 6 písm. f) 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí ve 

K Z Vysvětleno 
V rámci vypořádání připomínek k souběžně projednávané 
novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, byla uplatněna připomínka, že „novela zákona neřeší 
tzv. „dobrovolné“ pobyty, kdy je dítě do zařízení umístěno 
na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných 
za výchovu dítěte. Je potřeba, aby se OSPOD o dítěti 
dozvěděl, co nejdříve, a mohlo se začít pracovat na sanaci 
rodiny, je-li to třeba.“ Tato připomínka bude akceptována 
tak, že věta třetí ust. § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. 
bude nově znít takto: Osoba provozující ústavní zařízeníx) 
má při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto skutečnost 
ohlásit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má dítě 
trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se 
nachází zařízení, do kterého bylo dítě přijato. 
____________ 
x) § 7 odst. 4 zák. č. 114/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
Uvedenou úpravou bude současně vyhověno i této 
připomínce 
 

 
4  Čl. 23 odst. 3 a čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.  
5  Čl. 23 odst. 5 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. 
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spojení s § 10 odst. 4 téhož zákona). Pro 
srovnání, zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc je povinno neprodleně 
informovat příslušný orgán sociálně-právní 
ochrany již o přijetí dítěte.6  
V § 48 proto navrhuji doplnit nový odstavec 4, 
který zní: 
„Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
neprodleně oznámit příslušnému orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí uzavření smlouvy 
o poskytnutí sociální služby v domově sociální 
péče dítěti.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP K § 54 (nad rámec návrhu)  
Problematikou rané péče jsem se intenzivně 
zabývala v posledním roce při monitorování 
článku 23 Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením. V rámci výzkumné 
činnosti v této oblasti jsem se setkala 
s připomínkami k zákonem stanovené hranici 7 
let věku dítěte, do které lze poskytovat sociální 
službu raná péče. Změnu podporují 
poskytovatelé sociální služby raná péče a také 
rodiče.7 Ukázalo se, že v některých případech 
není omezení poskytování této sociální služby 
pevnou věkovou hranicí přiléhavé 
ke specifickým potřebám dítěte s postižením. 
Vzhledem k nízkému povědomí o této sociální 
službě8, může docházet k situacím, kdy se 
rodina o rané péči dozví až v pozdějším věku 

K Z Vysvětleno 
Po 7 roce to řeší školské zařízení podle školského zákona: 
§ 16 Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
 
§ 16a 
Poradenská pomoc školského poradenského zařízení 
 

 
6  Ustanovení § 42 odst. 12 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. 
7  Analýza situace rané péče v České republice za rok 2015 [online]. Praha: Nadační fond Avast. ©2016. [cit. 16. 12. 2019]. Dostupné z: 
https://files.avast.com/files/marketing/foundation/analyzaranepece_2015_tisk.pdf 
8  Viz poznámka pod čarou č. 3. 
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dítěte a pomoc není poskytována dostatečně 
dlouhou dobu. Období sedmi let věku je také 
obvykle dobou, kdy dítě nastupuje do školy 
a rodina se dostává do nových obtížných 
situací, ve kterých by uvítala pomoc.9 
Uvědomuji si, že systém sociálních služeb má 
určitou strukturu a není mým zájmem jej 
v tomto případě nějak zásadně prolamovat. 
Domnívám se však, že ve zcela konkrétních 
a odůvodněných případech by sociální služba 
raná péče mohla být dítěti s postižením a jeho 
rodině poskytována i poté, kdy dítě dosáhne 
věku sedmi let. Ranou péči totiž považuji 
v soustavě sociálních služeb za unikátní. A to 
s ohledem na její komplexní přístup k dítěti 
s postižením a jeho rodině. 
V § 54 odst. 1 větě první navrhuji za slovo 
„věku“ vložit slovo „zpravidla“. 
(„Raná péče je terénní služba, popřípadě 
doplněná ambulantní formou služby, 
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku 
zpravidla do 7 let, které je zdravotně postižené, 
nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivého zdravotního stavu.“) 
Tato připomínka je zásadní. 

 K bodu 47 a 48 (§ 56)  
Předkladatel mění název „tlumočnické služby“ 
na „tlumočení a zprostředkování komunikace 
pro osoby se sluchovým postižením 
a hluchoslepé osoby“. Společně s názvem mění 
také definici tohoto typu služby, aby název 
i obsah lépe odpovídaly potřebám klientů 
a obsahu poskytovaných služeb. Nadále však 

K Z Vysvětleno 
 
Podoba tohoto paragrafu je konsensuální na základě 
jednání zainteresovaných skupin. Základní činnosti budou 
rozvedeny v úkony ve vyhlášce. 

 
9  Může se to týkat například dětí s poruchami autistického spektra. 
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nenalézám konkrétní vymezení podmínek 
poskytování této služby a danou úpravu tak 
považuji za nedostatečnou. 
Navrhované znění zákona definuje tlumočení 
a zprostředkování komunikace pro osoby 
se sluchovým postižením a hluchoslepé osoby 
jako jednu ze služeb sociální prevence, 
vymezuje obsah této služby (základní činnosti) 
a řadí službu mezi sociální služby poskytované 
bez úhrady. 
Obsah služby je v navrhovaném znění 
definován jako poskytnutí kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc 
při uplatňování práv a oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí. 
Takovéto vymezení služby považuji za velice 
neurčité, použité pojmy umožňují rozličný 
výklad.10 Není jasně stanoveno, které životní 
situace spadají pod navrhované vymezení 
služby, tudíž není ani možné rozlišit, kdy bude 
služba poskytnuta bez úhrady jako sociální 
služba a kdy si bude člověk se sluchovým 
postižením muset tlumočení a zprostředkování 
komunikace zaplatit. 
Nadále také není upraven standard kvality 
poskytování této služby, kdy chybí jakákoliv 
regulace předpokladů výkonu činnosti 
tlumočníka znakového jazyka. Otázkou 
předpokladů výkonu činnosti tlumočníka 
znakového jazyka se opakovaně zabýval Výbor 
OSN pro práva osob se zdravotním postižením 
ve svých závěrečných doporučeních, 

 
10  Podle § 8 odst. 1 zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých, ve znění pozdějších předpisů, se právo na poskytnutí služby váže 
na „návštěvu lékaře, vyřizování úředních záležitostí a zajišťování dalších nezbytných potřeb“. I tyto pojmy jsou však výkladově neurčité. 
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adresovaných smluvním státům. Zdůraznil, že 
se přijetím Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením státy zavázaly zajistit 
lidem se sluchovým postižením poskytování 
tlumočnických služeb kvalifikovanými 
tlumočníky znakového jazyka. Proto by i Česká 
republika měla přijmout právní úpravu, kterou 
stanoví předpoklady výkonu činnosti 
tlumočníka znakového jazyka. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

KVOP K bodu 89 [§ 88 písm. f)]  
Předkladatel nově zavádí povinnost 
poskytovatele sociálních služeb respektovat 
důstojnost, soukromí a integritu osoby, které 
poskytuje sociální službu. Není však dostačující 
pouze to, že se poskytovatel či jeho 
zaměstnanci nedopouštějí závadného jednání. 
Pozitivní závazek vyplývající z čl. 3 Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod 
vyžaduje, aby proti takovémuto jednání 
poskytovatel zasáhl, jestliže se o něm dozví 
nebo se dozvědět mohl. 
Navrhuji proto vymezit povinnosti 
poskytovatele následovně: 
„Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
f) respektovat a chránit před neoprávněným 
zásahem důstojnost, soukromí a integritu 
osoby, které poskytuje sociální službu“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z Vysvětleno 
 
Již nyní v rámci připomínkového řízení čelí předkladatel 
připomínkám, které požadují vypuštění tohoto přestupku 
pro jeho obecnost.  
V případě doplnění požadovaného znění se ustanovení 
stává ještě více nejistým pro poskytovatele a kontrolu – a to 
zejména proto, že by mělo být kontrolováno to, že se „mohl 
dozvědět“. Cílem je zaměření se na situace, kdy se 
poskytovatel či jeho zaměstnanci dopouštějí závadného 
jednání.  
Na základě dalších jednání s dalšími připomínkovými 
místy bude návrh doplněn takto: 
f) respektovat a chránit důstojnost, soukromí a integritu 

osoby, které poskytuje sociální službu. 

KVOP K bodu 135 [§ 107 odst. 2, písm. p)] 
V návaznosti na povinnosti poskytovatele 
respektovat a chránit před neoprávněným 
zásahem důstojnost, soukromí a integritu 

K Z Vysvětleno 
 
V souladu s novou dikcí povinnosti § 88 písm. f) se 
doplňuje  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



275 
 

osoby, které poskytuje sociální službu, navrhuji 
následující skutkovou podstatu přestupku: 
„(2) Přestupku se dopustí ten, kdo jako 
poskytovatel sociálních služeb 
p) poruší povinnost respektovat a chránit před 
neoprávněným zásahem důstojnost, soukromí 
a integritu osoby, stanovenou v § 88 písm. f),“ 
Skutková podstata je navržena tak, aby 
postihovala rovněž situace, kdy zásah 
nevyplývá z jednání konkrétního jednotlivce, 
ale jde o důsledek nevyhovujících podmínek, 
které poskytovatel vytvořil. Zároveň tento 
zásah do práv osob, kterým je sociální služba 
poskytována, musí být neoprávněný. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

KVOP K bodu 135 (§ 107) 
V souvislosti s bodem 89 [§ 88 písm. f)] 
a bodem 135 [§ 107 odst. 2, písm. p)] navrhuji 
v § 107 doplnit nový odstavec 9, který zní: 
„(9) Za přestupek podle odstavce 2 písm. p) lze 
uložit trest zákazu činnosti, pokud to vzhledem 
k povaze jednání či postupu poskytovatele 
vyžaduje zájem na ochraně osob před 
opakováním či trváním zásahu do jejich 
základních práv a svobod.“ 
V případě, že poskytovatel svým závazkům 
vyplývajícím ze zákona nedostojí, musí být 
postih efektivní, aby od nežádoucího zacházení 
v budoucnu odradil, což v krajních případech 
zaručuje zákaz činnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z Vysvětleno 
 
Sociální služby jsou poskytovány na základě registrace. 
Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže 
poskytovatel sociální služeb nezapočne poskytovat sociální 
služby ve lhůtě do ž měsíců od právní moci rozhodnutí o 
registraci. 
Jestliže by byla činnost zastavena, pak přestává plnit 
pravidla registrace. 
Požadavek na vznik nového přestupku není v souladu s 
novým návrhem celého systému. Nově navržená pravomoc 
MPSV podle § 82a odst. 5 umožňuje rozhodnout o zrušení 
registrace. Jedná se o situace bezprostředního ohrožení 
života a zdraví a je zde i pro-vazba s nucenou správou.  
Tato opatření tvoří tedy komplex nových opatření a další 
přestupek je již nadbytečným.  
Současně existují již v zákonu uvedené nástroje, které toto 
umožní (např. § 82 odst. 3 písm. b) a c)), proto se také 
zavádí nová povinnost. 
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KVOP K bodu 70 (§ 79)  
V souvislosti s bodem 89 [§ 88 písm. f)], bodem 
135 [§107 odst. 2 písm. p)] a bodem 135 
(§ 107) navrhuji v § 79 odstavci 1 doplnit nové 
písmeno j), které zní: „j) skutečnost, že fyzická 
nebo právnická osoba, která je žadatelem 
o registraci, není ve výkonu trestu zákazu 
činnosti uloženého podle § 107 odst. 9 nebo 
jiného právního předpisu.“ 
Zákaz činnosti by měl být realizován tak, aby 
odnětí registrace jedním registrujícím orgánem 
zabránilo sankcionovanému subjektu 
registrovat obdobnou službu v jiném místě 
a pokračovat tak v závadném jednání. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z  
Akceptováno částečně 
Ust. § 79 odst. 2 bude doplněno o vymezení bezúhonnosti 
právnické osoby, které bude obsahovat mj. i odkaz na 
zrušení registrace sociální služby z důvodů závažného 
porušení povinností poskytovatele sociální služby 
v minulosti (posledních x letech). Podle našeho názoru je 
dále návrh zavést v systému sociálních služeb jako sankci 
„zákaz činnosti“ nadbytečný, neboť v souladu s ust. § 82 
odst. 3 registrující orgán rozhodne o zrušení registrace, 
jestliže  

a) poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat 
podmínky uvedené v § 79 a 80, 

b) poskytovateli sociálních služeb byl uložen správní 
trest za přestupek v případě zvlášť závažného 
porušení povinnosti stanovené poskytovatelům 
sociálních služeb, popř. 

c) poskytovatel sociálních služeb ani po uložení 
správního trestu za přestupek podle § 107 odst. 2 
písm. m) nesplní opatření uložená k odstranění 
nedostatků v oblasti dodržování standardů kvality 
sociálních služeb zjištěných při inspekci 
poskytování sociálních služeb. 

Navíc podle ust. § 82 odst. 5 rozhodnutí o registraci 
pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb 
nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců 
od právní moci rozhodnutí o registraci. 
 

KVOP K bodu 108 (§ 93a odst. 5)  
Navrhované ustanovení je v rozporu se 
základními principy GDPR [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 údaj]. Není 

K Z Vysvětleno 
 
 
Oblast výkonu činností sociální práce je rozsáhlá – 
konkrétně sociální pracovník obecního úřadu by při zrušení 
tohoto odstavce nemohl spolupracovat se sociálním 
pracovníkem na řešení nepříznivé sociální situace klienta 
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jasné, proč je takovýto „bianco“ šek na sdílení 
jakýchkoliv informací o klientech sociální 
práce nezbytný, za jakým účelem mají být 
informace předávány a v jakém rozsahu. Ač se 
taková úprava může jevit jako praktická, 
narušuje vztah sociálního pracovníka a klienta 
a vybočuje z etického rámce sociální práce. 
Spolupráce s klientem je postavena 
na vzájemné důvěře, klient pracovníkovi 
sděluje často citlivé informace s vírou, že u něj 
zůstanou v bezpečí. Navrhovaná úprava vztah 
důvěry nenávratně poškozuje. Sociální práce 
má být vykonávána v úzké interakci s klientem 
a sociální pracovník by bez jeho vědomí a 
souhlasu neměl sdílet jeho osobní údaje 
s nikým jiným. Nadto pak v situaci, kdy je 
možné na začátku spolupráce nebo kdykoliv 
během ní klientovi sdělit, s kým a proč je 
vhodné a potřebné sdílet informace o jeho 
situaci. Samozřejmě se mohou vyskytnout 
případy, kdy je nemožné souhlas klienta získat 
(např. zdravotní stav), a je vhodné, ne-li nutné, 
aby spolu sociální pracovníci komunikovali 
v zájmu vyřešení jeho nepříznivé situace. 
V § 93a proto navrhuji zrušit (vypustit) 
odstavec 5 nebo ponechat možnost předání 
údajů o klientech sociální práce pouze 
pro případy, kdy nelze vyžádat souhlas klienta 
(takovou úpravu již obsahuje zmíněné Obecné 
nařízení). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

sociální služby, respektive předávání informací o klientovi – 
konkrétně dodržení principů GDPR (zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů) dále je upraveno i v rámci 
§ 100 zákona o sociálních službách. Vymezení pouze 
některých skupin klientů pro předávání osobních údajů není 
právní úpravou možné, neboť nedokáže postihnout všechny 
individuální životní situace, ve kterých se klient může 
nacházet. Zákonnost předávání informací mezi sociálními 
pracovníky byla ze strany MPSV několikrát konzultována 
s Úřadem pro ochranu osobních údajů a vždy bylo 
potvrzeno, že je výkon činností sociální práce v souladu 
s principy GDPR. 

KVOP K bodu 108 (§ 93a odst. 6) 
Správní řád se vztahuje na určité činnosti 
veřejné správy, nikoliv na úředníky/sociální 

K Z  
Akceptováno 
- změna textu (změna čísla odstavce) dle připomínky. 
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pracovníky. Záleží tedy na tom, jakou činnost 
a podle kterého zákona bude sociální pracovník 
vykonávat, nikoliv na tom, že jde o pracovníka 
zařazeného jako sociální pracovník. Zásadně 
nelze souhlasit s tím, aby se o činnostech 
sociální práce nevedla písemná spisová 
dokumentace. Předkladatel snad chtěl uvést, že 
se nevede listinná dokumentace (nýbrž písemná 
dokumentace v elektronické podobě). Není 
možné, aby výkon činností sociální práce neměl 
odraz v žádné dokumentaci. 
V § 93a navrhuji zrušit (vypustit) odstavec 6. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje 
správní řád. O výkonu činností sociální práce se vede 
písemná elektronická dokumentace ve 
Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka. 

Vysvětlení 
vypuštění odst. 6 (nyní 5) 
 
Výkon činností sociální práce se řídí zákonem č. 108/2006 
Sb. a tyto činnosti (viz podrobněji § 109) nejsou 
vykonávány v režimu správního řízení, respektive zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád. Z tohoto důvodu nebyl 
odstavec vypuštěn. 
 

KVOP K bodům 110 až 112 [§ 95 písm. g)]  
Předkladatel v navrhované změně právní 
úpravy nově uvádí, že kraj na zajištění 
dostupnosti poskytování sociálních služeb 
na svém území spolupracuje s ministerstvem 
a krajským úřadem. Z návrhu však není nijak 
zřejmé, jaká bude míra odpovědnosti 
za zajištění dostupnosti sociálních služeb 
u jednotlivých subjektů. Podrobnosti 
k odpovědnosti za zajištění dostupnosti 
neobsahuje ani důvodové zpráva. 
Změnu dotčeného ustanovení bez dalšího proto 
nepovažuji za vhodnou, neboť se domnívám, že 
zakládá právní nejistotu ve věci zajištění 
dostupnosti sociálních služeb a může také 
představovat zásah do konkrétních práv 
jednotlivců.11 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno – odpovědnost za dostupnost sociálních služeb 
přebírá stát.  

Viz § 96 písm.: i) zajišťuje dostupnost poskytování 
sociálních služeb na území České republiky v rozsahu   
stanoveném garantovanou sítí sociálních služeb. 
 
 

 
11  Nález Ústavního soudu ze dne 23. ledna 2018 sp. zn. I. ÚS 2637/2017. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



279 
 

 
KVOP K bodu 115 (§ 96b) 

Oceňuji, že předkládaná novelizace zakotvuje 
systém vyřizování stížností v sociálních 
službách. Souhlasím však s navrženou podobou 
řešení. Stížnosti by měly být řešeny primárně 
poskytovatelem a teprve pokud klient se 
způsobem vyřízení nesouhlasí, by měla být 
stížnost podána ministerstvu. 
Předkládám proto upravený návrh ustanovení o 
vyřizování stížností v sociálních službách: 
§ 96b 
Stížnosti v sociálních službách 
(1) Při poskytování sociálních služeb může 
osoba (dále jen „stěžovatel“) podat stížnost 
na kvalitu nebo způsob poskytování sociální 
služby. 
(2) Stížnost se podává poskytovateli, proti 
kterému směřuje. Podání stížnosti nesmí být 
na újmu stěžovateli, nebo klientovi, jehož se 
stížnost týká. 
(3) Poskytovatel je povinen 
a) vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího 
obdržení, 
b) vést evidenci o podání stížností a o způsobu 
jejich vyřízení. 
§ 96ba 
(1) Pokud stěžovatel, který podal poskytovateli 
stížnost podle §96b, s jejím vyřízením 
nesouhlasí, může podat stížnost ministerstvu. 
Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením 
stížnosti poskytovatelem. 
(2) Poskytovatel je povinen poskytnout 
ministerstvu součinnost při řešení stížnosti. 

K Z Akceptováno částečně 
 
Souhlasíme s tím, že stížnost má být primárně řešena 
poskytovatelem. To také zakládá povinnost § 88 písm. h), 
kdy má každý poskytovatel povinnost zpracovat pravidla 
pro vyřizování stížností. I když je takto upraveno, 
souhlasíme s tím, že první část navrhovaného ustanovení 
zapracujeme do návrhu § 96b. 
 
Do textu § 96a zapracován nový návrh, který se týká 
poskytovatele. Bude opravena terminologie podle dikce 
zákona (osoba, které je poskytována sociální služba + 
nebude zaveden pojem stěžovatel). Dále pak v souladu 
s ostatními připomínkami bude vypuštěno „na kvalitu nebo 
způsob“ a bude nahrazeno na poskytování sociálních 
služeb.  
K části 3b) přikládáme aktuální znění standardů kvality, 
kde je popsáno, jak má evidence vypadat. Je to tedy širší 
než samotný návrh. Tato část textu bude ještě zvážena 
s ohledem na další připomínky k návrhu novely.  
3b) vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich 
vyřízení. 
 
Kritérium standardů kvality sociálních služeb: 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro 
podávání, vyřizování a písemnou evidenci stížností na 
poskytování sociální služby. Pravidla zohledňují řešenou 
nepříznivou sociální situaci osob. Obsahem vnitřních 
pravidel jsou informace o tom, kdo, komu, jakým 
způsobem a v jaké formě může stížnost podat, kdo a jakým 
způsobem ji bude vyřizovat, dále informace o stanovených 
lhůtách pro vyřízení stížností a o způsobu evidence 
stížností. Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje.   
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K prošetření stížnosti je ministerstvo 
oprávněno provést místní šetření. 
(3) Ministerstvo může stížnost odložit, jestliže 
a) je zjevně neopodstatněná, 
b) jde o stížnost ve věci, která již byla 
ministerstvem přešetřena a opakovaná stížnost 
nepřináší nové skutečnosti. 
O odložení stížnosti a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí stěžovatele. 
(4) Ministerstvo je povinno stížnost prošetřit 
a) do 30 dnů od jejího obdržení, 
b) do 60 dnů od jejího obdržení, jestliže provádí 
místní šetření. 
(5) Ministerstvo písemně vyrozumí stěžovatele, 
který stížnost podal, o způsobu vyřízení 
stížnosti. 
(6) Jestliže ministerstvo při šetření stížnosti 
dojde k závěru, že není plněna kvalita 
poskytování sociálních služeb nebo tyto služby 
nejsou poskytovány způsobem odpovídajícím 
zákonu, uloží poskytovateli nápravná opatření 
s uvedením lhůty k jejich splnění či podá 
podnět k dalšímu postupu příslušnému orgánu. 
(7) Pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, 
že byl spáchán přestupek podle tohoto zákona, 
zahájí ministerstvo z moci úřední řízení 
o přestupku, či podá podnět k zahájení řízení 
u jiného orgánu příslušného podle §108. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K další části textu (podle připomínky 96ba): 
Terminologie: pojem stížnost bude nahrazen pojmem 
„podnět“ – když je „stížnost“ směrována na MPSV. V textu 
bude zachována část „vyžádat si stanovisko dotčených 
orgánů“ a s tím související texty a lhůty návrhu. 
Vítáme a zapracujeme část textu, kde je definováno, kdy 
MPSV může podnět odložit.  
V souladu s ostatními připomínkovými místy je část textu, 
která se zabývá přestupkem, vypuštěna. 
(7) Pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl 
spáchán přestupek podle tohoto zákona, zahájí ministerstvo 
z moci úřední řízení o přestupku, či podá podnět k zahájení 
řízení u jiného orgánu příslušného podle §108. 
 
Znění textu: 

§ 96b 
Stížnosti a podněty v sociálních službách 

 (1)  Při poskytování sociálních služeb může osoba 
podat stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost se 
podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému 
směřuje. Podání stížnosti nesmí být na újmu osobě, která 
stížnost podala, nebo osobě, které je poskytována sociální 
služba, jíž se stížnost týká. 

(2) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vyřídit 
stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést 
evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení. 

(3) Pokud osoba, která podala stížnost podle 
odstavce 1, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět 
ministerstvu, ve kterém uvede důvody nesouhlasu 
s vyřízením stížnosti. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytnout ministerstvu součinnost při řešení podnětu. 
K prošetření podnětu je ministerstvo oprávněno provést 
místní šetření a vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



281 
 

(5) Ministerstvo podnět odloží, jestliže je zjevně 
neopodstatněný nebo jde o podnět ve věci, která již byla 
ministerstvem prošetřena, a opakovaný podnět nepřináší 
nové skutečnosti. O odložení podnětu a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala. 

(6) Ministerstvo je povinno vyřídit podnět 

a) do 30 dnů od jeho obdržení, 
b) do 60 dnů od jeho obdržení, jestliže provádí místní 

šetření, 
c) do 90 dnů od jeho obdržení, jestliže je zapotřebí vyžádat 

si stanovisko dotčených orgánů. 

(7) Jestliže ministerstvo při šetření podnětu osoby 
dojde k závěru, že sociální služby nejsou poskytovány 
v souladu se zákonem, uloží poskytovateli nápravná 
opatření s uvedením lhůty k jejich splnění nebo podá podnět 
k dalšímu postupu příslušnému orgánu.  

 (8) O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně 
vyrozumí osobu, která podnět podala. 
 

KVOP Část první, čl. II (Přechodná ustanovení) 
K bodu 12  
Nesouhlasím s návrhem vyjmout z povinnosti 
zajištění materiálně-technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných 
sociálních služeb dosavadní (registrované) 
poskytovatele některých služeb (domov 
pro seniory, domov pro osoby se zdravotním 
postižením a domov se zvláštním režimem). 
V současnosti se jedná o 1101 
poskytovatelů,12 kteří by neměli povinnost 

K Z Vysvětleno 
 
Z hlediska dopadu na státní rozpočet není možné toto 
požadovat po stávajících službách, protože náklady na 
změnu se pohybují ve výši přes 60 mld. Kč. Pokud KVOP 
zajistí ze státního rozpočtu tyto finanční prostředky, které 
budou garantované, lze tuto diskuzi otevřít.  

 
12  Informace získány z Registru poskytovatelů sociálních služeb. Viz http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1579078140208_1 
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plnit materiálně-technické podmínky 
odpovídající jimi poskytované službě. 
Předkladatel tuto úlevu nevysvětluje. 
Proto navrhuji stanovit poskytovatelům 
sociálních služeb, kterým bylo vydáno 
rozhodnutí o registraci před nabytím účinnosti 
této novely, lhůtu dvou let ke splnění 
materiálně-technických podmínek. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Liberecký kraj BOD 32 
V části třetí Hlavě I, Díle 1 se vkládá nová 
pasáž o sociálních službách komunitního 
charakteru, který včetně nadpisu zní: 
„§ 33a 
Sociální služba komunitního charakteru 
(1) … Může být poskytována ambulantní, 
terénní i pobytovou formou, přičemž každá tato 
forma je v obci umístěna stejně jako jiné 
prostory stejného účelu.“  
 
Návrh: oprava textu: 
„(1) … Může být poskytována ambulantní, 
terénní i pobytovou formou, přičemž 
ambulantní a pobytová forma je v obci 
umístěna stejně jako jiné prostory stejného 
účelu.“  
 
Odůvodnění: 
Text odkazoval terénní formu sociální služby 
na prostor, což není podmínkou při poskytování 
sociální službou v terénních podmínkách. 
 
 

K Z  
 
Vysvětleno 
Redefinováno 
„§ 33a 
Sociální služby komunitního charakteru 
 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
kapacitu a personální a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování.“. 

Liberecký kraj BOD 37 K Z  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



283 
 

V části třetí Hlavě I, Díle 1 se vkládá nový druh 
sociální služby, který včetně nadpisu zní: 
„§ 39  
Asistenční a pečovatelská služba 
(1) Asistenční a pečovatelská služba je terénní 
nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby, nebo osobám pečujícím. … 
 
 
 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto 
základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím., 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí a záležitostí souvisejících s 
udržením nebo získáním bydlení, 
h) u pečujících osob nácvik dovedností 
pro zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci, 

 
 
 
 
Vysvětleno 
Pokud budou domy s pečovatelskou službou poskytovat 
klientovi nepřetržitou, pak suplují pobytovou službu. Klient 
evidentně již do tohoto typu služby nepatří. Je nutné jej 
nasměrovat do pobytové služby, kde bude mít takto velký 
rozsah péče zabezpečen.  
Navíc poskytování takových služeb by mohlo být 
kvalifikováno jako nelegální pobytová služba. 
 
 
Vysvětleno 
 
Základní činnost: c) poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, musí zůstat v takové podobě, jako je 
navrženo, právě proto, aby služba zabezpečila i dovoz jídla. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



284 
 

i) u pečujících osob pomoc s vyrovnáním 
se s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 
blízké osoby.“ 
 
Návrh: vynechání ambulantní formy: 
(1) Asistenční a pečovatelská služba je terénní 
služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
osobám pečujícím. … 
 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto 
základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím., 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí a záležitostí souvisejících s 
udržením nebo získáním bydlení, 
h) u pečujících osob nácvik dovedností 
pro zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci, 
i) u pečujících osob pomoc s vyrovnáním 
se s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 
blízké osoby. 
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Odůvodnění: 
(1) Sociální služba by měla být poskytována 
v přirozeném prostředí klientů. Chápeme, že 
pod ambulantní formou služby se skrývají tzv. 
centra denní hygieny, v Libereckém kraji se 
v současnosti jedná zejména o pečovatelské 
služby, jejímž zřizovatelem jsou obce. Bohužel 
se pod ambulantní formu skrývají i tzv. Domy 
s pečovatelskou službou, což je matoucí jak pro 
samotné klienty, veřejnost, ale i pro samotná 
obecní zastupitelstva apod. Obcím nic nebrání, 
pokud budou i nadále při sociální službě 
zřizovat tato centra denní hygieny, nicméně 
jako doplňkovou nikoliv hlavní činnost služby.   
 
(2) Základní činnost při péči o osobu – písm. c) 
je dostačující v podobě „Pomoc při zajištění 
stravy“, obdobně, jak je tomu již v současnosti 
u osobní asistence [podrobněji rozvedeno viz 
Vyhláška č. 505/2006 Sb. § 5 odst. 1) písm. a) 
a § 6 odst. 1) písm. a)]. Pomoc při zajištění 
stravy v sobě obsahuje jak dopomoc při 
nakrmení potřebné osoby, tak i případný dovoz 
stravy v oblastech, kde potřebná osoba nemá 
jinou alternativu, např. v podobě fungujícího 
systému rozvozu jídla domů či např. v možnosti 
stravování se ve školních či jiných jídelnách. 
Poskytnutí stravy, jak je v současnosti chápán 
zejména dovoz dotovaného jídla u 
pečovatelských služeb by tak neměl být mezi 
povinnými činnostmi ale popř. mezi činnostmi 
fakultativními.  

Liberecký kraj BOD 46  K Z Vysvětleno 
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V části třetí Hlavě I se za díl 3 vkládá nový díl 
4, který včetně nadpisu zní: 
 
„Díl 4 
Služby sociální podpory 
§ 52a 
Služby sociální podpory napomáhají zajistit 
základní osobní potřeby dětí a rodin a další 
potřeby napomáhající osobám k překonání 
jejich nepříznivé sociální situace a osobám, 
které jsou ohroženy z důvodu své krizové 
sociální situace, životních návyků a způsobu 
života vedoucímu ke konfliktu se společností, 
sociálně znevýhodňujícího prostředí nebo 
jiného vážného důvodu, a to s cílem umožnit 
jim v co nejvyšší možné míře zapojení do 
běžného života společnosti a začlenit je do 
života v jejich přirozeném sociálním prostředí 
nebo toto začlenění podpořit.“ 
 
Návrh: do textu je vhodné začlenit i možnosti 
aplikovaných forem takto:  
„Služby sociální podpory v terénní, ambulantní 
nebo pobytové formě napomáhají zajistit 
základní osobní potřeby …“ 
 
Odůvodnění: 
Je třeba striktně do nového ustanovení zákona 
zanést konkrétní formu poskytování, aby 
v praxi nedocházelo k mylné aplikaci, jako je 
tomu u ostatních druhů sociálních služeb.  

Jde o specifikaci druhu služby, formu poskytování služby, 
už si určí charakter služeb, které budou tento druh 
obsahovat. Není nutné blíže specifikovat. Každý druh 
služeb může být poskytován také různými formami jako 
jsou pobytové, ambulantní, terénní. 

Liberecký kraj BOD 75  
V § 82 se za dosavadní odstavec 4 vkládá nový 
odstavec 5, který zní: 

K Z Akceptováno jinak.  
 
§ 82a se doplňuje o odst. 3) 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



287 
 

„(5) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení 
registrace, jestliže byly zjištěny závažné 
nedostatky, jejichž důsledkem je bezprostřední 
ohrožení zdraví a života osob, kterým jsou 
sociální služby poskytovány a kdy opatření 
podle ustanovení § 99a nevedou k nápravě, 
nebo je s ohledem na míru bezprostředního 
ohrožení zdraví a života osob, jimž jsou sociální 
služby poskytovány zřejmé, že tato opatření by 
nebyla účinná. Podání opravného prostředku 
proti rozhodnutí o zrušení registrace nemá 
odkladný účinek. Ministerstvo vyrozumí o 
vydání rozhodnutí o zrušení registrace 
příslušný registrující orgán.“ 
 
§ 82a odst. 3 stávajícího znění zákona odkazuje 
na § 79 odst. 3 věty čtvrté a páté – původně se 
týkalo bezúhonnosti, v novele jde o posuzování 
odborné způsobilosti pracovníků v přímé péči. 
 
Návrh: za text nově vložit:  
„Pro účely kontroly registračních podmínek 
platí obdobně ustanovení § 79 odst. 3 věty 
čtvrté a páté a ustanovení § 110 odst. 2 a §116 
odst. 3.“   
 
Odůvodnění: 
Při kontrole plnění podmínek stanovených při 
registraci u poskytovatelů, kterým registrující 
orgán vydal rozhodnutí o registraci, by nebylo 
možné pro účely kontroly vyžadovat podklady 
k ověření bezúhonnosti zaměstnanců v přímé 
péči. Jakmile k žádosti o registraci není 
povinnou přílohou doklad o bezúhonnosti a 
odborné způsobilosti pracovníků v přímé péči 

(3) Pro účely doložení bezúhonnosti při kontrole 
registračních podmínek si registrující orgán vyžádá podle 
zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku 
trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a 
výpis z evidence Rejstříku se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňující dálkový přístup. 
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(novela ukládá povinnost pouze dokládat čestné 
prohlášení, viz § 79 odst. 5 písm. e) novely 
ZSS), není ani možnost  
při kontrole registračních podmínek tyto 
zásadní oblasti, které ovlivňují kvalitu 
poskytované služby, kontrolovat. Proto je 
potřeba, aby alespoň při kontrole bylo možné 
ověřit bezúhonnost a odbornou způsobilost 
pracovníků v přímé péči. 

Liberecký kraj BOD 96   
Návrh:  v § 92 se u písm. a) a b) navrhuje nový 
text… 
 
1. písm. a)  Vypustit, protože se jedná 
v podstatě o duplicitu s písm. b) 
2. písm. b)  Upravit takto: 
 „   b) prostřednictvím sociálního pracovníka 
zajišťuje výkon činností sociální práce ve 
prospěch osob, proti kterým je vedeno trestní 
řízení, osob ohrožených sociálním vyloučením 
z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné 
výchovy, pěstounské nebo poručenské péče, 
osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy 
trestnou činností jiné osoby a osob, jejichž 
způsob života může vést ke konfliktu se 
společností, osob propuštěných po ukončení 
léčby chorobných závislostí ze zdravotnického 
zařízení, psychiatrické nemocnice nebo 
léčebného zařízení pro chorobné závislosti a 
osob po ukončení výkonu trestu; přitom 
spolupracuje zejména se zařízeními pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou 
službou České republiky, Probační a mediační 
službou České republiky, správními úřady a 
územními samosprávnými celky; přitom 

K Z Vysvětleno 
Nejedná se o shodná ustanovení – v každém ustanovení 
jsou řešeny jiné (odlišné) činnosti sociálního pracovníka, 
pro část těchto činností je uveden pojem sociální pracovník 
– sociální kurátor, jedná se pouze o ukotvení pojmu, názvu, 
který je již zaužíván rezortem spravedlnosti a školství. 
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provádí zejména depistážní činnost, sociální 
šetření, poskytuje sociální poradenství 
a zprostředkovává poskytování sociálních 
služeb, a to v místě skutečného pobytu těchto 
osob,“ 
 
Odůvodnění: 
Není žádný důvod, proč vytvářet 
specializované pracovní pozice pro výše 
vybrané cílové skupiny. Sociální pracovník 
používá stejné metody sociální práce jako u 
ostatních cílových skupin a poukazování na to, 
že jiné právní předpisy používají 
označení sociální kurátor, nepovažujeme za 
podstatné. Zákon o sociálních službách by měl 
být předpisem, který stanovuje jednotný přístup 
k sociální práci napříč rezorty, a ne vytvářet 
neopodstatněné specializace. Dále jsme 
přesvědčeni, že sociální práce s osobami bez 
přístřeší by měla být vykonávána na úrovni 
pověřeného obecního úřadu – tedy co nejblíže 
klientovi. Dále se domníváme, že by měl být 
sjednocen přístup k různým formám náhradní 
výchovy, do které kromě ústavní a ochranné 
výchovy patří i pěstounská a poručenská péče. 

Liberecký kraj BOD 96  
Návrh:  v § 92 se u písm. a) a b) navrhuje nový 
text… 
 
1. písm. a)  Vypustit, protože se jedná 
v podstatě o duplicitu s písm. b) 
2. písm. b)  Upravit takto: 
 „   b) prostřednictvím sociálního pracovníka 
zajišťuje výkon činností sociální práce ve 
prospěch osob, proti kterým je vedeno trestní 

K Z Vysvětleno 
Nejedná se o shodná ustanovení – v každém ustanovení 
jsou řešeny jiné (odlišné) činnosti sociálního pracovníka, 
pro část těchto činností je zaveden pojem sociální 
pracovník – sociální kurátor, jedná se pouze o ukotvení 
pojmu, názvu, který je již zaužíván rezortem spravedlnosti 
a školství. 
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řízení, osob ohrožených sociálním vyloučením 
z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné 
výchovy, pěstounské nebo poručenské péče, 
osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy 
trestnou činností jiné osoby a osob, jejichž 
způsob života může vést ke konfliktu se 
společností, osob propuštěných po ukončení 
léčby chorobných závislostí ze zdravotnického 
zařízení, psychiatrické nemocnice nebo 
léčebného zařízení pro chorobné závislosti  a 
osob po ukončení výkonu trestu; přitom 
spolupracuje zejména se zařízeními pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou 
službou České republiky, Probační a mediační 
službou České republiky, správními úřady a 
územními samosprávnými celky; přitom 
provádí zejména depistážní činnost, sociální 
šetření, poskytuje sociální poradenství a 
zprostředkovává poskytování sociálních 
služeb, a to v místě skutečného pobytu těchto 
osob,“ 
 
Odůvodnění: 
Není žádný důvod, proč vytvářet 
specializované pracovní pozice pro výše 
vybrané cílové skupiny. Sociální pracovník 
používá stejné metody sociální práce jako u 
ostatních cílových skupin a poukazování na to, 
že jiné právní předpisy používají 
označení sociální kurátor, nepovažujeme za 
podstatné. Zákon o sociálních službách by měl 
být předpisem, který stanovuje jednotný přístup 
k sociální práci napříč rezorty, a ne vytvářet 
neopodstatněné specializace. Dále jsme 
přesvědčeni, že sociální práce s osobami bez 
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přístřeší by měla být vykonávána na úrovni 
pověřeného obecního úřadu – tedy co nejblíže 
klientovi. Dále se domníváme, že by měl být 
sjednocen přístup k různým formám náhradní 
výchovy, do které kromě ústavní a ochranné 
výchovy patří i pěstounská a poručenská péče. 
 

Liberecký kraj BOD 100  
1. § 93 písmeno a) zní: 
„a) ve spolupráci s krajem, poskytovateli 
sociálních služeb, obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností, pověřeným obecním 
úřadem, krajskou pobočkou Úřadu práce a 
dalšími institucemi příslušnými podle místa 
skutečného pobytu osob, zprostředkovává 
poskytnutí sociálních služeb osobám, které se 
nacházejí v bezprostředním ohrožení života 
nebo zdraví a nejsou schopny samy si zajistit 
poskytování sociálních služeb, v případě, kdy  
1. poskytovatel sociálních služeb ukončil 
poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení 
registrace nebo pozbytí její platnosti,  
2. nucený správce informoval krajský úřad, 
že cílem nucené správy je snížení kapacity nebo 
zrušení sociální služby,  
3. pověřený obecní úřad nebo obecní úřad 
obce s rozšířenou působností informoval 
krajský úřad o důvodném podezření, že v jejich 
správním obvodu je poskytována sociální 
služba bez oprávnění, nebo 
4. obecní úřad obce s rozšířenou působností 
informoval krajský úřad o zjištění, že pro osobu 
není správním obvodu tohoto obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností dostupná sociální 
služba, 

K Z Akceptováno  
Text byl upraven: 

§ 93 

  Krajský úřad 

a) ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 
pověřeným obecním úřadem, krajskou 
pobočkou Úřadu práce a dalšími institucemi 
příslušnými podle místa skutečného pobytu osob, 
zprostředkovává poskytnutí sociálních služeb 
osobám, které se nacházejí v bezprostředním 
ohrožení života nebo zdraví a nejsou schopny 
samy si zajistit poskytování sociálních služeb, v 
případě, kdy  

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

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

4. obecní úřad obce s rozšířenou působností 
informoval krajský úřad o zjištění, že pro osobu 
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5. krajský úřad o zjištěných skutečnostech 
bezodkladně, nejdéle však ve lhůtě 
do 8 pracovních dní, informoval kraj,“.  
 
 
Návrh:  § 93 písmeno a)  
Vypustit v odstavci a) „ve spolupráci s krajem“ 
 
Odůvodnění: 
Krajský úřad je součástí kraje. Krajský úřad 
nemá právní subjektivitu, tu má pouze kraj. Dle 
zákona o krajích č. 129/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (viz Hlava IV, Díl 5) je 
orgánem kraje krajský úřad. Mimo jiné 
povinnosti a kompetence kraje jsou dány 
krajským zřízením, kde je uvedeno v § 4 cit: 
„Pokud zvláštní zákon upravuje působnost 
krajů a nestanoví, že jde o přenesenou 
působnost, platí, že jde vždy o činnosti patřící 
do samostatné působnosti krajů.“ 
 
Návrh znění po zapracování připomínky: 
„v rámci přenesené působnosti ve spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb, obecním 
úřadem obce s rozšířenou působností, 
pověřeným obecním úřadem, krajskou 
pobočkou Úřadu práce a dalšími institucemi 
příslušnými podle místa skutečného pobytu 
osob, zprostředkovává poskytnutí sociálních 
služeb osobám, které se nacházejí 
v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví a 
nejsou schopny samy si zajistit poskytování 
sociálních služeb,…“ 

není v jeho správním obvodu dostupná sociální 
služba,  

b) prostřednictvím sociálního pracovníka realizuje a 
koordinuje činnosti sociální práce zaměřené na řešení 
nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování 
osob, koordinuje poskytování sociálních služeb 
osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou 
činností jiné osoby; přitom spolupracuje s obecními 
úřady obcí s rozšířenou působností, koordinuje a 
provádí depistážní činnost a sociální šetření 
a poskytuje sociální poradenství, 

c) prostřednictvím sociálního pracovníka na území svého 
správního obvodu koordinuje poskytování sociálních 
služeb a realizuje a koordinuje činnosti sociální práce 
vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k 
sociálnímu začleňování osob., 

d) ve spolupráci s ministerstvem zajišťuje výkon 
finanční kontroly u příjemců, kterým byla 
poskytnuta dotace podle § 101a, 

e) rozhoduje o výběru žádostí do garantované sítě 
sociálních služeb, a to na základě žádosti 
poskytovatele sociálních služeb podané podle § 105c, 

f) v registru poskytovatelů sociálních služeb eviduje 
počet přepočtených pracovních úvazků a kapacit 
zařazených do garantované sítě sociálních služeb. 

 
 
 

Liberecký kraj K § 93 písmenu a) odst. 4  K Z Akceptováno. 
Text § 93  
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„obecní úřad obce s rozšířenou působností 
informoval krajský úřad o zjištění, že pro osobu 
není ve správním obvodu tohoto obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností dostupná 
sociální služba,“ 
 
Návrh: nahradit slovní spojení v odstavci 4:  
„obecní úřad obce s rozšířenou působností 
informoval krajský úřad o zjištění, že pro osobu 
není v jeho správním obvodu dostupná sociální 
služba,“ 
 
Odůvodnění: 
Pracovníci obcí již v současné době pracují 
s celokrajskou sítí a úzce spolupracují s krajem, 
jehož součástí je krajský úřad. Proto je žádoucí 
tento stav zachovat. 
Návrh znění po zapracování připomínky: 
„obecní úřad obce s rozšířenou působností 
informoval krajský úřad o zjištění, že pro osobu 
není na území kraje dostupná sociální služba,“ 
 

 
Písmeno a) – změny budou konzultovány s legislativním 
odborem…. 
 
 
odst. 4 bude nahrazen : 
„obecní úřad obce s rozšířenou působností informoval 
krajský úřad o zjištění, že pro osobu není v jeho správním 
obvodu dostupná sociální služba,“ 
 
 
 

Liberecký kraj K § 93 písmenu a) odst. 5  
„krajský úřad o zjištěných skutečnostech 
bezodkladně, nejdéle však ve lhůtě do 8 
pracovních dní, informoval kraj,“ 
 
Návrh: odstavec 5 vypustit 
Odůvodnění: 
Nadbytečné, nesrozumitelné. Není zřejmé, co 
tím tvůrce novely sleduje a jak si proces 
představuje. Dle zákona o krajích č. 129/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz Hlava 
IV, Díl 5) je orgánem kraje krajský úřad. Mimo 
jiné povinnosti a kompetence kraje jsou dány 

K Z Akceptováno - vypuštěno 
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krajským zřízením, kde je uvedeno v § 4 cit: 
„Pokud zvláštní zákon upravuje působnost 
krajů a nestanoví, že jde o přenesenou 
působnost, platí, že jde vždy o činnosti patřící 
do samostatné působnosti krajů.“  
 

Liberecký kraj BOD 102  
V § 93 se v písmenu c) vkládají slova „vytváří 
strategické plány pro činnosti sociální práce“ 
 
Návrh: navrhujeme ponechat v původním znění 
Odůvodnění:  
Zákon o sociálních službách nikde nedefinuje, 
co je míněno tímto strategickým plánem, 
v jakém rozsahu, jak často a za jakým účelem 
by měl být vypracován. Domníváme se, že 
činnost, která je výkonem státní správy 
v přenesené působnosti by neměla být 
předmětem strategického plánování, ale měla 
by být jednoznačně upravena právním 
předpisem. 
 

K Z Akceptováno - vypuštěno 
 
 
 

Liberecký kraj BOD 103 
V § 93 se na konci písmene c) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňují se písmena d) až f), 
která znějí: 
„d) ve spolupráci s ministerstvem zajišťuje 
výkon finanční kontroly u příjemců, kterým 
byla poskytnuta dotace podle § 101 odst. 2, 
  e) rozhoduje o vstupu do garantované sítě 
sociálních služeb, a to na základě žádosti 
na tiskopise předepsaném ministerstvem, 
  f) v registru poskytovatelů sociálních 
služeb eviduje počet úvazků zařazených 

K Z Akceptováno – bylo upraveno dle návrhu. 

c) prostřednictvím sociálního pracovníka na území svého 
správního obvodu koordinuje poskytování sociálních 
služeb a realizuje a koordinuje činnosti sociální práce 
vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k 
sociálnímu začleňování osob., 

d) ve spolupráci s ministerstvem zajišťuje výkon finanční 
kontroly u příjemců, kterým byla poskytnuta dotace 
podle § 101a, 

e) rozhoduje o výběru žádostí do garantované sítě 
sociálních služeb, a to na základě žádosti poskytovatele 
sociálních služeb podané podle § 105c, 
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do garantované a rozvojové sítě sociálních 
služeb.“ 
 
Návrh: bod § 93 písm. e) rozpracovat, či na bod 
navázat další ustanovení. 
Odůvodnění: 
Rozpracovat, aby bylo jasně patrné, kdy se 
bude vydávat rozhodnutí, v ustanovení není 
jasně definováno, zda bude krajský úřad 
vydávat rozhodnutí po odsouhlasení vstupu 
služby  
do garantované sítě či před vstupem. Dále zde 
panuje nejasnost mezi tímto § 93 písm. a), § 95 
písm. i) a § 96 písm. c). 

f) v registru poskytovatelů sociálních služeb eviduje počet 
přepočtených pracovních úvazků a kapacit zařazených 
do garantované sítě sociálních služeb. 

 

Liberecký kraj BOD 106  
V § 93a se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí: 
„(3) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 při 
výkonu sociální práce podle § 91d, 92 a 93  
a sociálního šetření podle § 25 odst. 1 jsou 
povinni dodržovat standardy činností sociální 
práce; obsah standardů činností sociální práce 
stanoví prováděcí právní předpis.   
(4) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 mají v 
rámci organizační struktury organizačním 
předpisem vnitřně zpracována oprávnění a 
povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím 
vztahujícím se k výkonu činností sociální práce, 
konkrétní pracovní pozice je vyhrazena výlučně 
k výkonu činností sociální práce. 
(5) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1, sociální 
pracovníci podle § 25 odst. 1, zaměstnanci 
vykonávající činnosti sociální práce u 
poskytovatelů sociálních služeb a sociální 
pracovníci, kteří vykonávající činnosti sociální 
práce v ostatních oblastech, jsou oprávněni 

K Z Akceptováno  
Přeformulování tohoto ustanovení bylo v rámci 
vypořádacího řízení dohodnuto dohodnuto s MV a nově 
zní: 
 
           (2) Zaměstnanci vykonávající činnosti sociální práce 
uvedení v odstavci 1 a sociální pracovníci vykonávající 
činnosti sociální práce podle § 25 odst. 1 jsou povinni vést 
záznamy o činnostech sociální práce ve Standardizovaném 
záznamu sociálního pracovníka, který je součástí 
Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.  
(3) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 při výkonu sociální 
práce podle § 91d, 92 a 93 a sociálního šetření podle § 25 
odst. 1 jsou povinni dodržovat standardy činností sociální 
práce; obsah standardů činností sociální práce stanoví 
prováděcí právní předpis.   
 (4) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1, sociální pracovníci 
podle § 25 odst. 1, zaměstnanci vykonávající činnosti 
sociální práce u poskytovatelů sociálních služeb a sociální 
pracovníci, kteří vykonávající činnosti sociální práce v 
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předávat si údaje o osobách, vůči kterým je 
sociální práce vykonávána. 
(6) Na zaměstnance obce zařazené do obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností nebo 
pověřeného obecního úřadu jako sociální 
pracovníky a zaměstnance kraje zařazené do 
krajského úřadu jako sociální pracovníky se při 
výkonu činností sociální práce nevztahuje 
správní řád a o výkonu této činnosti se nevede 
písemná spisová dokumentace.“ 
 
K odstavci 4:  
Návrh: vynechat část věty za čárkou:  
 „ … konkrétní pracovní pozice je vyhrazena 
výlučně k výkonu činnosti sociální práce.“ 
Odůvodnění: 
V současné době je sociální práce téměř na 
všech pověřených obecních úřadech, ale i na 
menších ORP a na kraji, vykonávána 
v kumulaci s jinými agendami. I když 
rozumíme snaze zvýšit kvalitu sociální práce, 
současná situace na trhu práce je v našem kraji 
taková, že jsou rušeny pracovní pozice, protože 
kvalifikovaného sociálního pracovníka nelze 
sehnat. Domníváme se, že zákaz kumulovaných 
funkcí by ve svém důsledku vedl paradoxně ke 
zhoršení kvality sociální práce. 
 
K odstavci 6:  
Návrh: odst. 6 celý vynechat 
Odůvodnění:  domníváme se, že správní řád se 
podpůrně vztahuje i na činnosti sociálního 
pracovníka, kdy nedílnou 
součástí  sociální  práce je také její evidence – 
sociální pracovník běžně vyhotovuje sdělení, 

ostatních oblastech, jsou oprávněni předávat si údaje o 
osobách, vůči kterým je sociální práce vykonávána. 
(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje správní 
řád. O výkonu činností sociální práce se vede písemná 
elektronická dokumentace ve Standardizovaném záznamu 
sociálního pracovníka.  
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oznámení, protokoly apod. Vzhledem k tomu, 
že sociální pracovník je považován za úředníka 
územního samosprávného celku a je po něm 
vyžadováno složení zkoušky zvláštní odborné 
způsobilosti včetně obecné časti (jejíž nedílnou 
součástí je znalost SŘ), není možné tvrdit, že na 
výkon sociální práce se nevztahuje správní řád. 

Liberecký kraj BOD 127 
§ 101a zní: 
„§101a 
(1) Ministerstvo poskytuje nárokovou dotaci 
poskytovatelům sociálních služeb zařazeným 
do garantované sítě sociálních služeb.  
(2) Krajský úřad v souladu s normativy 
rozepisuje a poskytuje finanční prostředky 
podle odstavce 3 jednotlivým poskytovatelům 
sociálních služeb zařazených do garantované 
sítě sociálních služeb. 
(3) Krajské úřady jsou povinny při poskytnutí 
dotace používat registr, který jim ministerstvo 
poskytne.“ 
 
Návrh: v odstavci 2 změnit výraz „poskytuje“ 
Odůvodnění: 
Znění odstavce 2 je zavádějící vůči znění 
odstavce č. 1, kde je uvedeno, cit: „ministerstvo 
poskytuje nárokovou dotaci poskytovatelům 
sociálních služeb zařazeným do garantované 
sítě sociálních služeb“. 
 
Návrh znění po zapracování připomínky: 
„Krajský úřad v souladu s vydanými normativy 
rozepisuje a „přeposílá či distribuuje“ finanční 
prostředky podle odstavce 3 jednotlivým 

K Z Akceptováno - § byl změněn následovně: 
(1) Ministerstvo poskytuje dotaci poskytovatelům sociálních 
služeb zařazeným do garantované sítě sociálních služeb na 
základě žádosti podané prostřednictvím elektronické 
aplikace. Dotace pro příslušný kalendářní rok se vypočte 
vynásobením počtu přepočtených pracovních úvazků a 
vynásobením počtu krizových lůžek podle údajů uvedených 
v počítačovém programu a normativů stanovených 
prováděcím právním předpisem podle § 96 písm. f) a g) a 
počtem kalendářních měsíců.   
(2) Krajské úřady zprostředkují finanční prostředky podle 
odstavce 1 jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb 
zařazeným do garantované sítě sociálních služeb; přitom 
jsou povinny používat počítačový program, který jim 
ministerstvo poskytne. 
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poskytovatelům sociálních služeb zařazených  
do garantované sítě sociálních služeb.“ 
 
Návrh: v odstavci 3 změnit výraz „ při 
poskytnutí“ 
Odůvodnění: 
Znění odstavce 3 je zavádějící vůči znění 
odstavce č. 1, kde je uvedeno, cit: „ministerstvo 
poskytuje nárokovou dotaci poskytovatelům 
sociálních služeb zařazeným do garantované 
sítě sociálních služeb.“ 
 
Návrh znění po zapracování připomínky: 
„Krajské úřady jsou povinny „při 
přeposílání/distribuci“ dotace používat registr, 
který jim ministerstvo poskytne.“ 
 

 BOD 130 
V § 104 odst. 1 se slova „mohou být“ nahrazují 
slovem „jsou“ a zní: 
„Ze státního rozpočtu jsou podle zvláštního 
právního předpisu poskytovány účelové dotace 
k financování běžných výdajů souvisejících s 
poskytováním sociálních služeb 
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou 
zapsáni v registru.“ 
 
Návrh: v odstavci 1 změnit výraz „jsou“ na 
původní. 
Odůvodnění: 
Pokud v navrhovaném znění bude ponechán 
výraz „jsou“, musí být financováni všichni 
poskytovatelé sociálních služeb, kterým jsou 
služby zaregistrovány. Potom by tvorba 
jakékoli sítě postrádala smysl. 

K Z Akceptováno – jedná se o nenárokový dotační titul, který 
může a nemusí být využitý, navržené znění je skutečně 
problematické. Děkujeme za podnět. 
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Návrh znění po zapracování připomínky: 
Ponechat původní znění, a to: 
„Ze státního rozpočtu mohou být podle 
zvláštního právního předpisu poskytovány 
účelové dotace k financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb 
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou 
zapsáni v registru.“ 

Liberecký kraj BOD 134 
§ 105 „Obec nebo kraj poskytuje ze svého 
rozpočtu účelové dotace podle zvláštního 
zákona k financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb 
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou 
zapsáni v registru.“ 
 
Návrh: v odstavci 1 změnit výraz „poskytuje“ 
Odůvodnění: 
Pokud v navrhovaném znění bude ponechán 
výraz „poskytuje“, tj. musí být financováni 
všichni poskytovatelé sociálních služeb, které 
jsou zaregistrováni. Tvorba jakékoli sítě 
postrádá poté smysl. 
 
Návrh znění po zapracování připomínky: 
Ponechat původní znění, a to: 
„Obec nebo kraj může poskytnout ze svého 
rozpočtu účelové dotace podle zvláštního 
zákona k financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb 
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou 
zapsáni v registru.“ 

K Z Vysvětleno - v rámci obdržených připomínek, kdy zejména 
kraje shledávají koexistenci dvou typů sítí jako nesmírně 
problematickou, bylo úplně upuštěno od možnosti tvorby 
rozvojové sítě ze strany samospráv. Existovat bude tedy 
pouze jediná síť - garantovaná. Tím, že bude existovat pouze 
jediná síť, kterou ve finále sestaví (a zveřejní) ministerstvo, 
tak také odpovědnost za dostupnost služeb plně přechází na 
ministerstvo. 
 
 
 
Vysvětleno – znění bylo změněno: „(1)  Obce a kraje mohou 
poskytnout ze svého rozpočtu účelové dotace podle jiného 
právního předpisu39) k financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb 
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v 
registru. Obce a kraje zajistí soulad poskytnuté dotace 
s předpisy Evropské unie o veřejné podpoře74)“ 

Liberecký kraj BOD 135 
§ 105a a 105b včetně nadpisu znějí: 

K Z Vysvětleno  – odst. 4 byl změněn ve smyslu stanovení 
meziročních nárůstů výdajů státního rozpočtu na 
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„§ 105a 
Garantovaná síť sociálních služeb 
(1) Garantovanou síť sociálních služeb 
sestavuje ministerstvo ve spolupráci s kraji 
na základě zjištěných potřeb obyvatel České 
republiky. 
(2) Ministerstvo je povinno při sestavování sítě 
dodržovat zásady transparentnosti, zákazu 
diskriminace, rovného zacházení a 
přiměřenosti. 
(3) Podmínkou zařazení kapacit a úvazků 
sociální služby do garantované sítě sociálních 
služeb je skutečnost, že 
a) sociální služba je poskytována na základě 
rozhodnutí o registraci, 
b) potřebnost sociální služby vychází 
z podkladů pro stanovení garantované sítě; 
garantovanou síť sestavuje ministerstvo ve 
spolupráci s příslušným krajem podle údajů 
obsažených ve střednědobém plánu rozvoje 
sociálních služeb kraje a aktuálních informací o 
zjištěných potřebách.  
(4) Maximální meziroční nárůst velikosti 
kapacit a počtu úvazků za jeden kalendářní rok 
služeb zařazených do garantované sítě je 
stanoven na 5% u služeb sociální péče, na 3% u 
služeb sociální prevence a na 2% u služeb 
sociálního poradenství. Celková kapacita 
sociálních služeb domovů sociální péče je 
v každém kraji tvořena 2 % krizových lůžek pro 
zajištění krizové péče. 
(5) Garantovaná síť je sestavována na období 5 
kalendářních let, dohadovacím řízením podle § 
105b odst. 1 je garantovaná síť každoročně 
aktualizována.“ 

financování garantované sítě. Stanovený meziroční nárůst se 
však týká garantované sítě jako celku. Předpokládáme, že 
mezi jednotlivými kraji můžou být dle aktuálních potřeb 
rozdíly v % nárůstu u služeb péče, prevence, poradenství a 
podpory. Tato regulace je zaváděna se záměrem zajistit 
pravidelný, stabilní a regulovaný růst garantované sítě. 
V rámci připomínkového řízení byla také akceptována 
doplňující připomínka ČMKOS a do tohoto meziročního 
růstu se nebude započítávat zákonný růst platů. 
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„§ 105b 
Dohadovací řízení 
(1) Ministerstvo ve spolupráci s kraji a zástupci 
odborů a zaměstnavatelů sestaví návrh 
garantované sítě sociálních služeb na 
následující období, které není pokryto platností 
garantované sítě sociálních služeb. Vždy do 31. 
května navrhne aktualizaci již schválené 
garantované sítě.  
(2) Ministerstvo zašle návrh k vyjádření kraji, a 
to do 15 kalendářních dnů ode dne jeho 
sestavení. 
(3) Kraj zašle své písemné vyjádření k návrhu 
garantované sítě do 30 kalendářních dnů ode 
dne jeho doručení s vyjádřením, zda s návrhem 
ministerstva souhlasí. V případě nesouhlasu 
odůvodní konkrétní námitky spolu s návrhem 
na úpravu garantované sítě sociálních služeb.  
(4) V případě, kdy ministerstvo námitky kraje 
akceptuje v plné výši, je dohodovací řízení 
ukončeno.  
(5) V případě, kdy ministerstvo s námitkami 
nesouhlasí, vyzve kraj k osobnímu jednání, 
které se uskuteční nejdéle do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení námitek. 
(6) Cílem dohodovacího řízení je nalezení 
vzájemné shody, v případě jejího nenalezení je 
ministerstvo oprávněno ukončit dohodovací 
řízení a definovat návrh garantované sítě 
sociálních služeb.“  
 
K § 105a, odst. 4 
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Návrh: na základě uvedeného znění odstavce 4 
je zapotřebí: 
a) do odstavce doplnit jakým způsobem se 
budou v garantované síti navyšovat služby 
sociální podpory, 
b) vysvětlit pojem krizová péče.  
 
Odůvodnění: 
Ad a) Znění §105a, odst. 4 nezohledňuje 
navyšování služeb sociální podpory. 
Ad b) Není zřejmé, v jakém režimu bude 
krizová péče poskytována. Zda na základě 
registrace nového druhu sociální služby 
„krizová pomoc“, či v jiném režimu. 
 

Liberecký kraj BOD 136  
§ 107 zní: 
„§ 107 
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo poskytuje 
sociální služby bez oprávnění k jejich 
poskytování podle § 78 odst. 1. 
(2) Přestupku se dopustí ten, kdo jako 
poskytovatel sociálních služeb   
a) neposkytuje sociální služby v rozsahu 
stanoveném v rozhodnutí o registraci podle 
§ 81 odst. 2,  
b) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo 
údaje nezapisuje ve stanoveném termínu 
do registru,  
c) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, 
které poskytuje sociální službu s ohledem na 
řešenou nepříznivou sociální situaci, průběh 
poskytování této sociální služby, nebo o něm 
nevede individuální písemné záznamy podle § 
88 písm. e), 

K Z Vysvětleno 

„§ 107 

(1)Přestupku se dopustí ten, kdo poskytuje sociální 
služby bez oprávnění k jejich poskytování podle § 78 odst. 
1. 

(2) Přestupku se dopustí ten, kdo jako poskytovatel 
sociálních služeb   
a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytoval 
pomoc, podle § 21a odst. 2,  
b) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální 
služby úhradu v rozporu s § 72 až 77,  
c) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném 
v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2,  
d) nepodá žádost podle § 82 odst. 2,  
e) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 82 odst. 
1 nebo odst. 3 písm. d) anebo odst. 4, 
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d) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o 
poskytnutí sociální služby v rozporu s § 91 
odst. 3,  
e) použije opatření omezující pohyb osob v 
rozporu s § 89 odst. 2 až 4,  
f) nepodá informaci o použití opatření 
omezujících pohyb osob podle § 89 odst. 5,  
g) nevede evidenci nebo neumožní 
nahlížení do evidence podle § 89 odst. 6,  
h) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které 
poskytovala pomoc, podle § 21a odst. 2, nebo 
nesplní ohlašovací povinnost podle § 21a odst. 
3,  
i) nesplní lhůtu k podání žádosti o zrušení 
registrace podle § 82 odst. 4 písm. d) nebo odst. 
5,  
j) nesplní oznamovací povinnost podle § 88 
písm. k),  
k) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené 
na předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 5,  
l) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 
82 odst. 1, 2 a 4 písm. d),  
m) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při 
inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o jejich 
plnění podle § 98 odst. 5,  
n) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím 
orgánem opatření k odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrole registračních podmínek 
podle § 82a odst. 2,  
o) stanoví nebo požaduje za poskytnutí 
sociální služby úhradu v rozporu s § 72 až 77,  
p) poruší povinnost respektovat důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje 
sociální službu, stanovenou v § 88 písm. f), 

f) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  
g) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 4, 
h) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle § 85 odst. 
7 nebo jejich změny, 
i) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad způsobu 
poskytování sociální služby s nepříznivou sociální situací 
podle § 88 písm. a), 
j) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo údaje 
nezapisuje ve stanoveném termínu do registru,  
k) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které 
poskytuje sociální službu s ohledem na řešenou 
nepříznivou sociální situaci, průběh poskytování této 
sociální služby, nebo o něm nevede individuální písemné 
záznamy podle § 88 písm. e), 
l) poruší povinnost respektovat a chránit důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální službu, 
stanovenou v § 88 písm. f), 
m) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s 
§ 89 odst. 2 až 4,  
n) nepodá informaci o použití opatření omezujících 
pohyb osob podle § 89 odst. 5, 
o) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do 
evidence podle § 89 odst. 6,  
p) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,  
q) nevede evidenci podle § 91c, 
r) neposkytne ministerstvu na vyžádání součinnost 
podle § 96b odst. 4 nebo ve lhůtě mu uložené neodstraní 
nedostatky zjištěné podle § 96b odst. 7, 
s) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo 
nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5. 
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q) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle 
§ 85 odst. 7 nebo jejich změny,  
r) nevede evidenci podle § 91c, 
s) nezapíše ve lhůtě stanovené registrujícím 
orgánem údaje podle § 85 odst. 7, 
t) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad 
způsobu poskytování sociální služby 
s nepříznivou sociální situací podle § 88 písm. 
a), 
u) nesplní ohlašovací povinnosti při 
akreditaci vzdělávacích programů podle § 117a 
odst. 2, 
v) neposkytne ministerstvu na vyžádání 
součinnost podle § 96b odst. 2 nebo ve lhůtě mu 
uložené neodstraní nedostatky zjištěné podle § 
96b odst. 4. 
(3) Fyzická osoba se jako poskytovatel 
sociálních služeb dopustí přestupku tím, 
že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 100 
odst. 2. 
(4) Zdravotnické zařízení, které poskytuje 
sociální služby podle § 52 a speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu se 
dopustí přestupku tím, že neohlásí úmrtí 
oprávněné osoby, které poskytovalo pomoc, ve 
lhůtě stanovené v § 21a odst. 2. 
(5) Přestupku se dopustí ten, kdo jako 
zaměstnavatel nezabezpečí zaměstnanci další 
vzdělávání v rozsahu stanoveném v 
a) § 93b a v § 111,  
b) § 116 odst. 9 a v § 116b. 
(6) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, 
že nezabezpečí výkon činností sociální práce  
v rozsahu stanoveném v § 91d, § 92, § 93, § 93a 
odst. 2 a § 109. 
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  (7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že uvede 
nepravdivé informace o udělení akreditace 
podle § 117a odst. 1, nebo že ve stanovené 
lhůtě nesplní ohlašovací povinnost podle § 117a 
odst. 2.  
(8) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 2 písm. a), b), d), f) až n), q) až v) a 
odstavce 3 až 7, 
b) 400 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 2 písm. c) a p), 
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 2 písm. e) a o), 
d) 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 1.“  
 
K § 107 odst. 2 písm. q) a s) 
Návrh:  
Navrhujeme buď obě písmena sloučit, nebo 
vymezit možnost lhůty registrujícím orgánem. 
Odůvodnění: 
Není zřejmý rozdíl skutkové podstaty 
přestupku, jelikož i výše možné pokuty u obou 
písmen je stejná. V novele není uvedena 
možnost citované lhůty „stanovené 
registrujícím orgánem.“  
 
K § 107 odst. 2 
Návrh: doplnit další písmeno w) ve znění:  
„neoznámí ve stanovené lhůtě změnu údajů, 
které nejsou náležitostí rozhodnutí o registraci 
podle § 81 odst. 2 písm. a) ve lhůtě 15 
pracovních dnů ode dne, kdy ke změně údajů 
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došlo a nezapíše do registru údaje dle § 85 odst. 
7.“ 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 107 novely ZSS nezahrnuje 
možnost přestupkového jednání v podobě 
neoznámení  
ve stanovené lhůtě změny údajů, které jsou 
povinnou přílohou žádosti o registraci (viz 
stávající znění v § 82 odst. 1 ZSS) nebo 
poskytovatelem povinně zapisované do registru 
(viz novela ZSS  
v § 85 odst. 7). Nezahrnutím této povinnosti, 
nebude možné sankcionovat, pokud 
poskytovatel nedoloží např. aktuální znění 
popisu realizace, personálního zajištění, 
nájemní smlouvu. Ta samá povinnost chybí při 
neohlášení a nedoložení pojistné smlouvy 
(dříve v ZSS § 80, stejně v novele ZSS). S tím 
souvisí doplnění i provazby na možnost uložení 
výše pokuty dle § 107 odst. 8. 
 

Liberecký kraj BOD 142  
V § 110 odst. 2 nově zní: 
„(2) Bezúhonnost sociálního pracovníka se 
posuzuje podle § 79 odst. 2 písm. a). 
Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence 
Rejstříku trestů a dále doklady prokazujícími 
splnění podmínky bezúhonnosti vydanými 
státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v 
posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 
měsíce. Výpis z evidence Rejstříku trestů a 
další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, 
nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu 
o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán 

K Z Akceptováno. 
 (2) Bezúhonnost sociálního pracovníka se posuzuje podle 
§ 79 odst. 2 písm. a). Bezúhonnost se dokládá výpisem z 
evidence Rejstříku trestů a dále doklady prokazujícími 
splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých 
se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech 
nepřetržitě déle než 3 měsíce. Výpis z evidence Rejstříku 
trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí 
být starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, 
který vydal příslušný orgán jiného členského státu 
Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního 
předpisu31).  Registrující orgán si vyžádá za účelem 
kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci podle 
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jiného členského státu Evropské unie, se 
postupuje podle zvláštního právního 
předpisu31). Za účelem doložení bezúhonnosti 
si registrující orgán vyžádá podle zvláštního 
právního předpisu30a) výpis z evidence 
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z 
evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence 
Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.“. 
 
K § 110 odst. 2, cit:“Za účelem doložení 
bezúhonnosti si registrující orgán vyžádá podle 
zvláštního právního předpisu 30a) výpis 
z evidence Rejstříku trestů.“  
 
Návrh: doplnit za větu “které bude součástí 
kontroly registračních podmínek.“ 
Odůvodnění: 
V novele není uvedeno, kdy může tuto možnost 
registrující orgán využít, např. při kontrole 
registračních podmínek nebo kdykoliv při 
podezření na porušení? 
 

zvláštního právního předpisu30a) výpis z evidence 
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se 
předávají v elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 

Liberecký kraj BOD 155 
1. V § 115 odst. 1 se na konci písmene e) 
tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová 
písmena f) až h), která znějí: 
f) další odborní pracovníci, kteří přímo 
poskytují sociální služby, 
g) inspektoři sociálních služeb, 
h) supervizoři. 
 
K § 115 odst. 1 písm. g) 

K Z Vysvětleno 
 
Na základě vypořádání připomínky s MŠMT: 
 
Inspektor sociálních služeb patří do okruhu pracovníků, 
kteří v sociálních službách vykonávají odbornou činnost, 
nejedná se však o nové regulované povolání, ale oporu pro 
výkon kontrolní funkce státu (inspekce sociálních služeb, 
dnes již běžně prováděné, avšak bez stanovené odborné 
kvalifikace, která by zajistila odbornou záruku).   
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Nově vložen další okruh pracovníků – 
„inspektoři sociálních služeb.“   
 
Návrh: doplnit uvedení jejich náplně práce, 
pracovní činnosti. 
Odůvodnění: 
V novele není uvedeno, jaké činnosti může tato 
pracovní pozice vykonávat. Jsou zde uvedeny 
pouze předpoklady k výkonu jeho činnosti (viz 
§ 115a novely ZSS). 
 

Je nadbytečné psát do zákona, že inspektor vykonává 
inspekci, jejíž obsah je stanoven § 97 a násl. zákona. 
 
 

Liberecký kraj BOD 159  
V § 116 odstavec 3 zní: 
„(3) Bezúhonnost pracovníka v sociálních 
službách se posuzuje podle § 79 odst. 2 
písm. b). Bezúhonnost se dokládá výpisem z 
evidence Rejstříku trestů a dále doklady 
prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti 
vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba 
zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle 
než 3 měsíce. Výpis z evidence Rejstříku trestů 
a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, 
nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu 
o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán 
jiného členského státu Evropské unie, se 
postupuje podle zvláštního právního 
předpisu31). Za účelem doložení bezúhonnosti 
si registrující orgán vyžádá podle zvláštního 
právního předpisu30a) výpis z evidence 
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z 
evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence 
Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.“ 
 

K Z  
Vysvětleno 
 
Vysvětlení viz připomínka k bodu 75. 
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k § 113 odst. 3, cit: “Za účelem doložení 
bezúhonnosti si registrující orgán vyžádá podle 
zvláštního právního předpisu 30a) výpis 
z evidence Rejstříku trestů.“  
 
Návrh: doplnit za větu “které bude součástí 
kontroly registračních podmínek.“ 
Odůvodnění: 
V novele není uvedeno, kdy může tuto možnost 
registrující orgán využít, např. při kontrole 
registračních podmínek nebo kdykoliv při 
podezření na porušení? 
 

Liberecký kraj čl. II Přechodná ustanovení 
A) Chybí uvedení přechodného období pro 
transformaci sociálních zařízení a dalších změn 
dle § 78 odst. 2 novely ZSS, zejména názvů 
zařízení sociálních služeb, jiných povinných 
položek dokládajících k žádosti o registraci 
(např. vymezení nepříznivé soc. situace). 
 
Návrh: doplnit další odstavec: 
„Právnické a fyzické osoby, které jsou ke dni 
31. prosince 2020 poskytovateli sociálních 
služeb na základě rozhodnutí o registraci 
vydaného podle zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném přede dnem 1. ledna 2021, jsou 
povinny do tří let od účinnosti zákona podat 
žádost o zrušení nebo změnu sociální služby. 
Po této lhůtě registrující orgán rozhodne 
o zrušení nebo změně registrace služby z moci 
úřední.“ 
Odůvodnění: 

K Z Vysvětleno 
 
K transformaci sociálních služeb (úprava názvů, registrace, 
vymezení nepříznivé situace) je stanovena přechodná doba 
dvou let.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
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Chybí vypořádání se zrušením a změnami v 
registraci sociálních služeb dle novely zákona 
účinné od 1. 1. 2021. 
 
Návrh: doplnit další odstavec:  
B)„Registrující orgán je povinen do tří měsíců 
od účinnosti tohoto zákona postoupit listinnou 
podobu registru právnické a fyzické osoby, 
které jsou ke dni 1. ledna 2021 poskytovateli 
sociálních služeb dle místní příslušnosti, podle 
zákona účinného přede dnem 31. 12. 2020 a na 
základě žádosti poskytovatele, na krajský úřad 
příslušný podle místa poskytování sociální 
služby.“ 
Odůvodnění: 
Chybí přechodná doba pro postoupení listinné 
podoby registru u stávajících poskytovatelů 
sociálních služeb. Vzhledem k množství těchto 
poskytovatelů a řadě úprav dle novely zákona 
bude technicky náročnější a tudíž zdlouhavý 
samotný technický přenos na místně příslušný 
krajský úřad. 

Na úpravu listinné podoby registru a dalších změn 
týkajících se oblasti registrace je stanovena přechodná doba 
dvou let.   

MŠMT Zásadní připomínky:  
1. K Části první, Čl. I, bodu 10: 
Zásadně nesouhlasíme se zrušením dětského 
domova jako poskytovatele pomoci. Argument, 
že některé dětské domovy měly problém s 
přijímáním a účtováním příspěvku na péči, je 
nedostatečný a nepřijatelný. Do dětských 
domovů mohou být umístěny i děti, které jsou 
závislé na pomoci jiné osoby a potřebují pomoc 
při zvládání základních životních potřeb 
v různém rozsahu a stupni závislosti. Těmto 
dětem je nutné poskytovat pomoc a péči nad 
rámec činností pracovníků dětského domova, a 

K Z  
Akceptováno – bod 1. 
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to osobou hrazenou z tohoto příspěvku. Nelze 
přistoupit na to, že děti umístěné v dětských 
domovech budou vyjmuty z okruhu 
oprávněných osob z důvodu, že má zařízení 
problém s účtováním dávky. Požadujeme 
ponechat text ustanovení § 7 odst. 2 
v původním znění včetně poznámky pod čarou, 
a s navrhovanou doplněnou poslední větou. 
V souvislosti s výše uvedeným požadujeme 
upravit i další ustanovení, ze kterých byl 
„dětský domov“ podle § 7 odst. 2 vypuštěn 
nebo nahrazen. 
 
2. K Části první, Čl. I, k bodům 156, 157, 
163:  
Body 156 a 157 zavádí nová regulovaná 
povolání inspektor sociálních služeb a 
supervizor v sociálních službách. Nikde však 
nejsou stanoveny činnosti vyhrazené pro tato 
povolání. Pouze důvodová zpráva velmi vágně 
uvádí, čemu by se osoby oprávněné vykonávat 
tato povolání měly věnovat. Důvodová zpráva 
rovněž neuvádí naléhavý důvod obecného 
zájmu, který by opodstatňoval jejich zavedení, 
ani důvody proč lze stanovení těchto požadavků 
považovat za přiměřené. Zavedení nových 
požadavků na výkon uvedených povolání 
považujeme za nedůvodné a v rozporu 
s požadavky článku 59 směrnice 2005/36/ES 
o uznávání odborné kvalifikace, jíž je ČR 
vázána. Z uvedených důvodů požadujeme body 
156 a 157 vypustit. 
Bod 163 obsahuje nové znění § 116a, který 
stanoví další odborné pracovníky v sociálních 
službách a jejich kvalifikaci, čímž zavádí tři 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně a Vysvětleno – bod 2 
Důvodová zpráva bude vhodně doplněna o zdůvodnění 
pozice inspektor v sociálních službách, nejedná se však o 
nové regulované povolání, ale oporu pro výkon kontrolní 
funkce státu (inspekce sociálních služeb, dnes již běžně 
prováděné, avšak bez stanovené odborné kvalifikace, která 
by zajistila odbornou záruku)  
 
§ 115 okruh pracovníků – supervizor vypuštěn 
§ 115 b předpoklady k výkonu činnosti supervizora - 
vypuštěn 
 
 
§ 116a nezavádí nová regulovaná povolání, pouze stanoví, 
kteří odborníci dále působí při poskytování sociálních 
služeb Je nadbytečné psát do zákona, že inspektor 
vykonává inspekci, jejíž obsah je stanoven § 97 a násl. 
zákona. 
 
Úprava podmínek odborné způsobilosti (kvalifikace) 
manželských poradců, sociálních pedagogů, právníků a 
psychologů – vypuštěna. 
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nová regulovaná povolání. Tuto úpravu 
považujeme za nadbytečnou a nedůvodnou ze 
stejných důvodů, které jsou uvedeny u bodů 
156 a 157. Navíc nepovažujeme za vhodné, aby 
podmínky pro výkon povolání právníka, 
sociálního pedagoga a psychologa byly 
stanoveny v zákoně o sociálních službách a 
uznávacím orgánem pro kvalifikace nabyté v 
jiných státech EU bylo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, neboť se domníváme, že svojí 
podstatou pod něj gesčně nespadají. 
Z uvedených důvodů požadujeme bod 163 
vypustit a ponechat stávající znění § 116a, příp. 
doplněné o nový odst. 3. 
Pro případ, že by některá výše uvedená 
ustanovení byla v rámci vypořádání 
připomínek v návrhu ponechána, požadujeme 
úpravu týkající se vysokoškolského vzdělání. 
Zákonem č. 137/2016 Sb., kterým se mění 
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony, byly nově 
studijní programy zařazeny do 37 oblastí 
vzdělávání. Seznam těchto oblastí je uveden 
v příloze č. 3 zákona o vysokých školách. 
Danou oblast je možné následně specifikovat 
konkrétním zaměřením, které bude vycházet 
z nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech 
vzdělávání ve vysokém školství. 
Rovněž navrhujeme vypustit slova „řádným 
ukončením“ (viz bod 163 – nové znění § 116a 
odst. 2 písm. a) a d), jelikož tato slova jsou zcela 
nadbytečná. Vysokoškolské vzdělání se získává 
absolvováním studia v akreditovaném 

 
 
 
 
Akceptováno – bude zohledněno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – bude vypuštěno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
Poznámka: Pracovníci v sociálních službách mají jiné 
kvalifikační podmínky než vysokoškolské vzdělání. 
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studijním programu (§ 44 odst. 1 zákona 
o vysokých školách), přičemž jedině řádným 
ukončením studia akreditovaného studijního 
programu se vysokoškolské vzdělání získává a 
absolventům je vydáván vysokoškolský diplom 
jako doklad o vysokoškolském vzdělání (§ 55 
odst. 1 a § 57 odst. 4 zákona o vysokých 
školách). 
V neposlední řadě je také nutné vložit do 
navrhovaných ustanovení slova „nebo obdobné 
vysokoškolské vzdělání získané studiem 
na vysoké škole nezařazeným do oblasti 
vzdělávání“. Tímto dovětkem bude zajištěno, 
aby se odbornými pracovníky v sociálních 
službách mohli stát také ti, kteří získali 
vysokoškolské vzdělání studiem nezařazeným 
do oblasti vzdělávání, tzn. v rámci studijních 
oborů, které byly zrušeny právě výše uvedeným 
zákonem č. 137/2016 Sb. 
Nově tedy mohou navrhovaná ustanovení znít 
níže uvedeným způsobem: 
v § 115a odstavec 3 zní: 
„Odbornou způsobilostí je vysokoškolské 
vzdělání získané v bakalářském nebo 
magisterském studijním programu v oblastech 
vzdělávání Neučitelská pedagogika, Sociální 
práce, nebo Sociologie nebo obdobné 
vysokoškolské vzdělání získané studiem na 
vysoké škole nezařazeným do oblasti 
vzdělávání a dále 3 roky praxe vykonávané v 
odborných činnostech podle § 116 nebo § 116a, 
přičemž 1,5 roku z této praxe může být 
vykonáváno i mimo oblast sociálních služeb, 
např. ve veřejné správě.“, 
v § 116a odst. 2 písmeno a) zní: 
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„a) manželského a rodinného poradce je 
vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském 
nebo magisterském studijním programu 
v oblasti vzdělávání Psychologie nebo obdobné 
vysokoškolské vzdělání získané studiem na 
vysoké škole nezařazeným do oblasti 
vzdělávání nebo v magisterském studijním 
programu na vysoké škole humanitního nebo 
lékařského zaměření současně s absolvováním 
specializačního vzdělání v metodách 
manželského poradenství a psychoterapie v 
rozsahu nejméně 400 hodin nebo s ukončeným 
dlouhodobým akreditovaným 
psychoterapeutickým výcvikem,“, 
v § 116a odst. 2 písmeno c) zní: 
„c) právníka je vysokoškolské vzdělání získané 
v bakalářském nebo magisterském studijním 
programu v oblasti vzdělávání Právo nebo 
obdobné vysokoškolské vzdělání získané 
studiem na vysoké škole nezařazeným do 
oblasti vzdělávání,“, 
v § 116a odst. 2 písmeno d) zní: 
„d) psychologa je vysokoškolské vzdělání 
získané v bakalářském nebo magisterském 
studijním programu v oblasti vzdělávání 
Psychologie,“. 
Dále v navrhovaném § 115b odst. 3 
požadujeme slovo „stupni“ nahradit slovy 
„studijním programu“, aby byla dodržena 
terminologie zákona o vysokých školách. 
Dáváme také ke zvážení, zda nedoplnit 
v uvedeném ustanovení také oblast vzdělávání. 
O oblastech vzdělávání se v tomto případě píše 
i ve zvláštní části důvodové zprávy. Pokud 
budou doplněny oblasti vzdělávání, je potřeba 
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rovněž doplnit dovětek „nebo obdobné 
vysokoškolské vzdělání získané studiem 
na vysoké škole nezařazeným do oblasti 
vzdělávání“. 
Všechny výše uvedené změny je rovněž třeba 
promítnout do platného znění a do důvodové 
zprávy v místech, kde se píše o oborech. 

MŠMT 1. K předkládací zprávě:  
V předkládací zprávě jsou na str. 3 uvedeny 
hlavní oblasti realizace cíle návrhu zákona, 
konkrétně 6 systémových změn. Ve shrnutí 
Závěrečné zprávy RIA na str. 2 v bodu 2. Cíl 
návrhu zákona je uvedena ještě další oblast: „V 
oblasti příspěvku na péči je cílem návrhu 
zjednodušit a zefektivnit řízení o tuto dávku a 
zavést valorizační mechanismus.“ 
Doporučujeme sladit hlavní oblasti shodně v 
předkládací zprávě a Závěrečné zprávě RIA. 
Předkládací zpráva rovněž obsahuje řadu 
nedostatků ve formulacích, např. na str. 1 
doporučujeme upravit formulaci „Novela 
zákona o sociálních službách zejména reaguje 
na ne úplně optimální stav ochrany lidských 
práv, ochrany zdraví a života klientů sociálních 
služeb“ na „Novela zákona o sociálních 
službách reaguje zejména na negativní zjištění 
v oblasti ochrany lidských práv, ochrany zdraví 
a života klientů sociálních služeb“. Také 
doporučujeme provést celkovou korekturu 
předkládací zprávy (např. str. 2 slovo 
„chráněni“ nahradit slovem „chráněny“, slovo 
„mechanismus“ nahradit slovem 
„mechanismu“, na str. 3 odstavec 2 ukončit 
tečkou, apod.). 

K Z Akceptováno 
RIA a předkládací zpráva byla doplněna. 

MŠMT 2. K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů K Z Vysvětleno 
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regulace podle obecných zásad (RIA):  
Na str. 5 v části 3.4 doporučujeme dokončit 
první větu, jelikož věta končí slovy „ze strany“ 
a není uvedeno ze strany koho. 
Na str. 182 v odstavci 2 je uveden procentuální 
podíl jednotlivých tří typů služeb, součet však 
udává celkem 102% místo 100%. 
Doporučujeme upravit. 
Na str. 182 je v posledním odstavci uveden text 
„na konečných 41% v roce 2025“, avšak na str. 
183 prvním odstavci poslední větě je uvedeno 
číslo „43%“. Rovněž doporučujeme upravit. 

RIA upravena 

MŠMT 3. Obecně k materiálu: 
Doporučujeme celkovou revizi materiálu 
z hlediska legislativně-technického. 
Předložený materiál vykazuje velké množství 
nedostatků s ohledem na Legislativní pravidla 
vlády. Níže si dovolujeme uvést jen pár 
příkladů. 
a) Část první, Čl. I, bod 15 – uvedený 
novelizační bod je třeba rozdělit do dvou 
samostatných novelizačních bodů. Není možné 
spojit dohromady dva novelizační body, které 
se týkají dvou různých ustanovení, byť v rámci 
jednoho paragrafu. 
b) Část první, Čl. I, bod 16 – rovněž tento 
novelizační bod má být rozdělen do dvou. 
Navíc novelizační bod k § 21 odst. 1 písm. d) 
také není v souladu s Legislativními pravidly 
vlády. Správné znění je následující: „X. V § 21 
odst. 2 písm. a) se slova „dětským domovem 
anebo“ zrušují.“. 
c) Rozdělení novelizačních bodů je 
v Části první, Čl. I nutné provést rovněž např. 
u bodů 18, 30, 72, 109, 110, 115 a mnohé další. 

K Z Vysvětleno 
leg. tech,, upraveno 
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d) U novelizačního bodu 18 
doporučujeme slova „vkládá text“ nahradit 
slovy „vkládají věty“ a dvojtečku zrušit. A po 
úpravě bude další novelizační bod znít: „X. V § 
22 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Proti 
…“.“. 
e) Některé novelizační body nejsou 
zakončeny tečkou, případně chybí i uvozovky – 
např. body 42, 46, 60, 75, 96, 136. 
f) V některých ustanoveních je špatně 
užíváno slov „vkládá“, „doplňuje“ – např. body 
72, 74, 109, 138. 
g) Další změny uvádíme v následujících 
připomínkách. 
 

MŠMT 4. Obecně k Části první, Čl. I: 
Jestliže má být mezi hlavními oblastmi 
navrhovaných změn zákona rovněž „zavedení 
valorizačního mechanismu“ k příspěvku na 
péči, měla by být tato skutečnost promítnuta do 
návrhu zákona. 
 

K Z Akceptováno  

MŠMT 5. K Části první, Čl. I, bodu 2:  
Doporučujeme za slovy „slova „sociálních 
služeb““ zrušit slovo „a“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy  

MŠMT 6. K Části první, Čl. I, bodu 4:  
Doporučujeme na začátek rušených slov 
„hledání způsobů jejich uspokojování 
s využitím dostupných zdrojů“ vložit slovo „a“, 
aby došlo i k jeho zrušení, jak je patrné 
z platného znění. 
 

K Z  

MŠMT 7. K Části první, Čl. I, bodu 5:  K Z Vysvětleno 
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V návaznosti na nové znění písmene i) 
doporučujeme, aby do novely byl doplněn další 
novelizační bod, kterým dojde v § 5 odst. 1 
písm. a) k jeho celkové úpravě, tzn. aby nové 
písmeno a) znělo: „a) ministerstvo,“. 
 

legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 8. K Části první, Čl. I, bodu 12:  
Doporučujeme v nově vkládaném odstavci před 
text „d)“ vložit text „písm.“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 9. K Části první, Čl. I, bodu 17:  
Doporučujeme slova „text „až 50““ nahradit 
slovy „slova „§ 48 až 50““. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 10. K Části první, Čl. I, bodu 26:  
Na začátek vkládaných slov „řízení je…“ 
doporučujeme vložit středník, stejně jako tomu 
je v platném znění. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 11. K Části první, Čl. I, bodu 35:  
Před text „36“ doporučujeme vložit 
paragrafovou značku. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 12. K Části první, Čl. I, bodu 61:  
Slovo „odstavec“ doporučujeme nahradit 
textem „odst.“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 13. K Části první, Čl. I, bodu 63:  
Text „odst.“ doporučujeme nahradit slovem 
„odstavec“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 14. K Části první, Čl. I, bodu 68:  
Ačkoli poznámky pod čarou nemají normativní 
povahu a není obvyklé je samostatně měnit, 
doporučujeme alespoň za všechny uvedené 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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zákony doplnit slova „, ve znění pozdějších 
předpisů“, resp. za zákon č. 255/1946 Sb. slova 
„, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.“.  
 

MŠMT 15. K Části první, Čl. I, bodu 71:  
Doporučujeme za textem „§ 80“ slovo „se“ 
zrušit a rovněž zrušit dvojtečku. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 16. K Části první, Čl. I, bodům 82 a 83: 
Doporučujeme uvedené body prohodit. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 17. K Části první, Čl. I, bodům 82 a 84: 
Doporučujeme uvedené body spojit do jednoho 
a dáváme ke zvážení, zda větu druhou 
nenahradit celým novým zněním této věty. Dále 
upozorňujeme, že v bodě 82 a 84 je uvedena 
dvakrát stejná změna, a to nahrazení slov 
„krajský úřad“ v poslední větě. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 18. K Části první, Čl. I, bodu 86:  
Dovolujeme si upozornit, že navrhovaná změna 
není promítnuta do platného znění. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 19. K Části první, Čl. I, bodu 91:  
Slovo „text“ doporučujeme nahradit slovem 
„slova“ a zároveň za text „§ 91“ vložit text 
„odst. 1“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 20. K Části první, Čl. I, bodu 93:  
Dovolujeme si upozornit, že správné číslo 
zákona o specifických zdravotních službách je 
zákon č. 373/2011 Sb., nikoli zákon 
č. 373/2001 Sb., kdy pod uvedeným číslem je 
možné nalézt vyhlášku Energetického 
regulačního úřadu. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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MŠMT 21. K Části první, Čl. I, bodu 95:  

Upozorňujeme, že v platném znění je upraven 
nadpis dílu 4, nikoli nadpis § 91d. Není tedy 
zřejmé, zda dochází ke změně nadpisu dílu 4, 
nebo zda má jít opravdu o nadpis § 91d. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 22. K Části první, Čl. I, bodům 96 až 99:  
Dáváme ke zvážení, zda body nespojit do 
jednoho a neudělat nové znění § 92 s ohledem 
na rozsáhlé změny provedené v § 92. 
Totéž dáváme ke zvážení u bodů 100 až 103, 
případně by bylo vhodné spojit alespoň body 
100 a 101. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Znění § 92: 

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
a. prostřednictvím sociálního pracovníka 

realizuje a koordinuje činnosti sociální 
práce zaměřené na řešení nepříznivé 
sociální situace a na sociální začleňování 
osob, koordinuje poskytování sociálních 
služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou 
ohroženy trestnou činností jiné osoby; 
přitom spolupracuje zejména s obecními 
úřady obcí s rozšířenou působností, 
koordinuje a provádí depistážní činnost 
a sociální šetření a poskytuje sociální 
poradenství, 

b) prostřednictvím sociálního pracovníka - sociálního 
kurátora zajišťuje výkon činností sociální práce ve 
prospěch osob, proti kterým je vedeno trestní řízení, 
osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu 
předchozí ústavní nebo ochranné výchovy, osob, 
jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou 
činností jiné osoby, osob propuštěných z výkonu 
vazby nebo trestu odnětí svobody a osob, jejichž 
způsob života může vést ke konfliktu se společností, 
osob po ukončení léčby závislostí nebo 
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závislostního chování ve specializovaném 
zařízení  a osob, které nemají uspokojivě naplněny 
životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou 
osobami bez přístřeší; přitom spolupracuje zejména 
se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, 
Probační a mediační službou České republiky, 
správními úřady a územními samosprávnými celky; 
přitom provádí zejména depistážní činnost, sociální 
šetření, poskytuje sociální poradenství a 
zprostředkovává poskytování sociálních služeb, a to 
v místě skutečného pobytu těchto osob, 

c) prostřednictvím sociálního pracovníka na základě 
oznámení poskytovatele zdravotních služeb25) 
zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné 
ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a 
zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v 
případě, že nelze služby sociální péče osobě 
poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost 
poskytovateli zdravotních služeb, v jehož 
zdravotnickém zařízení je osoba umístěna, a 
zároveň informuje krajský úřad o nedostupnosti 
sociální služby, 

d) prostřednictvím sociálního pracovníka na území 
svého správního obvodu a v místě skutečného 
pobytu osob realizuje činnosti sociální práce 
zaměřené na řešení nepříznivé sociální situace a na 
sociální začleňování osob v jejich přirozeném 
sociálním prostředí;  koordinuje pomoc pro osoby 
závislé na pomoci jiné fyzické osoby i pro osoby 
pečující, pomáhá předcházet vzniku krizových 
situací v důsledku nezajištění potřebné pomoci, 
a pokud tyto situace nastanou, napomáhá jejich 
řešení ve spolupráci s těmito osobami; provádí 
zejména depistážní činnost a sociální šetření, 
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poskytuje sociální poradenství, ve správním obvodu 
spolupracuje především s obcemi, pověřeným 
obecním úřadem, příslušnou krajskou pobočkou 
Úřadu práce, příslušným krajským úřadem, 
poskytovateli sociálních služeb, veřejným 
opatrovníkem, poskytovateli zdravotních služeb, 
školami a školskými zařízeními, koordinuje 
poskytování sociálních služeb ve spolupráci 
s registrovanými poskytovateli sociálních služeb a 
krajským úřadem, 

e) bezodkladně informuje krajský úřad, pokud v rámci 
své činnosti zjistí skutečnosti nasvědčující 
poskytování sociálních služeb bez oprávnění. 

 
MŠMT 23. K Části první, Čl. I, bodu 109:  

Doporučujeme slova „ve větě druhé za 
středníkem“ zrušit a slovo „doplňují“ nahradit 
slovem „vkládají. Bod je také nutné rozdělit 
(viz připomínka č. 2). 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 24. K Části první, Čl. I, bodu 113:  
V nově navrhovaném písmenu i) bodu 3 nám 
není zcela zřejmé, co je myšleno slovy „jejich 
maximální výši hrazenou státem a způsob 
výplaty stanoví“. Bod v uvedeném znění působí 
neukončeně. Dáváme ke zvážení, zda slovo 
„stanoví“ zde není uvedeno navíc, případně 
jestli by neměl být bod zakončen jiným 
způsobem. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 25. K Části první, Čl. I, bodu 115:  
Slova „odst. 1 se na konci věty vkládá text“ 
doporučujeme nahradit slovy „se na konci textu 
odstavce 1 doplňují slova“. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



323 
 

Obdobnou úpravu doporučujeme provést i u 
bodu 117. 

MŠMT 26. K Části první, Čl. I, bodu 123:  
Doporučujeme za slovo „konci“ doplnit slovo 
„textu“. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 27. K Části první, Čl. I, bodu 125:  
Doporučujeme slovo „šesté“ nahradit slovem 
„sedmé“, jelikož v bodě 121 došlo 
k přečíslování části pět až jedenáct. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 28. K Části první, Čl. I, bodu 128: 
Slova „se na konec věty druhé“ doporučujeme 
nahradit slovy „se na konci textu“.  

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 29. K Části první, Čl. I, bodu 135:  
Doporučujeme uvedený bod rozdělit, a to 
s ohledem na skutečnost, že v současném znění 
zákona o sociálních službách není žádný 
§ 105b. Body tedy budou znít následovně: 
„X. § 105a včetně nadpisu zní: … 
X. Za § 105a se vkládá nový § 105b, který 
včetně nadpisu zní: …“. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 30. K Části první, Čl. I, bodu 136:  
Doporučujeme v § 107 odst. 2 úvodní části 
ustanovení slova „kdo se“ nahradit slovem 
„kdo“. 
Dále doporučujeme v § 107 odst. 2 písm. i) a l) 
text „4“ nahradit textem „3“, jelikož rozhodnutí 
o zrušení registrace je upravena v odstavci 3. 
V § 107 odst. 2 písmenech q) a s) je dvakrát 
uveden přestupek podle § 85 odst. 7. 
Domníváme se však, že písmeno s) je možné 
zrušit, jelikož § 85 odst. 7 neumožňuje 
registrujícímu orgánu stanovit jinou lhůtu, než 
která je v daném ustanovení uvedena, tzn. 15 
dnů. Mělo by tedy postačovat ponechání 

K Z Akceptováno  
Přestupku se dopustí ten, kdo jako poskytovatel sociálních 
služeb   
 
a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytoval 
pomoc, podle § 21a odst. 2,  
b) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální 
služby úhradu v rozporu s § 72 až 77,  
c) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném 
v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2,  
d) nepodá žádost podle § 82 odst. 2,  
e) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 82 odst. 
1 nebo odst. 3 písm. d) anebo odst. 4, 
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písmene q), případně upravit odkaz v písmenu 
s) na správné ustanovení. 
 

f) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  
g) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 4, 
h) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle § 85 odst. 
7 nebo jejich změny, 
i) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad způsobu 
poskytování sociální služby s nepříznivou sociální situací 
podle § 88 písm. a), 
j) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo údaje 
nezapisuje ve stanoveném termínu do registru,  
k) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které 
poskytuje sociální službu s ohledem na řešenou 
nepříznivou sociální situaci, průběh poskytování této 
sociální služby, nebo o něm nevede individuální písemné 
záznamy podle § 88 písm. e), 
l) poruší povinnost respektovat a chránit důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální službu, 
stanovenou v § 88 písm. f), 
m) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s 
§ 89 odst. 2 až 4,  
n) nepodá informaci o použití opatření omezujících 
pohyb osob podle § 89 odst. 5, 
o) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do 
evidence podle § 89 odst. 6,  
p) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,  
q) nevede evidenci podle § 91c, 
r) neposkytne ministerstvu na vyžádání součinnost 
podle § 96b odst. 4 nebo ve lhůtě mu uložené neodstraní 
nedostatky zjištěné podle § 96b odst. 7, 
s) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo 
nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5. 
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MŠMT 31. K Části první, Čl. I, bodům 142 a 143:  
Doporučujeme novelizační body přeformulovat 
následujícím způsobem: 
„X. V § 110 odstavec 2 zní: … 
X. V § 110 odst. 4 písm. b) se slovo „právo“ 
zrušuje.“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 32. K Části první, Čl. I, bodu 152:  
Doporučujeme slovo „nový“ zrušit. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 33. K Části první, Čl. I, bodu 156 a 157:  
Doporučujeme uvedené body spojit do jednoho, 
přičemž nový bod bude znít: 
„X. Za § 115 se vkládají nové § 115a a 115b, 
které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 
78 znějí: …“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 34. K Části první, Čl. I, bodu 158: 
Doporučujeme za text „§ 116“ vložit text „odst. 
1“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 35. K Části první, Čl. I, bodu 160:  
Doporučujeme v poznámce pod čarou č. 79 
vypsat celý název zákona č. 179/2006 Sb., tzn. 
zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 36. K Části první, Čl. I, bodu 169:  
Doporučujeme slovo „odstavec“ nahradit 
textem „odst.“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 37. K Části třetí, Čl. IV, bod 2:  K Z Vysvětleno 
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Body doporučujeme formulovat následujícím 
způsobem: 
„2. V § 64 odst. 2 se na konci textu písmene d) 
doplňují slova „, a to podle odstavce 3“.“. 
 

legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 38. K Části třetí, Čl. IV, bod 3:  
Doporučujeme slovo „nově“ zrušit. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MŠMT 39. K Části čtvrté, Čl. V, úvodní věta:  
Doporučujeme slova „V příloze k“ zrušit a 
slovo „zákonu“ nahradit slovem „Zákon“. 
Následně v bodech 1 a 2 uvést, že se jedná 
o přílohu. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV Obecně: 
1. Je třeba konstatovat, že návrh zákona 
vykazuje tak závažné nedostatky legislativního 
zpracování, že to (ve spojení s naprostou 
nedostatečností zpracování důvodové zprávy) 
na řadě míst vede k nesrozumitelnosti 
navrhovaného řešení. Doporučujeme návrh 
zákona podrobit zásadní a komplexní 
legislativně technické korektuře a posouzení 
textu navrhovaných ustanovení z hlediska 
jejich jednoznačnosti a srozumitelnosti. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 
 
 
 

O Z Vysvětleno 
upraveno 

MV 2. Současně požadujeme přepracovat 
zvláštní část důvodové zprávy k návrhu zákona 
tak, aby skutečně odůvodňovala právní úpravu 
navrhovanou v jednotlivých ustanoveních (viz 
čl. 9 odst. 4 Legislativních pravidel vlády).  

K Z Vysvětleno 
upraveno 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 
 
 

MV 3. V návrhu zákona se na řadě míst zcela 
nesprávně pracuje s konstrukcí vzájemného 
vztahu územních samosprávných celků a jejich 
orgánů – obec a obecní úřad; kraj a krajský 
úřad. Viz např. § 93 nebo § 95. Obecní úřad je 
orgánem obce jakožto územního 
samosprávného celku; krajský úřad je orgánem 
kraje jakožto územního samosprávného celku. 
Územní samosprávný celek jedná, resp. v 
oblasti veřejné správy vykonává působnost 
prostřednictvím svých orgánů. Je tedy zcela 
zásadním nepochopením fungování územních 
samosprávných celků, pokud se v návrhu 
stanoví povinnost krajského úřadu jakožto 
orgánu kraje spolupracovat s krajem, jehož je 
součástí, či povinnost krajského úřadu 
informovat kraj apod. Požadujeme v tomto 
směru návrh zákona upravit. Úprava se přitom 
v jednotlivých případech musí odvíjet od toho, 
jakým způsobem je kompetence v rámci 
územní samosprávy rozdělena, což ovšem často 
z normativního textu ani z textu důvodové 
zprávy není zcela zřejmé. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 
 
 

K Z Akceptováno 
Formulace byly v návrhu novely zákona upraveny dle 
požadavku legislativního odboru MPSV (51) a v souladu 
s požadavkem MV. 
Poznámka: Vzhledem k tomu, že úprava se týkala více 
ustanovení (paragrafů) neuvádíme navrhované texty. 

MV 4. Rovněž v případech, kdy se podle textu 
návrhu zákona má poskytovat příspěvek 

K Z Akceptováno 

§ 103 
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či dotace „obecnímu úřadu“, je třeba text 
upravit tak, že se dotace poskytuje obci. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

 

(1) Na zajištění výkonu činností sociální práce 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 písm. 
a) až d) ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 

(2) Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního 
právního předpisu37). Dotace ze státního rozpočtu je obcím 
poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost 
krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti. 

 (3) Obce pro podávání žádostí o dotace používají 
počítačový program, který jim ministerstvo poskytne. 
Krajské úřady používají počítačový program také pro 
posouzení žádostí o dotace obcí a posouzení výše finanční 
podpory. Za podanou žádost obce o dotaci podle odstavce 1 
se považuje pouze žádost, která je podána prostřednictvím 
tohoto počítačového programu. 

 
 

MV 5. Pokud návrh hovoří o „zaměstnancích 
obecních úřadů“ či o „zaměstnancích krajských 
úřadů“ apod. (viz např. § 100 nebo § 108), je 
třeba ve všech případech formulace upravit tak, 
aby zněly „zaměstnanec obce zařazený do 
obecního úřadu“, „zaměstnanec kraje zařazený 
do krajského úřadu“ atd. Zaměstnavatelem je 
územní samosprávný celek, nikoliv orgán 
územního samosprávného celku. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

K Z Akceptováno 
Text návrhu novely zákona byl upraven, vzhledem k tomu, 
že se jedná o několik ustanovení (§) nelze všechny úpravy 
v připomínkové tabulce v celém rozsahu uvést.  

MV K čl. I bodu 2 – k § 1 odst. 2: 
V poslední části ustanovení se slova „v 

K Z Akceptováno 

 
37) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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azylových zařízeních“ nahrazují slovy 
„v integračních azylových střediscích“. 
Předkladatel se s touto změnou nevyrovnal 
v důvodové zprávě, lze se tedy pouze 
domnívat, že motivací předkladatele byla 
snaha o jasnější rozlišení pojmů „azylová 
zařízení“ (spadající pod Ministerstvo vnitra) a 
„azylové domy“. Navrhujeme ponechat 
stávající znění zákona a na konci ustanovení za 
slova „azylových zařízení“ vložit poznámku 
pod čarou odkazující na zákon č. 325/1999 
Sb., o azylu. Pokud je důvod změny odlišný, 
žádáme o vysvětlení. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

MV K čl. I bodu 18 – k § 22 odst. 5: 
Nesouhlasíme s možností vyloučení možnosti 
odvolání a možnosti podání podnětu 
k přezkumnému řízení proti předmětným 
rozhodnutím, neboť se jedná o odchylku od 
správního řádu, která dle našeho názoru není 
odůvodněná. Předně lze uvést, že vyloučení 
možnosti odvolání, resp. podání podnětu 
k přezkumnému řízení, se dotkne nejen těch 
případů, které jsou podmíněny předchozím 
souhlasem ministerstva, ale i těch, které 
takovým souhlasem podmíněny nejsou. 
Argument uvedený v důvodové zprávě, že 
rozhodnutí je vydáno v souladu se 
stanoviskem ministerstva, a proto je nelogické, 
aby se osoba opět odvolala k ministerstvu, se 
tak týká pouze části případů. Předmětná 
rozhodnutí vždy nemusí být vydána v souladu 
se stanoviskem ministerstva a v takovém 

K Z Vysvětleno 
Na nemožnosti odvolání trváme. Jde v zásadě o „tvrdostní“ 
klauzuli, kde odvolání nemá místo.  
 
Navrhuje se změnit na : Proti rozhodnutí podle věty první 
se nelze odvolat ani jej nelze přezkoumat  v přezkumném 
řízení.  
 
Současně se navrhuje upravit DZ 
 
Jde o úpravu vycházející z poznatků praxe Úřadu práce 
České republiky, s vyhověním některým připomínkovým 
místům požadujícím vyšší ochranu příjemců příspěvku na 
péči (např. NRZP). Cílem je zjednodušení administrace 
srážek přeplatku pro Úřad práce ČR i pro klienty.  
 
Vhledem k tomu, že prominutí povinnosti vrátit přeplatek 
má charakter „tvrdostní klauzule“, nemá se odvolací či 
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případě by vyloučení možnosti odvolání a 
podání podnětu k přezkumnému řízení nebylo 
na místě. Ačkoliv předkladatel v důvodové 
zprávě uvádí, že institut upuštění od vymáhání 
přeplatku je zcela výjimečný a mimořádný a 
není důvod, aby v tomto institutu byl ještě 
umožněn opravný prostředek, tak zastáváme 
názor, že s ohledem na úpravu ve správním 
řádu platí, že není-li zde relevantní důvod pro 
vyloučení opravného prostředku, pak opravný 
prostředek být vyloučen nemá. Nadto není 
zřejmý cíl úpravy nemožnosti podat podnět k 
přezkumnému řízení, neboť i v takovém 
případě by bylo možné přezkumné řízení 
provést, pouze by nebylo možné podat podnět 
k jeho zahájení. Pokud by však osoba podnět 
fakticky podala (ačkoliv by jí zákon takovou 
možnost nepřipouštěl) a správní orgán by se 
z tohoto podání dozvěděl skutečnosti 
odůvodňující zahájení přezkumného řízení, 
pak by musel přezkumné řízení zahájit, neboť 
je-li si správní orgán vědom důvodů pro 
zahájení přezkumného řízení, pak ho zahájit 
musí. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 
 
 
 

přezkumné řízení místo. Obdobnou úpravu lze nalézt např. 
u promíjení podmínky trvalého pobytu (SSP). 

MV K čl. I bodu 26 – k § 26 odst. 1 písm. a): 
Okamžik, kdy je řízení přerušeno, není 
stanoven jednoznačně, jelikož není zřejmé, co 
znamená bezprostředně poté, co je okresní 
správě sociálního zabezpečení krajskou 

K Z Akceptováno.  
 
Řízení bude přerušováno druhým dnem po odeslání 
písemného záznamu o provedeném sociálním šetření. 
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pobočkou Úřadu práce odeslán písemný 
záznam ze sociálního šetření, požadujeme 
ustanovení upravit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

MV K čl. I bodu 28 – k § 27: 
Není zřejmé, o jaká řízení se má v daném 
případě kromě řízení o odejmutí příspěvku 
jednat – z uvedeného ustanovení vyplývá, že 
se druhé řízení má týkat nároku na zvýšení 
příspěvku podle § 12, požadujeme vysvětlení, 
o co konkrétně se má jednat, případně úpravu 
ustanovení. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 
 

K Z Akceptováno.  
 
Legislativně-technická úprava – lze vyřešit doplněním 
slova “též“ mezi slova „osoba“ a „nárok“.  
 
Současně se doplní DZ:  
 
Jde o úpravu za účelem administrativního zatížení 
krajských poboček Úřadu práce ČR, tj. spojení řízení o 
odejmutí příspěvku na péče i odejmutí zvýšení příspěvku 
na péči. 

MV K čl. I. bodu 32 – k § 33a: 
Vymezení sociální služby komunitního 
charakteru v § 33a odst. 1 je nejasné 
a nesrozumitelné. Co se rozumí tím, že může 
být poskytována ambulantní, terénní 
i pobytovou formou, „přičemž každá tato 
forma je v obci umístěna stejně jako jiné 
prostory stejného účelu“? Jak může být forma 
sociální služby někde umístěna? Jakým 
způsobem klást rovnítko mezi formu sociální 
služby a „prostory“? Ani z důvodové zprávy 
nelze smysl ustanovení uspokojivě (vlastně 
vůbec) vyčíst.  
Rovněž podmínky poskytování sociální služby 
komunitního charakteru v § 33a odst. 2 nejsou 
formulovány srozumitelně a není zřejmé, na 
základě čeho předkladatel dovodil počty osob 

K Z Vysvětleno 
 
Komunitní charakter nám vymezuje to, že ta služba je 
zpravidla malá a funguje v komunitě dané obce.  
„přičemž každá tato forma je v obci umístěna stejně jako 
jiné prostory stejného účelu- znamená, že například pro 
osoby se zdravotním postižením nebude obci velká 
pobytovka, ale chráněné bydlení s max. kapacitou osob, tak 
jak je obvyklé v běžné domácnosti a chráněné bydlení se 
bude nacházet v zástavbě rodinných domů, ne někde 
osamoceně mimo život obce. 
Počty osob vychází z mezinárodních dokumentů. 
 
 
Nová  úprava  
„§ 33a 
Sociální služby komunitního charakteru 
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pro poskytování služeb. Bez bližšího určení 
navíc v případě narození dítěte jakékoli osoby 
může být počet osob navýšen (aniž by s 
osobou například žilo v domácnosti, kde bude 
služba poskytována či byl dán jiný rozumný 
důvod). Ustanovení je nutné přepracovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
kapacitu a personální a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování.“. 

MV K čl. I bodu 70 – k § 79 odst. 1 písm. i): 
Podmínkou registrace je mimo jiné zajištění 
materiálně-technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných služeb, 
jejichž obsah stanoví prováděcí právní předpis. 
Tyto nejsou v zákoně ani v důvodové zprávě 
blíže definovány ani rámcově vymezeny 
(přičemž zmiňovaný prováděcí právní předpis 
není k dispozici). Máme za to, že mezi 
materiálně-technické podmínky podmiňující 
možnost registrace sociální služby by měly 
určitě patřit i technické podmínky požární 
ochrany (resp. technické podmínky požární 
ochrany kladené na stavby nebo jejich části, ve 
kterých se sociální služby provozují - viz např. 
§ 18 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
vyhlášky č. 268/2011 Sb., ČSN 73 0835 
„Požární bezpečnost staveb – Budovy 
zdravotnických zařízení a sociální péče“). V § 
79 odst. 4 návrhu je sice uvedeno, že při 

K Z K § 79 odst. 5 
AKCEPTOVÁNO 
Text bude doplněn 
„h) doklad nebo jeho úředně ověřená kopie o povoleném 
účelu užívání objektu nebo prostoru,“. 
navrhovaná písmena h) a i) se označí jako i) a j). 
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posuzování zajištění materiálně-technických 
podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb podle § 41, 
44, 48, 51 a 57 registrující orgán vychází z 
dokladů vydaných mimo jiné podle stavebních 
předpisů, z předmětného ustanovení ovšem 
není jednoznačně patrné, o jaké konkrétní 
předpisy a doklady se má jednat. Požadavek na 
jednoznačné definování dokladů 
podmiňujících registraci je deklarován v 
příslušné části důvodové zprávy, nicméně v 
paragrafovém znění zákona je tato část zcela 
vágní. V rámci kontrol prováděných orgány 
státního požárního dozoru podle příslušné 
právní úpravy je nezřídka zjištěno, že 
registrovaná zařízení sociálních služeb jsou 
provozována v objektech, které k tomuto účelu 
nejsou po stránce požární bezpečnosti stavebně 
technicky uzpůsobeny, a těmto situacím je 
podle našeho názoru nutné do budoucna 
předcházet již ve fázi registrace těchto zařízení 
(resp. registrace sociálních služeb). 
Požadujeme, aby jednoznačně definované 
doklady byly povinnou součástí žádosti o 
registraci podle ustanovení § 79 odst. 5, a 
upozorňujeme rovněž na potřebu jejich 
posuzování nejen při registraci poskytování 
sociálních služeb, ale i při její změně 
(navrhovaný § 82). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.    
 

MV K čl. I bodu 70 – k 79 odst. 2: 
 Upozorňujeme, že ustanovení 
neobsahuje podmínky bezúhonnosti pro 

K Z Vysvětleno 
 
Právnická osoba je uvedena v § 79 odst. 1 písm. c) bod 2. 
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právnické osoby, ale pouze pro osoby fyzické. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.   

MV K čl. I bodu 70 – k § 79 odst. 7: 
Požadujeme vyjasnit vztah ustanovení § 79 
odst. 7, dle kterého se žádosti o registraci 
podávají pouze na tiskopise předepsaném 
ministerstvem, a ustanovení § 86 odst. 2, dle 
kterého jsou žadatelé o registraci povinni 
používat tiskopisy, které jsou součástí registru 
pro podání žádosti podle § 79, popřípadě 
ustanovení upravit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.   
 

K Z Akceptováno 
 
Text u obou paragrafů sjednocen, sladěn. 
 
Navrhované znění:  

(7) Žádost o registraci se podává na tiskopise podle § 
86 odst. 2.  
 

MV K čl. I bodu 75 – k § 82 odst. 5: 
1. Domníváme se, že vyloučení 
odkladného účinku opravného prostředku se má 
týkat pouze opravných prostředků podaných 
proti rozhodnutí o zrušení registrace podle § 82 
odst. 5 (nikoli proti všem rozhodnutím). Za 
slova „rozhodnutí o zrušení registrace“ proto 
navrhujeme vložit slova „podle předchozí 
věty“. 
2. Vyloučení odkladného účinku 
opravného prostředku (v tomto případě 
rozkladu) je odchylkou od správního řádu, 
která musí být odůvodněna. Vyloučení 
odkladného účinku proti rozhodnutí podle § 82 
odst. 5 předmětného zákona je pochopitelné, je 
však nutné uvést důvody vyloučení v důvodové 
zprávě. S vyloučením odkladného účinku proti 
všem rozhodnutím o zrušení registrace však 
nesouhlasíme. 

K Z Akceptováno 
 
Text  upraven v souladu s připomínkou. Text důvodové 
zprávy  byl rozšířen o odůvodnění vyloučení odkladného 
účinku podaného rozkladu. 
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3. Slova „opravného prostředku“ 
doporučujeme nahradit slovem „rozkladu“, 
neboť vyloučení odkladného účinku se dle 
našeho názoru vztahuje pouze na rozhodnutí 
ministerstva podle § 82 odst. 5 předmětného 
zákona, přičemž opravným prostředkem proti 
rozhodnutí ministerstva je rozklad. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.   

MV K čl. I bodu 76 – k § 82b odst. 1 a 3: 
Upozorňujeme, že zákon č. 255/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „kontrolní řád") připouští 
tzv. namátkové („inkognito“) kontroly ve 
smyslu § 5 odst. 2 písm. c) kontrolní řádu 
(„Kontrola je zahájena prvním kontrolním 
úkonem, jímž je první z kontrolních úkonů 
bezprostředně předcházejících předložení 
pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo 
povinné osobě, jež je přítomna na místě 
kontroly, pokud je provedení takových 
kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba.“). 
Právní úprava, ani důvodová zpráva, se blíže 
nevypořádává s otázkou, v jakém vztahu je 
ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) kontrolního 
řádu a § 82b návrhu (např. zda se jedná o vztah 
speciality). Požadujeme proto doplnit 
důvodovou zprávu o vymezení vztahu těchto 
dvou ustanovení s uvedením konkrétních a 
přesných důvodů, z nichž bude zřejmé, v 
jakých případech bude aplikován § 82b 
návrhu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Skrytá identita se z návrhu novely zákona vypouští.  
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MV K čl. I bodu 76 – k § 82b odst. 7 a 9: 
1. Požadujeme doplnit 82b odst. 7 tak, aby 
vylučoval i příslušníky bezpečnostních sborů 
a zpravodajských služeb. Nelze připustit, aby 
krycími doklady byly doklady (krycí identita) 
příslušníka bezpečnostních či zpravodajských 
složek. 
2. Požadujeme za odstavec 8 vložit nový 
odstavec 9 ve znění: „(9) V souvislosti s 
výkonem své působnosti mohou orgány na 
žádost příslušného krajského úřadu požadovat 
na Ministerstvu vnitra opatření k evidenční 
ochraně osobních údajů svého zaměstnance, 
u kterého lze důvodně předpokládat ohrožení 
jeho života nebo zdraví, jeho manžela, partnera, 
dítěte a rodičů, jejich soukromých vozidel, 
jakož i opatření k evidenční ochraně krycích 
dokladů a služebních vozidel.“. K zajištění 
evidenčně chráněných údajů předchází souhrn 
na sebe navazujících činností a opatření, které 
provádí Ministerstvo vnitra. Vzhledem k tomu, 
že zde dochází k získání citlivých údajů, je zde 
nutnost podle zákona č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zajistit ochranu osobních údajů 
evidenčně chráněných dat.  
3. Z ustanovení § 82b odst. 9 žádáme o 
vypuštění odkazu na krajský úřad, neboť 
evidenci krycích dokladů, která je režimová, 
může vést pouze Ministerstvo vnitra. Nepřipadá 
v úvahu její souběžné vedení i krajskými úřady, 
ani umožnění přístupu do takové evidence 
dalším subjektům. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 

K Z Akceptováno jinak 
 
Skrytá identita se vypouští. 
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zásadní.     
 

MV K čl. I bodům 95 až 103 – k § 91d, 92 a 93: 
Navrhovanými změnami v § 91d, 92 a 93 se 
do kompetenčních ustanovení vkládá právní 
úprava, která nemá se stanovením působnosti 
nic společného, jelikož upravuje povinnosti, 
podmínky výkonu působnosti či příkladmé 
výčty způsobu výkonu činnosti sociálního 
pracovníka (podle důvodové zprávy se tím 
„zdůrazňují nejdůležitější činnosti sociálního 
pracovníka obecního úřadu vzhledem k 
nepochopení při výkonu sociální práce v praxi, 
neboť je ze strany zaměstnavatele velmi často 
omezován“). Žádná z těchto úprav do 
kompetenčních ustanovení nepatří. 
Navrhujeme důsledně koncipovat kompetenční 
ustanovení jako výčet působnosti a jakékoliv 
další skutečnosti upravit v samostatných 
ustanoveních. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

K Z Vysvětleno 
upraveno 
 
 

MV K čl. I bodu 96 – k § 92 písm. b): 
V ustanovení je zaveden nový pojem sociální 
pracovník – sociální kurátor, je též upřesněno, 
že obec s rozšířenou působností zajišťuje 
svěřenou působnost prostřednictvím sociálního 
pracovníka, tedy kvalifikovaného úředníka, 
nikoliv jakéhokoliv pracovníka příslušného 
obecního úřadu. Zda uvedené legislativní 
upřesnění bude mít i personální dopady 
(zejména pro činnosti, kdy absentuje přímý 
kontakt s klientem poskytované sociální 
služby), není zřejmé, požadujeme uvedené 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se pouze o upřesnění toho, co má v praxi fungovat již 
nyní, neboť činnosti uvedené v § 92 přímo souvisejí 
s ustanovením § 109 zákona a nemůže je vykonávat nikdo 
jiný, než sociální pracovník. Navržená úprava je tedy 
rozpočtově neutrální. Dále upozorňujeme, že sociální 
pracovník obce zařazený do obecního úřadu neposkytuje 
sociální služby, ale vykonává sociální práci (činnosti vizte § 
109 zákona). 
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vyjasnit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.    
 

MV K čl. I bodu 100 – k § 93 písm. a): 
Doplnění stávajícího § 93 přináší nové 
povinnosti krajským úřadům, není zřejmé, jak 
bude tato zátěž krajským samosprávám, na 
které v důsledku dopadne, finančně 
kompenzována, požadujeme uvedené vyjasnit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.  
 
 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se pouze o upřesnění původní úpravy, nikoli o nové 
povinnosti. V zásadě se jedná o výměnu informací mezi 
subjekty sociální politiky, které probíhají i nyní. 

MV K čl. I bodu 100 – k § 93 písm. a) bodu 5: 
Nedostatek již vytýkaný obecnou připomínkou 
(viz výše) je zde jasně ilustrován. Ustanovení 
stanoví, že „Krajský úřad … ve spolupráci s 
krajem … zprostředkovává poskytnutí 
sociálních služeb osobám, které se nacházejí 
v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví 
a nejsou schopny samy si zajistit poskytování 
sociálních služeb, v případě, kdy … krajský 
úřad o zjištěných skutečnostech bezodkladně, 
nejdéle však ve lhůtě do 8 pracovních dní, 
informoval kraj.“ Tento způsob rozdělení 
působnosti mezi kraj a jeho orgán postrádá 
smysl. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 
 

K Z Akceptováno 

MV K čl. I bodu 106 – k § 93a odst. 4 a 6: 
1. Ustanovení § 93a odst. 4 je 
formulováno jako jakýsi standard výkonu 

K Z Akceptováno 

§ 93a 
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sociální práce, nikoliv jako normativní 
ustanovení, není zřejmé, komu je ukládána jaká 
povinnost. Není jasné, co se rozumí 
organizačním předpisem. Požadujeme text 
zpřesnit. 
2. Není zřejmý smysl právní úpravy, když 
správní řád se z povahy věci nevztahuje na 
osoby (či zaměstnance správního orgánu), ale 
na postupy (viz § 1 správního řádu). 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.    
 
 

(1) Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností nebo pověřeného obecního 
úřadu jako sociální pracovníci a zaměstnanci kraje zařazení 
do krajského úřadu jako sociální pracovníci jsou na základě 
souhlasu osoby, která se nachází v nepříznivé sociální situaci 
nebo je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto 
stavu nachází, oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle 
§ 91d, 92 a 93 vstupovat do obydlí, v němž tato osoba žije, 
a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce. Oprávnění k 
této činnosti jsou povinni prokázat průkazem vydaným 
příslušným úřadem; náležitosti průkazu stanoví prováděcí 
právní předpis. 

(2) Zaměstnanci vykonávající činnosti sociální 
práce uvedení v odstavci 1 a sociální pracovníci 
vykonávající činnosti sociální práce podle § 25 odst. 1 jsou 
povinni vést záznamy o činnostech sociální práce ve 
Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka, který je 
součástí Jednotného informačního systému práce a 
sociálních věcí.  

(3) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 při výkonu 
sociální práce podle § 91d, 92 a 93 a sociálního šetření podle 
§ 25 odst. 1 jsou povinni dodržovat standardy činností 
sociální práce; obsah standardů činností sociální práce 
stanoví prováděcí právní předpis.  

(4) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1, sociální 
pracovníci podle § 25 odst. 1, zaměstnanci vykonávající 
činnosti sociální práce u poskytovatelů sociálních služeb 
a sociální pracovníci, kteří vykonávají činnosti sociální 
práce v ostatních oblastech, jsou oprávněni předávat si údaje 
o osobách, vůči kterým je sociální práce vykonávána. 

(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje 
správní řád. O výkonu činností sociální práce se vede 
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písemná elektronická dokumentace ve Standardizovaném 
záznamu sociálního pracovníka. 

 
 

MV K čl. I bodu 109 – k § 94 písm. g): 
Návrh zákona zakládá povinnost obcí podílet 
se na financování sítě sociálních služeb, aniž 
by tato povinnost byla paralelně stanovena na 
úrovni krajů. Žádáme o doplnění podobné 
finanční povinnosti na úrovni krajů, či o její 
odstranění z návrhu, aby nedocházelo 
k nevyváženosti. Ministerstvo vnitra v obecné 
rovině připouští možnost podílu územních 
samosprávných celků na financování 
sociálních služeb. V této souvislosti rovněž 
doplňujeme, že předmětný novelizační bod 
není součástí důvodové zprávy, která by měla 
být doplněna. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.    
 

K Z Akceptováno – v § 95 písm. h) 
 
 h) spolupodílí se na financování sociálních služeb 

zařazených do garantované sítě sociálních služeb v 
rozsahu uvedeném v § 105 odst. 2. 

 
 
Důvodová zpráva bude doplněna o tento novelizační bod. 

MV K čl. I bodu 110 – k § 95 písm. g): 
K otázce vztahu krajského úřadu jakožto 
orgánu kraje ke kraji samotnému viz rovněž 
obecná připomínka výše. Postrádá smysl 
stanovit působnost kraje spočívající ve 
spolupráci s krajským úřadem, jež je jeho 
vlastní orgán. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

K Z Akceptováno: 
 
 

MV K čl. I bodu 113 – k § 96 písm. e):  
Požadujeme (zejména v důvodové zprávě) 
uvést, jakému procesnímu režimu podléhá 
kontrolní činnost ministerstva (zda se použije 

K Z Akceptováno 
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kontrolní řád jako obecný procesní předpis pro 
oblast kontrol nebo jiná zvláštní právní 
úprava). Zároveň požadujeme, aby byl přesně 
určen rozsah kontrolní činnosti ministerstva, tj. 
určit, zda ministerstvo kontroluje výkon 
přenesené působnosti v oblasti činností 
sociální práce u krajských úřadů, obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností a 
pověřených obecních úřadů, nebo zda je 
kontrolní činnost nastavena tím způsobem, že 
ministerstvo kontroluje pouze výkon 
přenesené působnosti v oblasti činností 
sociální práce u krajských úřadů, přičemž 
krajské úřady jako kontrolní orgány kontrolují 
výkon přenesené působnosti v oblasti činností 
sociální práce u obecních úřadů obcí s 
rozšířenou působností a pověřených obecních 
úřadů, a to na základě § 129 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.  

MV K čl. I bodu 113 – k § 96 písm. i) bodu 5: 
1. Dle tohoto ustanovení ministerstvo 
vydává Věstník, aniž by bylo blíže 
specifikováno, jakou povahu a podobu tento 
Věstník, jakož i dokumenty a skutečnosti, které 
v něm ministerstvo „stanovuje“, mají, není tak 
zřejmé, komu mají sloužit a zda jsou závazné či 
informativní. Text ustanovení, jakož i 
důvodová zpráva k němu, jsou naprosto 
nedostatečné.  
2. Mimo jiné se ve Věstníku stanovují 
náležitosti žádosti a jejich obsahu podle § 117a 
odst. 1 a 4. Náležitosti žádosti o akreditaci 

K Z  
Vysvětleno – věstník MPSV vydávat nebude. 
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vzdělávacího programu jsou jednak upraveny 
v § 117a odst. 3 (při změně podstatných 
náležitostí se postupuje též podle tohoto 
ustanovení), proto není zřejmé, proč mají být 
náležitosti stanoveny i ve Věstníku, přičemž 
i bez současného uvedení náležitostí žádosti 
v § 117a odst. 3 by nebylo možné souhlasit se 
stanovení náležitostí žádostí ve Věstníku. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 
 
 

MV K čl. I bodu 114 – k § 96b odst. 1: 
Žádáme o zvážení, zda osobě, které jsou 
sociální služby poskytovány, nesmí být na 
újmu pouze podnět vymezený ve větě druhé 
tohoto ustanovení. Není též zřejmé, jaký má 
být výklad pojmu „dostatečně konkrétní a v 
čase neměnný“, což s ohledem na to, že pouze 
podnět, který dosahuje též těchto vlastností, 
nesmí být osobě, které jsou sociální služby 
poskytovány, na újmu, není žádoucí. 
Ustanovení by bylo vhodné přepracovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Znění § 96a je upraveno, a to v souladu i s ostatními 
připomínkami. Věta bude upravena tak, aby nebyla 
možnost dvojího výkladu a bylo tak upraveno, že podání 
podnětu/stížnosti nesmí být na újmu jak osobě, která 
podnět/stížnost podala ani osobě, které je sociální služba 
poskytována. Text zaměřený na nedůvěryhodnost, 
nepravděpodobnost, atd. je z návrhu vypuštěn. 
 
Text je upraven takto:  
 

§ 96b 
Stížnosti a podněty v sociálních službách 

 (1)  Při poskytování sociálních služeb může osoba 
podat stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost se 
podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému 
směřuje. Podání stížnosti nesmí být na újmu osobě, která 
stížnost podala, nebo osobě, které je poskytována sociální 
služba, jíž se stížnost týká. 
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(2) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vyřídit 
stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést 
evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení. 

(3) Pokud osoba, která podala stížnost podle 
odstavce 1, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět 
ministerstvu, ve kterém uvede důvody nesouhlasu 
s vyřízením stížnosti. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytnout ministerstvu součinnost při řešení podnětu. 
K prošetření podnětu je ministerstvo oprávněno provést 
místní šetření a vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
 

(5) Ministerstvo podnět odloží, jestliže je zjevně 
neopodstatněný nebo jde o podnět ve věci, která již byla 
ministerstvem prošetřena, a opakovaný podnět nepřináší 
nové skutečnosti. O odložení podnětu a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala. 

(6) Ministerstvo je povinno vyřídit podnět 

a) do 30 dnů od jeho obdržení, 
b) do 60 dnů od jeho obdržení, jestliže provádí místní 

šetření, 
c) do 90 dnů od jeho obdržení, jestliže je zapotřebí vyžádat 

si stanovisko dotčených orgánů. 

(7) Jestliže ministerstvo při šetření podnětu osoby 
dojde k závěru, že sociální služby nejsou poskytovány 
v souladu se zákonem, uloží poskytovateli nápravná 
opatření s uvedením lhůty k jejich splnění nebo podá podnět 
k dalšímu postupu příslušnému orgánu.  

 (8) O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně 
vyrozumí osobu, která podnět podala. 
 

MV K čl. I bodu 114 – k § 96b odst. 5: K Z Akceptováno 
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Požadujeme ustanovení vypustit pro 
nadbytečnost. Dle § 78 odst. 1 zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, 
správní orgán zahájí řízení o každém 
přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení 
z moci úřední. Zjistí-li tedy ministerstvo při 
postupu podle navrhovaného § 96b, že byl 
spáchán přestupek, pak musí zahájit řízení o 
přestupku. Podle § 73 zákona č. 250/2016 Sb. 
platí, že má-li orgán Policie České republiky 
nebo Vojenské policie nebo jiný správní orgán 
důvodné podezření, že byl spáchán přestupek, 
a není-li sám příslušný k jeho projednání, 
oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu příslušnému správnímu orgánu. V 
oznámení uvede zejména, kdo je podezřelým z 
přestupku, pokud je mu znám, popis skutku, ve 
kterém je přestupek spatřován, místo a čas, 
kdy měl být přestupek spáchán, zákonné 
ustanovení obsahující skutkovou podstatu 
předmětného přestupku a důkazní prostředky, 
které jsou mu známy. Bude-li mít proto 
ministerstvo na základě postupu podle 
navrhovaného § 96b, důvodné podezření, že 
byl spáchán přestupek, avšak nebude k 
zahájení řízení o něm samo příslušné, pak tuto 
skutečnost oznámí příslušnému orgánu. Nadto 
není zřejmý vztah navrhovaného ustanovení 
k uvedeným ustanovením zákona č. 250/2016 
Sb. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.    
 

 

§ 96b 
Stížnosti a podněty v sociálních službách 

 (1)  Při poskytování sociálních služeb může osoba 
podat stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost se 
podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému 
směřuje. Podání stížnosti nesmí být na újmu osobě, která 
stížnost podala, nebo osobě, které je poskytována sociální 
služba, jíž se stížnost týká. 

(2) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vyřídit 
stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést 
evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení. 

(3) Pokud osoba, která podala stížnost podle 
odstavce 1, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět 
ministerstvu, ve kterém uvede důvody nesouhlasu 
s vyřízením stížnosti. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytnout ministerstvu součinnost při řešení podnětu. 
K prošetření podnětu je ministerstvo oprávněno provést 
místní šetření a vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
 

(5) Ministerstvo podnět odloží, jestliže je zjevně 
neopodstatněný nebo jde o podnět ve věci, která již byla 
ministerstvem prošetřena, a opakovaný podnět nepřináší 
nové skutečnosti. O odložení podnětu a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala. 

(6) Ministerstvo je povinno vyřídit podnět 

a) do 30 dnů od jeho obdržení, 
b) do 60 dnů od jeho obdržení, jestliže provádí místní 

šetření, 
c) do 90 dnů od jeho obdržení, jestliže je zapotřebí vyžádat 

si stanovisko dotčených orgánů. 
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(7) Jestliže ministerstvo při šetření podnětu osoby 
dojde k závěru, že sociální služby nejsou poskytovány 
v souladu se zákonem, uloží poskytovateli nápravná 
opatření s uvedením lhůty k jejich splnění nebo podá podnět 
k dalšímu postupu příslušnému orgánu.  

 (8) O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně 
vyrozumí osobu, která podnět podala. 
 

MV K čl. I bodu 121 – k § 99a: 
 
1. V odstavci 3 písm. a) se pojednává o 
nabývání působnosti statutárního orgánu 
nuceným správcem, není však zřejmé a dle 
našeho názoru fakticky ani proveditelné, aby se 
tak dělo pouze vůči konkrétní sociální službě. 
Důvodová zpráva je v tomto ohledu 
nedostatečná, požadujeme proto buď 
ustanovení upravit, nebo přinejmenším objasnit 
záměr předkladatele v důvodové zprávě. Oproti 
této úpravě se v odstavci 6 uvádí, že působnosti 
statutárního orgánu přechází na nuceného 
správce pouze s výjimkou práva na podání 
rozkladu. Požadujeme uvést ustanovení do 
souladu. 
 
2. V odstavci 1 se uvádí mimo jiné, že 
cílem nucené správy je zajištění nepřetržitého 
poskytování sociálních služeb, následně však 
v odstavci 7, že cílem může být i zrušení 
sociální služby, požadujeme vyjasnit. 

 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští  
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3. Domníváme se, že je nutné v odstavci 4 
stanovit, že se kromě poskytovatele doručuje 
rozhodnutí též nucenému správci. Okamžik 
vykonatelnosti rozhodnutí by pak měl spíše být 
vztažen ke dni doručení nucenému správci, 
neboť pokud by rozhodnutí bylo doručeno 
poskytovateli před doručením nucenému 
správci, pak by zřejmě nebylo fakticky 
vykonatelné. 
 
4. Není zřejmé, co nastane po uplynutí 48 
měsíců ode dne zavedení nucené správy dle 
odst. 8 písm. c) zejména v případech, kdy 
nucená správa nesplní svůj účel. 

 
 
5. Chybí úprava řešení regresního nároku 
ministerstva v případech, kdy hradí náklady 
odměny nuceného správce za poskytovatele 
služeb. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

MV K čl. I bodu 121 – k § 99a odst. 9 a § 99b odst. 
2: 
 V obou ustanoveních se pojednává o 
opatřeních uložených k odstranění nedostatků 
zjištěných při inspekci, nicméně nedostatky 
mohou být zjištěny i jiným způsobem 
a podmínkou zavedení nucené správy není, že 
porušování povinností musí být zjištěno 
inspekcí, či že uvalení nucené správy musí 
ještě předcházet inspekce, což ostatně např. 
v případech ohrožení života by bylo proti 
účelu tohoto opatření. Požadujeme úpravu 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští.  
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ustanovení. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

MV K čl. I bodu 121 – k § 99b odst. 1 písm. e): 
Podle § 14 odst. 1 správního řádu je podjatá 
úřední osoba, o níž lze důvodně předpokládat, 
že má s ohledem na svůj poměr k věci, k 
účastníkům řízení nebo jejich zástupcům 
takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze 
pochybovat o její nepodjatosti  
– taková osoba je vyloučena ze všech úkonů v 
řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek 
řízení ovlivnit. Podjatost dle správního řádu je 
tedy spjata vždy s konkrétním případem 
a konkrétním postupem dle správního řádu 
(bez tohoto by nebylo možné posoudit kritéria 
podjatosti dle tohoto ustanovení). Požadujeme 
proto vypuštění této podmínky pro zapsání do 
seznamu nucených správců, neboť není 
vztaženo ke konkrétními případu nucené 
správy, a tudíž podmínku nepodjatosti dle 
správního řádu nelze na tento zápis vztáhnout. 
Nemá-li být nucený správce podjatý při 
konkrétním výkonu nucené správy (nikoliv při 
zápisu do seznamu), je třeba odlišná úprava 
bez odkazu na správní řád.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.  
   

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští. 

MV K čl. I bodu 126 – k § 101 odst. 2: 
Požadujeme vysvětlit, zda se pověření 
k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu bude vydávat z moci úřední, či na 
žádost (v takovém případě je vhodné upravit 

K Z Akceptováno: 
 
Bylo doplněno dle požadavku. 
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náležitosti žádosti a je nutné stanovit, že se tak 
činí na žádost). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

MV K čl. I bodu 126 – k § 101 odst. 5: 
Žádáme slova „zejména tyto náležitosti“ 
vypustit a stanovit jasně povinné náležitosti 
pověření.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní 
 

K Z Akceptováno: 
Bylo upraveno dle požadavku a slovo „zejména“ bylo 
vypuštěno (nově je však řešeno v § 105c).. 

MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 2: 
V souladu s bodem 3. 6. Zásad tvorby právní 
úpravy přestupků schválených usnesením 
vlády č. 498 ze dne 31. 7. 2018 (dále jen 
„Zásady“) žádáme o systematickou úpravu 
tohoto ustanovení, a to tak, aby jednotlivé 
skutkové podstaty byly v tomto odstavci 
řazeny v posloupnosti, která odpovídá 
systematickému zařazení povinností, jejichž 
porušení je znakem skutkové podstaty, v 
daném zákoně. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 
 

K Z Akceptováno 
 
Je legislativně technicky upraveno.  
 

MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 2 písm. i): 
1. Domníváme se, že skutková podstata 
obsahuje nesprávný odkaz. Žádáme o úpravu 
odkazu na „§ 82 odst. 3 písm. d) nebo odst. 4“.  
2. Považujeme za vhodné vypustit slova 
„o zrušení registrace“, neboť jsou nadbytečná 
a v případě podle § 82 odst. 4 nepřesná, neboť 
se zde žádá o změnu registrace spočívající v 

K Z Akceptováno  
Přestupku se dopustí ten, kdo jako poskytovatel sociálních 
služeb   
 
a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytoval 
pomoc, podle § 21a odst. 2,  
b) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální 
služby úhradu v rozporu s § 72 až 77,  
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ukončení jen některé ze sociálních služeb 
uvedených v rozhodnutí o registraci, nikoliv 
zrušení registrace. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

c) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném 
v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2,  
d) nepodá žádost podle § 82 odst. 2,  
e) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 82 odst. 
1 nebo odst. 3 písm. d) anebo odst. 4, 
f) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  
g) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 4, 
h) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle § 85 odst. 
7 nebo jejich změny, 
i) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad způsobu 
poskytování sociální služby s nepříznivou sociální situací 
podle § 88 písm. a), 
j) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo údaje 
nezapisuje ve stanoveném termínu do registru,  
k) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které 
poskytuje sociální službu s ohledem na řešenou 
nepříznivou sociální situaci, průběh poskytování této 
sociální služby, nebo o něm nevede individuální písemné 
záznamy podle § 88 písm. e), 
l) poruší povinnost respektovat a chránit důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální službu, 
stanovenou v § 88 písm. f), 
m) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s 
§ 89 odst. 2 až 4,  
n) nepodá informaci o použití opatření omezujících 
pohyb osob podle § 89 odst. 5, 
o) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do 
evidence podle § 89 odst. 6,  
p) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,  
q) nevede evidenci podle § 91c, 
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r) neposkytne ministerstvu na vyžádání součinnost 
podle § 96b odst. 4 nebo ve lhůtě mu uložené neodstraní 
nedostatky zjištěné podle § 96b odst. 7, 
s) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo 
nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5. 

MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 2 písm. k): 
1. Domníváme se, že skutková podstata 
obsahuje nesprávný odkaz. Žádáme o úpravu 
odkazu na „§ 85 odst. 4“.  
 
2. S ohledem na změnu porušované 
povinnosti (vypuštění lhůty) je nutné ze 
skutkové podstaty vypustit slova „ve stanovené 
lhůtě“. 
 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 
 

K Z  
Akceptováno 
Vizte vypořádání výše  
 
 
 
 

MV  
K čl. I bodu 136 – § 107 odst. 2 písm. l): 
1. Domníváme se, že skutková podstata 
obsahuje nesprávný odkaz. Namísto 
§ 82 odst. 4 písm. d) by mělo být odkazováno 
na § 82 odst. 3 písm. d). Porušení povinnosti dle 
§ 82 odst. 3 písm. d) postihuje též přestupek 
podle navrhovaného § 107 odst. 2 písm. i). 
S ohledem na to, že porušení této povinnosti 
postihují dva totožné přestupky (ačkoliv jsou 
jinak formulované, jsou obsahově totožné), tak 
je nutné postižení porušení této povinnosti 
z jedné z těchto skutkových podstat vypustit. 
2. Pro podání žádosti podle § 82 odst. 2 
není stanovena žádná lhůta. Žádáme proto 

K Z  
 
Akceptováno 
Upraven, celý § 107.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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o úpravu § 82 odst. 2 (přidání lhůty) anebo o 
úpravu skutkové podstaty v tomto smyslu 
(nejspíše vypuštění tohoto odkazu). 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní 
 

§ 82 upraven, nyní v § 85, lhůta stanovena na 20 
pracovních dnů 

MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 2 písm. m) a 
n): 
Upozorňujeme na riziko vzniku duplicity 
právní úpravy ve vztahu ke kontrolnímu řádu, 
který upravuje přestupky za neposkytnutí 
součinnosti kontrolovanou osobou a povinnou 
osobou (srov. § 15 a 17 kontrolního řádu). 
Požadujeme se s touto otázkou vypořádat 
v důvodové zprávě. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

K Z Akceptováno 
 
Jedná se již v současnosti o platnou právní úpravu. 
Argumentaci připomínky ale je možné dopracovat do 
důvodové zprávy 

MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 2 písm. p): 
Domníváme se, že porušení předmětné 
povinnosti není vhodné postihovat 
prostřednictvím přestupku. Předmětná 
povinnost je příliš obecná a není zřejmé, jaká 
konkrétní jednání by ji mohla naplnit, a tudíž 
by mohla způsobovat značné aplikační 
problémy. Narušení důstojnosti, soukromí či 
integrity osoby by přitom mohlo být řešeno 
např. prostředky soukromého práva. 
Navrhujeme proto předmětné ustanovení 
vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

K Z Vysvětleno 
Jedná se o formulaci vydiskutovaného kompromisu. VOP 
v rámci připomínek navrhuje ještě doplnění, nikoliv změnu 
pojmu důstojnost, integritu osoby.  
V praxi poskytování sociálních služeb, a to zejména v praxi 
inspekční činnosti tento přestupek chybí. Bude pak na 
MPSV zajistit dostatečné důkazy pro řízení o přestupku. 
Jeho implementace do zákona je však nezbytná, a to pro 
situace, které jsou v sociálních službách. Tyto případy je 
nezbytné ze strany státu postihovat a zabránit jejich 
opakování v budoucnu. Jedná se např. o situace verbálního 
ponižování, urážky, napadení, třesení, neposkytnutí 
doprovodu na toaletu, poskytování nedůstojného oděvu, 
zásahů do soukromí apod. jejich výčet v zákonu s ohledem 
na velké množství případných situací ve velkém spektru 
sociálních služeb není možné. 

MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 2 písm. q) a K Z Akceptováno. 
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s): 
Upozorňujeme, že porušení povinnosti podle § 
85 odst. 7 je postihováno oběma přestupky, je 
proto nutné jeden z těchto přestupků vypustit 
[a to spíše § 107 odst. 2 písm. s), neboť lhůta 
není stanovena registrujícím orgánem]. Je 
možné, že přestupek podle § 107 odst. 2 písm. 
s) může obsahovat špatný odkaz a má správně 
odkazovat na § 85 odst. 6 (nutno posoudit dle 
záměru předkladatele). V takovém případě je 
žádoucí upravit § 107 odst. 2 písm. s) 
následovně: „nesdělí ve stanovené lhůtě údaje 
podle § 85 odst. 6“ 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

Vizte vypořádání výše 

MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 2 písm. u): 
Skutková podstata uvádí nesprávný subjekt – 
předmětná povinnost je uložena vzdělávacím 
zařízením, nikoliv poskytovatelům sociálních 
služeb. Skutkovou podstatu je proto nutno 
zakotvit v samostatném odstavci a upravit její 
subjekt, a to následovně „(X) Vzdělávací 
zařízení se dopustí přestupku tím, že nesplní 
ohlašovací povinnost podle § 117a odst. 2“ 
(slova „při akreditaci vzdělávacích programů“ 
jsou nadbytečná). Porušení této povinnosti 
postihuje též § 107 odst. 7 (který postihuje též 
porušení povinnosti dle § 117a odst. 1), a tudíž 
je nutné vypustit tuto skutkovou podstatu 
anebo vypustit porušení této povinnosti ze 
skutkové podstaty podle § 107 odst. 7. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

K Z Akceptováno, Vysvětleno 
 
Ustanovení § 107 odst. 2 písm. u) bude vypuštěno.  
Přestupky poskytovatelů sociálních služeb jsou v zásadě v § 
107 odst. 2, zároveň nelze vyhovět požadavku, aby byl 
přestupek subjektů poskytujících vzdělávání upraven 
samostatným odstavcem, neboť samostatným odstavcem 
upraven je, konkrétně odstavcem 7. Nelze souhlasit s 
navrženou formulací, že se přestupku dopustí vzdělávací 
zařízení, neboť pojem je definován až v ustanoveních 
následujících. Navržená úprava je v rozporu s legislativní 
technikou. 
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MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 6: 
Přestupkem se postihuje nezabezpečení 
výkonu činností sociální práce v rozsahu 
stanoveném v určených ustanoveních, která 
vyjma § 109 a § 93a odst. 2 upravují 
působnost při zajišťování sociálních služeb a 
činností sociální práce, a to konkrétně 
působnost pověřeného obecního úřadu, 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností a 
krajského úřadu (§ 109 pak popisuje činnost 
sociálního pracovníka, § 93a odst. 2 upravuje 
povinnost některých zaměstnanců a některých 
sociálních pracovníků vést záznamy o 
činnostech sociální práce ve 
Standardizovaném záznamu sociálního 
pracovníka). Postihování takového jednání 
(nezabezpečení výkonu činností sociální práce 
ve stanoveném rozsahu) prostřednictvím 
přestupku je nežádoucí. Nepostupují-li 
předmětné úřady v souladu s předmětnými 
ustanoveními, je namístě spíše výkon dozoru 
či kontroly. Požadujeme vypuštění této 
skutkové podstaty. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

K Z Akceptováno - vypuštěno 
 
 
 

MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 7: 
Nesplnění ohlašovací povinnosti podle § 117a 
odst. 2 je postihováno též přestupkem podle § 
107 odst. 2 písm. u) [dále viz výše připomínka 
k tomuto ustanovení]. Porušení této povinnosti 
je proto nutné z jedné z těchto skutkových 
podstat vypustit, domníváme se přitom, že 
není úmyslem předkladatele založit § 107 odst. 
2 písm. u) kvalifikovanou skutkovou podstatu. 

K Z Akceptováno 
 
Domněnka předkladatele je správná, ustanovení § 107 odst. 
2 písm. u) bylo vypuštěno. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 8: 
Nesouhlasíme s navrhovaným zpřísněním 
sankcí za některé přestupky, tj. zvýšení 
horních hranic pokut, které ani není nijak 
odůvodněno v důvodové zprávě, ačkoliv je to 
dle bodu 2. 5 Zásad nutné. Domníváme se, že 
není přiměřené. Nadto je v důvodové zprávě 
uvedeno, že „nově se stanoví rozpětí pokuty 
od minimální do maximální částky“, což 
neodpovídá předkládanému návrhu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

K Z Akceptováno částečně.  
 
Změny týkající se rozpětí pokut budou upraveny 
v důvodové zprávě. 

MV K čl. I bodům 137 až 140 – k § 108: 
Navrhované změny v příslušnosti k 
projednávání přestupků je nutno revidovat. 
Nastává totiž situace, kdy je k projednání 
téhož přestupku bez přidání odlišovacího 
znaku věcně příslušných více správních 
orgánů, což není přípustné. Jedná se zejména o 
§ 108 písm. b) a c) – obecní úřad obce s 
rozšířenou působností, pověřený obecní úřad a 
krajský úřad u přestupku podle § 106 odst. 1, 
kterého se dopustí zaměstnanec obecního 
úřadu a o § 108 písm. c) bod 2 a písm. d) bod 
3 – krajský úřad a ministerstvo u přestupku 
podle § 107 odst. 6. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 
 

K Z Akceptováno upraveno 

MV K čl. I bodům 146 až 153 – k § 111: K Z Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



355 
 

Navrhované změny v § 111 nereflektují návrh 
změny tohoto ustanovení obsažený ve vládním 
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony (sněmovní tisk č. 641). V 
tomto návrhu je obsažena novela zákona 
o sociálních službách, připravená ve 
spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, kterou se v § 111 doplňuje odstavec 9, 
který zní: „(9) Účast v kurzech s 
akreditovaným programem podle odstavce 2 
písm. b) se považuje za průběžné vzdělávání 
úředníků územních samosprávných celků 
podle zákona o úřednících územních 
samosprávných celků.“. Požadujeme tento 
návrh v nyní navrhované novele zákona o 
sociálních službách zohlednit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

 
Citované ustanovení bude doplněno. 

MV K čl. I bodu 166 – k § 117a odst. 1 a 4: 
Žádáme o vyjasnění, co jsou podstatné 
náležitosti udělené akreditace, neboť 
ustanovení § 117a pojednává pouze o 
podstatných náležitostech žádosti o akreditaci. 
Navrhujeme ustanovení zpřesnit, aby bylo 
zřejmé, o změně jakých náležitostí akreditace 
se rozhoduje. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

K Z Akceptováno 
 
Sice by mělo být logické zřejmé, že to, co je obsahem 
podstatných náležitostí žádosti o akreditaci, je obsahem 
podstatných náležitostí udělené akreditace, tj. definiční 
znaky vzdělávacího programu (název, obsah, rozsah, 
anotace, lektorský tým), přesto bude výslovně uvedeno, že 
se rozhoduje o změně seznamu fyzických osob, které se 
podílejí na poskytování tohoto vzdělávání. 

MV K čl. I bodu 170 – k § 117d odst. 2: 
Předně je nutno upozornit, že odkazovaný § 

K Z Akceptováno jinak 
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107 odst. 9 písm. a) se v zákoně nenachází (ani 
v aktuálně platném a účinném znění, ani v 
navrhovaném znění). Není tak zřejmé, co je 
úmyslem předkladatele (důvodová zpráva se k 
tomuto nevyjadřuje). Žádáme proto o 
vypuštění slov „nebo uloží pokutu podle § 107 
odst. 9 písm. a)“. Pro úplnost sdělujeme, že je-
li úmyslem předkladatele odkázat na 
ustanovení o sankcích za přestupky (které je 
však navrhováno v § 107 odst. 8), pak bychom 
takovou úpravu nepovažovali za přípustnou. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

Bylo upraveno na „nebo uloží pokutu podle § 107 odst. 7“. 
Nepřípustnost však není řádně odůvodněna, čímž je 
připomínka v rozporu s čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel 
vlády. Kromě toho imperfektní právní normy jsou nežádoucí 
a odebrání akreditace v případě porušení podmínek, za nichž 
byla akreditace udělena, které lze bez dalšího zhojit, je z 
hlediska principu proporcionality nepřiměřené. 

MV K čl. II – k přechodným ustanovením bodům 
12 a 13: 
Zásadně nesouhlasíme s dikcí navrženého 
přechodného ustanovení, neboť toto prakticky 
legalizuje po dobu dvou let ode dne účinnosti 
navrhovaného zákona stav, kdy může být 
stavba užívána v rozporu s jejím účelem 
vymezeným zejména v kolaudačním 
rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo 
v kolaudačním souhlasu [což je v rozporu 
s ustanovením § 126 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů], a to v případě, kdy jsou 
sociální služby poskytovány již na základě 
platné registrace poskytovatele podle stávající 
právní úpravy (bod 12), ale i v případě, kdy 
bude registrace registrujícím orgánem vydána 
v rozporu s § 79 navrhovaného znění zákona č. 
108/2006 Sb., a odvozeně i dotčenými 
právními předpisy, již podle nové úpravy. 

K Z Akceptováno  
 
Bude upraveno dle návrhu připomínkového místa , tedy: 
„12. Zajištění plnění materiálně-technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb 
podle § 44, 48, 51 a 57 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
nevyžaduje u právnických a fyzických osob, které ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona poskytují sociální služby 
podle § 48, 49 a 50 na základě rozhodnutí o registraci 
vydaného podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud je 
sociální služba poskytována ve stavbě v souladu s jejím 
účelem užívání vymezeném v souladu se stavebním 
zákonem). 

____________________ 
x) § 126 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.“ 
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Požadujeme bod 13 přechodných ustanovení 
včetně poznámky pod čarou upravit např. 
následovně: 
„13. Zajištění plnění materiálně-technických 
podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb podle § 44, 
48, 51 a 57 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 
účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevyžaduje 
u právnických a fyzických osob, které ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona poskytují 
sociální služby podle § 48, 49 a 50 na základě 
rozhodnutí o registraci vydaného podle zákona 
č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud je 
sociální služba poskytována ve stavbě 
v souladu s jejím účelem užívání vymezeném 
v souladu se stavebním zákonemx). 
____________________ 
x) § 126 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

Současně do důvodové zprávy k bodu 12 bude doplněn 
text: 
Přechodné ustanovení řeší zajištění plnění materiálně-
technických podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních 
služeb, kterým bylo pro účely poskytování sociálních 
služeb vydáno rozhodnutí o registraci podle stávající právní 
úpravy, nemusí pro účely řízení o vydání rozhodnutí o 
obnovení této registrace podle čl. II bodu 9 prokázat plnění 
materiálně-technických podmínek stanovených zákonem o 
sociálních službách, ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. V rámci řízení o obnovení 
registrace podle čl. II bodu 9 návrhu zákona se však vždy 
posuzuje, zda jsou sociální služby poskytovány ve stavbě 
nebo její části, v souladu s jejím kdykoliv aktuálním v 
minulosti povoleným, odpovídajícím účelem užívání. Tím 
nejsou dotčeny povinnosti stanovené fyzickým a 
právnickým osobám jinými právními předpisy. “. 
 
K bodu č. 13 
Do důvodové zprávy k tomuto bodu bude doplněn text, 
který bude deklarovat účel tohoto bodu, tedy, že u tzv. 
„novostaveb“ bude požární bezpečnost staveb řešena 
v rámci příslušného/aktuálního stavebního řízení. 

MV Nad rámec návrhu – k § 60a odst. 1 zákona o 
sociálních službách: 
Požadujeme vložit novelizační bod ve znění 
zajišťujícím poskytování služby i dalším 
ohroženým osobám žijícím ve společné 
domácnosti, ve které dochází k násilí, neboť je 
důležité poskytovat ochranu všem osobám 
zasaženým domácím násilím, nejen přímo 
ohroženým osobám, zejména půjde o děti žijící 
v domácnostech s výskytem domácího násilí, 

K Z Vysvětleno 
Nad rámec návrhu zákona. 
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které je pácháno mezi jejich rodiči. 
Odpovídající úprava byla obsahem 
předchozího návrhu novely zákona o 
sociálních službách a byla schválena vládou 
s odůvodněním: „Navrhuje se rozšíření okruhu 
osob, kterým je služba určena. Toto rozšíření 
reaguje na situace, kdy domácí násilí nepůsobí 
jen na přímou oběť agresora, ale i na další 
osoby v domácnosti, přímo či nepřímo. 
Dalšími osobami jsou především děti, které se 
často ocitají v roli svědků.“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

MV Obecně k závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA): 
1. Hodnocení dopadů regulace nebylo v 
tomto případě řádně provedeno. Některé 
finanční dopady na obce a kraje (např. nově 
pojaté vzdělávání dle zákona o sociálních 
službách u dotčených úředníků – sociálních 
pracovníků, nové kompetence krajského úřadu 
zprostředkovávat sociální služby v určitých 
případech) nejsou v hodnocení dopadů 
zahrnuty.  
2. Dále není zřejmé, zda v hodnocení 
dopadů řádně kvantifikované navýšení 
finančních prostředků pro krajské úřady 
(navýšení úvazků registrátorů kvůli 
přeregistraci značného množství poskytovatelů 
sociálních služeb, tj. 68 úvazků s ročními 
náklady cca 53 mil. Kč [str. 202 Hodnocení 
dopadů] a navýšení finančních prostředků pro 
obce pověřeným obecním úřadem a úřadem s 
rozšířenou působností (personální náklady ve 

K Z  
Vysvětleno 
Bodu 1) K vzdělávání sociálních pracovníků – počet hodin 
ročně se nemění, není tedy zřejmé, o jaký nárůst finančních 
prostředků se má jednat. Poskytnutí pomoci při hledání či 
návrhu možné sociální služby je rámec odborného 
sociálního poradenství sociálního pracovníka (§ 109), 
nejedná se tedy o dopad na nárůst finančních prostředků. 
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výši 174.031.106 Kč, resp. 167 863 776 Kč [str. 
203 Hodnocení dopadů]), bylo náležitě předem 
projednáno s Ministerstvem financí, aby tyto 
finanční prostředky nakonec nemusely být 
hrazeny krajskými samosprávami. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 

MV Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 1 – k § 1 odst. 1: 
Navrhovaným doplněním textu ustanovení § 1 
odst. 1 se konstruuje pojem „činnosti sociální 
práce veřejné správy“. Není přitom zřejmé, co 
tento pojem znamená (důvodová zpráva hovoří 
o „sociální práci sociálního pracovníka ve 
veřejné správě“) a ani dále v zákoně se s tímto 
pojmem nepracuje. Doporučujeme text zákona 
upravit. 
 

K D Akceptováno –  
Je doplněno v DZ   

 K čl. I bodům 5 a 6 – k § 3 písm. i) a j): 
V navrhovaném textu se nově zavádí (a i dále 
v návrhu zákona používají) pojmy „pracovní 
úvazek“ a „úvazek sociálních služeb“. Tyto 
pojmy přitom nejsou v právním řádu běžně 
užívány (např. zákoník práce s pojmem 
„pracovní úvazek“ vůbec nepracuje), 
v předmětném návrhu pojmy rovněž 
vysvětleny nejsou a jejich použití není zcela 
srozumitelné – viz např. definice garantované 
sítě sociálních služeb jakožto sítě, která 
„obsahuje souhrn potřebných pracovních 
úvazků a kapacit pro zajištění základních 
potřeb obyvatel“, v § 3 písm. i) nebo definice 
rozvojové sítě sociálních služeb jakožto sítě, 

K Z Akceptováno – v § 3 pod písmenem j) je nově uvedena 
definice přepočteného úvazku. 
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která „obsahuje souhrn potřebných kapacit a 
úvazků sociálních služeb“, v § 3 písm. j). 
 

MV K čl. I bodu 11 a čl. II bodům 2 a 3 – k § 11 
odst. 4 a přechodným ustanovením: 
Dle navrhovaného ustanovení může vláda 
nařízením zvýšit částky příspěvku na péči. V 
přechodných ustanoveních je pak upraven 
postup příslušného úřadu doporučujeme tento 
postup upravit přímo v „těle“ zákona, nikoliv v 
přechodných ustanoveních, neboť tato 
ustanovení se netýkají přímo vztahu dosavadní 
a nové právní úpravy, ale týkají se ujasnění 
postupu při vydání předmětného 
(předmětných) nařízení vlády v budoucnu. 
 

K Z Akceptováno jinak.  
Přechodná ustanovení se vážou na zvýšení částek příspěvku 
na péči ve III. a IV. stupni závislosti u osob užívajících 
pobytové sociální služby. Do zákona se doplní postup, 
který se bude vázat na §11 odst. 4 zákona. 

MV K čl. I bodu 13 – k § 15 odst. 3: 
Z uvedeného ustanovení není zřejmé, zda se 
má týkat pouze zvýšení příspěvku podle § 12 
odst. 1 písm. a) předmětného zákona anebo i 
zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 1 písm. b) 
předmětného zákona. Ustanovení sice 
odkazuje na § 12, avšak stanoví, že nárok na 
zvýšení příspěvku zaniká dosažením zletilosti. 
Doporučujeme proto upřesnit, kterého ze 
zvýšení příspěvku se ustanovení týká a 
dosažením zletilosti které osoby nárok na 
zvýšení příspěvku v daném (daných) případech 
dopadá. 
 
 
 

K Z Akceptováno.  
 
Bude zpřesněno, že jde o dosažení zletilosti v situaci § 12 
odst. 1 pím. a) a dosažení zletilosti dítěte v písm. b). 

MV K čl. I bodu 20 – k § 23 odst. 6: 
 Není zcela zřejmý smysl ustanovení. 
Je účelem úpravy vyloučit ostatní obecné 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy  
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způsoby zastupování v občanském zákoníku a 
pro účely tohoto zákona umožnit jen 
zastupování členem domácnosti, když je tato 
forma výslovně zdůrazněna? Úprava je dle 
našeho názoru nadbytečná a pro adresáty 
zbytečně matoucí, postačí obecná úprava 
v občanském zákoníku, na kterou lze odkázat. 
75 
 

MV K čl. I bodu 22 – k § 25 odst. 1: 
 Není zřejmé, jaké další zdroje 
informací využívá krajská pobočka Úřadu 
práce. 
 
 

K Z Vysvětleno 
Úprava je dostačující.  
Vyplývá z erudice sociálního pracovníka i charakteristiky 
případu (typickým dalším zdrojem jsou pečující osoby, tj. 
neformální či formální poskytovatelé). Předpokládá se 
metodické usměrňování.  

MV K čl. I bodu 30 – k § 30 odst. 10: 
Doporučujeme zachovat dosavadní lhůtu 15 
kalendářních let pro uložení požadovaných 
údajů a písemností, a to s ohledem na omezené 
kapacitní možnosti stávajících hardware 
jednotlivých úřadů a na nutnost pořizovat 
nové. 
 
 
 

K D Doporučující připomínka, bereme na vědomí  

MV K čl. I bodu 36 – k § 37 odst. 3: 
1. Nedoporučujeme příliš konkretizovat 
náplň sociálního poradenství, neboť může dojít 
k nežádoucímu zúžení obsahu, např. není 
zřejmé, proč se má zabývat řešením pouze 
genderově podmíněného násilí a ne třeba i 
domácího násilí, sexuálního násilí apod., 
nemluvě o tom, že poradenství samo o sobě tuto 
problematiku neřeší, proto by měla úprava znít 

K Z Vysvětleno 
 
Stanovují se tak okruhy osob, kterým je služba určena. Je 
to požadavek z praxe s pro vazbou na mezinárodní 
dokumenty a lidská práva. Reflektujeme istanbulskou 
úmluvu. 
Násilím jako takovým se sociální poradenství již zabývá. 
Jde nám spíše o specifikaci. 
Nové znění: 
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spíše tak, že je o práci s osobami, které jsou 
ohroženy nebo se staly obětí takového násilí. 
2. Úprava § 37 odst. 3 zcela postrádá 
odůvodnění v důvodové zprávě, doporučujeme 
doplnit. 
 

3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se 
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin 
osob v občanských poradnách, manželských a rodinných 
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů 
a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických 
zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s 
osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností, s osobami ohroženými návykovými látkami 
a nelátkovými závislostmi, práci s pečujícími osobami a 
řešení genderově podmíněného násilí obětmi genderově 
podmíněného násilí.  
 

MV K čl. I bodu 44 – k § 48 odst. 3: 
 Doporučujeme nedefinovat osobní 
vybavení a některé služby taxativně a znění 
upravit nejlépe s použitím slova „zejména“ 
popř. ponechat příklady služeb a vybavení 
pouze v důvodové zprávě, jelikož nedává např. 
smysl, aby obsahem některých služeb byla 
třeba pedikúra, ale ne manikúra, proč tam 
spadá holení, ale ne kadeřnické služby apod. 
 

K Z Vysvětleno 
 
Definování je nutné, protože musí být zřejmé, že jde jen o 
tyto základní věci, které domovy sociální péče poskytnou 
nezaopatřeným dětem v situaci, kdy se ocitnou bez tohoto 
základního osobního vybavení, a není žádná osoba 
příbuzná, která by jim je zprostředkovala. 

MV K čl. I bodu 46 – k § 52a a 52b: 
 Ustanovení § 52a zahrnuje obsah 
služeb sociální podpory a jejich cíle, které jsou 
dány poměrně široce, včetně mnoha subjektů, 
kterým se v různých životních situacích 
poskytují. Přitom celý nový navrhovaný díl 
obsahuje pouze úpravu služeb poskytovaných 
osobám v terminální stavu a osobám blízkým. 
Nadto se obsah a cíle služeb sociální podpory 
ve velké míře překrývají s úpravou služeb 
sociální prevence a v této oblasti proto 
považujeme nový díl za nadbytečný. 
Doporučujeme doplnit řádně odůvodnění 

K Z Vysvětleno 
 
Služby sociální podpory jsou spojením péče a podpory 
osob. Rozdělení má své opodstatnění. 
V rámci služeb sociální podpory je poskytována sociální 
služba osobám v terminálním stavu a osobám blízkým je 
natolik specifická a zahrnuje v sobě poskytování sociálních 
služeb péče, prevence i poradenství, že ji nelze zařadit do 
jiného druhy služby, proto i vznik služeb sociální podpory 
podle §52a, do budoucna je možný vznik i dalších nových 
služeb, které by zde mohly spadat. Základem pro 
nemožnost zařazení do již existujících skupin je, že tato 
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úpravy a vysvětlit, proč se pro účely zavedení 
konkrétní služby vytváří celý nový díl se 
zjevně širším záběrem. 
 

služba jako jediná v sobě obsahuje činnosti preventivní i 
péče. 
 

MV K čl. I bodu 50 – k § 57 odst. 2: 
1. Není zřejmé, jaký je rozdíl mezi 
poskytnutím stravy nebo pomoci při zajištění 
stravy [písm. a)] a zprostředkování potravinové 
pomoci [písm. e)], připomínka se týká obdobně 
úpravy novelizačního bodu 52 [§ 61 odst. 2 
písm. b) a d)]. 
2. Důvodová zpráva k ustanovení uvádí, 
že osobám se závislostmi jsou určeny výhradně 
nové základní činnosti v písmenech d) až h), 
znění návrhu zákona to však nereflektuje. 
Nadto písmeno h) není ani zaváděno. 
Doporučujeme vyjasnit. 
 
 

K Z Vysvětleno 
 
Je to požadavek z praxe. 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. 
Poskytnutí stravy znamená, že poskytovatel sociální služby 
poskytne stravu klientovi, má na to prostory, kuchyň, apod. 
Pomoc při zajištění stravy znamená například nákup 
potravin s klientem, případně má poskytovatel smlouvu 
s nějakým jiným subjektem, který může zajistit klientovi 
stravu. Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci.  
Namítané znění § 61 bylo upraveno ve smyslu ust. § 57. 

MV K čl. I bodu 53 – k § 63 odst. 2: 
 Je otázkou, zda stanovovat, že 
noclehárny mají zahrnovat i zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci, když se 
z povahy věci jedná pouze o institut zajišťující 
nocleh potřebným. Nakládání s potravinami 
může komplikovat provoz tohoto typu zařízení 
(hygiena, prostory ke stravování, uskladňování 
potravin) a odrazovat poskytovatele od 
provozování služby. 
 

K Z Vysvětleno 
 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. Tzn., že poskytovatel odkáže nebo 
zprostředkuje potraviny z potravinové banky atd. 
 

MV  K čl. I bodu 68 – k poznámce pod čarou 
č. 30: 
Důvodová zpráva doplnění poznámky pod 
čarou č. 30 o odkaz na zákon č. 170/2002 Sb., 
o válečných veteránech, ve znění pozdějších 

K Z Akceptováno  
 
Upraveno: bude doplněno o válečné veterány 
V § 75 odst. 2 písmeno c) účastníkům odboje a válečným 
veteránům30),““. 
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předpisů, odůvodňuje takto: „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.“ 
Účelem změny tedy zřejmě je vztáhnout režim 
platný pro účastníky odboje [viz § 75 odst. 2 
písm. c)] podle zákona č. 255/1946 Sb., o 
příslušnících československé armády v 
zahraničí a o některých jiných účastnících 
národního boje za osvobození, i na válečné 
veterány podle zákona č. 170/2002 Sb. 
Vzhledem k tomu, že válečné veterány nelze 
subsumovat pod účastníky odboje, nelze 
zamýšleného cíle dosáhnout pouhým 
doplněním nenormativní odkazu v poznámce 
pod čarou; válečné veterány je případně třeba 
doplnit přímo do textu § 75 odst. 2 písm. c). 
 

MV K čl. I bodu 69 – k § 78 odst. 2 písm. b): 
Není jasné, co se rozumí „místem hlášeného 
pobytu fyzické osoby“. Zřejmě jde o místo 
hlášeného pobytu v případě cizince. To by 
bylo ovšem vhodné specifikovat. Zároveň z 
textu návrhu zákona není patrné, o jakou 
osobu jde – patrně o osobu žadatele o 
registraci. Doporučujeme proto text upravit. 
 

K Z Akceptováno. 

MV K čl. I bodu 70 – k § 79: 
1. Nepovažujeme za vhodné, aby 
zmocnění k vydání prováděcího právního 
předpisu bylo součástí výčtu podmínek 
registrace – viz např. § 79 odst. 1 písm. h) a i), 
§ 79 odst. 5 písm. d) bod 3 a 4. V případě 
zmocnění v § 79 odst. 5 písm. d) bodu 

K Z  
Doporučující připomínka – bereme na vědomí 
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3. dokonce z textu není zřejmé, k čemu se 
vlastně zmocnění váže („vymezení nepříznivé 
sociální situace, jejichž výčet stanoví prováděcí 
právní předpis“). 
 
2. Nedoporučujeme nepříznivé sociální 
situace omezovat výčtem, jelikož může dojít 
k příliš úzkému vymezení s ohledem na 
poměrně rozsáhlou oblast sociální sféry, nadto 
má být výčet stanoven prováděcím právním 
předpisem, který však není součástí návrhu ani 
ve formě tezí. 
 
 
 
 
3. Text § 79 odst. 5 písm. g) nenavazuje 
na úvodní část ustanovení. 
 
 
 
4. V textu § 79 odst. 5 písm. i) není 
zřejmé, co je „adresa všech sociálních služeb“, 
sociální služba jako taková žádnou adresu 
nemá. 
 
5. Doporučujeme v odstavci 7 slova 
„žádosti o registraci se podávají“ nahradit slovy 
„žádost o registraci se podává“. 
 

 
 
 
 
Vysvětleno 
Definice NSS slouží především k bližší specifikaci okruhu 
osob, kterým je služba poskytována. S novou úpravou se 
bude rovněž více pracovat s popisem realizace, kde bude 
mít poskytovatel možnost blíže definovat, komu je služba 
určena. 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.   
 
Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy  
 
 
Vysvětleno 
Pokud jde o adresu sociálních služeb, jedná se o adresu 
místa zařízení anebo o místa poskytování sociálních služeb.  
 
 
Akceptováno 
Bude upraveno v textu.   

MV K čl. I bodu 85 – k § 85 odst. 7 písm. a) a b): 
Identifikátor datové schránky je údaj, který je 
veden jak v základním registru obyvatel, tak 
základním registru právnických osob, 
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 

K Z Akceptováno 
 
Připomínka bude zapracována. 
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moci. Tento údaj by tedy měl být využíván z 
příslušného základního registru a není nutné 
ho vést v registru poskytovatelů sociálních 
služeb. Doporučujeme proto slova 
„identifikátor datové schránky“ vypustit. 
 

MV K čl. I bodu 87 – k § 86 odst. 2: 
Pakliže je registr poskytovatelů sociálních 
služeb veden v informačním systému veřejné 
správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (§ 87 odst. 1) není nutné 
uvádět, že ministerstvo údaje zveřejňuje v 
registru „způsobem umožňujícím dálkový 
přístup“, neboť informační systémy veřejné 
správy jsou z povahy věci vedeny a 
zveřejňovány způsobem umožňujícím 
dálkovým přístup. Doporučujeme proto celou 
formulaci „; tyto údaje zveřejňuje ministerstvo 
v registru způsobem umožňujícím dálkový 
přístup“ pro nadbytečnost vypustit. Současně 
v souladu s ustálenou legislativní praxí 
doporučujeme § 87 odst. 1 formulovat tak, že 
registr poskytovatelů sociálních služeb je 
informačním systémem veřejné správy. 
 

K Z Akceptováno 
 
Připomínka bude zapracována. 

MV K čl. I bodu 90 – k § 89 odst. 2 až 4 a 6: 
 
1. Doporučujeme mezi slovy zdraví a 
života uvádět spojku „nebo“, jelikož není 
zřejmě úmyslem předkladatele, aby musely být 
ohroženy oba zájmy zároveň. 
 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
 
Ad 1 – současná právní úprava, nic se nemění. 
 
 
 
Ad 2 – formulace je v souladu s úmyslem předkladatele.  
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2. Doporučujeme neuvádět v odstavci 3, 
že se jedná pouze o agresi, neboť reakce, které 
bude třeba řešit omezením pohybu osob, mohou 
být i neagresivní povahy (panika, 
sebepoškozování). 

 
 
3. Doporučujeme neomezovat možnosti 
zásahu v odstavci 4 pouze na úchopy nebo 
umístění osoby do místnosti umožňující 
bezpečný pobyt, tento postup se jeví 
vhodnějším upravit pomocí demonstrativního 
výčtu za užití slova „zejména“. Není rovněž 
řádně zdůvodněno, proč se upouští od možnosti 
užití léčivých přípravků se schválením lékaře, 
když v mnoha případech může být takový zásah 
nejen nejmírnějším řešením, ale třeba 
i nezbytným. Doporučujeme uvedené vysvětlit 
a ustanovení případně upravit. 
 
4. V odstavci 6 písm. a) doporučujeme 
uvést, že se jedná o údaje osoby, proti které bylo 
opatření použito. 
 

 
 
 
 
 
 
Ad 3 – je nezbytné omezit právě na tyto 2. Jakékoliv další 
jsou nepřípustné, proto nelze užít slovo „zejména“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 4 – současná právní úprava, nic se nemění. 
 
 

MV K čl. I bodu 114 – k § 96c odst. 1: 
1. Není nutné označovat informační 
systém evidence obyvatel a informační systém 
cizinců za „agendový“. Přívlastek „agendový“ 
charakterizuje vlastnost daných informačních 
systémů, není součástí jejich názvů. Pojem 
„agendový informační systém“ užívá zákon 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů, pro odlišení 
ostatních informačních systémů veřejné správy 
od základních registrů jako specifického typu 

K Z Akceptováno 
 
Připomínka bude zapracována. 
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informačního systému veřejné správy a 
současně pro vymezení množiny informačních 
systémů veřejné správy zabezpečujících 
využívání základních registrů. Mimo zákon č. 
111/2009 Sb. nemá jeho užití valný význam, 
neboť v zásadě každý informační systém 
veřejné správy je z povahy agendovým 
informačním systémem. Tuto změnu 
doporučujeme zohlednit rovněž v platném 
znění § 30 odst. 3. 
2. V souvislosti s již schváleným a dosud 
nevyhlášeným zákonem o právu na digitální 
služby a o změně některých zákonů 
upozorňujeme, že tento zákon mění 
(prostřednictvím novely zákona č. 111/2009 
Sb.) dosavadní koncepci využívání údajů z 
informačních systémů veřejné správy tak, že 
oprávnění jednotlivých orgánů veřejné moci k 
čerpání údajů ze základních registrů a 
agendových informačních systémů se bude 
nově odvíjet od registrace agendy v registru 
práv a povinností a registrace působnosti 
konkrétního orgánu veřejné moci v agendě, a to 
s účinností od 25. kalendářního měsíce od 
vydání tohoto zákona. Ustanovení o využívání 
údajů ze základních registrů a agendových 
informačních systémů by měla být 
v jednotlivých agendových zákonech zrušena, 
což pro již účinná ustanovení řeší návrh zákona 
o změně zákonů související s další elektronizací 
postupů orgánů veřejné moci. Navrhovaný § 
96c odst. 1 by proto měl mít omezenou účinnost 
pouze do doby, než nabydou účinnosti příslušná 
ustanovení zákona o základních registrech, 
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která mění koncepci využívání údajů z 
informačních systémů veřejné správy. 

MV  K čl. I bodu 121 – k § 99a odst. 2: 
Doporučuje nahradit slova „o uvalení nucené 
správě“ slovy „o uvalení nucené správy.“ 
Zároveň doporučujeme sjednotit úpravu § 99a 
po formální stránce, jelikož se místy hovoří o 
zavedení nucené správy a jinde o uvalení 
nucené správy. 

K Z Akceptováno jinak 
 
Celé pojetí nucené správy se vypouští.  
 

MV K čl. I bodu 143 – k § 110 odst. 4 písm. b): 
 Navrhuje se zrušit z výčtu vzdělání 
zakládající odbornou způsobilost k výkonu 
povolání sociálního pracovníka právo 
s odůvodněním, že v rámci studia práva nejsou 
absolventi vzdělávání v metodách sociální 
práce nebo práce s lidmi s potřebou 
specifického přístupu. Nicméně není pak 
zřejmé, jakým způsobem bude poskytováno 
sociálně-právní poradenství (§ 109) nebo 
pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů (§ 39, 44) prostřednictvím sociálního 
pracovníka, když nebude k dispozici žádný 
s právním vzděláním, přičemž řada 
nepříznivých sociálních situací bude v prvé 
řadě vyžadovat právní poradenství. 
 

K Z Vysvětleno 
 
Jedním ze základních tematických okruhů vysokoškolského 
vzdělávání sociálního pracovníka podle části 24. nařízení 
vlády 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství, ve znění pozdějších předpisů, je o Právní teorie a 
praxe, tj. sociální pracovník je kompetenčně vybaven k 
výkonu sociálně-právního poradenství podle § 109. Není tím 
dotčena spolupráce s právníkem, jehož potřeba zvládne 
sociální pracovník identifikovat. Právník není sociální 
pracovník, náplň studia je diametrálně odlišná. 

MV K čl. I bodu 156 – k § 115a odst. 4: 
1. Doporučujeme přeformulovat 
ustanovení v souladu s § 6 zákona č. 234/2014 
Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), 
případně navrhované ustanovení upřesnit dle 
požadovaných předpokladů k výkonu činnosti 
inspektora sociálních služeb. Navrhované 
ustanovení lze totiž v jeho současném znění 

K Z  
Akceptováno  
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interpretovat tak, že k výkonu činnosti 
inspektora sociálních služeb jsou oprávněni 
pouze „řadoví“ státní zaměstnanci, kteří jsou 
zařazováni na služební místa k výkonu některé 
z činností uvedených v § 5 zákona o státní 
službě, a nikoli představení (§ 9 zákona o státní 
službě), kteří jsou na služební místa 
představených  
k výkonu některé z činností podle § 5 zákona o 
státní službě jmenováni.  
2. Nejasným se dále jeví slovní spojení 
„zařazení na služební místo k výkonu některé 
z činností“, když není zřejmé jaké činnosti má 
navrhované ustanovení konkrétně na mysli, 
a zda se tedy jedná o výkon některé činnosti dle 
§ 5 zákona o státní službě, či výkon odborných 
činností dle § 115a odst. 1 návrhu zákona. Má-
li se jednat konkrétně o výkon služby dle § 5 
odst. 1 písm. n) zákona o státní službě, je dle 
našeho názoru pouhý odkaz na předmětné 
ustanovení v poznámce pod čarou 
nedostačující, neboť poznámky pod čarou 
nemají normativní charakter.  
3. Dále nelze dovodit, zda formulace 
navrženého ustanovení (in fine) vyžaduje jako 
podmínku výkonu činností inspektora 
sociálních služeb úspěšné vykonání úřednické 
zkoušky dle § 39 odst. 2 zákona o státní službě, 
či se jedná o jakési obecné konstatování 
povinnosti státních zaměstnanců složit 
úřednickou zkoušku dle § 35 a násl. zákona o 
státní službě. K tomu lze uvést, že inspektoři 
zřejmě mohou být jak zaměstnanci státu, tak 
zaměstnanci územně samosprávného celku 
(tam jde o výkon přenesené působnosti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno bylo doplněno 
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V případě, že se jedná o zaměstnance státu (buď 
ministerstva, nebo úřadu práce), vykonávají-li 
státní správu, resp. činnosti podle § 5 zákona o 
státní službě [dle návrhu činnosti podle § 5 
písm. n) zákona o státní službě] ve správním 
úřadu (§ 3 zákona o státní službě), kterým 
ministerstvo a úřad práce bezesporu jsou, jedná 
se o státní zaměstnance ve služebním poměru a 
vztahuje se na ně zákon státní službě, tj. včetně 
povinnosti složit úřednickou zkoušku. 
Považujeme tak za nadbytečné tuto skutečnost 
uvádět v § 115a odst. 4, a doporučujeme proto 
odstavec 4 vypustit. 
4. Také upozorňujeme, že § 115a odst. 1 
hovoří o „příslušnosti ke správnímu orgánu“, 
§ 115a odst. 4 pak již pouze o „příslušnosti 
k ministerstvu“. 
5. Rovněž upozorňujeme na nesoulad 
znění návrhu s důvodovou zprávou, kde se 
uvádí, že 3 letá praxe vykonávaná v odborných 
činnostech je požadována (poněkud logičtěji) 
po supervizorovi v sociálních službách, 
nicméně v návrhu zákona je tato praxe pouze 
součástí odborné způsobilosti inspektorova 
sociálních služeb. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Supervizor – vypuštěn 
U inspektora nelze připomínku akceptovat 

MV K čl. I bodu 166 – k § 117a odst. 3: 
Slova „tyto podstatné náležitosti“ 
doporučujeme vypustit pro nadbytečnost. 
 
 
 

K Z Vysvětleno 
 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy  
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MV K závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace 
podle obecných zásad (RIA) kapitole 3.2.3 – 
Sociální práce a další vzdělávání: 
Varianta 1 pracuje s navýšením nákladů na 
rozšíření sociální práce u obcí s pověřeným 
obecným úřadem a úřadem obce s rozšířenou 
působností. V tabule však jejich celkový 
matematický součet u celkové sumy 
neodpovídá. Výsledná hodnota má být 
348.419.882 Kč. 
 

K Z Vzhledem k tomu, že RIA byla kompletně přepracovaná, 
tato konkrétní připomínka k původnímu znění již není 
relevantní  
 

MV Připomínky legislativně technické a 
formálního charakteru:  
Obecně: 
 Návrh trpí řadou legislativně 
technických nedostatků, doporučujeme proto 
provést důkladnou revizi novelizačních bodů 
z hlediska Legislativních pravidel vlády. 
Zejména i v zájmu přehlednosti úpravy 
(vzhledem k rozsáhlosti předkládané novely) 
doporučujeme nespojovat zbytečně 
novelizační body týkající se více odstavců či 
bodů jednoho ustanovení, vícečetné 
komplikovanější úpravy jednoho ustanovení 
raději rovnou provést ve formě nového znění 
celého ustanovení namísto jednotlivých úprav 
vkládání/doplňování slov, kde se pak často 
vyskytují chyby v absenci či nadbytečnosti 
mezer, čárek, teček. Veškeré změny je pak 
nutné důsledně vyznačovat v platném znění 
zákona. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy  

MV K čl. I bodům 1 a 2 – k § 1 odst. 1 a 2: 
 Doporučujeme provést revizi 
novelizačních bodů z hlediska mezer u 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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vkládaných slov, místy je nadbytečně uvedena, 
jinde zase chybí. 
 
K čl. I bodu 3 – k § 2 odst. 2: 
 Novelizační bod má být správně 
uveden následovně: „V § 2 odst. 2 větě 
první…“ 
 

MV K čl. I bodu 4 – k § 3 písm. h): 
1. S ohledem na četné změny 
doporučujeme pro přehlednost novelizační bod 
uvést v podobě „V § 3 písm. h) zní:…“. 
2. Upozorňujeme, že slova „na území 
obce nebo kraje“ mají v návrhu na počátku 
horní uvozovky a u vkládaných slov „, včetně 
potřeb osob,…“ je v návrhu na počátku 
nadbytečná mezera. 
3. Akční plán doporučujeme definovat 
pro přehlednost jako pojem zvlášť a nikoli 
v rámci textu k střednědobému plánu rozvoje. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodům 11 a 12 – k § 11 odst. 1 a § 14 
odst. 6: 
 Doporučujeme odstranit nadbytečné 
tečky za číselným označením bodů 
v jednotlivých písmenech a rovněž 
upozorňujeme, že na více místech chybí slovo 
„písm.“ před označením ustanovení. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 11 – k § 11 odst. 4: 
 Doporučujeme úpravu odstavce 4 
vyčlenit do samostatného novelizačního bodu. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 14 – k § 16 odst. 1: 
 Správně má být uvedeno, že slova 

K Z Vysvětleno 
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„dětský domov“ se zrušují. 
 

legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV  
K čl. I bodu 15 – k § 20 odst. 3: 
 Doporučujeme úpravu odst. 3 vyčlenit 
do samostatného novelizačního bodu. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 16 – k § 21 odst. 2 písm. f): 
 Doplnění písmena f) doporučujeme 
provést samostatným novelizačním bodem. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 17 – k § 21a odst. 1 a 2: 
1. Správně má být uvedeno, že se slova 
„až 50“ nahrazují… nikoli text, a že slova „a 
dětský domov“ se zrušují. 
2. Doplnění nových odstavců 3 a 4 
doporučujeme vyčlenit do samostatného 
novelizačního bodu. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 18 – k § 22 odst. 3: 
Správně má být uvedeno, že se vkládají věty, 
nikoli text. Doplnění nového odstavce 5 
doporučujeme provést samostatným 
novelizačním bodem. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 24 – k § 25 odst. 3: 
 Správně má být uvedeno, že se slova … 
nahrazují slovem „neurovývojových“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 28 – k § 27: 
 Novelizační bod má v slouladu s čl. 58 
odst. 8 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
znít „Na konci § 27 se doplňuje věta…“ 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 29 odst. 1 písm. b): K Z Vysvětleno 
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 Správně má být uvedeno „se slova 
„dětským domovem anebo“ zrušují“. 
 

legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 30 – k § 30 odst. 3 a 10: 
 Doporučujeme rozdělit úpravu do více 
novelizačních bodů, konkrétně provést 
samostatně úpravu odstavce 3 písm. a) a 
odstavce 10. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 35 – k § 36: 
 Jedná se o náhradu slov, nikoli textu. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 36 – k § 37 odst. 4: 
 Úpravu nového písmena d) v odstavci 
4 doporučujeme vyčlenit do samostatného 
novelizačního bodu ve znění „V § 37 se na 
konci…“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 39 – k § 39 odst. 2: 
Na konci písm. e) je chybně vyznačena tečka i 
čárka. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 39 – k § 44 odst. 1: 
Správně má být bod uveden tak, že se slova 
„terénní, ambulantní nebo“ zrušují, za slovo 
„poskytované“ se vkládají slova „na dobu 
nejdéle 90 dnů v kalendářním roce“ a na konci 
odstavce se doplňuje věta „Služba se poskytuje 
pečujícím osobám v rozsahu základních 
činností uvedených v odstavci 2 písm. i).“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 40 – k § 44 odst. 2: 
Doporučujeme novelizační bod rozdělit do 
více bodů a uvést do souladu s Legislativními 
pravidly vlády [(čl. 56 odst. 4 písm. g)]. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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MV K čl. I bodu 52 – k § 61 odst. 2: 

Navrhujeme uvést bod do souladu s čl. 58 
odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády a 
uvést jej ve znění „V § 61 se na konci odstavce 
2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno d), které zní:…“.  
Obdobnou připomínku vztahujeme k bodu 53 
– k § 63 odst. 2 a k bodu 55 – k § 69 odst. 2. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 56 – k § 72: 
1. Je třeba uvést, že „§ 72 včetně nadpisu 
zní“, a do nadpisu doporučujeme doplnit na 
konec slovo „nákladů“ 
2. Upozorňujeme, že v odstavci 1 písm. 
m) je na konci uvedena tečka i čárka. 
3. Doporučujeme jednotlivé služby 
seřadit podle pořadí jejich ustanovení v zákoně. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 60 – k § 74 odst. 2: 
 Správně má být uvedeno „V § 74 
odstavci 2 se slova…“ 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 61 – k § 74 odst. 4: 
 Správně má být uvedeno „V § 74 
odstavec 4 zní…“ [čl. 57 odst. 2 písm. c) 
Legislativních pravidel vlády]. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 68 – k poznámkám pod čarou č. 30 
a 70: 
1. Máme za to, že další v pořadí volné 
číslo poznámky je 69, ne 70. 
2. U odkazů na zákony chybí uvedení 
novel, resp. uvedení ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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MV K čl. I bodu 72 – k § 81 odst. 2: 
Novelizační bod doporučujeme rozdělit do 
více bodů, revidovat a uvést do souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 75 – k § 82 odst. 5: 
 Doporučujeme vypustit 
z novelizačního bodu slovo „dosavadní“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 77 – k § 84 odst. 5: 
 Jsou nahrazována slova, nikoli text. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 78 – k § 85 odst. 1: 
 Správně má být uvedeno „V § 85 odst, 
1 větě první se…“ 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 79 – k § 85 odst. 2: 
 Doporučujeme bod uvést ve znění, že 
se slova „listinné“ a věta druhá zrušují. 
 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodům 80 až 84 – k § 85: 
 Doporučujeme uvést novelizační body 
do správného pořadí. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 82 – k § 85 odst. 4: 
 Novelizační bod doporučujeme upravit 
následovně: „V § 85 odst. 4 ve větě první se za 
slova „údaje o kapacitě“ vkládají slova „, 
včetně kapacity krizových lůžek“ a ve větě třetí 
se slova „Krajský úřad“ nahrazují slovy 
„Registrující orgán“.“ 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 83 – k § 85 odst. 3: 
 Doplňují se slova, nikoli text. 

K Z Vysvětleno 
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 legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 84 – k § 85 odst. 7: 
1. V písmenech a) a b) doporučujeme 
v závorce uvést slova „adresa“ namísto 
„adresu“. 
2. V písmenu d) za slovo „jméno,“ 
navrhujeme vložit slova „popřípadě jména“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 86 – k § 86 odst. 1: 
Chybí promítnutí do platného znění zákona s 
vyznačením navrhovaných změn. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 88 – k § 87 odst. 2: 
Jsou doplňována slova za slova, nikoli text. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 89 – k § 88 písm. a): 
 V § 85 odst. 1 se zavádí legislativní 
zkratka „registr“, proto doporučujeme provézt 
revizi textu návrhu zákona z hlediska jejího 
důsledného dodržování. Zkratka není použita 
dále např. v § 91 odst. 3 písm. a), § 93 písm. 
f), § 99a odst. 5.  

K Z Akceptováno 
Znění povinnosti je navrženo takto:  

 Poskytovatel sociálních služeb je povinen 

a) poskytovat sociální služby způsobem odpovídajícím 
okruhu osob a nepříznivé sociální situaci vymezenými 
v registru a ve lhůtě stanovené standardy kvality 
poskytování sociálních služeb tento způsob poskytování 
sociální služby vyhodnocovat. 

 
MV K čl. I bodu 91 – k § 91 odst. 1: 

 V novelizačním bodu chybí označení, 
že se upravuje odstavec 1 a vkládá se text za 
slova. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 99 – k § 92: 
 Navrhujeme upravit znění 
novelizačního bodu dle čl. 58 odst. 4 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády, tj. „V § 92 se 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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tečka na konci písmene d) nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno e), které zní:..“. 
 

MV K čl. I bodu 102 – k § 93 písm. c): 
 Doporučujeme doplnit slovo „se“ za 
slova „sociálních služeb“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 103 – k § 93 písm. e): 
 Na konci ustanovení písmene e) má 
být čárka místo tečky.  
 

K Z Akceptováno 

MV K čl. I bodu 107 – k § 93b: 
 Ustanovení dle našeho názoru 
systematicky nepatří do dílu věnovaného 
působnosti při zajišťování sociálních služeb a 
činností sociální práce. Za vhodnější 
považujeme jej umístit do části deváté, kde je 
již upraveno další vzdělávání sociálních 
pracovníků. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 108 – k § 94 písm. d): 
 Doporučujeme upravit znění 
novelizačního bodu následovně: „V § 94 se na 
konci textu písmene d) doplňují slova…“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 109 – k § 94 písm. e): 
 Doporučujeme novelizační bod rozdělit 
do více bodů. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 110 – k § 95 písm. a): 
 Správně má být uvedeno v úvodu 
novelizačního bodu „na konci písmene a)“. 
Zároveň doporučujeme úpravu rozdělit do dvou 
novelizačních bodů pro změnu písmene a) a g). 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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MV K čl. I bodu 113 – k § 96: 
1. Upozorňujeme, že bod pojednává o 
doplnění písmen c) až h), avšak novela 
obsahuje  
i písmeno i), které však není vyznačeno 
v platném znění. Požadujeme proto vyjasnit 
záměr předkladatele. 
2. V písmenu f) je na konci tečka, ale 
správně má být čárka. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 121 – k § 99a odst. 2 písm. e): 
 Doporučujeme za slovo „jména,“ 
doplnit slova „popřípadě jmen“. 
 

K Z Akceptováno jinak 
Ustanovení se vypouští 
 

MV K čl. I bodu 121 – k § 99b odst. 1 písm. b): 
 Doporučujeme namísto slov „z 
Rejstříku evidence“ uvést „z evidence 
Rejstříku“. 
 

K Z Akceptováno jinak 
Ustanovení se vypouští 
 

MV K čl. I bodu 121 – k § 99b odst. 4: 
 Doporučujeme vypustit slovo „své“ 
před slovem funkce. 
 

K Z Akceptováno jinak 
Ustanovení se vypouští 
 

MV K čl. I bodu 125 – k nadpisu části šesté: 
 Doporučujeme novelizační bod uvést 
ve formě: „Nadpis části šesté zní…“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 126 – k poznámkám pod čarou č. 
74 a 76: 
 Doporučujeme provést revizi 
novelizačního bodu, jelikož čísla poznámek 
pod čarou nesedí (v textu návrhu zákona jsou 
uvedeny č. 72 až 74). 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 2: K Z Akceptováno 
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Doporučujeme v návětí vypustit slovo „se“ před 
slovem „jako“, jelikož jednotlivé body pak na 
návětí nenavazují. 
 

legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 2 písm. h): 
Doporučujeme odstranit částku za slovy „§ 
21a odst. 2“. 
 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 2 písm. v): 
S ohledem na porušovanou povinnost 
doporučujeme nahradit slova „neodstraní 
nedostatky zjištěné“ slovy „nesplní nápravná 
opatření“. 
 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 136 – k § 107 odst. 4: 
Doporučujeme slovo „a“ nahradit slovem 
„nebo“. 
 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 137 – k § 108 písm. a): 
Doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem 
„slova“ a na konci uvést „zrušují“ namísto 
„zrušuje“ 
 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 140 – k § 108 písm. d): 
 Jedná se o náhradu slov, nikoli textu. 
Doporučujeme rovněž novelizační bod 
rozdělit. 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 142 – k § 110 odst. 2: 
 Bod doporučujeme uvést takto: „V § 
11 odstavec 2 zní:“. 
 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 144 – k § 110 odst. 4 písm. a) a 
b): 
 Doporučujeme novelizační bod 
rozdělit a zároveň jej předřadit navrhovanému 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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novelizačnímu bodu 143, který se týká § 110 
odst. 4 písm. b). Rovněž je třeba doplnit do 
poznámek pod čarou do citovaných předpisů, 
že se jedná o znění pozdějších předpisů. 
 

MV K čl. I bodu 153 – k § 111 odst. 11: 
 Upozorňujeme na nesprávné označení 
odstavce č. 10. v textu návrhu (v platném 
znění je vyznačen v souladu s návětím 
novelizačního bodu). Zároveň doporučujeme 
doklady v textu ustanovení seřadit podle 
posloupnosti forem dalšího vzdělávání 
v odstavci 2. 
 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 158 – k § 116 písm. c) a d): 
 Doporučujeme novelizační bod 
rozdělit. 
 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 167 – k § 117b odst. 1 a 4: 
 Doporučujeme novelizační bod 
rozdělit a přepsat. 
 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 169 – k § 117c odst. 1: 
1. Doporučujeme nahradit slovo 
„odstavec“ slovem „odstavci“ a slova „1 a 3“ 
doporučujeme nahradit slovy „1 nebo 3“. 
 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. I bodu 170 – k § 117d odst. 2 a 4: 
 Doporučujeme novelizační bod 
rozdělit a přepsat. 
 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. IV – ke změně zákona o pomoci 
v hmotné nouzi: 
1. Doporučujeme doplnit do výčtu 
změnových zákonů zákon č. 308/2018. 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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2. Novelizační bod 2 doporučujeme uvést 
ve znění: „V § 64 odst. 2 se na konci textu 
písmene d) doplňují slova „, a to podle odstavce 
3“. 
3. V novelizačním bodu 3 navrhujeme 
vypustit slovo „nově“. 
 

MV K čl. V bodům 1 a 2 – k položce 22 přílohy 
k zákonu o správních poplatcích: 
1. Navrhovaná změna položky 22 
nereflektuje několik posledních novel tohoto 
ustanovení, ani návrh změny tohoto ustanovení 
obsažený v návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony – sněmovní tisk č. 641. 
Doporučujeme v tomto směru návrh zákona 
upravit. 
2. S ohledem na změnu jednoho 
ustanovení doporučujeme novelizační bod 
uvést tak, že „Položka 22 přílohy k zákonu…“ 
 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K čl. VI – k účinnosti právního předpisu: 
 Doporučujeme tuto část označit jako 
část pátou. 
 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

MV K důvodové zprávě – ke zvláštní části: 
1. V odůvodnění novelizačního bodu 70 
se dvakrát vyskytuje stejný odstavec, týkající se 
minimálních náležitostí na formu a obsah 
popisu realizace (odstavec 10 a 12). V odstavci 
16 doporučujeme uvést místo „zátěži“ slovo 
„zátěže“ a v odstavci 17 odstranit nadbytečnou 
pomlčku v úvodu předposlední věty. 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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2. V odůvodnění novelizačních bodů 105 
až 107 doporučujeme aktualizovat odůvodnění, 
které odkazuje na budoucnost v podobě 
platnosti nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), 
které však již je plně platné a účinné. 
3. V odůvodnění novelizačních bodů 130 
a 134 se pouze uvádí, že jde o legislativně-
technickou úpravu, o kterou se však dle našeho 
názoru nejedná, když se z úpravy možnosti 
stává povinnost. Doporučujeme odůvodnění 
doplnit 
 

MF 1. MF zásadně nesouhlasí s částí 
předkládaného návrhu týkající se financování 
sociálních služeb a činností sociální práce, a to 
především pro ztrátu kontroly nad těmito výdaji 
ze strany státu a pro administrativní náročnost. 
Požadujeme stanovení poměrové relace 
jednotlivých finančních zdrojů, zejména zdrojů 
ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a z 
rozpočtu obcí. Současně by měla být upravena 
pravidla plateb uživatelů sociálních služeb 
včetně jejich valorizačních mechanismů. 
Zásadní připomínka 

K Z ROZPOR – i po několika vysvětleních a akceptacích MF 
obnovilo dne 22.10.2020 rozpor 
Vysvětleno 
Na poradě 5.5.2020 
 
Výše výdajů SR je podmíněna velikostí garantované sítě, 
která vznikne „překlopením“ stávajících krajských sítí bez 
řádného zjištění potřeb obyvatel/klientů. Od svého vzniku se 
bude garantovaná síť každoročně rozšiřovat s jediným 
omezením, kterým je automatické zvyšování alokace SR dle 
§ 105a odst. 4. Koeficient režijních nákladů je pevně 
stanoven dle služeb pro klienty s poruchou autistického 
spektra, které mají zřejmě jeden z nejvyšších podílů 
režijních nákladů a koeficient tak neodpovídá reálnému 
podílu režijních nákladů u ostatních služeb. Zvýšená 
administrativa bude především v oblasti sestavování 
garantované sítě a řízení o vstupu poskytovatelů do této sítě. 
Valorizační mechanismus byl zaveden úhrady od uživatelů 
se budou valorizovat analogicky valorizaci procentní 
výměry důchodů, tj. o částku ve výši součtu růstu 
spotřebitelských cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy 
s platností vždy od 1. ledna (stanoveno v prováděcím 
právním předpise) 
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MF 2. Jako alternativu k výhradnímu dopadu 

předkládané novely na státní rozpočet 
navrhujeme úpravu, která by krajům a případně 
obcím stanovila povinnou výši 
spolufinancování z krajských, respektive 
obecních rozpočtů, a to ve větším měřítku, než 
je tomu dosud. Toto je v souladu s principem 
subsidiarity, podle kterého záležitosti 
lokálního/regionálního charakteru (to sociální 
služby ve své podstatě splňují) by měly být 
primárně zajišťovány územní samosprávou, 
což se ale nyní neděje. Na podporu tohoto 
přístupu může být uveden fakt, že zatímco stát 
hospodaří deficitně, tak územně samosprávně 
celky hospodaří s přebytky, což znamená, že 
mají kapacitu na přijetí dalších finančních 
závazků za služby poskytované na jejich území. 
Zásadní připomínka 
 

K Z  
ROZPOR – i po několika vysvětleních a akceptacích MF 
obnovilo dne 22.10.2020 rozpor 
 
Vysvětleno, akceptováno 
Na poradě 5.5.2020 
V souvislosti s úpravami návrhu lze očekávat, že výsledný 
podíl samosprávy na financování sociálních služeb bude o 
něco málo nižší, než v současnosti (všechny bezúhradové 
služby budou hrazeny státem, na druhou stranu, stát nad 
těmito službami a jejich růstem, tím pádem, přebírá 
kontrolu), uvedené však nenastane ve všech krajích. Ve 
chvíli, kdy jsou kraje zavázány dokrývat veškeré zbylé 
provozní náklady služeb v garantované síti (minimálně ve 
výši těchto nákladů za předchozí rok), tedy dofinancovat nad 
rámec normativu všechny služby na svém území bez rozdílu 
právní formy a bez možnosti tzv „individualizovat“ 
přidělenou výši dotace, je předpoklad, že kraje jednak 
začnou rychle racionalizovat a optimalizovat skladbu služeb 
na svém území, také budou víc zapojovat do 
spolufinancování obce a nebudou  se snažit o neefektivní 
navyšování kapacit (úvazků).   
 
 

MF 3. Všechna opatření, která jsou obsažena v 
předložené novele, budou mít významný dopad 
do personální a platové oblasti veřejného 
sektoru. Z materiálu (důvodová zpráva, resp. 
Závěrečná zpráva RIA) není zřejmý přesný 
počet zaměstnanců (státních zaměstnanců), na 
které se budou uvedená opatření vztahovat. 
Není zřejmé přesné rozložení těchto 
zaměstnanců do působnosti územních 
samosprávných celků a organizačních složek 

K Z Vysvětleno - upraveno 
RIA doplněna o všechny dopady. S přijetím ostatních 
připomínek MF došlo k více než dvojnásobnému snížení 
veřejných výdajů. Do RIA je uvedeno, že pokud se jedná o 
personální náklady budou primárně zajišťovány v rámci 
MPSV, teprve až v případě, že nebude možné toto zajistit, 
bude nárokováno na státním rozpočtu.  
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státu (resp. jejich podřízených organizací 
včetně nově vzniklých útvarů), přičemž 
personální nároky v organizačních složkách 
státu nemohou být zajištěny nárůstem počtu 
systemizovaných míst. V této souvislosti 
Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí s 
jakýmkoliv navýšením počtu míst a objemu 
prostředků na platy v kapitole 313 
(Ministerstvo práce a sociálních věcí). 
Personální pokrytí nových agend je potřeba 
zajistit v rámci optimalizace a racionalizace 
současných agend, zjednodušením procesů, 
slučováním věcně příslušných útvarů, případně 
prostřednictvím utlumování jiných méně 
významných agend, což je i jedním z cílů 
předkládané novely. Dodáváme, že v současné 
době je politika vlády v oblasti navyšování 
nových míst restriktivní, což dokládají úsporná 
opatření zařazená do schváleného rozpočtu na 
rok 2019 i na rok 2020. Z tohoto důvodu 
požadujeme do všech relevantních částí 
materiálu včetně návrhu usnesení vlády 
explicitně uvést, že změny související s přijetím 
návrhu citovaného zákona budou realizovány 
bez nároku na zvýšení personálních kapacit a 
objemu prostředků na platy kapitoly 313 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Zásadní připomínka 

MF 4. MF zásadně nesouhlasí s tím, že důvodová 
zpráva v části věnované předpokládanému 
hospodářskému a finančnímu dopadu 
navrhované právní úpravy plně odkazuje na 
Závěrečnou zprávu RIA. Tento postup je 
v rozporu s § 86 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., 
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. 

K Z Akceptováno, upraveno 
 
Celá RIA byla upravena i na základě připomínek ÚV 
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Samotná třetí část Závěrečné zprávy RIA je 
roztříštěná a neposkytuje souhrnné údaje o 
celkové výši předpokládaných výdajů. 
Požadujeme tytu údaje doplnit. 
Zásadní připomínka 
 

MF 5. Materiál cílí na údajnou nestabilitu 
financování systému sociálních služeb, ačkoli 
se platba ze státu na sociální služby řadí již nyní 
do mandatorních sociálních výdajů, prostředky 
na tento účel se stále navyšují (nedochází k 
výpadkům ve financování tím, že by se 
snižovaly rozpočty na tento účel) a dále jsou 
prostředky na sociální služby plánovány na tři 
roky (návrh rozpočtu na následující rok a na 
další dva roky v rámci střednědobého výhledu). 
Není tedy jasné, v čem spočívá uvedená 
nestabilita a riziko zásadních výkyvů v alokaci 
finančních prostředků. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno 
Na poradě 5.5.2020 
Připomínka není konkrétní 
 

MF 6. Z paragrafového znění novely zákona a z 
přiložené pracovní verze RIA není jasné, jaké 
mají účastníci procesu tvorby garantované sítě 
(GS) kompetence a jak bude ve skutečnosti 
proces tvorby probíhat. V návrhu se objevuje: 
MPSV sestavuje GS ve spolupráci s kraji, 
MPSV na základě požadavku určuje GS, kraj 
spolupracuje s MPSV při sestavování návrhu 
GS, krajský úřad rozhoduje o vstupu do GS, 
MPSV dle § 105b odst. 6 může v případě 
nenalezení shody s krajem ukončit dohadovací 
řízení a definovat návrh GS. V § 105a není 
uvedeno, že pravomoc k zařazování sociálních 
služeb do GS (a dle RIA i k vyřazování) má 

K Z Akceptováno, upraveno 
Na poradě 5.5.2020 
 
§ 119 je uvedeno, že ministerstvo vydá vyhlášku k 
provedení § 105a odst. 8, což je stanovení GS. Návrh 
vyhlášky obsahuje v části stanovení GS pouze tabulku bez 
jakéhokoli textu k postupu tvorby. RIA byla upravena.  
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krajský úřad, ani že bude proces tvorby upraven 
prováděcím předpisem (dle RIA). 
Zásadní připomínka 
 

MF 7. V návrhu je uvedena „rozvojová sít 
sociálních služeb“, kterou budou nově 
sestavovat obce a kraje a která nebude podléhat 
normativům ze strany státu. Požadujeme 
doplnit způsob jejího financování. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno 
Na poradě 5.5.2020 
MPSV v rámci připomínkovacího procesu přistoupilo 
k tomu, že zákon bude upravovat pouze garantovanou síť 
sociálních služeb. Kraje i obce však i nadále budou moct ze 
svých rozpočtů finančně podporovat sociální služby mimo 
garantovanou síť (viz § 105 odst. 1). 
 
 

MF 8. Návrh počítá s rozšířením základních 
činností při poskytování sociálních služeb 
(téměř výhradně v oblasti prevence), což 
zakládá vyšší požadavky na finanční prostředky 
ihned po nabytí účinnosti novely. Pro služby 
sociální prevence by měl být nastaven odlišný 
způsob financování, než pro ostatní sociální 
služby. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno 
Rozšíření základních činností není tak rozsáhlý a navýšení 
není dramatické. MPSV zároveň nepopírá, že v budoucnu 
by se mělo změnit systém financování sociálních služeb a 
oddělit systém péče od prevence a poradenství, nicméně 
tato novela nemá ambice a nemůže ani mít nastavit 
financování péče skrze např. pojištění a pak prevenci 
oddělit. Tato novela je vlastně mezikrokem, která má za cíl 
jasné definovat to, za čím jdou finance. Až poté může přijít 
systémovější změna. 
 

MF K čl. I bod 5 - Není jasné, jak bude definována 
garantovaná síť. Návrh uvádí, že garantovaná 
síť je sestavována na základě zjištěných potřeb 
obyvatel a zároveň že je souhrnem potřebných 
pracovních úvazků a kapacit pro zajištění 
základních potřeb obyvatel. Je nutné 
specifikovat, jestli se bude jednat o zjištěné 
nebo o základní potřeby obyvatel. Oba pojmy 
je nutné definovat, tedy jaké potřeby obyvatel 
se budou zjišťovat, případně jaké potřeby jsou 
základními potřebami obyvatel v kontextu 

K Z Akceptováno, upraveno  
Na poradě 5.5.2020 

i)   garantovanou sítí sociálních služeb souhrn sociálních 
služeb a jejich přepočtených pracovních úvazků, které 
napomáhají v náležité kvalitě a s odpovídající místní 
dostupností řešit nepříznivou sociální situaci osob na 
území krajů a které jsou v souladu s potřebami osob na 
území krajů zjištěnými při tvorbě střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb kraje, 
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tohoto zákona. Pokud bude garantovaná síť 
sestavena na základě zjištěných potřeb 
obyvatel, ztratí svůj smysl sestavování 
rozvojové sítě, jelikož všechny potřeby 
obyvatel, které byly zjištěny, pokryje 
garantovaná síť.  
Zásadní připomínka 
 

 
 

MF 9. K čl. I bod 16 – V zákoně se výslovně 
stanovuje povinnost příjemce příspěvku 
podrobit se kontrole využívání příspěvku na 
péči. Požadujeme navrhnout jinou formu 
provazby mezi příspěvkem na péči a sociálními 
službami, jelikož při počtu cca 360 tis. příjemců 
je pro krajskou pobočku ÚP ČR provádění 
kontroly využívání příspěvku nereálné. 
Zásadní připomínka 
 
 

K Z Vysvětleno 
S vysvětlením MPSV byl vysloven souhlas již na jednání 
29.1.2020. 
Smyslem a cílem příspěvku na péči je pomoci osobě 
s úhradou za péči (od neformálního či formálního 
poskytovatele) a pomoci jí co nejdéle setrvat v domácím 
prostředí. Je-li zájmem připomínkového místa poskytovat 
příspěvek jen, jsou-li využívány sociální služby, pak to 
neodpovídá ani smyslu/cíli dávky ani současné situaci, 
neboť služby nejsou bez problémů dostupné (na území celé 
ČR, pro všechny skupiny příjemců a jejich potřeby, 
ponecháme-li stranou preference osob).  
I jiné nepojistné sociální dávky mají kontrolní mechanismu 
(ÚP provádí kontrolu). Úprava v oblasti kontroly využívání 
příspěvku na péči se zlepšuje, a to nově zaváděnou 
výslovnou povinností. 

MF 10. K čl. I bod 32 - Jedná o nový druh sociální 
služby? Pokud ano, měla by být uvedena v § 32. 
V důvodové zprávě se uvádí „zavádí se nová 
sociální služba komunitního charakteru“. 
Samotné zavedení nové sociální služby povede 
k vyšším finančním nárokům ihned po nabytí 
účinnosti novely. Je nutné přesně specifikovat 
finanční dopad. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno 
Nejedná se o nový druh sociální služby, což je zřejmé i 
z umístění v návrhu novely. Jedná se o jasné definování, 
které mi definuje co je ústavní služba a co už ne. Definice 
je stanovena bez ohledu na druh sociální služby. Tato 
definice narovnává stávající nepřehlednost v praxi, kdy se 
neustále bojuje o přesnou definici komunitní služby. 
Požadavek vložené této definice vyplývá i z jednání s DG 
regio, atd. kdy je neustále České republice vytýkáno, že 
nemá jasnou definici a pak zvláště pro ESIF není zřejmé, 
jestli se opravdu financují jenom služby komunitního 
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charakteru, či ne. A v minulosti na základě neexistence této 
definici se např. pro IROP vyjednávala podoba této služby 
pro každou výzvu zvláště, což poté vedlo i k rozdílům a 
zájemci o finance nemohli předvídat podobu navazujících 
výzev. Což vedlo ke zproblematizování čerpání financí. 
Proto i požadavek pro zákonné definování. Podoba této 
definice se odvíjí již od realizovaných aktivit v praxi, kdy 
prokazatelně došlo u klientů ke zvýšení kvality života. 
 
Nově upraveno, následovně: 
§ 33a 
Sociální služby komunitního charakteru 
 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
kapacitu a personální a materiálně technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování. 
 
 

MF 11. K čl. I bod 33 - V návrhu byl odstraněn 
odstavec 2, dle kterého lze kombinací zařízení 
sociálních služeb zřizovat mezigenerační a 
integrovaná centra. To znamená, že se s 
kombinacemi různých zařízení nepočítá? 
Zásadní připomínka 
 

K Z Akceptováno 
Vráceno zpět. 
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MF 12. K čl. I bod 58 – k § 73 odst. 3 požadujeme 
doplnění automatického valorizačního 
schématu, kdy valorizace by byla v souladu 
s procentní výměrou důchodů. 
Zásadní připomínka 
 
 

K Z Akceptováno:  
§ 76a 
Maximální výše úhrad za poskytování sociálních služeb se 
pro každý kalendářní rok navýší o částku ve výši součtu 
růstu indexu spotřebitelských cen a jedné poloviny růstu 
indexu reálné mzdy v měsíci červnu proti stejnému měsíci 
předchozího roku. Maximální výše úhrad bude stanovena 
prováděcím právním předpisem do 31. srpna příslušného 
kalendářního roku na následující kalendářní rok 

MF 13. K čl. I bod 70 - V uvedeném ustanovení 
upravujícím podmínky registrace je normována 
tzv. bezdlužnost žadatele takto: „skutečnost, že 
žadatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatek na 
pojistném a na penále na veřejném zdravotním 
pojištění a na pojistném a na penále na 
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti“. Ministerstvo financí 
však dlouhodobě zastává v oblasti bezdlužnosti 
tyto postoje: 
• Je na věcném garantu příslušného 
právního předpisu, jestli bude požadovat, aby 
určitá osoba byla daňově (v širším smyslu 
slova) bezdlužná. V tomto směru je tedy postoj 
k požadavku Ministerstva práce a sociálních 
věcí neutrální, neboť je věcí tohoto 
ministerstva, jestli uzná za vhodné, aby 
předmětné osoby byly bezdlužné a v jakém 
rozsahu. 
• V souvislosti s daňovou bezdlužností se 
v právním řádu používají dvě její varianty, a to 
„přísná“ bezdlužnost (vadí existence jakéhokoli 
nedoplatku), nebo „mírná“ bezdlužnost (nevadí 
existence nedoplatku, u kterého je povoleno 
posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho 
úhrady na splátky). Rozhodnutí, kterou variantu 

K Z Vysvětleno 
MPSV na základě připomínky MF přistoupilo k přísné 
bezdlužnosti.  
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zvolí, je opět na věcném gestorovi příslušného 
právního předpisu. 
Navrhuje se využít např. následující textaci, 
která je standardně napříč právním řádem 
využívána v souvislosti se statusem 
bezdlužnost určitého subjektu: 
„… nemá evidován nedoplatek (s výjimkou 
nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání 
jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na 
splátky),  
a) u orgánů Finanční správy České republiky, 
b) u orgánů Celní správy České republiky, 
c) na pojistném a na penále na všeobecné 
zdravotní pojištění, 
d) na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a 
e) … (případně lze uvést další orgány či 
peněžitá plnění)“. 
 
Ve vazbě na výše uvedené se požaduje upravit 
podmínku bezdlužnosti tak, aby její formulace 
reflektovala úpravu týkající se bezdlužnosti 
používanou napříč právním řádem.  
Současně je třeba poznamenat, že nedoplatky 
evidované u orgánů Finanční a Celní správy 
České republiky zahrnují veškeré nedoplatky 
na peněžitých plněních, která tyto orgány 
spravují v daňovém procesním režimu. Kromě 
peněžitých plnění označených jako daně, 
poplatky či cla se jedná např. i o odvody za 
porušení rozpočtové kázně či pokuty a jiná 
peněžitá plnění, jejichž placení je zajišťováno 
orgány Celní správy České republiky v režimu 
tzv. dělené správy. 
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Zásadní připomínka 
 

MF 14. K čl. I bod 70 – V ustanovení § 79 odst. 5 
písm. h) je vymezeno, které dokumenty má 
žadatel přiložit k žádosti o registraci. Mimo jiné 
má být přiložen „doklad nebo jeho úředně 
ověřená kopie, že žadatel nemá daňové 
nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a 
na penále na veřejné zdravotní pojištění a na 
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 
tento doklad nesmí být starší 3 měsíců a nelze 
nahradit předložením splátkového kalendáře 
nebo povolením platit dlužné pojistné na 
sociální zabezpečení a penále ve splátkách“. 
Jak vyplývá z důvodové zprávy k předmětnému 
návrhu, vychází se v tomto bodě především z 
poznatků z aplikační praxe, kdy je mimo jiné 
žádoucí odmítnout dosavadní postup, kdy se v 
rozporu se zákonem o sociálních službách 
jednoznačně vyžadujícím neexistenci 
jakýchkoliv nedoplatků, připouští pro splnění 
registrační podmínky předložení splátkového 
kalendáře. Uvedeného cíle lze dosáhnout 
využitím „přísné“ bezdlužnosti (viz bod 2. výše 
uvedené připomínky k části první, čl. I, bodu 70 
- § 79 odst. 1 písm. g)), aniž je třeba výslovně 
vylučovat předložení splátkového kalendáře, 
popř. povolení placení ve splátkách. Pokud jde 
o stáří dokladu prokazujícího bezdlužnost, je v 
právním řádu využívána např. formulace 
„bezdlužnost (skutečnost) podle odstavce 1 
písm. g) se prokazuje potvrzeními, která nejsou 
starší než 3 měsíců přede dnem podání žádosti 
o registraci“. 

K Z Vysvětleno 
MPSV na základě připomínky MF přistoupilo k přísné 
bezdlužnosti.  
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Zásadní připomínka 
 

MF 15. K čl. I bod 109 - Zde je uvedeno, že obec se 
spolupodílí na financování sociálních služeb 
zařazených do garantované sítě nebo rozvojové 
sítě. Požadujeme specifikovat výši podílu. 
Zásadní připomínka 
 

K Z ROZPOR – i po několika vysvětleních a akceptacích MF 
obnovilo dne 22.10.2020 rozpor 
 
Akceptováno 
Na poradě 5.5.2020 
 
 – byl vložen nový odst. 2 ve znění: „(2)   Kraje se 
spolupodílejí na financování sociálních služeb zařazených 
do garantované sítě sociálních služeb ve výši zbylých 
uznatelných provozních nákladů sociálních služeb 
poskytovaných v rozsahu daném pověřením podle § 105c 
odst. 9. Výčet a bližší specifikaci uznatelných a 
neuznatelných provozních nákladů stanoví prováděcí právní 
předpis.  
„ 
 

MF 16. K čl. I bod 126 - Z ustanovení odst. 3 není 
zřejmé, jakým sociálním službám může obec 
poskytnout podporu. V § 3 jsou vymezeny 
pojmy garantovaná síť sociálních služeb a 
rozvojová síť sociálních služeb. Není jasné, co 
je „jiná síť sociálních služeb“. V odst. 6 chybí 
definice vyrovnávací platby. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno – byl odstraněn celý odstavec 3, také byl 
odstraněn celý § 101, nově řešeno v § 105c avšak uvedený 
odstavec zanikl úplně. 

MF 17. K čl. I bod 127 (navrhovaný § 101a) – MF 
zásadně nesouhlasí s nárokovým výdajem (ať 
už dotací nebo příspěvkem), jelikož je nutné 
postupovat v souladu s možnostmi státního 
rozpočtu. Celé ustanovení je nesrozumitelné. V 
odstavci 1 se píše, že dotaci poskytuje 
Ministerstvo. Z odstavce 3 naopak vyplývá, že 
dotaci poskytuje krajský úřad. 

K Z Akceptováno – upravenonávrh novely nově nezavádí 
nárokovou dotaci ani mandatorní výdaj. 
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Zásadní připomínka 
 

MF 18. K čl. I bod 128 (navrhovaný § 102) – MF 
zásadně nesouhlasí s nárokovostí dotace. Navíc 
není možné užívat pojem „příspěvek formou 
účelové dotace“. Je třeba používat slovo 
„dotace“ v příslušném tvaru, protože dále se 
píše pouze o dotaci. Spojení „příspěvek formou 
účelové dotace“ je nesmyslné. Předkladatel se 
musí rozhodnout, zda chce poskytovat 
příspěvek, anebo dotaci. Dotace je navíc vždy 
účelová, spojení „účelová dotace“ je zbytečné. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Akceptováno,  
Nárokovost dotace na sociální práci byla odstraněna 
 

MF 19. K čl. I bod 129 (navrhovaný § 103) - 
Příjemcem dotace může být obec, nikoliv 
obecní úřad. MPSV by mělo jednoznačně 
deklarovat, zda se na uvedené agendy bude 
poskytovat příspěvek na výkon státní správy 
nebo dotace na částečné pokrytí výdajů 
spojených s výkonem samostatné působnosti. 
Jelikož z důvodové zprávy plyne, že v daném 
případě by se mělo jednat o výkon přenesené 
působnosti, nepřichází dotační financování v 
úvahu (viz § 29 odst. 2 zákona o krajích, § 31 
odst. 4 zákona o hl. m. Praze a § 62 zákona o 
obcích). Výše příspěvku by měla být stanovena 
po dohodě MV a MF. V odst. 3 je uvedeno, že 
dotace ze státního rozpočtu je pověřeným 
obecním úřadům a obecním úřadům obcí s 
rozšířenou působností poskytována 
prostřednictvím rozpočtu kraje. Pokud se tím 
myslí, že dotace jsou poskytované obcím 

K Z Akceptováno 

(1) Na zajištění výkonu činností sociální práce 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 písm. 
a) až d) ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 

(2) Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního 
právního předpisu37). Dotace ze státního rozpočtu je obcím 
poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost 
krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti. 

 (3) Obce pro podávání žádostí o dotace používají 
počítačový program, který jim ministerstvo poskytne. 
Krajské úřady používají počítačový program také pro 
posouzení žádostí o dotace obcí a posouzení výše finanční 
podpory. Za podanou žádost obce o dotaci podle odstavce 1 
se považuje pouze žádost, která je podána prostřednictvím 
tohoto počítačového programu. 

 
 

 
37) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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prostřednictvím krajů, jedná se o § 19 
rozpočtových pravidel a toto ustanovení je 
zcela zbytečné. 
Zásadní připomínka 

MF 20. K čl. I body 130 a 134 – MF nesouhlasí se 
změnou nenárokové dotace v dotaci nárokovou. 
Vždy je třeba postupovat v souladu s 
možnostmi státního rozpočtu. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Akceptováno – návrh novely nově nezavádí nárokovou 
dotaci ani mandatorní výdaj.NEAKCEPTOVÁNO – 
ROZPOR 

MF 21. K čl. I bod 132 – V odst. 3, písm. d) návrh 
zavádí dotace na činnosti, které by měly být 
financovány samosprávou. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Akceptováno – návrh novely nově nezavádí nárokovou 
dotaci ani mandatorní výdaj. 

MF 22. K čl. I bod 135 - Zde se uvádí, že 
garantovanou síť sestavuje MPSV ve 
spolupráci s příslušným krajem a Hl. m. Prahou. 
Vzhledem k poskytování služeb i na sociálně-
zdravotním pomezí by se na jejím sestavování 
měly podílet také zdravotní pojišťovny, které 
část těchto služeb hradí. Naopak nepovažujeme 
za odůvodněné, aby se k úpravě sítě sociálních 
služeb vyjadřovali zástupci odborů a 
zaměstnavatelů. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno 
Upozorňujeme, že dle § 36 nelze hradit zdravotní péči. 
Pokud bychom přistoupili k návrhu MF, muselo by dojít 
k dalším novým nárokům na SR a současně k popření 
současné legislativy a Ústavy ČR, kde je garance zdravotní 
péče, která je hrazena veřejného zdravotního pojištění.  
Účast zástupců odborů apod. byla odstraněna. 

MF 23. K čl. I bod 135 - Zde je uvedeno, že 
garantovanou síť sestavuje MPSV ve 
spolupráci s kraji. V § 93 písm. e) se nicméně 
uvádí, že krajský úřad rozhoduje o vstupu do 
garantované sítě sociálních služeb, a to na 
základě písemné žádosti předepsané 
ministerstvem. Tato ustanovená se jeví jako 
rozporná. 

K Z Vysvětleno 
V § 96 je uvedeno, že ministerstvo:“ c) na základě 
požadavků kraje určuje garantovanou síť sociálních služeb“ 
Ministerstvo tedy ponechává krajům jejich kompetenci – 
stanovit síť v samostatné působnosti, ale nastavuje procesní 
mantinely, které jsou účastníci zvláštního řízení povinni 
dodržet. Návrh garantované sítě ministerstvo projedná 
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Zásadní připomínka 
 

s krajem, přičemž přihlíží k informacím uvedeným ve 
střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje.  
Zařazování nových sociálních služeb do garantované sítě (a 
také případné vyřazování) bude zajišťovat MPSV ve 
spolupráci s krajskými úřady – tento proces bude probíhat 
v přenesené působnosti a bude se na něho vztahovat správní 
řád (blíže bude upraveno v prováděcím právním předpisu). 
V ustanovení rozpor neshledáváme. Dohodovací řízení o 
kapacitách a úvazcích v garantované síti probíhá mezi státní 
správou a samosprávou (tady je partnerem ministerstva při 
vyjednávání kraj jako území s danými potřebami) - samotný 
proces zařazení včetně rozhodnutí o vstupu do garantované 
sítě realizuje krajský úřad v přenesené působnosti po 
schválení počtu úvazků v garantované síti za předpokladu, 
že služba splňuje podmínky zařazení a pro daný kraj 
(myšleno území daného kraje) bylo odsouhlaseno navýšení 
úvazků tj. vstup nové služby do sítě. Služby budou vstupovat 
do garantované sítě na základě transparentního a 
nediskriminačního výběrového řízení. 

MF 24. K čl. I bod 135 – Toto ustanovení de facto 
omezuje v jednotlivých oblastech sociálních 
služeb růst potřeb obyvatel. Pokud potřeby 
obyvatel vzrostou za kalendářní rok např. o 6 
%, nemůže platit ustanovení § 3 písm. i), dle 
kterého je garantovaná síť sestavována na 
základě potřeb obyvatel (ať již zjištěných, nebo 
základních). Garantovaná síť by nebyla 
sestavena dle zjištěných/základních potřeb 
obyvatel, ale dle potřeb „omezených“. 
Ustanovení navíc není zárukou pro to, aby 
překotně nenarostly finanční náklady sociálních 
služeb. 
Zásadní připomínka 
 

K Z  
ROZPOR – i po několika vysvětleních a akceptacích MF 
obnovilo dne 22.10.2020 rozpor 
SOUHLAS s vypořádáním - vypořádáno jinak – byla 
upravena definice garantované sítě dle připomínek MF 
rovněž úprava růstu výdajů státního rozpočtu na financování 
garantované sítě byla navržena na základě připomínek MF. 

MF 25. V části 2 Závěrečné zprávy RIA je uvedeno, K Z  
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že návrh zákona zpřesňuje pravomoci a 
kompetence orgánů veřejné správy s cílem 
přiblížení odborné pomoci co nejblíže 
potřebným občanům. To je však v rozporu se 
samotným návrhem, který pravomoci a 
kompetence orgánů veřejné správy 
navrhovanými změnami spíše komplikuje a 
místo přiblížení odborné pomoci klientům 
koncentruje skutečné pravomoci na úrovni 
centrálního orgánu – MPSV. 
Zásadní připomínka 
 

Vysvětleno, upraveno 
Celá RIA byla přepracována, i dle připomínek ÚV.  
MPSV se nedomnívá, že návrh přináší zkomplikování 
systému. Sjednocuje 14 často hodně rozdílných postupů a 
procesů na krajích, co se týká jak poskytovatelů, tak i 
uživatelů a nastavuje jednotné podmínky v celé republice. Je 
nelogické, aby sjednocení postupů, procesů a nastavení 
rovných podmínek způsobilo nedostupnost odborné pomoci.  

MF 26. V části 2 RIA se objevuje pojem „sociální 
práce ve státní správě“, který není v souladu 
s termínem „sociální práce ve veřejné správě“ 
v předkládaném návrhu. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno 
Státní správa je činnost státu prováděná buď přímo 
státními orgány nebo jinými orgány, na které stát výkon 
státní správy v určitém rozsahu přenesl. Veřejná správa je 
synonymum – 
Veřejná správa je správní činnost související s 
poskytováním veřejných služeb, Výkon činností sociální 
práce v přenesené působnosti je jednak činností státu – tedy 
státní správou a jednak i veřejnou správou – činností 
poskytující veřejnou službu – sociální práci. 
 
 

MF 27. Do části 3.5 Závěrečné zprávy RIA 
požadujeme doplnit definici sociálních služeb 
dle předkládaného návrhu zákona. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Akceptováno: 
Celá RIA byla přepracována, i dle připomínek ÚV. 

MF 28. V textu Závěrečné zprávy RIA je uvedeno, 
že zcela novým prvkem novely je stanovení 
povinné spoluúčasti krajů a obcí na financování 
sociálních služeb. Jedná se o úpravu § 105, k 
němuž je v důvodové zprávě ve zvláštní části 
pouze uvedeno, že se jedná o legislativně 

K Z Vysvětleno, upraveno 
Celá RIA byla přepracována, i dle připomínek ÚV. 
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technickou změnu. Požadujeme tuto část 
podrobněji rozvést, jelikož se zcela jistě 
nejedná o legislativně technickou změnu, ale o 
zásadní věcnou změnu financování. 
Zásadní připomínka 
 

MF 29. Z textu příslušných ustanovení návrhu 
novely a Závěrečné zprávy RIA vyplývá, že 
agendy, které obecní a krajské úřady budou z 
hlediska tohoto zákona zajišťovat, budou 
vykonávány v přenesené působnosti. Jedná se 
jednak o nové působnosti (např. pověřené 
obecní úřady), příp. rozšíření, či zpřesnění 
působností. Lze tedy předpokládat i budoucí 
finanční dopady do příspěvku na výkon státní 
správy pro kraje a obce (nově také zapojení 
pověřených obcí při zajišťování činností 
sociálních služeb a sociální práce), což RIA 
zcela opomíjí. Požadujeme do RIA doplnit 
přehlednou shrnující tabulku, která bude 
obsahovat jak vyčíslení předpokládaných 
úspor, tak i finančních dopadů včetně dopadů 
na výkon přenesené působnosti, které budou 
zajišťovat obecní a krajské úřady. 
Zásadní připomínka 
 

K Z  
ROZPOR – i po několika vysvětleních a akceptacích MF 
obnovilo dne 22.10.2020 rozpor 
Vysvětleno 
Ano, částečně dochází k rozšíření činností sociální práce, 
která má přispět ke snížení a prevenci dalších negativních 
rizik, např. ničení veřejného majetku, snížení kriminality, 
zvýšení docházky dětí do škol, nacházení vhodných 
sociálních služeb pro konkrétní občany a další úkony, které 
reálně snižují veřejné výdaje, i když ne přímo v kapitole 
MPSV-313. Celkový výdaje navíc, propočetlo MPSV: 
Rozšíření sociální práce POÚ 174 031 106 Kč 
Rozšíření sociální práce ORP 167 863 776 Kč, dopady 
jsou uvedeny v RIA, v části 3.2.5. 
 

MF 30. V textu 1.2.3 RIA je uvedeno, že není 
možné zjistit aktuální stav, komu jsou sociální 
služby poskytovány, resp. na jakou reálnou 
potřebu reagují. Požadujeme doplnit cílový stav 
dle předkládaného návrhu, který na tento 
nedostatek reaguje. Nyní není zřejmé, jak bude 
zjišťováno naplnění potřeb obyvatel 
v garantované síti. 
Zásadní připomínka 

K Z Vysvětleno 
Potřeby budou naplňovány v rámci garantované sítě, nikoliv 
všechny potřeby všech občanů, viz předchozí připomínky. 
Dále bylo nově upraveno v § 104, písm. d) „na zajištění nově 
zjištěné potřeby v území, která není zajištěna garantovanou 
sítí a nesnese odkladu; posouzení této potřeby zajistí 
ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem, 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo 
krajem.“. Tímto mechanismem je možné rychle a účinně 
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 reagovat na nově zjištěnou a potvrzenou potřebu v území. 
Toto opatření ale sebou nenese nové náklady, bude hrazeno 
v rámci rozpočtu na garantovanou síť z rezervy, kterou si 
MPSV vždy na začátku roku udělá, stejně jako nyní, když je 
nutné reagovat např. na mimořádné situace.  
 

MF 31. V části 1.4.1 RIA je na straně 79 uvedeno, 
že MPSV bude zajišťovat ve spolupráci s 
krajskými úřady proces zařazování nových 
sociálních služeb do garantované sítě sociálních 
služeb, a to v přenesené působnosti státní 
správy. MPSV nemůže konat v přenesené 
působnosti. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno, 
MPSV všechny činnosti koná jako činnosti výkonu státní 
správy. MPSV nemůže činit žádné činnosti v samostatné 
působnosti. Proces, který je navržen v novele je standardním 
procesem všech správních úřadů a ministerstvech, kdy 
ministerstva jsou orgány státní správy a některé činnosti 
přenáší v přenesené působnosti výkonu státní správy na 
krajské úřady. Text věty odkazuje na výkon přenesené 
působnosti, které budou vykonávat krajské úřady, nikoliv 
MPSV. 
 

MF 32. Požadujeme přeformulovat text poslední 
věty na straně 13 RIA, jelikož není zřejmé, jaký 
vliv má stanovení nepodkročitelné hodnoty 
personálního zajištění na čerpání dotací. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Akceptováno 
Text odstraněn 
 

MF 33. K části čtvrté, čl. V - Novelizační body 
neodpovídají aktuálnímu platnému znění 
zákona o správních poplatcích. V platném znění 
jsou obsažena všechna písmena od a) po x). 
Nedává tak smysl novelizační ustanovení 
„Dosavadní písmena o) až x) se nově označují 
jako písmena r) až x)“.Je nutné konstatovat, že 
v položce 22 do konce abecedy zbývají pouze 
dvě písmena, a sice y) a z), ale vložena mají být 
písmena tři. S ohledem na ustanovení 
legislativních pravidel o pododstavcích (čl. 26 
odst. 6), které je na místě analogicky použít, je 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, je upraveno 
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nepřípustné používat zdvojení písmen, a tedy 
nelze použít označení jako za) nebo aa) apod., 
je nutné zvolit jiné legislativní řešení. Dále 
platí, že pravděpodobně z důvodu, že novela 
nevychází z aktuálního platného znění, je tento 
bod nejednoznačný, neboť slova „vzdělávacího 
programu“, která mají být nahrazena, se v 
položce 22 vyskytují celkem šestkrát, a to 
jednou v písmeni n) a po dvou výskytech v 
písmenech w) a x). Je proto nutné vyjasnit, zda 
je cílem opravdu novelizovat i písmena w) a x) 
této položky, když zákon o zaměstnanosti 
institut kvalifikačního kurzu pro pracovníky v 
sociálních službách nezná. S ohledem na výše 
uvedené se proto nabízí předměty správních 
poplatků navázané na zákon o sociálních 
službách, tedy stávající písmeno n) v položce 
22 a tři nově navržená písmena, upravit tak, že 
budou všechny v písmenu n) položky 22, které 
se bude členit na 4 body (obdobně, jako se tak 
člení například písmeno a) položky 2). S 
ohledem na skutečnost, že se poznámky pod 
čarou zpravidla nenovelizují, a tím pádem 
zastarávají a snižují tak přehlednost právního 
předpisu, požaduje se z novelizačního bodu 
zároveň vypustit všechny nově zaváděné 
poznámky pod čarou. Poznámky pod čarou 
26c) a 26d) jsou navíc již v položce 22 zařazeny 
a vztahují se k zákonu č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách, proto jejich zavedení ani 
není možné. Spojení „podle zákona o sociálních 
službách“ je dostatečně určitý normativní 
odkaz, jednoznačně odkazující na zákon č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, a proto je 
poznámka pod čarou nadbytečná. Celý článek 
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V je tak nutné reformulovat, a to takto: 
„Čl. V 
V položce 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění (zde 
doplnit novely položky 22, které se dotýkají 
položky 22 a promítají se do jejího aktuálního 
platného znění), písmeno n) zní: 
„n) Přijetí žádosti o 
1. akreditaci kvalifikačního kurzu pro 
pracovníky v sociálních službách podle zákona 
o sociálních službách Kč 1 000 
2. akreditaci kvalifikačního kurzu pro 
supervizory podle zákona o sociálních  
službách Kč 10 000 
3. akreditaci kurzu dalšího vzdělání podle 
zákona o sociálních službách Kč 3 000 
4. změnu akreditace podle zákona o sociálních 
službách Kč 1 000“. 
Poznámka pod čarou č. 26b se zrušuje.“. 
 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
34. K bodům 58, 63, 67, 113 a 166 (respektive 
172) návrhu uvádíme, že zákon by měl stanovit 
meze, v nichž se může prováděcí předpis 
pohybovat (viz čl. 79 odst. 3 Ústavy). 
 
 

K Z Akceptováno 
Zmocnění jsou upravena 

Ministerstvo 
financí 

Doporučující připomínka 
1. K navrhovaným § 35 odst. 1 písm. s) a 
§ 52b odst. 2 písm. f): Uvedeným ustanovením 
je do základních činností při poskytování soc. 
služeb nově zahrnuta pastorační a duchovní 
péče. Uvedené ustanovení se jeví být v rozporu 
s čl. 16 Listiny základních práv a svobod, který 
stanoví, že "církve a náboženské společnosti 

K D Vysvětleno 
Nově změněno základní činnost: psychosociální podpora. 
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spravují své záležitosti ... nezávisle na státních 
orgánech". Slovo "pastorační" navíc evokuje 
dojem, že tato činnost by byla dostupná výlučně 
pro lidi křesťanského vyznání, což může být 
chápáno diskriminačně. Dáváme proto ke 
zvážení, zda by neměla být pastorační péče ze 
zákona o soc. službách vypuštěna a tudíž 
nehrazena z veřejných prostředků. 
 

Ministerstvo 
financí 

2. K navrhovanému § 101a odst. 2: Slova 
"podle odstavce 3" nahradit "obdržené podle 
odstavce 1". V daném případě se jedná o 
standardní transfer, kdy algoritmus stanovení 
výše příspěvku určuje MPSV (normativy), na 
jejichž základě krajský úřad v přenesené 
působnosti zpracuje rozpis souhrnného 
příspěvku na jednotlivé poskytovatele soc. 
služeb. Důvodová zpráva k tomuto ustanovení 
by mohla dále obsahovat způsob účtování a 
rozpočtového vykazování tohoto transferu u 
krajů. 
Doporučující připomínka 
 

K D Akceptováno, upraveno následovně 

(2) Krajské úřady zprostředkují finanční prostředky 
obdržené podle odstavce 1 jednotlivým poskytovatelům 
sociálních služeb zařazeným do garantované sítě sociálních 
služeb; přitom jsou povinny používat počítačový program, 
který jim ministerstvo poskytne. 
 

Ministerstvo 
financí 

3. K navrhovanému § 104 odst. 4: 
Nadbytečné ustanovení nehodící se do 
legislativního textu. Doporučujeme vypustit. 
Doporučující připomínka 
 

K D Akceptováno. 

Ministerstvo 
financí 

4. K bodu 3 (navrhovaný § 2) - Větu 
„jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit 
prostřednictvím sociálních služeb, poskytují se 
přednostně sociální služby v terénní nebo 
ambulantní formě“ doporučujeme upravit tak, 
aby z ní bylo zřejmé, že i přes nabídku různých 
forem služeb je vždy rozhodující přání klienta. 

K D Vysvětleno 
ZSS primárně pracuje s předsazením přání, respektive 
potřebou klienta. Proto i v tomto ustanovení se toto 
předsazení přání klienta vyvozuje. Nicméně toto ustanovení 
vede za tím, že při posuzování potřebnosti péče musí ze 
strany poskytovatele služeb dojít k vyhodnocení, jestli 
nepříznivá situace klienta nevede by nešla řešit jinou 
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Doporučující připomínka 
 

formou pomoci než pobytovou formou. A na tu případně 
odkázat. 
Návrh bude doplněn :  
„… poskytují se přednostně sociální služby v terénní 
anebo ambulantní formě vždy, kdy je to možné a 
vhodné.“  
Tudíž i z toho je zřejmé, že určité upřednostnění tam je, ale 
vždy s ohledem na konkrétního zájemce o službu. 
  

Ministerstvo 
financí 

5. K bodu 17: Podle našeho názoru se v § 
21a odst. 3 a 4 překrývají povinnosti osoby 
blízké (resp. asistenta) a poskytovatele 
pobytových sociálních služeb, kteří budou 
Úřadu práce oznamovat totožnou skutečnost. 
Doporučujeme zvážit, zda je toto zdvojení 
nezbytné a zda nebude zbytečně 
administrativně zatěžující jak pro osoby, 
kterým je oznamovací povinnost uložena, tak 
pro Úřad práce, který bude totožné údaje 
dostávat dvojmo. Závěr textu § 21a odst. 4 
doporučujeme upravit takto: „…..nastala, 
pokud povinnost podle § 21 odst. 2 písm. a) 
nemůže splnit příjemce příspěvku.“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Akceptováno  
Osoba blízká, asistent sociální péče, kteří poskytují nebo 
poskytovali pomoc osobě ve stupni III a IV, budou povinni 
písemně ohlásit ukončení poskytování této pomoci  
+ úprava přestupků  

Ministerstvo 
financí 

6. K bodu 20: Dáváme na zvážení, zda je 
tato výslovná úprava nezbytná – podle našeho 
názoru možnost zastoupení v řízení o příspěvku 
vyplývá již z úpravy zastoupení členem 
domácnosti v občanském zákoníku. Úpravu z 
tohoto hlediska považujeme za duplicitní. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
Úpravu nevnímáme jako duplicitní, zvyšuje právní jistotu 
(žádost o dávku není obvyklou činností) a směřuje 
k jednotné úpravě pro všechny NSD.  

Ministerstvo 
financí 

7. K bodu 23: V § 25 odst. 2 
doporučujeme za slovem „přiložila“ nahradit 

K D Akceptováno 
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středník tečkou a následující text uvést 
počátečním velkým písmenem „O započetí….“. 
Doporučující připomínka 
 

Ministerstvo 
financí 

8. K bodu 32: V § 33a odst. 1 větě druhé 
text „forma je v obci umístěna stejně jako jiné 
prostory stejného účelu“ nepovažujeme za 
srozumitelný – není nám jasné, co chce 
předkladatel vyjádřit. 
Doporučující připomínka 
 

K D Akceptováno 
Jedná se o to, aby komunitní služby nevznikaly někde 
mimo okraj dění, ale aby byly jakoby součástí života obce, 
chráněné bydlení v zástavbě rodinných domů atd. Na 
základě připomínek dalších připomínkových míst definici 
reformulujeme. 
Nově upraveno: 
„§ 33a 
Sociální služby komunitního charakteru 
 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
kapacitu a personální a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování.“. 

Ministerstvo 
financí 

9. K bodu 36: Rozšíření okruhu klientů 
výslovně o osoby ohrožené návykovými 
látkami by mohlo vést ke snížení finančních 
prostředků na protidrogovou politiku. 
Doporučujeme zvážit tuto úpravu. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
Nejedná se o rozšíření, ale spíš o konkretizaci cílové 
skupiny. Aby bylo zřejmé, kdo s této oblasti klientem 
sociální služby je a nebylo možné financovat i jiné skupiny 
a na ně navázané aktivity. Tudíž neočekáváme snížení 
finančních prostředků.  
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Ministerstvo 
financí 

10. K bodu 39: Zkratku „odst.“ 
doporučujeme vyjádřit slovem „odstavci“. K 
textu v písmenu i) se domníváme, že 
odlehčovací služba má umožnit určitý 
„oddech“ pečující osobě (ostatně to vyplývá i z 
odstavce 1), proto máme pochybnosti, zda má 
zahrnovat i nácvik pečujících osob. Tento typ 
služby patří podle našeho názoru svým 
charakterem mezi asistenční služby (a je mezi 
ně ostatně zahrnut – viz § 39 odst. 2 písm. h). 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
Odlehčovací služba v pobytové formě odlehčuje osobám 
blízkým a pečujícím. Ale to odlehčení může být i v podobě 
nejen skrze „oddechu“, ale i v tom, že nacvičí techniku 
péče tak, aby se třeba pečující osoba tolik neunavila, či 
zlepšila efektivitu různých úkonů péče, aj. Právě naopak u 
tohoto typu služeb má tato činnost logiku. 

Ministerstvo 
financí 

11. K bodu 44: V § 48 odst. 1 zkratku 
„odst.“ doporučujeme vyjádřit slovem 
„odstavci“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

12. K bodu 46: V § 52a doporučujeme 
zvážit úpravu textu (např. rozdělení do více vět) 
– navrhované znění se nám jeví ne zcela 
srozumitelné. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

13. K bodu 51: V § 58 odst. 3 vyjádřit slovo 
„odstavec“ zkratkou „odst.“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

14. K bodu 57: Doporučujeme 
přeformulovat odstavec tak, aby neobsahoval 
tzv. závětí. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

15. K bodu 58: V § 73 odst. 3 a 4 vyjádřit 
slovo „sedm“ číslovkou „7“. 
Doporučující připomínka 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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Ministerstvo 
financí 

16. K bodu 61: Vložit slovo „V“ před slova 
„§ 74 odstavec 4 zní:“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

17. K bodu 63: Zkratku „odst.“ vyjádřit 
slovem „odstavec“. Doporučujeme 
přeformulovat odstavec tak, aby neobsahoval 
tzv. závětí. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

18. K bodu 65: V § 75 odst. 2 písm. b) 
slovo „tří“ vyjádřit číslovkou „3“ a slovo „dvě“ 
vyjádřit číslovkou „2“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

19. K bodu 69: Doporučujeme 
přeformulovat odstavec 2 tak, aby neobsahoval 
tzv. závětí (např. využitím vymezení pojmu pro 
účely tohoto zákona). 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

20. K bodu 70: Doporučujeme 
přeformulovat odstavec 2 tak, aby neobsahoval 
tzv. závětí. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

21. K bodu 73: V § 82 odst. 1 
doporučujeme za slovem „služeb“ nahradit 
středník tečkou a následující text uvést 
počátečním velkým písmenem „Tato 
žádost….“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Akceptováno částečně.  
 
Do textu bude vložen středník, malé písmeno u slova „tato“ 
zůstane ve stávajícím znění.   
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Ministerstvo 
financí 

22. K bodu 75: V § 82 odst. 5 větě první 
doporučujeme doplnit čárku za slovo 
„poskytovány“ a odstranit slovo „kdy“ před 
slovem „opatření“ pro jeho nadbytečnost. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

23. K bodu 85: V § 85 odst. 7 
doporučujeme nahradit slova „od právní moci“ 
slovy „ode dne nabytí právní moci“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

24. K bodu 87: Vložit slovo „V“ před slova 
„§ 86 odstavec 2 zní:“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

25. K bodu 90: V § 89 odst. 3 větě druhé 
doporučujeme odstranit slova „, například 
odvrácení pozornosti, rozptýlení, aktivní 
naslouchání“ a uvést je v rámci komentáře v 
Důvodové zprávě. V odstavci 5 doporučujeme 
v zájmu přehlednosti zvážit členění 
informovaných osob pomocí písmen. V 
odstavci 6 doporučujeme v uvozující větě vložit 
slovo „tomto“ před slovo „rozsahu“ a za slovo 
„rozsahu“ vložit dvojtečku. V písmenu i) 
doporučujeme na konci věty nahradit čárku 
tečkou a následující závětí uvést jako nový 
odstavec 7 takto: „(7) Poskytovatel sociálních 
služeb je povinen umožnit nahlížení do 
evidence podle odstavce 6 osobě, u níž bylo 
použito opatření omezující pohyb osob, fyzické 
osobě, kterou osoba s jejím předchozím 
souhlasem určí, zákonnému zástupci osoby 
nebo opatrovníkovi nebo osobě jí blízké nebo 
fyzické osobě, které byla nezletilá osoba 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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svěřena rozhodnutím příslušného orgánu do 
péče, zřizovateli zařízení, lékaři, členům 
inspekčního týmu při provádění inspekce 
poskytování sociálních služeb a Veřejnému 
ochránci práv.“. 
Doporučující připomínka 
 

Ministerstvo 
financí 

26. K bodu 93: Nenormativní odkaz 
doporučujeme nahradit odkazem normativním 
(„podle zákona upravujícího specifické 
zdravotní služby“). 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

27. K bodu 98: Doporučujeme zvážit, zda 
by v zájmu přehlednosti nebylo vhodné rozdělit 
text písmene d) na dvě písmena. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

28. K bodu 106: Není zřejmé, proč by se na 
sociální pracovníky při výkonu činností 
sociální práce neměl vztahovat správní řád jako 
celek (zejména Hlava II Základní zásady 
činnosti správních orgánů). Doporučujeme 
přeformulovat v souladu s důvodovou zprávou, 
že činnosti sociální práce nejsou vykonávány 
v režimu správního řízení.  
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

29. K bodu 106: V § 93a odst. 3 
doporučujeme za slovem „práce“ nahradit 
středník tečkou a následující text uvést 
počátečním velkým písmenem „Obsah 
standardů….“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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Ministerstvo 
financí 

30. K bodu 109 - Není zřejmé, z jakého 
důvodu bylo do ustanovení přidáno „včetně 
potřeb osob, kterým nejsou zajištěny sociální 
služby garantovou sítí sociálních služeb“.  Obec 
sděluje kraji informace o potřebách 
poskytování sociálních služeb osobám nebo 
skupinám osob na území obce, a to bez ohledu 
na jiné okolnosti. 
Doporučující připomínka 

K D Vysvětleno 
Čerpání sociálních služeb není pro klienty povinné, a 
pokud se rozhodnou informace o svých potřebách 
nezveřejnit, nebo je zveřejní jiným způsobem než 
prostřednictvím obce, nejsou zahrnuti do informace obcí 
krajům o potřebách poskytování sociálních služeb. To ale 
neznamená, že tyto nezmíněné potřeby nejsou odůvodněné 
a nemají být prostřednictvím registrovaných sociálních 
služeb řešeny. Jedná se o specifické cílové skupiny, u který 
může vyvstat potřeba vzniku nového druhu služeb. 
 

Ministerstvo 
financí 

31. K bodu 110: Není zřejmé, proč bylo do 
ustanovení přidáno „včetně osob, kterým 
nejsou zajištěny potřeby v garantované síti 
sociálních služeb“.  Kraj zjišťuje potřeby 
poskytování sociálních služeb osobám nebo 
skupinám osob na svém území, a to bez ohledu 
na jiné okolnosti. Význam odpovídá § 94 písm. 
e), ale formulace je rozdílná. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
Dtto odpověď k připomínce 30 
 

Ministerstvo 
financí 

32. K bodu 113 v důvodové zprávě: Není 
nám jasné, co je národní síť sociálních služeb, 
jelikož se v návrhu uvádí pojmy garantovaná 
síť a rozvojová síť. 
Doporučující připomínka 
 

K D Akceptováno 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. 

Ministerstvo 
financí 

33. K bodu 114: V § 96b odst. 1 větě první 
odstranit slovo „osob“ před slovem „směřující“. 
Podání podnětu, který by byl na újmu osobě, jíž 
jsou poskytovány služby, nepochybně možný 
bude – úprava by měla být formulována tak, že 
takový podnět se neprošetřuje. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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Ministerstvo 
financí 

34. K bodu 121: V § 99a odst. 2 nahradit 
slovo „správě“ slovem „správy“ před slovem 
„rozhoduje“ a odstranit dvojtečku za slovem 
„obsahuje“. V odstavci 3 nahradit slova 
„Jednání nuceného správce:“ slovy „Nucený 
správce“ a v písmenu a) a b) odstranit slova 
„nucený správce“. Dále upozorňujeme na 
nadměrný počet odstavců, kterých by v souladu 
s Čl. 39 odst. 2 nemělo být více jak 6. V § 99b 
odst. 1 větě druhé odstranit dvojtečku za slovem 
„která“. V odstavci 4 za slovem „povinnosti“ 
nahradit středník slovem „a“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Akceptováno jinak 
Ustanovení se vypouští 
 

Ministerstvo 
financí 

35. K bodu 126: Z uvedeného vyplývá, že 
sociální služby jako služby obecného 
hospodářského zájmu nebudou poskytovat 
„subjekty“, které vykazují příjmy a výdaje 
(např. organizační složky státu). Žádáme o 
doplnění důvodové zprávy ve smyslu, že to 
takto opravdu je. Jinak by musel být změněn 
text uvedeného ustanovení. 
Doporučující připomínka 
 

K D Akceptováno 
Důvodová zpráva bude doplněna dle připomínky 

Ministerstvo 
financí 

36. K bodu 126: V § 101 odst. 3 máme za 
to, že slovo „nejsou“ před slovy „zařazeny do 
garantované sítě“ by mělo znít „jsou“. V 
uvedeném znění podle našeho názoru věta 
nedává smysl. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

37. K bodu 129: V § 103 odst. 3 
doporučujeme nenormativní odkaz nahradit 
odkazem normativním (tj. slova „zvláštního 
předpisu“ nahradit slovy „zákona upravujícího 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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rozpočtová pravidla“). V odstavci 3 větě druhé 
za slovem „kraje“ nahradit středník tečkou a 
následující větu uvést velkým počátečním 
písmenem „Tato činnost….“. 
Doporučující připomínka 
 
 

Ministerstvo 
financí 

38. K bodu 132: Změnu písmene b) a 
vložení písmene d) je třeba provést 
v samostatných bodech. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

39. K bodu 133: Navrhovaný text 
přeformulovat takto: „V § 104 se odstavec 5 
včetně poznámky pod čarou č. 36 zrušuje.“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

40. K bodu 135: V § 105a odst. 4 větě první 
doporučujeme odstranit slova „stanoven na“ 
před textem „5%“ a slova „na“ před textem 
„3%“ a „2%“.  
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

41. K bodu 136: V § 107 doporučujeme 
odstavec 5 nečlenit na písmena a text v písmenu 
a) a b) vložit za slovo „v“. 
Doporučující připomínka 
 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

42. K bodu 139: Změna každého bodu 
musí být provedena samostatně. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

43. K bodu 142: V návětí vyjádřit zkratku 
„odst.“ slovem „odstavec“. Nenormativní 

K D Vysvětleno 
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odkaz doporučujeme nahradit odkazem 
normativním (tj. slova „zvláštního předpisu“ 
nahradit slovy „zákona upravujícího Rejstřík 
trestů“). 
Doporučující připomínka 
 

legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

44. K bodu 144: Změny v jednotlivých 
písmenech musí být provedeny v samostatných 
bodech a pod text každého bodu je třeba vložit 
slova „Poznámka pod čarou č. …. zní:“ a vložit 
znění konkrétní poznámky vztahující se ke 
konkrétnímu měněnému ustanovení. I zde 
doporučujeme použít normativní odkazy 
namísto odkazů nenormativních. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

45. K bodu 159: Nenormativní odkaz 
doporučujeme nahradit odkazem normativním 
(tj. slova „zvláštního předpisu“ nahradit slovy 
„zákona upravujícího Rejstřík trestů“). 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

46. K bodu 171: Vložit slovo „V“ před text 
„§ 117e“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

47. Doporučujeme doplnit tečky na konec 
novelizačních bodů (bod 12, 40, 42, 46, 60). 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

48. Doporučujeme doplnit chybějící čárky 
v obsažených výčtech (bod 34, 160). 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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Ministerstvo 
financí 

49. Doporučujeme v obsažených výčtech 
nahradit tečky čárkami (bod 89, 103, 113)  
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

50. K článku II bod 3: Na konci věty první 
nahradit středník tečkou a následující větu uvést 
velkým počátečním písmenem „Toto 
sdělení………“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

51. K článku II bod 13: Doporučujeme 
formulačně upravit toto ustanovení následovně: 
„Pokud objekt nebo prostory, ve kterých budou 
právnické a fyzické osoby poskytovat sociální 
služby, nemají kolaudačního souhlas nebo 
rozhodnutí podle stavebního zákona, jsou tyto 
právnické a fyzické osoby povinny ve lhůtě 2 
let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
zajistit plnění materiálně-technických 
podmínek odpovídajících druhu poskytovaných 
sociálních služeb podle § 44, 48, 51 a 57 zákona 
č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

52. Z textu posledního odstavce v části 
1.2.1 RIA vyplývá selhání samosprávy. 
Doporučujeme text zvážit a případně 
přeformulovat. 
Doporučující připomínka 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
financí 

53. Doporučujeme přeformulovat text části 
1.6.1 RIA tak, aby kladl větší důraz na klienta 
sociálních služeb a jeho potřeby. 
Doporučující připomínka 
 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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Ministerstvo 
financí 

54. Doporučujeme přeformulovat poslední 
souvětí na straně 99 RIA. 
Doporučující připomínka 
 

K D Akceptováno 
RIA bude přeformulována dle připomínky 

Ministerstvo 
financí 

55. Na str. 112 RIA je v prvním odstavci 
uvedeno, že „cílem dohodovacího řízení je 
nalezení vzájemné shody, pokud shoda 
nalezena nebude, ministerstvo ukončí 
dohodovací řízení a definuje návrh v podobě 
vzniku prováděcího předpisu“. Není jasné, co 
MPSV nakonec definuje. Doporučujeme 
přeformulovat. 
Doporučující připomínka 
 

K D Akceptováno 
RIA bude přeformulována dle připomínky  

Ministerstvo 
financí 

56. Strany 31 a 33 RIA jsou prázdné, strany 
88 a 89 z větší části také, v textu se objevuje 
část označená „1.2.x“ a opakuje se označení 
kapitol 1.3.3. Doporučujeme celkově upravit 
RIA po formální stránce. 
Doporučující připomínka 
 

K D Akceptováno 
RIA bude upravena dle připomínky 

Ministerstvo 
financí  

57. Doporučujeme prověřit správnost 
uváděných odkazů na návrh jednotlivých 
ustanovení v důvodové zprávě a opravit 
případné nepřesnosti (např. str. 63 důvodové 
zprávy, kdy připojení dokladu o bezdlužnosti je 
upraveno v § 79 odst. 5 písm. h), a nikoli 
v písm. j)). 
Doporučující připomínka 
 

K D Akceptováno 
RIA bude upravena dle připomínky 

Ministerstvo 
financí 

58. Zásadně odmítáme navýšení příspěvku 
na péči pro osoby nad 18 let, do výše 2. 000 Kč 

K Z Neakceptováno – ROZPOR, dále MF sdělilo, že 
nesouhlasí se sjednocením příspěvku na péči, a dále 
požaduje částku, o kterou se touto změnou navýší 
dopad na státní rozpočet, aby o tuto částku byla snížena 
dotace na sociální služby 
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MO K bodu 10 
 
 Doporučujeme ponechat nárok na 
příspěvek na péči osobám, kterým pomoc 
poskytuje dětský domov.   
 
Odůvodnění: Neshledáváme důvod pro 
vypuštění dětských domovů z okruhu osob, 
prostřednictvím nichž může být příjemci 
zajišťována potřebná podpora a pomoc a 
příjemce přitom má nárok na příspěvek. 
Zejména situaci, kdy má mít dítě nárok na 
příspěvek po dobu, kdy mu je poskytována 
zdravotní péče v průběhu hospitalizace, ale 
pokud je v péči dětského domova, nárok na 
příspěvek mít nemá, považujeme za 
nelogickou, a jsme toho názoru, že tato změna 
není v souladu se smyslem a účelem úpravy 
sociálních služeb. Rovněž odůvodnění 
navrhované změny problémem některých 
dětských domovů s přijímáním a účtováním 
dávky příspěvek na péči, považujeme za 
nedostatečné.  
 
Tato připomínka je doporučující. 

K D Akceptováno. 

MO  
K bodu 65 
 Za bod 65 požadujeme vložit nový bod 
66, který zní: 
„66. V §75 odst. 2 písmeno c) zní: „c) 
účastníkům odboje a válečným veteránům 
30),““. 
 
 Následující body novely přečíslovat. 
 

K Z Akceptováno 
Nová úprava: 
V § 75 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova 
„a válečným veteránům30)“.  
Poznámka pod čarou č. 30 zní: 
„30) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé 
armády v zahraničí a o některých jiných účastnících 
národního boje za osvobození, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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 Odůvodnění: Válečné veterány – 
držitele osvědčení válečného veterána podle 
zákona č. 170/2002 Sb., o válečných 
veteránech, je třeba v písm. c) výslovně uvést, 
pojem účastníci odboje je nezahrnuje. 
 
 Tato připomínka je zásadní. 

Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění 
pozdějších předpisů.“. 

MO K bodu 66 Legislativně-technické  
 
 V bodě 66 za slova „partnerům 
(partnerkám)“ vložit slova „a slova „b) až d)“ 
se nahrazují slovy „c) až e)“.“. 
 
Odůvodnění: Po vložení písmene b) do §75 
odst. 2 došlo ke změně označení dosavadních 
písmen b) až e) na písmena c) až f). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno 
Nová úprava: 
V § 75 odst. 2 písm. f) se za slova „manželům 
(manželkám)“ vkládají slova „a partnerům 
(partnerkám)72)“ a text „b) až d)“ se nahrazuje textem „c) 
až e)“. 
 

MMR 1. K návrhu jako celku 
Návrh obsahuje řadu vnitřně rozporných, 
neprovázaných a nesrozumitelných změn. 
Východiska a  prognózy budoucích nákladů na 
financování sociálních služeb jsou zjevně 
nesprávné. Z návrhu není jasné, jaké základní 
potřeby občanů ČR budou prostřednictvím 
sociálních služeb financovaných ze státního 
rozpočtu zajištěny. Návazně není zřejmé, jaké 
potřeby budou zajišťovány a jejich 
uspokojování prostřednictvím sociálních 
služeb hrazeno z rozpočtů územních 
samospráv. Nejsou stanovena žádná 
objektivizovaná kritéria personálních 
standardů sociálních služeb ani kapacitní 
ukazatele, dle kterých by měl být systém 
financování sociálních služeb financován.  

O Z Vysvětleno 
 
K personálnímu standardu, resp. k nepřítomnosti 
prováděcích předpisů: 
 
Podle článku 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
obsah vyhlášky předkládá až na jednání vlády. Návrh 
prováděcího předpisu se v této fázi předkládá bez 
projednání v připomínkovém řízení a v pracovních 
komisích, nicméně podklad v rámci vypořádání zašleme 
Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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Personální standardy, které má stanovit 
prováděcí předpis, nejsou v návrhu nastíněny 
ani v základnách obrysech, a nelze tedy 
vyhodnotit reálnou podobu dopadu změny ani 
provádět odpovídající modelace nákladů 
financování systému sociálních služeb dle 
návrhu zákona.   
Bez zásadních změn, z nichž nejdůležitější 
uvádíme níže v připomínkách k jednotlivým 
částem textu, návrh ohrožuje stabilitu systému 
sociálních služeb v ČR.  
Požadujeme zásadní dopracování RIA, resp. 
důvodové zprávy tak, aby bylo zřejmé, 
z jakého důvodu a  jaké změny se navrhují a 
tyto byly jednoznačně formulovány 
v paragrafovaném znění konzistentně napříč 
celou úpravou. Při odůvodnění potřeby změn 
požadujeme doložení relevantních analýz 
či  výzkumů. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

MMR 2. K úpravě financování sociálních služeb  
Centralizace v řízení financování sociálních 
služeb 
Návrh usiluje o změnu systému financování 
sociálních služeb. V této oblasti je nicméně 
nesrozumitelný, nekonzistentní a nedostatečný. 
Dle důvodové zprávy k zákonu č. 254/2014 
Sb., kterým se zaváděl stávající způsob 
financování, mělo dojít k větší provázanosti 
financování sociálních služeb na střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb kraje a tím k 
větší transparentnosti systému financování, 
který tak měl být navázán na zjištěné potřeby 
obyvatel kraje. Důvodová zpráva předloženého 

K Z Vysvětleno: 
 
K očekáváným pozitivním změnám po převodu části 
dotačního řízení na podporu sociálních služeb na krajskou 
úroveň, obecně vzato, vůbec nedošlo, Systém je čím dál víc 
rozdrobený, podmínky pro poskytovatele jsou nejednotné, 
liší se region od regionu. Problémy s financováním 
sociálních služeb od nabytí účinnosti současného § 101a a 
přechodu financování na kraje jsou v posledních cca 4 letech 
široce medializovány a jsou obecně známé. Státní rozpočet 
vydává na sociální služby čím dál, tím víc prostředků, nad 
kterými ale nemá žádnou kontrolu. 
Finanční kontroly krajů, které MPSV realizuje jako 
poskytovatel dotace na sociální služby, se ukazují být 
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návrhu pouze konstatuje přesun, resp. návrat 
financování sociálních služeb na centrální 
úroveň, aniž by však uváděla důvody takové 
změny. Relevantní by v daném kontextu byla 
např. zjištění z výsledků kontrolní činnosti 
MPSV coby poskytovatele účelové dotace 
krajům na financování sociálních služeb.   
Východiska financování služeb ze státního 
rozpočtu 
Nejasný a zmatečný je rozsah, ve kterém mají 
být financovány sociální služby ze státního 
rozpočtu: Dle návrhu budou financovány 
kapacity/úvazky služeb zařazené do tzv. 
garantované sítě sociálních služeb, která má 
dle § 3 písm. i) obsahovat kapacity a úvazky 
potřebné pro zajištění „základních potřeb 
obyvatel ČR“. Všechny ostatní potřeby nad 
rámec této sítě garantované MPSV budou 
zabezpečovat „rozvojové sítě krajů nebo obcí“.  
Z prostředků státního rozpočtu mají být přitom 
dle návrhu financovány pouze kapacity služeb 
zařazené do garantované sítě, nicméně pojem 
„kapacity“ není pro tyto účely definován. Dle 
§ 96 písm. f) vydává MPSV normativy pro 
jednotlivé pracovní pozice, jejichž výše je 
stanovena prováděcím právním předpisem a 
zajišťuje jejich plnou úhradu ze státního 
rozpočtu. Dle RIA str. 90 bude stát „primárně 
(nárokově) dotovat personální náklady 
sociálních služeb, které budou zařazeny do 
garantované sítě sociálních služeb.“  Naproti 
tomu jsou dle návrhu § 104 ze státního 
rozpočtu podle zvláštního právního předpisu 
poskytovány účelové dotace k financování 
běžných výdajů souvisejících s poskytováním 

absolutně nedostačujícím nástrojem, na prověření toho jak 
kraje s prostředky nakládají a zda je rozdělují 
nediskriminačně a transparentně. Zmocnění v zákoně pro 
ministerstvo je příliš malé.  Dle zákona č. 218/2000 Sb., tj. 
dle „velkých“ rozpočtových pravidel (podle kterých 
přiděluje MPSV krajům dotace) je pro ministerstvo 
konečným příjemcem dotace kraj. Kraj je povinen tuto 
dotaci, dle jejího účelu, využít na podporu sociálních služeb, 
což kraj dodrží vždy. Ve chvíli kdy, kraj obdrží dotaci na 
podporu sociálních služeb od MPSV na účet, tato se stává 
součástí krajského rozpočtu a kraj ji dále rozděluje 
v samostatné působnosti dle zákona 250/2000 Sb., (Zákon o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). MPSV, byť je 
gestorem systému ve skutečnosti nemá možnost cokoliv 
ovlivnit.  
 
 
Pro účely sestavení garantované sítě bude MPSV potřebovat 
znát kapacitu v podobě počtu lůžek, nicméně pro účely 
stanovení dotace bude lůžková kapacita vyjádřena počtem 
přepočtených úvazků připadajícím na dané lůžko. Definice 
je nyní uvedena v § 3 písm. j). 
 
§ 104 upravuje mimořádné dotace tj. dotace na krytí nákladů 
mimořádných situací či urgentně vzniklých potřeb. Tyto 
dotace nárokové nejsou a nevztahují se na ně normativy. 
V rámci přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu bude pro 
tyto dotace MPSV požadovat „rezervu“ pro mimořádné 
situace, která bude v případě nevyčerpání vrácena zpátky do 
státního rozpočtu. 
 
V § 105 je sice stanovena povinnost samospráv podílet se na 
financování sociálních služeb, ve výši zbylých provozních 
nákladů služeb zařazených do garantované sítě. Kraje 
striktně odmítají financování sociálních služeb z RUD (tato 
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sociálních služeb poskytovatelům sociálních 
služeb, kteří jsou zapsáni v registru.  
Povinnost financovat běžné výdaje 
poskytovatelů sociálních služeb návrh nově 
ukládá v § 105 obcím a  krajům. Tato nová 
povinnost však není provázena úpravou 
rozpočtového určení daní (dále jen „RUD“) - 
viz RIA a kalkulované dopady na státní 
rozpočet. Zejména v případě krajů je výchozím 
konceptem stanovení RUD decentralizace 
agend, přičemž ke skutečné decentralizaci 
zajišťování sociálních služeb nikdy nedošlo.  
V roce 2002 došlo k převodu zřizovatelských 
funkcí k organizacím poskytujícím mimo jiné 
sociální služby z okresních úřadů. Pokud je 
krajům a obcím stanovena povinnost 
financovat běžné výdaje služeb (i těch, jimž je 
v určitém rozsahu garantováno financování ze 
státního rozpočtu), je nezbytné kontinuální 
zajištění financování prostřednictvím úpravy 
RUD. V opačném případě je plnění takové 
povinnosti fakticky nevymahatelné a ohrožuje 
stabilitu financování běžných výdajů 
poskytovatelů sociálních služeb.  
Zamýšlená redukce rozsahu nákladů, které by 
měly být hrazeny poskytovatelům sociálních 
služeb ze státního rozpočtu, nepovede 
k avizované stabilizaci, ale k ohrožení zejména 
služeb poskytovaných bezúhradově. Lze tak 
reálně očekávat propad zdrojů financování, a 
to zejména na financování ostatních nákladů 
souvisejících s poskytování sociálních služeb. 
Dalším důvodem obav z ohrožení stability 
poskytovatelů sociálních služeb je modelace 
celkové alokace dotačního titulu na provoz 

varianta byla ze strany MPSV předložena na jednáních 
pracovní skupiny k přípravě návrhu novely zákona).  
 
V návrhu novely je zaváděn tzv. koeficient režijních 
nákladů. Bezúhradové sociální služby (tj. služby, které 
nemají jiné než veřejné zdroje) budou uplatňovat koeficient 
režijních nákladů, kterým jim bude navýšen normativ, tj. 
MPSV jim přidělí „navýšenou“ dotaci. Částku 
vykalkulovanou nad jednotný normativ pak můžou použít na 
krytí dalších provozních nákladů. 
 
 
V textu je důležité slovo „aktuálními“. MPSV tyto údaje 
samozřejmě dostává, avšak se značným zpožděním (viz 
termíny odevzdávání průběžných a konečných přehledů o 
čerpání dotace uvedené v nařízení vlády č.98/2015 o 
provedení § 101a, termín odevzdání výkazů dle zákona o 
sociálních službách apod.) takže závěry, které jsou bez 
hlubší znalosti problematiky sociálních služeb a zákona o 
sociálních službách vyvozovány z jednoho účelově 
vytrženého odstavce textu RIA jsou zcela mylné. 
 
Návrh novely zákona pojednává o službách zařazených v 
sítích sociálních služeb, nikoliv o všech zaregistrovaných 
sociálních službách, což je zásadní rozdíl. 
 
Meziroční nárůsty platů a mezd je nutno řešit navýšením 
samotného normativu, což je v RIA uvedeno. Vzhledem 
k tomu, že nelze predikovat politická rozhodnutí vlády na x-
let předem, nelze relevantně namodelovat růst platů a mezd. 
 
 
Tvrzení o propadu příjmů u 100% služeb je zcela absurdní a 
svědčí o neznalosti problematiky, jak už bylo uvedeno výše. 
Služby mají také jiné zdroje financování než MPSV a 
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sociálních služeb na rok 2022 - 2025 (RIA str. 
191 a následující). Dle komentáře k tabulkám 
vychází modelace z aktuálního celkového 
počtu pracovníků v přímé péči v síti, který je 
po očištění o sezónní vlivy. Z tvrzení uvedené 
v RIA na straně 25 („MPSV /stát/ jako 
ústřední orgán státní správy nedisponuje 
aktuálními daty o sociálních službách, o jejich 
vývoji či kapacitách nebo úvazcích, dále 
nedisponuje údaji o službách, které jsou 
zařazeny do krajských sítí, a současně 
nedisponuje konkrétními údaji o aktuálním 
čerpání dotací“) vyplývá, že provedené 
modelace nejsou postaveny na relevantních a 
validních datech a jedná se čistě o spekulativní 
údaje.  
Návrh nezohledňuje klíčové principy 
personálního standardu, či normativ 
minimální/optimální personální kapacity 
služeb.  
Dle statistické ročenky MPSV působilo v roce 
2018 ve vybraných druzích sociálních služeb 
(jedná se o  necelé 2/3 služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
celkem 90 tis. pracovníků (mimo zdravotnické 
pracovníky). V modelaci RIA je pro rok 2022 
a následující východiskem 44 tis. úvazků 
pracovníků v sociálních službách. 
Modelace celkových alokací nepredikují 
v období 2022 – 2025 žádný, byť jen 
minimální meziroční nárůst mezd/platů, navíc 
je východiskem stávající stav počtu úvazků 
sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách (pochybnosti o 
relevantnosti použitého východiska jsou 

samosprávu např. se jedná o příspěvek na péči, úhrady 
uživatelů apod. Objem těchhle zdrojů je rovněž uveden 
v RIA. 
 
Předně: § 102 se netýká dotací na sociální služby ale dotací 
na sociální práci, což je úplně jiný dotační titul, takže míchat 
§ 101a s § 102 je úplně mimo jakoukoliv logiku. 
 
Žádost o dotaci pro poskytovatele sociálních služeb zpracuje 
elektronická aplikace, do které poskytovatel ke konci 
kalendářního roku zadá skutečný počet přepočtených 
úvazků jednotlivých pracovních pozic včetně případného 
požadovaného navýšení úvazků u konkrétních pozic na 
následující (dotační rok). Poté budou přepočtené úvazky 
„naceněny“ dle normativů a dotace prostřednictvím 
krajského úřadu převedena poskytovatelům ještě v průběhu 
ledna na rozdíl od dnešního stavu, kdy nejdřív musí 
proběhnout zasedaní zastupitelstev, poté podepsání 
veřejnoprávní smlouvy a finanční prostředky se dostanou 
k poskytovatelům v dubnu. 
 
Mylné je tvrzení v připomínce, které opětovně pramení 
z nepochopení problematiky jako celku, a také z neznalosti 
vzájemných vztahů a kompetencí statní správy vůči 
samosprávě. Postavení MPSV jako donátora a vysvětlení 
toho kdo dle zákona představuje pro MPSV konečného 
příjemce dotace je Vysvětleno výše, včetně výčtu 
relevantních právních předpisů. 
 
Kontrolní akce NKÚ č. 13/25 Peněžní prostředky státu 
vynakládané na sociální služby celostátního či 
nadregionálního charakteru v letech 2011 – 2013 posuzovala 
nadregionální služby – takzvaný program B, které MPSV 
dodneška financuje. V té době však MPSV kontrolovalo 
také všechny regionální služby (tehdy tzv. program A).  – 
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zmíněny v odstavci výše) a jejich hypotetické, 
regulované navyšování. Zcela absentují 
úvazky dalších pracovníků v přímé práci, 
včetně predikce výše „optimálního počtu 
úvazků“ dle druhů služeb, a úvazky 
technickohospodářských pracovníků (THP) 
v roce 2022. Náklady na THP pracovníky se 
objevují až modelacích 2023 – 2025, segment 
dalších odborných pracovníků v sociálních 
službách podílejících se na přímé práci 
s klienty, zastoupen není. Nezajištěny 
v modelaci zůstávají pozice pracovníků 
zejména v oblasti odborného sociálního 
poradenství.   
Lze tak shrnout, že návrh vede k zúžení 
rozsahu nákladů poskytovatelů sociálních 
služeb hrazených ze státního rozpočtu pouze 
na mzdové náklady (dle provedených modelací 
v RIA) na rozdíl od současného stavu, kdy 
jsou z prostředků státního rozpočtu 
prostřednictvím krajů hrazeny náklady 
související s poskytováním služeb tj. včetně 
provozních nákladů služeb. Z toho lze 
dovozovat, že v případě změny financování 
dojde u 100 % služeb k propadu příjmů ze 
státního rozpočtu, který nebude nijak 
saturován.  
Ekonomická predikce v RIA je spekulativní, 
pochybná a z hlediska výhledu financování 
sociálních služeb ohrožující.  
Pravidla dotačního řízení 
Jako další „neuralgický bod“ stávající právní 
úpravy zmiňuje RIA na str. 11 proces 
podávání žádosti o dotaci a skutečnost, že 
stávající právní úprava žádné termíny 

tedy všechny ty služby, které teď financují a kontrolují 
kraje!!!  
MPSV provádělo veřejnosprávní kontroly u poskytovatelů v 
programu A a v programu B společně, plán kontrol byl 
sestavován s orientací na počet zkontrolovaných sociálních 
služeb, ne na konkrétní program. V programu A se 
nacházelo cca 5.000 služeb u cca 2.000 poskytovatelů. 
V programu B se jednalo o cca 120 služeb u cca 98 
poskytovatelů.  
V období uváděném NKÚ tj. od roku 2011 do roku 2013, 
prověřilo MPSV: 
 
• 123 příjemců dotace v rámci programu podpory A   
• 3 příjemce dotace v rámci programu podpory B 
Celkově tedy zkontrolovalo 126 organizací v obou 
programech podpory, což představovalo 498 služeb. 
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nestanovuje. Nutno podotknout, že i navržená 
novela je oproti stávající právní úpravě v této 
oblasti zcela prosta jakýchkoliv termínů, když 
uvádí pouze to, že termíny pro výplatu dotace 
stanoví MPSV ve Věstníku bez uvedení 
termínu, k němuž bude vydán.  
V návrhu zcela chybí popis procesu žádosti o 
dotaci.  Role poskytovatelů sociálních služeb 
při podávání žádosti není v úpravě uvedena. 
Jedinými subjekty, které jsou v tomto kontextu 
uvedeny, jsou krajské úřady, které jsou dle 
návrhu § 102 odst. 2 povinny pro podávání 
žádostí o dotace používat registr poskytnutý 
ministerstvem. Pokud však mají krajské úřady 
dle § 101a odst. 2 „v souladu s vydanými 
normativy rozepsat a poskytnout finanční 
prostředky podle odstavce 3 jednotlivým 
poskytovatelům sociálních služeb zařazených 
do garantované sítě sociálních služeb“, není 
jasné, jaké žádosti o dotaci, na co a komu 
budou ze strany krajů podávány.  
Úprava tak nedostává záměru uvedenému na 
str. 12 RIA, tj. že v zákoně bude upraven 
mechanismus, který zajistí stabilitu, 
udržitelnost, sjednotí kompetence a pravidla 
dotačního řízení, stejně tak i pravidla pro 
oblast plánování a vstupu/výstupu do/z sítě 
sociálních služeb. 
Kontrola využívání poskytnutých prostředků 
ze státního rozpočtu 
RIA na str. 13 uvádí jako významný 
nedostatek stávající úpravy skutečnost, že za 
současné situace není MPSV v přímém vztahu 
donátor/poskytovatel, a kontrola využití 
prostředků, probíhající primárně z krajské 
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úrovně, je tak komplikovaná. Takové tvrzení 
je zavádějící, neboť MPSV je v přímém vztahu 
donátor/ příjemce dotace (kraj), a tudíž má 
možnost kontroly naplňování účelu 
poskytované dotace dle pravidel, která 
příjemcům dotace stanovuje.  
Navíc je třeba upozornit i na to, že v období do 
31. 12. 2014, kdy MPSV bylo donátorem ve 
vztahu k poskytovatelům služeb, realizovalo 
podle zprávy NKÚ (Informace z kontrolní 
akce NKÚ č. 13/25 Peněžní prostředky státu 
vynakládané na sociální služby celostátního či 
nadregionálního charakteru) v letech 2011 – 
2013 kontrolu pouze tří příjemců dotace.   
Lze tedy pochybovat, že změna 
v kompetencích financování sociálních služeb 
zpět na centrální úroveň vyřeší nedostatky 
v oblasti kontroly veřejných prostředků a 
financování prostřednictvím „centrálně 
nastavených normativních nákladů“ povede k 
odpovídající zpětné vazbě a kontrole 
naplňování účelu poskytnuté dotace ze státního 
rozpočtu.   
Požadujeme rozpracování důvodů změny, 
včetně relevantních analýz, výzkumů, 
jednoznačné vymezení rozsahu služeb 
financovaných ze státního rozpočtu a 
podmínek i dalších pravidel (např. časových) 
takového financování, doplnění návazného 
návrhu úpravy RUD, rozpracování modelace 
dotačního titulu na provoz sociálních služeb na 
období 2022 – 2025 dle připomínek 
uvedených v předchozím textu.  
Požadujeme, aby předkladatel modelace 
provedl na základě objektivizovaných kritérií, 
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a umožnil tak vyhodnotit reálný dopad změny 
parametrů financování sociálních služeb na 
konkrétní služby a posoudit, zda navržená 
změna financování naplňuje deklarovaný cíl 
stabilizace systému financování sociálních 
služeb (tj. nikoliv stabilizace výdajů na 
sociální služby ze státního rozpočtu) a 
neohrožuje stabilitu poskytování sociálních 
služeb občanům ČR.  
Zejména ale navrhujeme, aby návrh změny 
financování vycházel z analýzy aktuálních dat 
o sociálních službách, o jejich vývoji či 
kapacitách/úvazcích, údajů o službách 
zařazených do krajských sítí a z dat o 
aktuálním čerpání dotací, o nichž se nyní 
uvádí, že jimi předkladatel nedisponuje. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
MMR 

3. K síti služeb  
Proces tvorby tzv. garantované sítě je 
nesrozumitelný. Tato je dle § 3 písm. i) 
„sestavována Ministerstvem práce a sociálních 
věcí ve spolupráci s kraji na základě zjištěných 
potřeb obyvatel České republiky“:  Dle § 93 
písm. e) rozhoduje o vstupu do garantované 
sítě sociálních služeb na základě žádosti na 
tiskopise předepsaném ministerstvem krajský 
úřad a dle § 105b, je garantovaná síť a její 
změny předmětem „dohadovacího řízení“ mezi 
MPSV a kraji. Možnosti změn garantované 
sítě (nárůstu kapacit) podléhají regulaci ve 
smyslu § 105a odst. 4, přičemž tato regulace se 
týká 3 ze 4 skupin sociálních služeb. 
Dle RIA má být „rozdělení garantované sítě“ 
výsledkem výběrových řízení, prováděných 

K Z Vysvětleno: 
 
V § 96 je uvedeno, že ministerstvo:“ c) na základě 
požadavků kraje určuje garantovanou síť sociálních služeb“ 
Ministerstvo tedy ponechává krajům jejich kompetenci – 
stanovit síť v samostatné působnosti, ale nastavuje procesní 
mantinely, které jsou účastníci zvláštního řízení povinni 
dodržet. Návrh garantované sítě ministerstvo projedná 
s krajem, přičemž přihlíží k informacím uvedeným ve 
střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje. 
Zařazování nových sociálních služeb do garantované sítě (a 
také případné vyřazování) bude zajišťovat MPSV ve 
spolupráci s krajskými úřady – tento proces bude probíhat 
v přenesené působnosti a bude se na něho vztahovat správní 
řád (blíže bude upraveno v prováděcím právním předpisu). 
Dohodovací řízení o kapacitách a úvazcích v garantované 
síti probíhá mezi státní správou a samosprávou, samotný 
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krajskými úřady. Řízení sama pak budou 
spočívat v rozdělení přidělených úvazkových 
rámců jednotlivým sociálním službám a 
konkrétním poskytovatelům. Režim 
„výběrových řízení“, který by měl probíhat 
v přenesené působnosti krajů, návrh zákona 
nijak neupravuje ani nezmiňuje.  
Požadujeme jednoznačně vyjasnit proces 
tvorby tzv. garantované sítě sociálních služeb 
v RIA a  tento následně konzistentně 
rozpracovat napříč paragrafovaným zněním 
návrhu.  
Tato připomínka je zásadní. 

proces zařazení včetně rozhodnutí o vstupu do garantované 
sítě realizuje krajský úřad v přenesené působnosti po 
schválení garantované sítě za předpokladu, že služba splňuje 
podmínky zařazení a pro daný kraj (myšleno území daného 
kraje) bylo odsouhlaseno navýšení úvazků či kapacit, tj. 
vstup nové služby do sítě. V dohadovacím řízení kraj a 
MPSV jednají pouze o počtech úvazků a lůžek, nikoliv o 
konkrétním poskytovateli (organizaci). Služby budou 
vstupovat do garantované sítě na základě transparentního a 
nediskriminačního výběrového řízení.  
 

MMR K čl. I: 
 
K bodu 4:  
[ § 3 písm. h), část věty „včetně potřeb osob, 
které nejsou pokryty garantovanou sítí 
sociálních služeb] 
 
Koncept garantované sítě není v návrhu 
jednoznačně rozpracován. Chybí vymezení 
pojmů „základní potřeby“, „kapacity“, 
„úvazky sociálních služeb“ a dalších, a není 
tak zřejmé, které základní potřeby bude 
pokrývat garantovaná síť sociálních služeb a 
co je ve smyslu návrhu považováno na 
základní potřeby osob. Jak již uvádí naše 
připomínka k síti služeb výše, není jasné ani 
to, které potřeby nad rámec garantované sítě 
budou pokrývat sítě krajů a obcí. Návrh tak 
povede ke kompetenčním sporům 
o odpovědnost k zajištění potřeb osob 
z centrální či regionální úrovně a nejistotě 
osob, které se budou plnění odpovědnosti za 

K Z Vysvětleno 
 
Pojem základní potřeba je běžně používán a definován 
v ekonomii, sociologii a psychologii, není nutné jej v zákoně 
definovat. Základní potřeby – jsou to nevyhnutelné potřeby, 
věci, bez kterých člověk není schopen přežít (jídlo, spánek 
apod.) Patří sem fyziologické potřeby, ale také i ty, které 
vyplývají z člověka jako z jedince a součásti společnosti 
(uspokojení z práce, sounáležitost s ostatními lidmi). 
Mezi celosvětově nejznámější teoretické modely, ne jejichž 
základě se na potřeby nahlíží, je hierarchické uspořádání 
lidských potřeb podle psychologa Abrahama Maslowa (též 
Maslowova pyramida), s nímž přišel v roce 1943. 
 
Kapacita – pojem běžně užívaný, počet osob ve službě, je 
definován v řadě metodických dokumentů 
 
Úvazky- viz. pracovní právo, hlavní pracovní poměr, 
vedlejší pracovní poměr, v jakém rozsahu, tj. kolik hodin 
týdně. 
Nicméně MPSV do § 3 písm. j) zavedlo definici 
přepočteného úvazku. 
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zajištění potřeb domáhat. 
Požadujeme vymezit pojmy “základní 
potřeby“, „kapacity“, „úvazky sociálních 
služeb“ a stanovit rozsah potřeb, které bude 
saturovat tzv. garantovaná síť a které síť krajů, 
resp. obcí. 
Tato připomínka je zásadní. 

MMR K bodu 10:  
[§ 7 odst. 2] 
 
Návrhem dochází k vyjmutí nároku na 
příspěvek na péči osobám, kterým je pomoc 
poskytována v dětském domově. Zkrácení 
práva na poskytování příspěvku na péči 
předkladatel zdůvodňuje tím, že „některé 
dětské domovy měly problém s přijetím a 
účtováním dávky příspěvek na péči“. Omezení 
práva osob z důvodu neschopnosti vybraných 
pobytových zařízení upravit interní účetní 
postupy je nepřijatelné.  
Požadujeme zachování stávající úpravy 
(včetně souvisejících dotčených návrhů, 
v nichž dochází k vypuštění slov „dětský 
domov“). Dále upozorňujeme na to, že 
navrhované změny nejsou dostatečně 
zdůvodněny. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z  
Akceptováno 

MMR K bodu 11:  
[doplnění „valorizačního mechanismu 
příspěvku na péči“] 
 
Navržená úprava nedefinuje valorizační 
mechanismus, pouze zmocnění vlády upravit 
nařízením výši příspěvku na péči (dále jen 
„PnP“), aniž by stanovovala okolnosti či 

K Z Neakceptováno - ROZPOR.  
 
Úprava se jeví dostačující, „okolnosti a podmínky“ 
definovány jsou, navíc jde o totožnou úpravu, která již byla 
přijata v zákoně o zaměstnanosti.  
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podmínky, za nichž vláda k takovému kroku 
přistoupí. Navíc předpoklad uvedený 
v důvodové zprávě k bodu 11, tj. že bude 
docházet k „hledání valorizační veličiny“ a 
argumentace předkladatele, že je „obtížné 
nalézt vyhovující veličinu pro 358 tis. osob“ je 
absurdní v kontextu, kdy jsou de facto 
vytvořeny 4 kategorie výše příspěvku (nikoliv 
358 tis.). Konkrétní valorizační kritéria jsou 
vytvořena jak pro oblast důchodů, tak dávek 
hmotné nouze. Příjemců těchto dávek je 
násobně více než příjemců PnP. 
Požadujeme doplnit kritéria, při jejichž splnění 
vláda k valorizaci přistoupí. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MMR K bodu 15: 
[§ 20 odst. 1 – doplnění právnické osoby, která 
může být ustanovena zvláštní příjemcem 
příspěvku na péči]  
 
Dle důvodové zprávy k doplnění dochází na 
základě požadavku Úřadu práce. Rozšířením 
zvláštních příjemců PnP o právnické osoby 
hrozí riziko střetu zájmů (např. při ustanovení 
poskytovatele soc. služby).  
 
Požadujeme upravit obdobně jako u zvláštního 
příjemce důchodu – tj. právnická osoba je 
ustanovena pouze v odůvodněných případech. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Snahou je sjednotit pravidla pro všechny nepojistné 
sociální dávky. V oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi 
tato úprava již existuje, stejně tak u dávek státní sociální 
podpory a úprava není problematická.  
Navíc je třeba reagovat na problematiku 
„dostatku/nedostatku“ fyzických osob, které jsou ochotny 
souhlasit s rolí zvláštního příjemce. V konečném důsledku 
je tak možné úpravu považovat za „pro-klientskou“.  
Argumentace rizikem střetu zájmu je lichá, pokud 
kdybychom připustili riziko střetu zájmu, pak by bylo nejen 
u osob právnických ale i u osob fyzických. 

MMR K bodu 32: 
[§ 33a]  
V novém § 33a je vymezena sociální služba 
komunitního charakteru. Definice není příliš 

K Z Vysvětleno 
Jedná definování nového pojmu, který dosud není ve znění 
zákona. V zákoně o sociálních službách je potřeba 
definovat sociální služby komunitního charakteru vzhledem 
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srozumitelná, připouští mnoho různých 
výkladů a ani v tomto bodě důvodová zpráva 
nevysvětluje, co konkrétně je ustanovením 
myšleno. Doporučujeme sociální službu 
komunitního charakteru lépe vymezit. 
 

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.  
Nová úprava: 
„§ 33a Sociální služby komunitního charakteru 
 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
kapacitu a personální a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování.“. 
 
 

MMR K bodu 34: 
[§ 35] 
V § 35 jsou doplněny další základní činnosti 
včetně písmene r) nácvik dovedností pro 
zvládání bydlení, podpora získání adekvátního 
bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení a další 
činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v 
rámci bydlení. Tato činnost je klíčová u osob 
sociálně vyloučených ohrožených ztrátou 
bydlení, dále u osob žijících dlouhodobě v sub 
standardním bydlení či u osob bez přístřeší 
(„chronicky bez bydlení“), při podpoře 

K Z Akceptováno částečně 
 
Bude zařazeno do: odborné sociální poradenství, azylové 
domy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, domy na 
půl cesty, kontaktní centra. Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, terénní programy, sociální rehabilitace 
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v získání a následně udržení standardního 
bydlení. V návrhu zákona však není tato 
základní činnost zahrnuta k žádnému druhu 
sociálních služeb.  
Pouze v případě pečovatelské a asistenční 
služby (§ 39), je v písmenu g) uvedena činnost 
„g)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a 
záležitostí souvisejících s udržením či 
získáním bydlení, která však neodpovídá 
žádné ze základních činností vymezených v § 
35. 
Navíc služba péče necílí v této oblasti na 
potřeby skupiny osob (osoby bez přístřeší, ze 
sociálně vyloučených lokalit apod.) a je pro 
tyto skupiny osob z důvodu úhrady 
nedostupná. 
Za situace, kdy tato základní činnost, která má 
preventivní charakter v případě rizika ztráty 
bydlení, či integrační charakter při podpoře 
v získání a udržení bydlení, nebude zákonem 
zahrnuta u konkrétních druhů sociálních 
služeb, hrozí, že činnosti spojené s udržením 
bydlení, přestanou být osobám stávajícími 
druhy služeb poskytovány. 
Požadujeme doplnit do zákona druh služby 
„prevence ztráty bydlení“ nebo rozšířit 
spektrum služeb, které budou mít odpovědnost 
zajistit základní činnost v písmenu r) nácvik 
dovedností pro zvládání bydlení, podpora 
získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí 
k sociálnímu začlenění v rámci bydlení a to 
v segmentu služeb sociální prevence např. 
terénní programy, sociálně aktivizační služby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Došlo k úpravě názvů základních činností. 
Nová úprava názvu: 
nácvik dovedností pro zvládání bydlení, podpora získání 
adekvátního bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení a další 
činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci bydlení. 
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pro rodiny s dětmi apod. či odborného 
sociálního poradenství. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

MMR K bodu 35:  
[§ 36] 
Z hlediska zajištění služby azylový dům 
osobám bez domova, které zároveň mají 
lékařem indikován klid na lůžku a potřebu 
zdravotní péče z důvodu doléčení a osobám s 
látkovou či nelátkovou závislostí, návrh 
znevýhodňuje azylové domy v možnosti 
zajistit zdravotní péči těmto osobám 
prostřednictvím vlastních zaměstnanců (nejsou 
zahrnuty do § 36 a v té souvislosti do 
kontraktační povinnosti ze strany zdravotních 
pojišťoven). 
Požadujeme rozšíření ustanovení § 36 o 
hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se 
poskytují pobytové služby v zařízeních 
sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 
písm. a), c) a e), a to konkrétně o  služby 
azylový dům. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z Vysvětleno 
Financování zdravotní péče přes § 36, tedy přes odbornost 
913 je primárně určena pro služby péče, kde má daný 
rozsah opodstatnění. U azylového domu, pokud je 
zdravotní péče, tak musí být poskytována přes spolupráci 
s poskytovatelem autorské odbornosti zejména 925 či 926. 

MMR K bodu 36:  
[§ 37 odst. 4] 
Ve výčtu základních činností je uvedena nová 
(čtvrtá) základní činnost „manželské a rodinné 
poradenství“. Dle odstavce 4 je však odborné 
sociální poradenství poskytováno pouze 
v rozsahu tří základních činností. Toto 
rozšíření základních činností je nesrozumitelné 
a v kontextu škály zaměření odborného 
poradenství (poradny pro seniory, občanské 

K Z Akceptováno 
Zdůvodnění bude doplněno do dokumentu RIA, důvodem 
je, že stávající základní činnost neodpovídají potřebám 
praxe, tedy tomu, čeho si žádají uživatelé manželských a 
rodinných poraden 
Písmeno d) bylo vypuštěno a základní činnost manželské a 
rodinné poradenství byla jasně vymezena pro manželské a 
rodinné poradny. 
Nová úprava: 
V § 37 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
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poradny, dluhové poradny, poradny pro osoby 
se zdravotním postižením apod.) 
nesrozumitelné. V důvodové zprávě vysvětlení 
pro toto rozšíření absentuje.  Není tedy zřejmé, 
proč by manželské a rodinné poradenství měly 
zajišťovat všechny poradny bez ohledu na své 
zaměření.  
Požadujeme nově navrhované písmeno d) 
v odstavci 4 vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

„(5) Služba poskytovaná v manželských a rodinných 
poradnách obsahuje základní činnosti uvedené v odstavci 4 
a základní činnost manželské a rodinné poradenství.“. 

MMR K bodu 39:  
[§ 44 odst. 1] omezení spektra forem 
poskytování služby pouze na formu 
pobytovou. 
Nová úprava odlehčovací služby v § 44  je 
v rozporu se základní zásadou „Jestliže je třeba 
pomoc a podporu zajistit prostřednictvím 
sociálních služeb, poskytují se přednostně 
sociální služby v terénní nebo ambulantní 
formě.“, když u tohoto druhu služby dochází 
k omezení spektra forem pouze na pobytovou 
formu. Důvodová zpráva se tomuto rozporu 
nevyjadřuje.  
Požadujeme zachovat stávající formy 
poskytování. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z Vysvětleno 
 
Terénní a ambulantní odlehčovací služby by byly 
duplicitou pro ve vztahu ke službě Pečovatelská a 
asistenční služba 

MMR K bodu 44: 
[§ 48 Domovy sociální péče] 
V § 48 se rozšiřuje základní činnost u 
pečujících osob o nácvik dovedností pro 
zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci. Není zřejmé, v jaké situaci bude mít 
tato činnost smysl, pokud je osoba závislá na 

K Z Vysvětleno 
 
Nácvik u pečujících byl v § 48 vypuštěn a § 46 doplněn. 
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péči umístěna v pobytové službě domova a 
není jí zajišťována péče v domácím prostředí 
pečující osobou. Jisté logické opodstatnění by 
realizace této základní činnosti měla v případě 
osob umístěných na „krizových lůžkách“, u 
nichž by byl předpoklad jejich přechodu do 
péče v přirozeném prostředí a poskytované 
osobami blízkými. Tak ale návrh koncipován 
není.   
Z návrhu není jasné, zda budou pečující osoby 
(které pečují v domácím prostředí) docházet 
do pobytového zařízení k „nácviku“. Rovněž 
tak z návrhu ani důvodové zprávy nevyplývá, 
zda je předpokladem, že pracovníci 
pobytových služeb budou docházet do 
přirozeného prostředí pečující osoby – což by 
zpochybňovalo pobytovou formu poskytování 
služby. Na druhou stranu nácvik péče o osobu 
lze mimo toto prostředí provádět spíše 
teoreticky, bez vazby na podmínky v konkrétní 
domácnosti osoby, o níž je pečováno. Naproti 
tomu u některých služeb, které jsou využívány 
osobami, o které je jinak pečováno v domácím 
prostředí (např. denní stacionáře), základní 
činnosti podporující pečující osoby absentují.  
Požadujeme doplnit specifikaci této činnosti 
do § 48 návrhu zákona dle výše uvedeného 
odůvodnění a dále doplnit do § 46 základní 
činnost podpory pečující osobám. 
Tato připomínka je zásadní. 

MMR K bodu 46:  
[§ 52a] 
Zařazuje se nová skupina služeb „služby 
sociální podpory“, jejichž účelem je 
napomáhat „zajistit základní osobní potřeby 

K Z Vysvětleno 
 
Sociální služba poskytovaná osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým je natolik specifická a zahrnuje v sobě 
poskytování sociálních služeb péče, prevence i poradenství, 
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dětí a rodin a další potřeby napomáhající 
osobám k překonání jejich nepříznivé sociální 
situace a osobám, které jsou ohroženy z 
důvodu své krizové sociální situace, životních 
návyků a způsobu života vedoucímu ke 
konfliktu se společností, sociálně 
znevýhodňujícího prostředí nebo jiného 
vážného důvodu, a to s cílem umožnit jim v co 
nejvyšší možné míře zapojení do běžného 
života společnosti a začlenit je do života v 
jejich přirozeném sociálním prostředí nebo 
toto začlenění podpořit“.  
Do této skupiny je zařazena pouze jedna 
služba upravená nově v § 52b „Speciální 
služby poskytované osobám v terminálním 
stavu a osobám blízkým“, která převážně 
zajišťuje činnosti realizované službami péče. 
Služby sociální péče dle § 38 napomáhají 
osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 
soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich 
přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim 
v nejvyšší možné míče zapojení do běžného 
života společnosti, a v případech, kdy toto 
vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné 
prostředí a zacházení. Každý má právo na 
poskytování služeb sociální péče v nejméně 
omezujícím prostředí. Toto vymezení je 
natolik široké, že by pod ně bylo možné 
podřadit i nový druh služby „Sociální služby 
poskytované osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým.“ 
Vytvoření samostatné skupiny služeb 
považujeme za nadbytečné.  
Doporučujeme nově navrhovaný § 52a 
vypustit a začlenit služby „sociální služby 

že ji nelze zařadit do jiného druhy služby, proto i vznik 
služeb sociální podpory podle §52a, do budoucna je možný 
vznik i dalších nových služeb, které by zde mohly spadat. 
Základem pro nemožnost zařazení do již existujících 
skupin je, že tato služba jako jediná v sobě obsahuje 
činnosti preventivní i péče. 
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poskytované osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým“ do skupiny služeb sociální 
péče. 
Upozorňujeme dále na to, že při zachování 
navrženého znění je třeba dát důvodovou 
zprávu do souladu s navrhovaným zněním 
zákona. 

MMR K bodu 46: 
[§ 52b] 
1. Navrhuje se nový druh služby „sociální 
služby poskytované osobám v terminálním 
stavu a osobám blízkým“. Jedná se o terénní 
službu, která je poskytována v domácím 
prostředí osoby, přičemž je předpoklad 
poskytování této služby i ve zdravotnických 
zařízeních hospicového typu. 
V případě poskytování služby ve 
zdravotnickém zařízení je pochybné 
zajišťování základní činnosti „pomoc při 
osobní hygieně a pomoc při zvládání úkonů 
péče o vlastní osobu“. Tato činnost je součástí 
základní ošetřovatelské péče poskytované 
zdravotnickým personálem a její poskytování 
v režimu sociální služby vytváří nežádoucí 
duplicitu v odpovědnosti za její zajištění, 
včetně rizika duplicitního financování téže 
činnosti z veřejných rozpočtů. 
Požadujeme upravit text návrhu spektra 
základních činností tak, aby byla eliminována 
duplicita poskytování činnosti sociální služby 
s činnostmi zabezpečovanými zdravotnickými 
službami. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
2. Terénní služba nemůže zodpovídat za 

K Z Vysvětleno 
Pokud se jedná o péči o osoby na lůžku ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče (§ 52), tak toto lůžko je „sociální“, 
protože je pod registrací zákona o sociálních službách. 
Tudíž je tam personál sociální. Takže se nejedná o 
ošetřovatelství, ale pečovatelství a to poskytuje pracovník 
v sociálních službách. Takže se nejedná o duplicitu. 
Zároveň základní činnost týkající se hygieny v této podobě 
„pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygien“ je v ZSS již od záčátku účinnosti tohoto 
zákona a praxe tuto činnost aktivně poskytuje a není žádný 
problém při jeho poskytování.  
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podmínky pro poskytnutí osobní hygieny v 
domácím prostředí osob či tyto zajišťovat, 
může pouze poskytovat pomoc při hygieně. 
Podmínky pro poskytnutí hygieny jsou v tomto 
případě determinovány jednak domácími 
podmínkami, v nichž bude pomoc zajišťována, 
nebo podmínkami příslušného zdravotního 
zařízení, do kterého bude služba docházet. 
Požadujeme z § 52b odst. 2 písm. b) slova 
„nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu“ vypustit.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

MMR K bodu 49: 
[§ 57 odst. 1] 
Jakkoli vítáme rozšíření cílových skupin a 
činností azylových domů, stávající rozsah 
základních činností této služby postrádá 
jakoukoliv ambici v aktivizaci a činnostech 
vedoucích osoby k  podpoře v začlenění do 
běžného prostředí (např. získání bydlení, 
zaměstnání apod.). 
Rovněž tak v případě osob závislých na 
návykových látkách a nelátkových 
závislostech není rozšířeno spektrum 
základních činností o sociálně terapeutické 
činnosti, které jsou běžně při práci s touto 
cílovou skupinou využívány (viz druhy služeb, 
které se na práci s touto cílovou skupinou 
zaměřují). 
Požadujeme doplnění základních činností o 
„sociálně terapeutické činnosti“ a související 
rozšíření §  36 o hrazení zdravotní péče o 
osoby, kterým se poskytují pobytové služby v 
zařízeních sociálních služeb uvedených dle § 

K Z Akceptováno 
 
 viz rovněž vypořádávací porada k novele 5. 2. 2020 
Nová úprava: 
V § 57 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena d) až f), která znějí: 
„ d) sociálně terapeutické činnosti, 
e) nácvik dovedností pro zvládání bydlení, podpora získání 
adekvátního bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení a další 
činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci bydlení, 
f) zprostředkování potravinové a materiální pomoci.“. 
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34 odst. 1 písm. a), c) a e). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

MMR K bodům 52 až 55: 
[§ 61, 63 a 69] 
Podle důvodové zprávy k bodům 52 až 55 se v 
rámci sociální služby terénní programy 
doplňuje nová základní činnost „depistážní 
činnost“. V odpovídajících ustanoveních 
návrhu však tato činnost uvedena není. Je třeba 
dát do souladu návrh normativního textu 
zákona a důvodovou zprávu. 

K Z Akceptováno 
 
Depistáž je nástroj sociální práce, není základní činností 
sociálních služeb. Tudíž se jedná o technickou chybu a 
z této služby jí vyjmeme a tím dáme do souladu.  

MMR K bodu 56:  
 [§ 72 odst. 2] 
Návrh je podle našeho názoru zcela 
nesrozumitelný, důvodová zpráva pouze 
konstatuje „doplnění koeficientu“. V RIA na 
str. 134 je uvedeno, že koeficient je „navržen 
ve výši 1,43 v souladu s Metodikou na 
stanovení plánovaných nákladů na výkon 
státní správy Ministerstva vnitra ČR, kde je 
kalkulace režijních nákladů na jedno pracovní 
místo realizována za použití této hodnoty 
koeficientu. Koeficient je navržen z alokace na 
stanovené normativy. Tento normativ je 
definován jako optimální.“ 
Co je obsahem „režijních nákladů“, tedy 
vlastní definice tohoto pojmu, není uvedeno. 
Rovněž není Vysvětleno, proč navrhovatel 
aplikuje uvedenou Metodiku na poskytování 
sociálních služeb. 
Požadujeme vysvětlit účel koeficientu a 
zdůvodnit stanovení jeho výše a následně 
upravit text celého odstavce tak, aby byl 
srozumitelný. 

K Z Vysvětleno 
Odst. 2 byl vypuštěn, nově upraveno v oddílu financování. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 

MMR K bodu 58  
[§ 73] 
Návrh neřeší úhradu za poskytování nových 
základních činností pobytové služby domov (§ 
48). Konkrétně se jedná o základní činnosti 
uvedené odstavci 2 v písmenech 
i) pomoc osobám blízkým k vyrovnání se 
s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 
blízké osoby, 
a 
j) u pečujících osob nácvik dovedností 
pro zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci, 
Stávající právní úprava § 73 odst. 2 uvádí 
pouze, které ze základních činností 
upravených v § 35 zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, jsou považovány za 
úkony „péče“, které osoba hradí ve výši 
příspěvku na péči. Stávající vymezení se 
nevztahuje na nové činnosti upravené v § 48 a 
poskytované osobám blízkým či osobám 
pečujícím.   
Považujeme za zásadní explicitně upravit 
úhradu činností dle § 48 odst. 2 písm. i) a j) 
tak, aby bylo zřejmé, zda se jedná o činnosti 
poskytované bez úhrady, či za úhradu 
regulovanou prováděcím předpisem, nebo o 
činnosti, které jsou poskytovány dle 
neregulované sazby, jež si stanovuje 
poskytovatel služby.    
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z Vysvětleno 
§ 73 odst. 2 uvádí pouze, které ze základních činností 
upravených v § 35 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, jsou považovány za úkony „péče“, 
proto nově vzniklé základní činnosti pomoc osobám 
blízkým k vyrovnání se s traumatem spojeným s umíráním 
a úmrtím blízké osoby a u pečujících osob nácvik 
dovedností pro zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci, budou poskytovány bez úhrady. 
 
 

MMR K bodu 70: K Z Neakceptováno - ROZPOR 
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[§ 79 odst. 1] 
Z tohoto ustanovení vyplývá, že materiálně 
technický standard budou mít stanoveny pouze 
některé druhy služeb, konkrétně se jedná o 
služby dle § 41 tísňová péče, § 44 odlehčovací 
služby, § 48 domovy, § 51 chráněné bydlení a 
§ 57 azylové domy.  Zdůvodnění výběru pouze 
těchto druhů služeb důvodová zpráva 
neobsahuje.  Materiálně technický standard tak 
není očekáván u všech druhů služeb, které jsou 
zajišťovány pobytovou formou (např. domy na 
půl cesty, sociální rehabilitace, krizová pomoc, 
intervenční centra apod.), či které mají 
zabezpečit služby v odpovídajícím 
ambulantním prostředí (např. denní stacionáře, 
nízkoprahová zařízení pro děti, sociálně 
terapeutické dílny apod.) 
Absenci předpokladu komplexního přístupu 
pro stanovení materiálně technického 
standardu považujeme za nepochopitelnou 
v kontextu argumentace uvedené v důvodové 
zprávě k „nejednotnosti přístupu registrujících 
orgánů“ či „vytváření vlastních metodik 
z úrovně krajů“, což lze považovat za důsledek 
absence metodického vedení nadřízeného 
správního orgánu. Omezení materiálně 
technického standardu pouze pro 4 druhy 
sociálních služeb považujeme za nedůvodné a 
nesprávné, navíc tento přístup může do 
budoucna vést ke snížení standardu podmínek, 
ve kterých jsou osobám sociální služby 
poskytovány.  
Požadujeme v nově navrženém § 79 odst. 1 
písm. i) odkaz na vybrané služby vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Zajištění obecných materiálně-technických podmínek 
(nikoli specifických standardů) pro chod dané služby musí 
garantovat všechny druhy sociálních služeb, zatímco pro 
vyjmenované služby budou kromě obecných požadavků 
(obecné předpisy pro provoz apod.) stanoveny ještě 
specifické požadavky (standardy) zohledňující potřeby 
určených druhů sociálních služeb. V tomto duchu byl 
upraven a zesouladěn i text znění § 79 odst. 1 písm. i) a § 
79 odst. 4. Důvodová zpráva byla zároveň doplněna o 
odůvodnění výběru druhů služeb, pro které je vyhláškou 
stanoven materiálně-technický standard. 
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MMR K bodu 70: 

[§ 79 odst. 5 písm. d) bod 8] 
Službám uvedeným v § 34 je uložena 
povinnost předkládat způsob zajištění 
zdravotní péče – konkrétně se dle textu návrhu 
jedná o domovy sociální péče /§ 34 odst. 1 
písm. c)/, chráněné bydlení /§ 34 odst. 1 písm. 
d)/, azylové domy /§ 34 odst. 1 písm. e)/ a 
domy na půl cesty /§ 34 odst. 1 písm. f)/. 
Ani azylové domy, chráněné bydlení či domy 
na půl cesty nejsou zmíněny v § 36, který 
předpokládá poskytování zdravotních služeb 
pouze v domovech sociální péče a 
odlehčovacích službách. Nicméně odlehčovací 
služby uvedené v § 34 odst. 1 písm. a) nejsou 
dle návrhu povinny zajištění zdravotní péče 
v rámci registrace dokládat.  
V této souvislosti opětovně upozorňujeme na 
potřebu zajištění zdravotní péče v azylových 
domech za předpokladu poskytování služeb 
osobám, které jsou bez domova a zároveň mají 
lékařem indikován klid na lůžku a potřebu 
zdravotní péče.  
Požadujeme proto uvést do souladu ustanovení 
§ 36 a § 79 odst. 5 písm. d) bod 8 a rozšířit 
možnost zajištění zdravotní péče dle § 36 o 
služby dle § 34 odst. 1 písm. e). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z Akceptováno částečně 
Návrh ust. § 79 odst. 5 písm. d) bod 8 obsahuje formální / 
písařskou chybu (nesprávný odkaz na příslušná zařízení), 
správně má znít text uvedeného bodu 8. takto: „8. způsob 
zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních 
služeb podle § 34 písm. a) a c),“. Text uvedeného bodu je 
upraven. Zároveň s tím je upraven i text návrhu bodu č. 35, 
a to takto: „35. V 36 se text „odst. 1 písm. c) až f)“ 
nahrazuje textem „písm. a) a c)“. 

MMR K bodu 76: 
[§ 82b odst. 3] 
Vyžaduje-li to předmět kontroly a nelze-li 
jejího účelu dosáhnout jinak, je zaměstnanec 
registrujícího orgánu pověřený kontrolou 

K Z Akceptováno 
 
Skrytá identita se z návrhu vypouští.  
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oprávněn v rámci výkonu své činnosti jednat 
pod změněnou identitou a využít krycí 
prostředek, a to pouze ve výjimečných 
případech a v nezbytné míře. 
Uvedený nástroj považujeme za mimořádně 
konfliktní a nestandardní, navíc s ohledem na 
velmi omezený počet pracovníků jednotlivých 
registrujících orgánů jej nebude možno 
využívat. Správní orgán by měl být schopen 
využívat stávajících nástrojů ať již v rovině 
správní či trestně právní, nikoliv si opatřovat 
důkazní prostředky pro svá rozhodnutí pod 
skrytou identitou, navíc za situace, kdy právní 
předpis podrobněji rozsah oprávnění takového 
jednání a opatřování důkazů (vypovědí, 
písemnosti, audiovizuálních záznamů apod.) 
nikterak nespecifikuje. Pozornost je v návrhu 
věnována pouze proceduře související 
s vydáním „krycího dokladu“.  
Požadujeme vypuštění či zásadní přepracování 
a dopracování navrženého institutu tak, aby 
byla zachována právní jistota jak na straně 
kontrolovaného, tak kontrolujícího subjektu.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

MMR K bodu 81:  
[§ 85] 
V případě textu odstavce 5 je navrhováno 
znění tak, že „Registr v elektronické podobě 
dále obsahuje údaje o výši poskytnuté dotace 
na příslušný kalendářní rok podle § 101a odst. 
2 a § 104 na jednotlivé sociální služby.“. Tyto 
údaje do registru zapisuje v případě § 101a 
odst. 2 krajský úřad příslušný podle místa 
poskytování sociální služby a v případě § 104 

K Z Vysvětleno 
 
§ 104 upravuje mimořádné dotace tj. dotace na krytí 
nákladů mimořádných situací či urgentně vzniklých potřeb. 
Tyto dotace nárokové nejsou a nevztahují se na ně 
normativy. V rámci přípravy návrhu zákona o státním 
rozpočtu bude pro tyto dotace MPSV požadovat „rezervu“ 
pro mimořádné situace, která bude v případě nevyčerpání 
vrácena zpátky do státního rozpočtu. 
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ministerstvo, a to do 30. dubna příslušného 
rozpočtového roku. 
Nicméně ustanovení § 101a odst. 2 doznává 
návrhem novely zákona zásadních změn. 
Navržen je tento text „2) Krajský úřad v 
souladu se vydanými normativy rozepisuje a 
poskytuje finanční prostředky podle odstavce 3 
jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb 
zařazených do garantované sítě sociálních 
služeb.“. Dle textu § 104 poskytuje dotace 
MPSV. 
Znění § 85 odst. 5 je z hlediska kompetencí i 
obsahu (co má být ze strany krajských úřadu 
do registru zapsáno) zcela zmatečné.  
Požadujeme vyjasnění kompetencí a obsahu 
zápisu ve všech částech návrhu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

MMR K bodu 89:  
[§ 88] 
Jedním z avizovaných cílů novely je snížení 
administrativní náročnosti a zvýšení ochrany 
osob. Novelou je však zaváděna nová a 
významně administrativu zvyšující povinnost 
pro poskytovatele sociálních služeb, písemně 
zaznamenávat údaje o jednotlivých osobách, 
které žádají o poskytnutí služby, kterým 
nemohla být služba poskytnuta, nebo s nimiž 
byla uzavřena smlouva o poskytování služby 
či o ukončení poskytování služby, do 
centrálního registru vedeného MPSV. Tyto 
záznamy jsou poskytovatelé povinni zapisovat 
do registru min. 1x měsíčně.  Důvod pro toto 
zvýšení administrativy ze strany MPSV není 
v důvodové zprávě u tohoto bodu uveden. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Centrální evidence žádostí, na kterou autor poukazuje, je 
určena pro evidenci žádostí potenciálních klientů. Klient 
vlastním jednáním, tj. podáním žádosti vyslovuje souhlas 
se zpracováním svých údajů.  
 
V případě nesouhlasu se zpracováním osobních údajů není 
možné z principu obsahu sociální služby žádost přijmout 
(součástí posouzení žádosti je nejen identita klienta, ale i 
jeho zdravotní a sociální stav, který je v rámci vyhodnocení 
žádosti posuzován).  
 
Předmětná evidence je zavedena jako centrální nástroj pro 
odstraňování duplicit a garance znalosti klienty skutečně 
poptávané kapacity sociálních služeb. Zároveň jsou v rámci 
procesu evidence žádosti přijata opatření zabraňující 
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Pouze v úvodní části důvodové zprávy 
„Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů“ 
je nová úprava zmíněna s tím, že „cílem je 
skutečná znalost prostředí sociálních služeb, 
efektivní plánování a zajištění sociálních 
služeb.“  
Novou povinností zaznamenávat konkrétní 
údaje o osobách (žadatelích, klientech služeb) 
do registru vedeného MPSV nejen že nebude 
cíl (skutečná znalost prostředí sociálních 
služeb) naplněn, neboť MPSV nebude 
disponovat znalostí, nýbrž pouze evidencí 
osob bez jakéhokoliv kontextu informací o 
jejich potřebách, ale budou zpracovávány další 
citlivé informace o osobách v centrálních 
registrech státu.  
Neřešena zůstává otázka, jak bude 
poskytovatel naplňovat uvedenou povinnost za 
situace, kdy osoba odmítne vedení osobních 
údajů v registru, včetně zajišťování souhlasu 
opatrovníků v případě osob, které jsou 
nesvéprávné.  
Zatěžování poskytovatelů další 
administrativou z důvodu „zajištění znalosti na 
úrovni státního orgánu“ včetně souvisejícího 
zásahu do soukromí osob (potenciálních i 
faktických) klientů sociálních služeb 
považujeme za nepřijatelné. 
Požadujeme v § 88 písmeno d) vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

předávání osobních údajů mezi jednotlivými poskytovateli. 
Komunikace je omezena pouze na informace, obsahující 
stav podané žádosti, tj. zda žadatel uvedenou službu čerpá 
jinde, zda se nezměnil jeho stav takovým způsobem, že 
služba už pro něj není vhodná a nebo že žadatel svojí 
žádost stáhl z vlastního rozhodnutí. 
 
Po aplikaci evidence bude konkrétní poskytovatel 
disponovat podrobným registrem všech u něj evidovaných 
žádostí včetně souvisejících údajů (tím v současné době 
disponuje a musí disponovat i nadále, aby mohl žádosti 
v souladu se zákonem vyhodnotit) a MPSV a kraje budou 
disponovat centrální evidencí anonymních neduplicitních 
žádostí, které umožní optimalizovat plánování kapacit 
jednotlivých služeb. 
 
Zdůrazňujeme, že v centrální části registru budou údaje o 
žádostech anonymizovány unikátními identifikátory AIFO, 
které prostřednictvím služeb základních registrů ztotožní 
žadatele pro potřeby systému, ale neumožní MPSV, kraji, 
ani jinému poskytovateli identifikovat konkrétní osobu. 
 
Závěrem je nutné zdůraznit, že především menší 
poskytovatelé sociálních služeb vedou evidenci žádostí 
v papírové podobě a v této souvislosti se jedná o 
zefektivnění jejich činnosti, nikoli zvýšení administrativní 
zátěže. Součástí implementace bude také možnost napojení 
specializovaných informačních systémů na centrální systém 
prostřednictvím univerzálního rozhraní. 
 

MMR K bodu 100  
[§ 93 písm. a)] 
Dle navrženého znění „krajský úřad „a) ve 
spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních 

K Z Akceptováno 
 
přeformulováno: 
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služeb, obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností, pověřeným obecním úřadem, 
krajskou pobočkou Úřadu práce a dalšími 
institucemi příslušnými podle místa 
skutečného pobytu osob, zprostředkovává 
poskytnutí sociálních služeb osobám, které se 
nacházejí v bezprostředním ohrožení života 
nebo zdraví a nejsou schopny samy si zajistit 
poskytování sociálních služeb,…“ 
Spojení „krajský úřad ve spolupráci s krajem“ 
je nadbytečné a matoucí. Krajský úřad je 
jedním z orgánů kraje, dalšími jsou 
zastupitelstvo, rada, hejtman. Který z těchto 
orgánů má být dle návrhu zapojen do 
spolupráce, není uvedeno.  
Doporučujeme buď konkretizovat, se kterým 
z orgánů kraje má krajský úřad dle tohoto 
ustanovení spolupracovat, nebo slovo 
„krajem“ vypustit.  
 

b) ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 
pověřeným obecním úřadem, krajskou pobočkou Úřadu 
práce a dalšími institucemi příslušnými podle místa 
skutečného pobytu osob, zprostředkovává poskytnutí 
sociálních služeb osobám, které se nacházejí 
v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví a nejsou 
schopny samy si zajistit poskytování sociálních služeb, 
v případě, kdy  

 
 
 

MMR K bodu 102: 
[§ 93 písm. c)] 
Do kompetencí vymezených krajským úřadům 
je nově zakomponována povinnost 
zpracovávat strategické plány sociální práce 
prostřednictvím sociálního pracovníka. 
V návrhu zákona dále není uvedeno, co je 
účelem těchto strategických plánů, jakou roli 
mají naplňovat v kontextu výkonu veřejné 
správy. Důvodová zpráva k tomuto bodu 
neobsahuje žádné informace.  
Požadujeme minimálně do důvodové zprávy 
doplnit účel těchto strategických plánů a popis 
jejich rámce (z čeho vycházejí, na koho a na 
co se mají zaměřovat, co je jejich cílem, na 

K Z Akceptováno 
vypuštěno 
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jaké období jsou vytvářeny apod.) včetně 
jejich aplikace v působnosti krajského úřadu.  
Tato připomínka je zásadní. 

MMR K bodu 103: 
[§ 93 písm. c)] 
Dle návrhu rozhoduje krajský úřad o vstupu do 
garantované sítě sociálních služeb MPSV na 
základě žádosti. Rozhodovat může krajský 
úřad pouze v rámci správního řízení. Návrh 
neuvádí žádné parametry úvahy, jíž bude 
krajský úřad veden. Navíc předpoklad 
rozhodovací činnosti krajského úřadu v této 
věci je v rozporu s návrhem ustanovení § 105 
odst. 1, podle něhož garantovanou síť 
sestavuje MPSV ve spolupráci s kraji na 
základě zjištěných potřeb, tedy nikoliv na 
základě žádosti. Dle návrhu § 96 písm. c) 
určuje na základě požadavků krajů 
garantovanou síť MPSV.  
 
Dle RIA má být „rozdělení garantované sítě“ 
výsledkem výběrových řízení, která budou 
provádět krajské úřady a která budou spočívat 
v rozdělení přidělených úvazkových rámců 
jednotlivým sociálním službám a konkrétním 
poskytovatelům. Proces zařazování služeb do 
garantované sítě je podle našeho názoru 
nesrozumitelný.  
Požadujeme doplnění popisu tohoto procesu 
do důvodové zprávy tak, aby bylo zřejmé, 
v jakém režimu (správní řízení, veřejné 
zakázky apod.) bude probíhat.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z Vysvětleno: 
 
Krajský úřad bude ve správním řízení rozhodovat o 
vstupu/výstupu do/z garantované sítě sociálních služeb 
v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti. V § 
105c je nově upraveno výběrové řízení (podléhající § 146 
správního řádu). 
 
Ministerstvo na žádost kraje sestavuje garantovanou síť. 
Kraj svoji žádost dokládá zjištěnými potřebami, čímž 
odůvodňuje to, kolik potřebuje kapacit/úvazků toho kterého 
druhu služby. Kraje jako samospráva jednají 
s ministerstvem pouze o počtu kapacit a úvazků v 
garantované síti na základě potřeb v území, nikoliv o 
konkrétních poskytovatelích. 
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MMR K bodu 106:  

[doplnění nových odstavců 3 až 6 v § 93a] 
Návrhem se zavádí oprávnění předávat si 
informace o osobách, vůči nimž je vykonávána 
sociální práce. Návrhem nejsou chráněny 
zájmy osob na ochranu osobních údajů a 
garantována mlčenlivost. Ta se dle § 100 týká 
pouze osob, kterým jsou poskytovány sociální 
služby nebo příspěvek na péči, nicméně 
sociální práce se nezaměřuje pouze na klienty 
sociálních služeb a osoby pobírající příspěvek.  
 
Požadujeme, aby za předpokladu takto 
rozšířené možnosti předávání informací 
v rámci výkonu sociální práce byla obdobně 
rozšířena i skupina osob chráněných 
mlčenlivostí dle § 100 zákona č. 108/2006 Sb. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z Neakceptováno - vysvětleno 
 
Oblast výkonu činností sociální práce je rozsáhlá – 
konkrétně sociální pracovník obecního úřadu by při zrušení 
tohoto odstavce nemohl spolupracovat na řešení nepříznivé 
sociální situace klienta sociální služby, respektive předávání 
informací mezi sociálními pracovníky o klientovi – 
konkrétně dodržení principů GDPR (zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů) je upraveno i v rámci § 
100 zákona o sociálních službách.  
Zákonnost předávání informací mezi sociálními pracovníky 
byla ze strany MPSV několikrát konzultována s Úřadem pro 
ochranu osobních údajů a vždy bylo potvrzeno, že výkon 
činností sociální práce v souladu s principy GDPR.  
Vzhledem k výše uvedenému není potřeba rozšiřovat 
ustanovení § 100 na další skupiny osob. 

MMR K bodu 107 (a dále k bodu 164): 
[§ 93b a § 116b] 
Podle našeho názoru uvedená ustanovení 
upravují stejnou oblast (další vzdělávání 
vedoucích pracovníků). Doporučujeme uvést 
do souladu, případně danou oblast upravit 
jedním společným ustanovením. 

K Z Vysvětleno 
 
§ 93b je pro oblast obcí – výkon přenesené působnosti soc. 
práce, § 116b je pro oblast sociálních služeb     
 

Pro obce – respektive přenesenou působnost 

§ 93b 

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit vedoucímu 
zaměstnanci, který není zařazen jako sociální pracovník 
a neplní kvalifikační předpoklady pro výkon činností 
sociální práce, ale přímo řídí, organizuje a kontroluje 
činnost sociálních pracovníků podle §  91d, 92 a 93, další 
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vzdělávání v rozsahu nejméně 12 hodin za kalendářní 
rok, kterým si prohlubuje kvalifikaci v oblasti řízení ve 
vztahu k činnostem podle § 91d, 92 a 93. Ustanovení § 
111 platí zde obdobně s tím, že ustanovení o rozsahu 
hodin jednotlivých forem dalšího vzdělávání se 
nepoužije. 

 

Pro sociální služby (tedy i pro pracovníky v sociálních 
službách) 

§ 116b 

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit vedoucímu 
pracovníku, který není zařazen jako sociální pracovník 
a neplní kvalifikační předpoklady pro výkon činností 
sociální práce, ale přímo řídí, organizuje a kontroluje 
činnost sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních 
službách a dalších odborných pracovníků v sociálních 
službách, další vzdělávání v rozsahu nejméně 12 hodin za 
kalendářní rok, kterým si prohlubuje kvalifikaci 
v oblasti řízení ve vztahu k sociální službě, ve které 
působí. Ustanovení § 111 platí zde obdobně s tím, že 
ustanovení o rozsahu hodin jednotlivých forem dalšího 
vzdělávání se nepoužije. 
 

MMR K bodu 113: Legislativně-technická  
[doplnění nových pododstavců c) až h) v § 96] 
 
V úvodu tohoto bodu návrh zmiňuje, že 
dochází k rozšíření § 96 o písmena c) až h), 
nicméně návrh sám § 96 rozšiřuje o písmena c) 
až i). V dokumentu „původní znění se 
zapracovanými změnami“ je text pouze v 
rozsahu písmen c) až h).  
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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Navrženou kompetencí MPSV dle písmena h) 
je „stanovovat koeficienty režijních nákladů“. 
Důvodová zpráva se k této kompetenci nijak 
nevyjadřuje. Vzhledem k tomu, že koeficienty 
režijních nákladů jsou navrženy taxativně v § 
72 odst. 2, je návrh kompetence MPSV 
obsažený v § 96 bezpředmětný.  
 
Požadujeme písmeno h) z návrhu vypustit a 
zároveň uvést do souladu návrh normativního 
textu s platným zněním s navrhovanými 
změnami tak, aby bylo zřejmé, v čem změna 
spočívá. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

MMR K bodům 117 a 119:  
[§ 98] 
Toto ustanovení nově stanoví, že se inspekce 
v místě poskytování služby provádí bez 
předchozího ohlášení. V mnoha případech 
může být toto opatření účelné, ale je třeba mít 
rovněž na vědomí, že přítomnost inspektorů 
často zcela paralyzuje poskytování sociální 
služby, neboť zaměstnanci se musí věnovat 
inspektorům na úkor klientů. Ohlášení 
inspekce dává poskytovateli sociální služby 
možnost zajistit dostatečné personální kapacity 
pro provádění sociálních služeb i  pro potřeby 
inspekce.  
Již v současné době mohou být (ve smyslu 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů), inspekce 
zahájeny na místě, a to předložením pověření. 
Správní orgán může tento institut již nyní dle 
vlastní úvahy využívat. Argumentaci 

K Z Akceptováno 
 
Překladatel ustupuje od návrhu změny. 
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v důvodové zprávě, že se jedná o opatření proti 
možnosti kontrolovaného subjektu se na 
kontrolu připravit, považujeme za nekorektní 
vzhledem k tomu, že příprava kontrolovaného 
subjektu na kontrolu je legitimní součástí 
celého procesu kontroly.  
Požadujeme slova „…, a to bez předchozího 
ohlášení“ z návrhu vypustit, případně použít 
formulaci „…, v  případě rizika zmaření účelu 
inspekce může být provedena bez předchozího 
ohlášení“, aby využití tohoto způsobu bylo 
jednou, nikoliv jedinou možností, kterou je 
inspekce zahájena.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

MMR K bodům 109, 127, 130 a 134: 
[§ 94 písm. g), § 101a, § 104, § 105] 
Dle nového návrhu § 101a odst. 1 ministerstvo 
poskytuje nárokovou dotaci poskytovatelům 
sociálních služeb zařazeným do garantované 
sítě sociálních služeb.  
 
Podle důvodové zprávy bude nově 
ministerstvo poskytovat dotaci na přepočtenou 
míru pracovních úvazků, na základě předem 
stanovených normativů. Výše normativů bude 
každoročně vydávána ministerstvem ve 
věstníku ministerstva.  
 
Z návrhu ani důvodové zprávy není zřejmé, co 
bude obsahem normativu, tj. jak je pojem 
normativ definován. Není zřejmé, na základě 
jakých ukazatelů bude normativ stanoven. 
Z důvodové zprávy vyplývá, že z prostředků 
státního rozpočtu nebudou dále 

K Z  
Vysvětleno 
 
 
 
 
Ministerstvo bude každý rok stanovovat normativy pro 
jednotlivé pracovní pozice jako průměry platů pracovníků v 
sociálních službách, sociálních pracovníků/dalších 
odborných pracovníků a třetím normativem budou THP 
pracovníci. Při stanovování průměrů platů jednotlivých 
pracovních pozic se bude vždy vycházet z dat za 
předcházející rok. Např. normativ na rok 2022 se bude 
stanovovat v roce 2021 a bude se vycházet z dat průměrů 
platů roku 2020.  
Zároveň stanoví pro sociální služby poskytované bez úhrady 
koeficient režijních nákladů pro garanci provozu těchto 
služeb. Koeficientem bude těmto službám navýšen 
normativ, tj. MPSV jim přidělí „navýšenou“ dotaci. Částku 
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poskytovatelům hrazeny ostatní náklady na 
poskytování sociálních služeb, toto tvrzení je 
však v rozporu s ustanovením § 104, v němž je 
uvedeno, že ze státního rozpočtu jsou 
poskytovány účelové dotace k financování 
běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb poskytovatelům sociálních 
služeb, kteří jsou zapsáni v registru. 
V důvodové zprávě k tomuto bodu je dále 
uvedeno že „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“.  
Toto je však v rozporu s návrhem ustanovení § 
94 písm.  g) /novelizační bod 109/, který 
ukládá obcím povinnosti spolupodílet  se na 
financování sociálních služeb zařazených do 
garantované sítě sociálních služeb nebo 
rozvojové sítě sociálních služeb.  
Další rozpor pak spatřujeme v navrženém 
znění § 105 /novelizační bod 134/  „Obec nebo 
kraj poskytuje ze svého rozpočtu účelové 
dotace podle zvláštního zákona39) k 
financování běžných výdajů souvisejících s 
poskytováním sociálních služeb 
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou 
zapsáni v registru“. 
Přestože je naznačena povinnost financovat 
sociální služby z prostředků územních 
samospráv, není stanoven žádný rozsah tohoto 

vykalkulovanou nad jednotné normativy pak můžou použít 
na krytí dalších provozních nákladů. 
 
 
 
Vysvětleno 
 
MPSV zavádí povinnost pro samosprávu podílet se pouze na 
financování garantované sítě sociálních služeb. Koncept 
rozvojové sítě byl z návrhu odstraněn. 
Samosprávné celky poskytují dotace dle § 105. 
 
 
Na základě § 105 kraje a obce poskytují dotace 
registrovaným poskytovatelům sociálních služeb na krytí 
běžných výdajů. Tyto dotace poskytují kraje a obce 
v samostatné působnosti dle zákona č. 250/2000 Sb., (Zákon 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).  
 
 
Zavedení pevného spolupodílu samospráv s ohledem na 
platnou legislativu a ústavní pořádek je extrémně 
komplikované. MV se navíc k takovémuto opatření staví 
negativně. Pokud by mělo být zavedeno povinné 
spolufinancování ze strany obcí, bylo by nutné zcela zásadně 
upravit zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a kompetence, které nyní mají 
kraje přenést i na obce. V praxi by tato změna měla za 
následek ještě větší roztříštění celého systému, tedy na 6 254 
samotných systémů financování, oproti současným 14 
krajským systémům. Nově je v § 105 zaváděna povinnost 
spolupodílet se na financování sociálních služeb pouze 
krajům, a to ve výši zbylých provozních nákladů služeb 
zařazených do garantované sítě. 
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financování.  
Požadujeme vypořádání popsaného rozporu 
mezi § 101, § 104 a § 105 a vyjasnění 
struktury zdrojů financování sociálních služeb 
tak aby bylo zřejmé, že nedojde k ohrožení 
stability poskytování sociálních služeb 
občanům ČR (vizte také úvodní připomínku 
k navrženému systému financování).  
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
§ 104 upravuje mimořádné dotace, tj. dotace na krytí 
nákladů mimořádných situací či urgentně vzniklých potřeb. 
Tyto dotace nárokové nejsou a nevztahují se na ně 
normativy. V rámci přípravy návrhu zákona o státním 
rozpočtu bude pro tyto dotace MPSV požadovat „rezervu“ 
pro mimořádné situace, která bude v případě nevyčerpání 
vrácena zpátky do státního rozpočtu. 
 
 

MMR K bodu 135: 
[§ 105a] 
Dle § 105a odst. 1 sestavuje tzv. garantovanou 
síť sociálních služeb ministerstvo ve 
spolupráci s kraji na základě zjištěných potřeb 
obyvatel České republiky. Dle § 105a  odst. 4 
je maximální meziroční nárůst velikosti 
kapacit a počtu úvazků za jeden kalendářní rok 
služeb zařazených do garantované sítě 
stanoven na 5 % u služeb sociální péče, na 3 % 
u služeb sociální prevence a na 2 % u služeb 
sociálního poradenství. Celková kapacita 
sociálních služeb domovů sociální péče je v 
každém kraji tvořena 2 % krizových lůžek pro 
zajištění krizové péče. 
Důvodová zpráva k tomuto bodu uvádí pouze, 
že se upravuje postup pro sociální služby, 
které budou zařazeny do garantované sítě; 
žádný postup však § 105 pro sociální služby 
neupravuje.   V důvodové zprávě není 
Vysvětleno, z čeho předkladatel vyvodil 
regulaci vývoje potřeb občanů ČR, pokud je 
návrhem zákona taxativně stanoveno omezení 
nárůstu kapacit a úvazků tj. 5 % u služeb 
sociální péče, na 3 % u služeb sociální 

K Z Vysvětleno: 
 
 
Nejedná se o regulaci potřeb občanů, jde o regulaci výdajů 
státního rozpočtu na sociální služby. Podíl státního rozpočtu 
na krytí nákladů sociálních služeb prudce narůstá, podíl 
samospráv roste výrazně pomalejším tempem. Je potřeba 
zamezit tomu, aby garantovaná síť financovaná z větší části 
ze státního rozpočtu nekontrolované rostla. Garantovaná síť 
nemá pokrývat všechny zjištěné potřeby – z její definice je 
zřejmé, že má primárně krýt základní potřeby, které lze 
uspokojit prostřednictvím sociálních služeb. Základní 
potřeby obyvatel jsou zde vztaženy k sociálním službám, jde 
tedy o základní potřeby obyvatel ve sféře sociálních služeb, 
tj. v podstatě o zajištění základní potřebnosti služeb na 
území kraje. 
Odstavec 4 byl změněn ve smyslu stanovení meziročních 
nárůstů výdajů státního rozpočtu na financování 
garantované sítě. Stanovený meziroční nárůst se však týká 
garantované sítě jako celku. Předpokládáme, že mezi 
jednotlivými kraji můžou být dle aktuálních potřeb rozdíly v 
% nárůstu u služeb péče, prevence, poradenství a podpory. 
Tato regulace je zaváděna se záměrem zajistit pravidelný, 
stabilní a regulovaný růst garantované sítě. V rámci 
připomínkového řízení byla také akceptována doplňující 
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prevence a na 2 % u služeb sociálního 
poradenství. Celková kapacita sociálních 
služeb domovů sociální péče je v každém kraji 
tvořena 2 % krizových lůžek pro zajištění 
krizové péče. 
Zároveň odkazujeme na připomínky k bodům 
4 a 56, tedy absenci definic klíčových pojmů 
a  celkově nesrozumitelné vymezení předmětu 
regulace (tj. kapacity, nebo úvazky).  
Požadujeme vyjasnění výše popsaného 
rozporu tj. garance zajištění zjištěných potřeb 
občanů ČR a navržené regulace a vysvětlení 
východisek regulace nárůstu kapacit s vazbou 
na prognózu vývoje potřeb osob na území ČR, 
které má dle § 3 odst. i) pokrývat garantovaná 
sít sestavovaná MPSV. Regulaci provedenou 
bez adekvátního podložení východisek 
považujeme za ohrožující ve smyslu dalšího 
zajišťování potřeb osob na území ČR.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

připomínka ČMKOS a do tohoto meziročního růstu se 
nebude započítávat zákonný růst platů. 
Co se týká pojmů kapacita a úvazek - pro účely sestavení 
garantované sítě bude MPSV potřebovat znát kapacitu 
v podobě počtu lůžek, nicméně pro účely stanovení dotace 
bude lůžková kapacita vyjádřena počtem přepočtených 
úvazků připadajícím na dané lůžko. V § 3 písm. j) je nově 
uvedena definice přepočteného úvazku.s 
. 
 

MMR K bodu 136: 
[§ 107] 
Považujeme pokuty uložené podle odstavce 5 
a odstavce 8 písm. a) za příliš přísné opatření 
a  doporučujeme zvážit jiné řešení ve věci 
zabezpečení vzdělávání v dostatečném 
rozsahu. 

K Z Vysvětleno 
Bereme na vědomí 

MMR K bodu 143: 
[§ 110] 
V odstavci 4 písm. b) doporučujeme ponechat 
obor právo, neboť absolventi tohoto oboru 
disponují řadou znalostí a kompetencí, které 
naopak mohou chybět absolventům jiných 
uvedených oborů. Pouze absolvování určitého 

K Z Vysvětleno 
Bereme na vědomí  
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oboru nedá absolventovi plné kompetence 
k výkonu určité činnosti. V metodách sociální 
práce se mohou absolventi oboru právo 
dovzdělat v rámci dalšího vzdělávání, které 
ostatně zákon o sociálních službách podrobně 
upravuje.  Omezování možnosti výkonu 
sociálních prací jen na vymezené obory je 
kontraproduktivní a může vést ke zhoršení 
kvality poskytovaných služeb. Naopak 
doporučujeme výčet oborů v tomto ustanovení 
rozšířit.   
 

MMR K bodu 156: 
[§ 115a] 
V odstavci 3 jsou uvedeny 3 obory, po jejichž 
vystudování a splnění dalších požadavků lze 
vykonávat činnost inspektora sociálních 
služeb. Pokud už je dle předkladatele nezbytné 
takto diskriminačně omezovat způsobilost pro 
tuto činnost, pak by měl alespoň vycházet 
z oborů uvedených v § 110 odst. 4. Není 
zřejmé, proč absolvent sociologie nemůže 
vykonávat práci sociálního pracovníka, ale 
inspektorem být může. Naopak ale práci 
inspektora nemohou zastávat absolventi 
sociologii příbuzných oborů, ani např. dřívější 
sociální pracovníci, kteří vystudovali jiný 
obor. Doporučujeme materiál ve smyslu 
připomínky dopracovat. 

K Z Akceptováno částečně 
 
Není zřejmé, z čeho předkladatel připomínky usuzuje na 
diskriminační stanovení podmínek, když se jedná o činnost 
vyžadující určité odborné kompetence. Naopak je zřejmé, 
že absolvent sociologie nemůže vykonávat sociální práci, 
neboť se jedná o obor odlišný, proto v § 110 odst. 4 
neuvedený (srovnej část 24. a 25. nařízení vlády č. 
275/2016 Sb.). Ustanovení § 115a odst. 3 bude doplněno o 
možnost praxe výkonem činností dle § 109. 
 

MMR K čl. II (Přechodná ustanovení): 
Požadujeme bod 13 vypustit.  
Odůvodnění:  
Navržené přechodné ustanovení 
pravděpodobně navazuje na ustanovení § 79 
odst. 4, podle kterého „při posuzování zajištění 

K Z Akceptováno 
Připomínka bude zapracována. 
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materiálně-technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných 
sociálních služeb podle § 41, 44, 48, 51 a 57 
registrující orgán vychází z dokladů vydaných 
podle právních předpisů vztahujících se 
k ochraně veřejného zdraví a stavebních 
předpisů podle druhu a formy poskytované 
sociální služby“. Z toho plyne, že registrující 
orgán bude vyžadovat příslušné povolení popř. 
jiné opatření podle stavebního zákona. 
Z hlediska zákona o sociálních službách se 
sice jedná o nový požadavek,  z hlediska 
stavebně-právních předpisů se však nejedná o 
novou povinnost. Objekty mohou být 
používány jen k účelům plynoucím 
z rozhodnutí popř. jiného úkonu stavebního 
úřadu. Nejedná se tedy o novou povinnost a 
není nezbytné přechodné ustanovení. Stavby 
resp. části staveb lze používat pouze na 
základě příslušného rozhodnutí, popř. jiného 
opatření stavebního úřadu a pouze k určeným 
účelům. Nelze akceptovat, aby zákon de facto 
připouštěl poskytování sociálních služeb 
v „černých“ stavbách. Pro úplnost 
upozorňujeme na špatnou formulaci 
ustanovení, které neodpovídá stavebnímu 
zákonu, neboť stavby, resp. prostory, mohou 
být realizovány a používány na základě 
různých rozhodnutí resp. úkonů stavebního 
úřadu. Ne vždy je nezbytná kolaudace.  
Tato připomínka je zásadní.  
 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

 
1. K závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) obecně: 

K Z Akceptováno 
RIA bude doplněna dle připomínky 
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Hodnocení RIA je zpracováno velmi 
nesrozumitelně a nepřehledně. Lze se jen velice 
těžko dobrat výše celkových nákladů a výše 
celkových přínosů. U některých finančních 
ukazatelů není vůbec uvedeno, za jaké jsou 
období. V některých případech lze tuto 
skutečnost logicky dovodit, v některých však 
nikoliv. Žádáme proto její revizi 
a zpřehlednění. 
 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

 
2. RIA by ve svém závěrečném shrnutí 
měla obsahovat agregovanou tabulku s 
konkrétním vyčíslením celkových nákladů a 
celkových přínosů pro státní rozpočet. V 
závěrečném shrnutí zprávy by měl být uveden 
přehledný výstup (např. tabulka), ve kterém 
budou jednotlivé varianty porovnány dle 
jednotných kritérií, nákladů a přínosů. Pouze a 
jen na základě takto zpracované analýzy je 
možné určit nejvhodnější variantu. Předkladatel 
by měl tyto nedostatky odstranit. 
 

K Z Akceptováno 
RIA bude doplněna dle připomínky 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

 
3. Str. 193 RIA – zde je uveden 
následující text: "V této souvislosti je třeba 
doplnit, že navrhované změny také zjednoduší 
administrativu a obecně sníží podíl 
administrativních činností ve výkonu práce, což 
přinese úspory ve výši cca 540 mil. Kč." 
Uváděná úspora ve výši cca 540 mil. Kč je 
pouze holé konstatování, které není podloženo 
žádnými konkrétními daty. Považujeme za 
účelné toto číslo doložit. 
 

K Z Akceptováno 
RIA bude doplněna dle připomínky 
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Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

 
4. Str. 195 RIA – je zde uveden 
následující text: "V roce 2019 je celkový počet 
registrátorů 30,9 úvazků, při celkových ročních 
nákladech 22 850 496 Kč.  Po účinností novely 
zákona bude náklad na jednoho registrátora 780 
828 Kč za rok. Celkově se tedy předpokládá při 
naplnění cílového stavu v následujících šesti 
letech navýšení úvazků registrátorů na výši 68 
úvazků s ročními náklady cca 53 096 304 Kč. 
Dopad na státní rozpočet bude 28 968 719 Kč." 
Z výše uvedeného není jasné, jak se dospělo k 
číslu 28 968 719 ani to, za jaké období je dopad 
vyčíslen (6 let či jeden rok?). Tabulka č. 7 k 
rozklíčování problému nepomáhá. Je třeba 
doplnit. 
 

K Z Akceptováno 
RIA bude doplněna dle připomínky 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
1. K návrhu obecně: Doporučujeme 
provést revizi textu jednotlivých částí 
předloženého návrhu, zejména pak důvodové 
zprávy a Závěrečné zprávy-RIA a odstranit 
drobné nepřesnosti v textu, doplnit chybějící 
slova, opravit nesprávné tvary slov apod. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
2. K nov. bodu 12: Doporučujeme zvážit 
zařazení nového odstavce 6 jako odstavec 5 a 
stávající odstavec 5 označit jako odstavec 6, 
neboť obsah nového odstavce - tzn. snížení 
příspěvku by mělo podle našeho názoru logicky 
předcházet odnětí příspěvku. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



457 
 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
3. K bodu 24: Vzhledem k tomu, že výraz 
"neurovývojových" je psán jako jedno slovo, 
doporučujeme to zohlednit ve znění tohoto 
bodu a slova "nahrazují slovy" nahradit slovy 
"se nahrazují slovem". 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

 Legislativně-technická  
4. K bodu 32: Doporučujeme nahradit 
slova "všech jeho schopností" slovy " všech 
jejích schopností", neboť text se váže k osobě. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
5. K bodu 40: Doporučujeme text 
ohledně doplnění nového písmene i) zařadit 
jako nový novelizační bod, který by mohl znít 
např. takto "41. V § 44 odst. 2 se na konci 
písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se písmeno i), které zní:"i)…." Ostatní body v 
návaznosti na to přečíslovat.  

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
6. K bodu 50: Doporučujeme nahradit 
slova "d) až e)" slovy "d) a e)". 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
7. K bodu 70: Doporučujeme v § 79 odst. 
1 písm. g) vložit před slovo "příspěvku" 
předložku "na" a v odst. 5 písm. h) vložit za 
slovo "nelze" slovo "jej". 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
8. K bodu 100 a 101: Doporučujeme 
sloučit tyto body v jeden novelizační bod, jehož 
uvozující věta bude znít: "V § 93 písmena a) a 
b) znějí:". 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
9. K bodu 109: Doporučujeme text 
tohoto bodu rozdělit na 3 novelizační body, 
přičemž první bod by se týkal úpravy v § 94 
písm. e), druhý § 94 změny textu písmene f) a 
třetí doplnění nového písmene g). 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
10. K bodu 110: Doporučujeme rozdělit 
tento bod na dva body - jeden bod ohledně 
úpravy § 95 písm. a) a druhý ohledně úpravy 
písmene g). 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
11. K bodu 115: Platí obdobná připomínka 
k rozdělení bodu na dva - k odstavci 1 a nový 
bod k odstavci 2. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
12. K bodu 121: Doporučujeme sjednotit 
pojmy "zavedení nucené správy" a "uvalení 
nucené správy". 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
13. K bodu 123: Doporučujeme upravit 
znění tohoto bodu takto: "123. V § 100 se na 
konci textu odstavce 2 doplňují slova            
"anebo jsou nucenými správci podle § 99a"." 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
14. K bodu 125: Doporučujeme nahradit 
slovo "šesté" slovem "sedmé". 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
15. K bodu 128: Doporučujeme vložit text 
začínající slovy "dosavadní text se označuje" do 
nového novelizačního bodu, který bude znít 
takto: "X. V § 102 se dosavadní text označuje 
jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který 
zní": "(2)….". 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
16. K bodu 129: Doporučujeme v § 103 
odst. 2 nahradit text " písm. a) a b) až d)" textem 
"a) až d)".  

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy – nyní odst. 1 
(1) Na zajištění výkonu činností sociální práce v souvislosti 
s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 písm. a) až d) 
ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
17. K bodu 132: Tex tohoto bodu 
doporučujeme rozdělit na dva body, jeden k 
úpravě písmene b) a druhý k doplnění nového 
písmene d), obdobně jako viz připomínky výše. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
18. K bodu 135: Stávající znění zákona 
neobsahuje § 105b, proto je třeba tento bod 
rozdělit na dva body, přičemž druhý bod se 
bude týkat vložení nového § 105b za § 105a. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
19. K bodu 138: Doporučujeme text 
tohoto bodu uvést v tomto znění: "138: V §108 
písm. b) se za slova "s rozšířenou působností " 
vkládají slova "a pověřený obecní úřad" a na 
konci písmene b) se slovo "obce" nahrazuje 
slovem "obecního úřadu"." 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
20. K bodu 140: Doporučujeme nahradit 
slovo "doplňují" slovem "vkládají". 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
21. K bodu 142: Uvozující větu tohoto 
bodu doporučujeme uvést v tomto znění: " V § 
110 odstavec 2 zní:". 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
22. K bodu 144: Doporučujeme 
navrhované doplnění textu v obou písmenech 
jako nadbytečné vypustit, neboť platí obecná 
právní úprava stanovená v § 104 zákona č. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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561/2004 Sb. a dále v § 78 zákona č. 111/1998 
Sb. V opačném případě pak doporučujeme bod 
rozdělit na dva. První z nich by se týkal úpravy 
písmene a) a uvozující text by zněl: V § 
110odst. 4 se na konci písmene a) doplňují 
slova "a to… podle zvláštního…..". Druhý bod 
doporučujeme uvést ve znění "XX. V § 110 
odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují 
slova "a to za podmínky, že…..". Na 
samostatný řádek prvního novelizačního bodu 
pak uvést text " Poznámky pod čarou č. 75 a 76 
znějí:" a následně na samostatný řádek uvést 
tyto jednotlivé poznámky pod čarou tj. č. 75 a 
č. 76.   

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
23. K bodům 146 až 153: Doporučujeme 
zvážit spojení těchto bodů do jednoho bodu, a 
vzhledem k množství změn § 111 uvést nové 
znění tohoto §. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
24. K bodu 156 a 157: Upozorňujeme, že 
ve stávajícím znění zákona není ani § 115a, ani 
115b, a toto je třeba zohlednit ve znění 
příslušného novelizačního bodu a jeho 
uvozující věty. Doporučujeme proto tento 
novelizační bod uvést takto: "XX. V části 
desáté se za § 115 vkládají nové § 115a a 115b, 
které včetně poznámky pod čarou č. 78 znějí:", 
a následně uvést text § 115a a 115b včetně 
poznámky pod čarou č. 78. 
 
25. K bodu 160: Doporučujeme v § 116 
odst. 5 písm. c) vložit na posledním řádku za 
slovo "stanoveném" slovo "prováděcím". 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
26. K bodu 163: S ohledem na novou 
právní úpravu odborné způsobilosti „Dalších 
odborných pracovníků v sociálních službách“ 
navrhujeme, aby tato odborná způsobilost k 
výkonu jejich činností byla promítnuta do 
živnostenského zákona jako další možnost 
prokazování odborné způsobilosti pro 
provozování vázané živnosti s předmětem 
podnikání „Péče o dítě do tří let věku v denním 
režimu“. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
27. K bodu 165: Doporučujeme nahradit 
slovo "desáté" slovem "jedenácté", neboť došlo 
k přečíslování této části v návaznosti na 
provedené změny.  

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
28. K části třetí bodu 2: Doporučujeme 
nahradit slovo "doplňuje" slovem "doplňují". 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
29. K části třetí bodu 3: V uvozující větě 
tohoto bodu doporučujeme vypustit slovo 
"nově. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
30. K části čtvrté: V úvodní větě novely 
doporučujeme nahradit slova "V příloze k 
zákonu" slovy "Příloha zákona". 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Legislativně-technická  
31. K Platnému znění částí zákonů s 
vyznačením navrhovaných změn: 
Doporučujeme prověřit správnost promítnutí 
navržených změn a opravit nepřesnosti a 
chybějící text v některých novelizovaných 
ustanoveních, viz např. § 61, 63 a 64.   

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo  1. Obecně – pojmy zdravotnického práva O Z Akceptováno 
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zdravotnictví Doporučujeme provést revizi zákona, neboť na 
mnoha místech používá nepřesně pojmy 
zdravotnického práva. Ve zdravotnickém 
právu se pojmem zdravotnické zařízení rozumí 
prostory určené k poskytování zdravotních 
služeb (§ 4 zákona č. 372/2011 Sb.), tedy 
objekt. Tento návrh zákona však užívá 
zdravotnické zařízení jako subjekt, který má 
práva a povinnosti, což je chybné, viz např. § 
21a odst. 3 a 4. Subjektem je ve zdravotnictví, 
stejně jako v sociálních službách poskytovatel 
(§ 2 zákona č. 372/2011 Sb.). V případě 
poskytovatele tak nejde o „speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu“, ale o 
„hospic“. Nadto zákon nezná pojem „ústavní 
péče“.  

Bude upraveno 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

2. K DZ § 1 odst. 2  
Požadujeme v důvodové zprávě vysvětlit, jaký 
je rozdíl mezi výkonem povolání sociálního 
pracovníka a sociálního pracovníka, pokud 
vykonává činnost v sociálních službách a ve 
veřejné správě, nebo podle zvláštních právních 
předpisů při pomoci v hmotné nouzi atd. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno. 
V Důvodové zprávě bude doplněno odkazem na příslušná 
Nařízení vlády (katalog prací a katalog správních činností), 
v nichž jsou činností sociálních pracovníků taxativně 
uvedeny a rozlišena je i náročnost těchto činností. 
 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

3. K DZ § 2 odst. 2: 
Navrhujeme do důvodové zprávy doplnit k § 2 
odst. 2) větě poslední text, který vyjasní, že 
zákonodárce sice podporuje ambulantní a 
terénní formu sociálních služeb (z pohledu 
jejich přístupnosti a dostupnosti), pomoc však 
musí vycházet z individuálně určených potřeb 
osob. 
Odůvodnění: 
Stávající text může působit výkladové obtíže 
v praxi, kdy by mohlo docházet k automatické 

K D Akceptováno 
 
Nová úprava: 
V § 2 odst. 2 větě první se za slova „sociálních služeb“ 
vkládají slova „a činností sociální práce“ a na konci 
odstavce se doplňuje věta „Jestliže je třeba pomoc a 
podporu zajistit prostřednictvím sociálních služeb, 
poskytují se přednostně sociální služby v terénní nebo 
ambulantní formě vždy, kdy je to možné a vhodné.“. 
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prioritizaci ambulantní a terénní formy 
paušálně ve všech případech, přitom 
v některých případech může být vhodnější 
služba pobytová. 
Tato připomínka je doporučující. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

4. K § 3 písm. i) a jeho DZ, RIA: 
Z popisu „garantované sítě sociálních služeb“ 
není jasné, co garantuje a komu. Lze dovodit, 
že jedinou garancí je to, že poskytovatel bude 
mít nárok na nějakou dotaci (neznámo jakou). 
Garance ale není ve vztahu k osobám, jimž má 
být služba zajištěna, protože není řečeno, zda 
garantovaná síť „garantuje“ i dostupnost, což 
by mělo být zásadní. Zcela nejasný je při 
zajišťování garantované sítě vztah mezi rolemi 
státu, krajů, krajských úřadů a obcí. Není 
jasné, zda je za nedostupnost konkrétní služby 
konkrétní osobě v konkrétním místě 
zodpovědný stát nebo kraj, a to ani ze 
stručného popisu v RIA.  
Obecně konstatujeme, že systém 
střednědobého plánování rozvoje sociálních 
služeb a stanovování krajských sítí se zaužíval 
a ve větší části krajů je velmi dobře funkční, 
s dobrou schopností reagovat na potřeby 
obyvatel. Navíc je vystavěn na principu 
subsidiarity ve veřejné správě a přenechává 
odpovědnost za tvorbu sítě té úrovni veřejné 
správy, která je k tomu s ohledem na velikost 
spravovaného území a počty jeho obyvatel, a 
také s ohledem na další související 
kompetence, nejrelevantnější. Není na místě 
tento mechanismus s jasně definovanými 
kompetencemi krajů redefinovat, ale naopak 
dále citlivě, a to zejména v návaznosti na 

K Z Vysvětleno: 
MPSV v rámci připomínkovacího procesu přistoupilo 
k tomu, že zákon bude upravovat pouze garantovanou síť 
sociálních služeb. Kraje i obce však i nadále budou moct ze 
svých rozpočtů finančně podporovat sociální služby mimo 
garantovanou síť (viz § 105 odst. 1). 
Dále také oblast plánování zůstává, tak jako doposud, plně 
v gesci krajů. Odpovědnost za dostupnost služeb v rámci 
garantované sítě plně přebírá MPSV. Vyhláška č. 505/2006 
Sb. zůstává v platnosti. 
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financování sociálních služeb a další 
zvyšování jejich dostupnosti, rozvíjet.  
Proto zásadně odmítáme zavedení 
garantovaných sítí sociálních služeb (a 
v návaznosti na to rozvojových sítí sociálních 
služeb) a požadujeme § 3 (a dále všechny, 
které na navrhované změny navazují), 
ponechat ve stávajícím znění.  
Krom toho máme za to, že v případě 
uvedeného textu se nejedná o definici, ale o 
normativní text, který by měl být jako takový 
v dalších částech zákona (§ 105a) a též 
významně doplněn. Obsah ustanovení v zásadě 
není seznatelný. Toto platí obdobně pro 
písmeno j) – rozvojovou síť. 
Požadujeme doplnit, co to jsou základní 
potřeby obyvatel a jak budou zjišťovány. 
Požadujeme podrobnější vysvětlení 
v důvodové zprávě a RIA. 
 
Jak je uvedeno v RIA na str. 76, „kraje budou i 
nadále sestavovat střednědobé plány, na 
základě informací ze střednědobých plánů 
bude MPSV připravovat návrh garantované 
sítě, který následně s kraji projedná.“ 
Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., která 
upravuje způsob zpracování střednědobého 
plánu a jeho strukturu, však popisuje způsob 
přípravy plánu, za jehož realizaci je 
odpovědný kraj. Tuto vyhlášku bude tedy 
nutné upravit.  
Požadujeme, aby v RIA byla úprava této 
vyhlášky popsána, a to vč. mechanismu 
zjišťování základních potřeb a souhrnu 
potřebných pracovních úvazků.  
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Tato připomínka je zásadní. 
Ministerstvo  
zdravotnictví 

5. K § 3 písm. j) – RIA: 
Způsob tvorby a strukturu rozvojové sítě 
sociálních služeb bude nutné definovat 
prováděcí vyhláškou, a to i v návaznosti na 
ustanovení tohoto písmena, podle kterého bude 
tato síť obsahovat „souhrn potřebných kapacit 
a úvazků sociálních služeb, které odpovídají 
místním potřebám osob na území kraje nebo 
obce a které nejsou pokryty garantovanou sítí 
sociálních služeb“. Požadujeme, aby v RIA 
byla úprava této vyhlášky popsána. 
Není jasné, z čeho a podle jakých vzorců 
budou služby v rozvojové síti udržitelně 
financovány. Dále není jasné, za jakých 
okolností by se měla konkrétní služba 
přesunout z rozvojové do garantované sítě, 
zejména pokud se prokáže, že jsou jí 
uspokojovány „základní“ potřeby.  
Tuto nejasnost požadujeme řešit na úrovni 
doplnění paragrafového znění.  
Tato připomínka je zásadní. 

K Z  
Vysvětleno: 
MPSV v rámci připomínkovacího procesu přistoupilo 
k tomu, že zákon bude upravovat pouze garantovanou síť 
sociálních služeb. Kraje i obce však i nadále budou moct ze 
svých rozpočtů finančně podporovat sociální služby mimo 
garantovanou síť (viz § 105 odst. 1). 
 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

6. K § 3 písm. k)  
Definuje se pečující osoba, kterou je „osoba 
blízká, která poskytuje pomoc osobě, jíž byl 
přiznán příspěvek na péči ve II., III., nebo IV. 
stupni závislosti, a osoba, které je vypláceno 
dlouhodobé ošetřovné z nemocenského 
pojištění z důvodu péče o osobu potřebující 
poskytování dlouhodobé péče v domácím 
prostředí“.  
Není jasné, proč není zahrnuta i osoba pečující 
o osobu ve stupni I., když tyto osoby často 
pečují nejvíce.  
Často je pečující osobou osoba, která pečuje o 

K Z Akceptováno 
Nová úprava: 

V § 3 se doplňují písmeno k), které zní: 

 k)  pečující osobou osoba blízká, která poskytuje pomoc 
osobě, jíž byl přiznán příspěvek na péči, a osoba, které je 
vypláceno dlouhodobé ošetřovné z nemocenského pojištění 
z důvodu péče o osobu potřebující poskytování dlouhodobé 
péče v domácím prostředí.“. 
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osobu, jež o přiznání příspěvku požádala, ale 
dosud ve věci nebylo rozhodnuto.  
Požadujeme, aby do definice pečujících osob 
byly doplněny i osoby, co poskytují pomoc 
osobě s přiznaným příspěvkem na péči v I. 
stupni, a dále osoby pečující o osoby, o jejichž 
žádosti dosud nebylo rozhodnuto.  
Odůvodnění: 
Z praxe víme, že velký podíl pečujících osob 
tvoří osoby, které poskytují pomoc osobám, 
jimž byl přiznán příspěvek na péči v I. stupni. 
Navíc v případě, že se stav těchto osob rapidně 
zhorší, navýšení příspěvku na péči trvá 
neúnosně dlouho. Alternativou by mohlo být 
pracovat dále s řízením o příspěvku na péči, 
např. ve smyslu přiznání statusu již na základě 
podání žádosti o zvýšení příspěvku na péči v I. 
stupni závislosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

7. K § 3 písm. k) 
Zavedení nového pojmu pečující osoba je jistě 
potřebné, v návaznosti na tento pojem a jeho 
faktický význam by ale bylo vhodné 
specifičtěji určit poskytovatele sociálních 
služeb, kteří pečujícím osobám poskytnou 
podporu ve formě rad, nácviků i pomoci, které 
důvodová zpráva uvádí. Je samozřejmě možné 
čerpat služby, které mají tuto skupinu osob 
určenu jako cílovou, ale je otázka, zda bude 
všem pečujícím v daném regionu volně 
přístupná. Zde je tedy potřebné i tuto skupinu 
zohlednit při síťování sociálních služeb. 
Tato připomínka je doporučující. 

K D Vysvětleno 
V návrhu novely zákona se u služeb péče se objevuje 
zařazení základní činnosti pro pečující osoby. Ze zákona 
tak bude jasné v jakých službách se pečující osoby staly 
cílovou skupinou. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

8. K § 5 odst. 1 písm. a)  Legislativně-
technická  

K D Vysvětleno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



467 
 

Legislativní zkratka „ministerstvo“ se navrhuje 
nově stanovit v § 3 písm. i). Zde by již měla 
být použita bez dalšího. 
Tato připomínka je doporučující. 

legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

9. K § 21 odst. 2 písm. a) 
Požadujeme v § 21 odst. 2 písm. a) prodloužit 
lhůtu pro ohlášení v případě hospitalizace na 
15 dní. 
Odůvodnění: 
Lhůta je v případě hospitalizace příliš krátká, 
navíc KÚP v praxi požadují ohlášení skrze 
různé složité formuláře. Alternativně 
požadujeme prodloužení odpovídající 
souvisejícímu správnímu řízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
nad rámec 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

10. K § 25 odst. 2  
Nelze vyjádřit souhlas se stanovením 5denní 
lhůty pro započetí sociálního šetření a stejné 
lhůty pro zaslání žádosti o posouzení stupně 
závislosti příslušné okresní správě sociálního 
zabezpečení. Je potřebné ujasnit, co je 
započetím sociálního šetření myšleno. Pokud 
se jedná o započetí úkonu přípravy sociálního 
šetření, tj. dohoda termínu sociálního šetření se 
žadatelem, lze tuto lhůtu jistě ve většině 
případů dodržet. I zde se ale dle poznatků z 
praxe vyskytují případy, kdy není možné po 
doručení žádosti žadatele ani žádnou z jeho 
pečujících osob přímo kontaktovat, je pak tedy 
nutné přistoupit k naplánování termínu bez 
přítomnosti žadatele písemnou formou se 
sdělením určeného termínu. I tento úkon lze v 
dané lhůtě splnit. Pokud je ale započetím 
sociálního šetření myšleno jeho faktické 
provedení, tuto podmínku nelze ve většině 

K D Ministerstvo zdravotnictví změnilo připomínku na 
doporučující 
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případů dodržet. Důvodem mohou být nejen 
osobní preference žadatele, ale i kapacitní 
personální možnosti příslušného úřadu práce, 
který může být zatížen zvýšeným počtem 
nových žádostí, návrhů na změnu výše i 
opětovnými posouzeními.  Bylo by vhodné 
lhůtu doporučit a prodloužit na nejméně 8 dnů, 
neboť obecná lhůta 30 dnů je dostačující a lépe 
odpovídá reálným možnostem žadatelů i 
příslušných úřadů práce.  Nadbytečným a 
administrativně zatěžujícím je i podání žádosti 
o posouzení zdravotního stavu na okresní 
správu sociálního zabezpečení ve lhůtě 5 dnů. 
Tato lhůta může být reálně dodržena jen u 
žádostí o průkaz pro osoby se zdravotním 
postižením či žádostí o zdravotní pomůcku, 
které nepodléhají nutnosti provedení 
sociálního šetření. V dalších případech je 
možné lhůtu dodržet jen uskutečněním 
sociálního šetření a vyhotovením zápisu ve 
lhůtě 5 pracovních dnů, což je ve většině 
případů a při běžném množství žádostí 
prakticky nerealizovatelné.  Žádost o 
posouzení stupně závislosti obsahuje totiž i 
záznam z provedeného sociálního šetření. 
Vhodnějším by tedy bylo v případě, že je 
započetím sociálního šetření myšleno jeho 
reálné provedení, uvést pro zaslání žádosti o 
posouzení stupně závislosti lhůtu delší, než je 
u započetí sociálního šetření s ohledem na 
časovou dotaci, kterou si kvalitní zpracování 
záznamu o sociálním šetření vyžaduje.  
Doporučujeme tedy následující znění: 
„(2) Krajská pobočka Úřadu práce ve lhůtě 8 
pracovních dnů ode dne následujícího po dni 
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zahájení řízení o příspěvku započne sociální 
šetření a současně ve lhůtě 14 dnů ode dne 
následujícího po dni zahájení řízení o 
příspěvku zašle příslušné okresní správě 
sociálního zabezpečení8) žádost o posouzení 
stupně závislosti, popřípadě lékařské zprávy a 
nálezy, pokud je osoba k žádosti o příspěvek 
přiložila; o započetí sociálního šetření se učiní 
záznam do spisu. Písemný záznam o 
provedeném sociálním šetření zašle krajská 
pobočka Úřadu práce příslušné okresní správě 
sociálního zabezpečení bezodkladně po jeho 
vyhotovení.“  
 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

11. K § 25   
Požadujeme sjednotit v textu zákona a v RIA 
pojmy neurovývojové poruchy, 
neurodegenerativní onemocnění a odůvodnit 
(RIA str. 10), proč jsou uvedeny poruchy 
autistického spektra, když v § 25 jsou 
pervazivní vývojové poruchy vyškrtnuty a 
nahrazeny obecným pojmem neurovývojové 
poruchy. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno 
RIA bude doplněna dle připomínky tak, že bude 
vysvětlovat proč je v zákonné normě používaná konkrétní 
definice a v RIA dokumentu se to sjednotí.  

Ministerstvo  
zdravotnictví 

12. K § 30 odst. 10 – DZ 
Požadujeme v důvodové zprávě zohlednit 
úpravu § 30 odst. 10, co se týče doby uložení 
všech údajů z informačního systému, které 
byly získány na základě zpracování údajů 
podle jeho odstavce 1, a všech písemností a 
spisů týkajících se pravomocně ukončených 
správních řízení o příspěvku. 
Odůvodnění: 
Jde o velmi dlouhou dobu uložení s ohledem 

K Z Vysvětleno 
DZ upravena 
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na typ údajů a lhůty možných navazujících 
řízení, takováto změna musí mít jasný důvod a 
být vysvětlena v důvodové zprávě. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

13. K § 33a odst. 1 
V § 33a odst. 1 se definuje sociální služba 
komunitního charakteru.  
Nedefinuje se však žádný vztah k podmínkám 
registrace ani ničemu dalšímu.  
Prakticky tedy budou některé sociální služby 
odpovídat této definici, a jiné nikoliv, a je to 
ve vztahu k registraci a financování služby 
irelevantní.  
Požadujeme proto tyto vazby do návrhu 
doplnit a jednoznačně (v nákladech na 
přepočtené jednotky – činnosti) finančně 
zvýhodnit služby komunitního charakteru, a 
současně podle jasně stanovených pravidel 
omezit vznik služeb, které této definici 
neodpovídají.  
Dále nám není jasné, jaký význam má část 
věty „přičemž každá tato forma je v obci 
umístěna stejně jako jiné prostory stejného 
účelu.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z  
Vysvětleno 
Nejedná se o nový druh sociální služby, což je zřejmé i 
z umístění v návrhu novely. Jedná se o jasné definování, 
které definuje co je ústavní služba a co už ne. Definice je 
stanovena bez ohledu na druh sociální služby. Tato definice 
narovnává stávající nepřehlednost v praxi, kdy se neustále 
bojuje o přesnou definici komunitní služby. Požadavek 
vložené této definice vyplývá i z jednání s DG regio, atd. 
kdy je neustále České republice vytýkáno, že nemá jasnou 
definici a pak zvláště pro ESIF není zřejmé, jestli se 
opravdu financují jenom služby komunitního charakteru, či 
ne. A v minulosti na základě neexistence této definici se 
např. pro IROP vyjednávala podoba této služby pro každou 
výzvu zvláště, což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o 
finance nemohli předvídat podobu navazujících výzev. Což 
vedlo ke zproblematizování čerpání financí. Proto i 
požadavek pro zákonné definování. Podoba této definice se 
odvíjí již od realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně 
došlo u klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice 
slouží i pro monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to 
více propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. 
Nová úprava: 
„§ 33a 
Sociální služby komunitního charakteru 
 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
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situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
kapacitu a personální a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování.“. 
 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

14. K § 34  
V § 34 jde o výčet zařízení. V textu jsou však 
míchány činnosti (služby) a zařízení. Není 
zřejmé, proč byl pojem „sociální poradny“ 
nahrazen pojmem „sociální poradenství“. 
Poradenství je činnost a v daném ustanovení 
nedává smysl. Požadujeme zachovat původní 
pojem nebo nalézt jiný vhodný, z něhož bude 
zřejmé, že jde o zařízení. Obdobné platí pro 
písmeno a) odlehčovací služby. Před oba 
pojmy by bylo potřebné alespoň doplnit slovo 
„zařízení“ (zařízení odlehčovacích služeb). 

K Z Akceptováno 
V §34 uvedeno zařízení odlehčovací služby a zpět sociální 
poradny. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

15. K § 35 odst. 1 písm. p) 
„Nácvik dovedností“ pro pečující osobu se 
stává jednou ze základních činností soc. 
služeb. Poskytovatelé tedy budou moci 
pečujícím poskytovat podporu, na což by měli 
získat dotaci; úhrada však není dořešena. 
Kromě toho to znamená, že poskytovatelé 
budou muset k zajištění těchto činností mít 
kvalifikovaný personál. V této souvislosti není 
jasné, proč má tuto základní činnost zajistit i 
poskytovatel sociální služby domov sociální 
péče, když v tomto případě (zejména v případě 

K Z Akceptováno 
V § 48 již nácvik pro pečující nebude.   
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seniorů) lze očekávat, že péči přebírá na stálo 
tato pobytová služba. 
Požadujeme, aby tuto činnost domov sociální 
péče nevykonával  
(§ 48 odst. 2 písm. j).  
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

16.  K § 36  Legislativně-technická  
V poznámce pod čarou č. 19 je uveden odkaz 
na již neplatné právní předpisy – zákon č. 
20/1966 Sb. a zákon č. 160/1992 Sb. 
doporučujeme nahradit odkazem na zákon č. 
372/2011 Sb. 
Tato připomínka je doporučující. 

K D Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

17. K § 37 odst. 4 
Požadujeme v § 37 odst. 4 doplnit nové 
písmeno e): 
„e) psychoterapeutické a psychosociální 
poradenství.“ 
Souběžně s tím požadujeme případné doplnění 
odborné způsobilosti do § 116a. 
Odůvodnění: 
Manželské a rodinné poradenství je určeno 
pouze vybranému okruhu osob, kam nespadají 
některé pečující osoby. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Vysvětleno 
Není zřejmý důvod doplnění. Ani není možné se inspirovat 
jinou legislativou. Obsah této činnosti je již vykonávána 
skrze stávající činnosti. Není ani vydiskutováno s odbornou 
veřejností, zároveň analogická změna bude doplněna na 
základě připomínek Asociace rodinných a manželských 
poraden. Tím se nedoplňuje ani do 116a) 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

18. K § 39 odst. 1 
Vysoký či nízký věk není indikace 
k poskytování asistenční nebo pečovatelské 
služby. Indikačním kritériem by měl být 
funkční stav jedince. 
Navrhujeme odstranit indikační kritérium věk. 
Obdobně ve stávajícím § 44 a novém § 46 a § 
48. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
Bereme na vědomí 
 
Věk může být jedním z kritérií pro přijetí osoby do zařízení 
s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci. 
Nespatřujeme funkční stav jedince jako jediné vodítko pro 
přijetí osoby. Zároveň je toto v praxi zažité a znamenalo by 
to její ohrožení, kdy tato změna není zásadní, aby došlo 
k rozkolísání praxe. 

Ministerstvo  19. K § 39 odst. 2 písm. h) K Z Vysvětleno 
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zdravotnictví Není zcela jasné, kdo bude udílet rady a 
poskytovat pomoc? Kdo to bude hradit? Kdo 
bude učit nácviky, na základě čeho bude 
zmocněn k těmto činnostem a o jaké konkrétní 
činnosti se bude jednat? 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou 
službu, prosíme specifikovat alespoň do 
důvodové zprávy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Pečující osoba bude klientem sociální služby, bude tam 
smluvní vztah, úhrada nebude stanovena. Pečující 
jakýkoliv může této služby využít, neznamená to, že to má 
být jen pečující, jehož osoba o kterou pečuje je v pobytové 
službě umístěna, to nedává logiku, to by pak již nepečoval, 
ale bude mít doma svoji osobu a o kterou pečuje. Nácvik 
dovedností s ním bude provádět personál dané služby, který 
tyto úkony běžně provádí. 
Pečující osoba se stane klientem služby za účelem nácviku 
dovedností pro zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci, bude s ní uzavřena smlouva o poskytování sociální 
služby. 
Nácviky dovedností bude provádět pracovník v sociálních 
službách 
Služba bude bez úhrady. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

20. K § 48 odst. 1 a k DZ 
Požadujeme upravit § 48 odst. 1 materiálu 
následovně: 
„V domovech sociální péče se poskytují 
pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, 
věku, demence, chronického duševního 
onemocnění, … může zřídit zřizuje krizová 
lůžka...“  
Odůvodnění: 
a) Vzhledem k tomu, že určitý věk je 
v každém okamžiku života, tento pojem je 
nadbytečný a požadujeme ho odstranit. 
Indikačním kritériem by měl být funkční stav 
jedince. 
b) Podle zkušeností z praxe je kapacita 
terénních sociálních služeb nedostatečná, proto 
požadujeme zřídit povinnost (nikoliv možnost) 
procentuální kvóty krizových lůžek pro 
poskytovatele domovů sociální péče. 

K Z Vysvětleno 
Každým tímto parametrem si služba může určit okruh osob, 
kterým bude poskytována ať už podle věku nebo podle 
duševního onemocnění atd. 
Krizová lůžka by obecně neměla řešit nedostatek míst ve 
službách, to by měla zajistit garantovaná síť služeb. 
Krizová lůžka by měla řešit akutní situaci spojenou 
s nepříznivou sociální situací osob, které při neposkytnutí 
péče ocitají v ohrožení života. 
Oddělení, které služby se poskytují dětem a které dospělým 
se právě určuje věkovou hranicí, kterou si poskytovatel 
uvádí do registru, komu je služba určena. 
 
 
 
 
 
Sociální služba komunitního charakteru 
Jedná se o jasné definování, které definuje co je ústavní 
služba a co už ne. Definice je stanovena bez ohledu na druh 
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c) Vzhledem k tomu, že demence je pouze 
syndrom, který má několik stupňů a provází 
chronické degenerativní onemocnění, je tento 
pojem nadbytečný, požadujeme ho odstranit, 
stejně jako pojem „chronické duševní 
onemocnění“, neboť to vše lze zahrnout pod 
pojem „zdravotní postižení“. 
Dále nikde není definován nebo vysvětlen 
rozdíl mezi sociální službou a sociální službou 
komunitního charakteru. Domovy sociální 
péče jsou sociální službou nebo sociální 
službou komunitního charakteru podle § 33a? 
Požadujeme vysvětlit v důvodové zprávě.  
Zákonem je třeba také definovat i oddělení dětí 
a dospělých, zda budou služby poskytovány 
dětem od narození případně od kolika měsíců, 
let. Vůbec se zde nepočítá se vzděláváním dětí. 
Žádáme o objasnění.  
Tato připomínka je zásadní. 

sociální služby. Tato definice narovnává stávající 
nepřehlednost v praxi, kdy se neustále bojuje o přesnou 
definici komunitní služby. Požadavek vložené této definice 
vyplývá i z jednání s DG regio, atd. kdy je neustále České 
republice vytýkáno, že nemá jasnou definici a pak zvláště 
pro ESIF není zřejmé, jestli se opravdu financují jenom 
služby komunitního charakteru, či ne. A v minulosti na 
základě neexistence této definici se např. pro IROP 
vyjednávala podoba této služby pro každou výzvu zvláště, 
což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o finance nemohli 
předvídat podobu navazujících výzev. Což vedlo ke 
zproblematizování čerpání financí. Proto i požadavek pro 
zákonné definování. Podoba této definice se odvíjí již od 
realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně došlo u 
klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice slouží i pro 
monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to více 
propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. 
 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

21. K § 52b odst. 1 a 2 
Sociální služby poskytované osobám 
v terminálním stavu a osobám blízkým 
Text je nesrozumitelný, jeho výklad připouští 
několik variant a vzhledem ke zdravotnímu 
stavu pacientů není žádoucí ani vhodné, aby 
úkony sociální práce byly vykonávány 
různými sociálními pracovníky, kteří by 
nepravidelně docházeli do zdravotnických 
zařízení. S tímto ustanovením souhlasíme za 
předpokladu, že sociální pracovník bude 
v pracovně právním vztahu s poskytovatelem 
zdravotních služeb. 
Je třeba vysvětlit rozsah význam služeb podle 
§ 52b a ujasnit, kdo je může vykonávat. 

K Z Vysvětleno 
Rozsah úkonů k těmto činnostem určí prováděcí předpis.  
Tento druh sociální služby řeší jen sociální složky pomoci, 
podpory a péče. Platí zde pravidla platná dle zákona o 
sociálních službách.  
Podrobně je Vysvětleno vše v RIA.  
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Například: psychosociální podpora při 
umírání, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 
osobám blízkým k vyrovnávání se s traumatem 
spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby: 
O jaký druh péče se jedná? Jaké je potřebné 
vzdělání pro pracovníka, který ji bude 
vykonávat? 
Činnosti uvedené v odstavci 2 jsou 
považovány za sociální služby. K tomuto 
upozorňujeme na fakt, že některé činnosti 
vymezené v § 52b odst. 2 provádějí při 
poskytování zdravotních služeb umírajícím a 
jejím blízkým ve zdravotnických zařízeních i 
zdravotničtí pracovníci, např. všeobecné 
sestry, kliničtí psychologové, zdravotně-
sociální pracovníci a že by bylo 
kontraproduktivní stanovit, že jde o čistě 
sociální službu, kterou mohou provádět pouze 
sociální pracovníci.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

22. K § 54  
 
Navrhujeme zrušit a podřadit pod Asistenční a 
pečovatelské služby – je zde zbytečná 
duplicita, a navíc je jen pro děti do 7 let, pak 
již službu nepotřebují nebo vzhledem k věku 
dítěte musí hledat jiné služby?  
Navrhujeme rozdělení do § 39 a § 75 takto: Do 
§ 39 odst. 2 doplnit písmeno j) „sociálně 
terapeutické činnosti“ a v § 75 odst. 2 
Asistenční a pečovatelská služba doplnit 
písmeno g) „dítěti a rodičům dítěte do 7 let 
věku, které je zdravotně postižené, nebo jehož 
vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého 

K Z Vysvětleno,  
Jedná se o zcela rozdílný druh sociální služby oproti 
sloučené osobní asistenci a pečovatelské službě. Sociální 
služba raná péče je cílena na podporu rodiny a podporu 
vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby a je tedy 
zcela odlišná od asistenční a pečovatelské služby a to tím, 
že raná péče je služba preventivní, ne služba péče a jejím 
hlavním cíle je nácvik, podpora a rada, ne vlastní péče. 
Podřazení by šlo proti struktuře zákona a jeho etosu. 
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zdravotního stavu pouze činnosti podle § 39 
písm. e), f), g) a j).“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

23. K § 72 
 
Vzhledem k tomu, že náklady na služby jsou 
garantované pouze ze 70% (mzdové a platové 
nároky) a zavádí se tedy u vybraných 
(bezúhradových) služeb kompenzace 
koeficientem, kterým se hradí související 
provozní a ostatní náklady, požadujeme, aby 
koeficient 1,43 byl uplatněn od začátku 
účinnosti změn zákona, nikoliv s odkladem. 
V opačném případě hrozí, že mnozí 
poskytovatelé nebudou mít do r. 2024, a 
zejména do roku 2022, zabezpečeny 
prostředky na mimomzdové náklady.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno 
Koeficient pro bezúhradové služby bude platit od data 
platnosti novely, bude přepočítán dopad na státní rozpočet. 
.  

Ministerstvo  
zdravotnictví 

24. K § 75 odst. 2 písm. f)  Legislativně-
technická  
 
Máme za to, že vzhledem k vložení nového 
písm. b) do § 75 odst. 2, kdy se písm. b) až e) 
označují jako písm. c) až f), je nutné tuto 
legislativně technickou úpravu promítnout i 
v písm. f) § 75 odst.  2 a písm. b) až d) v něm 
uvedených uvést jako písm. c) až e).   
Tato připomínka je doporučující. 

K D Akceptováno 
Zohledněno 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

25. K § 79 odst. 5 písm. d) Legislativně-
technická  
 
V bodě 8 je odkazováno na § 34 odst. 1 písm. 
c) až f), přičemž v návrhu § 34 není žádný 
odstavec 1. Doporučujeme upravit. 

K D Akceptováno.  
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) doplněno „rozhodnutí o 
schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c ) vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví“ 
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Tato připomínka je doporučující. 
Ministerstvo  
zdravotnictví 

26. K § 85 odst. 1, 2. věta 
 
Proč mají mít poskytovatelé sociálních služeb 
ve zdravotnickém zařízení ústavní péče a 
speciální lůžková zdravotnická zařízení 
hospicového typu povinnost se na žádost 
zapsat do registru, když se po nich registrace 
nevyžaduje? 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
Povinnosti poskytovatelů se váže i na tyto poskytovatele a 
to i v oblasti vykazování, proto musí být do registru 
zařazeny.   
 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

27. K § 89 – DZ, RIA 
 
Pokud bude omezen pohyb osob, je § 89 
v souladu s požadavky Veřejného ochránce 
práv a CPT standardů? Požadujeme odůvodnit 
v důvodové zprávě. 
 
RIA str. 17 předposlední a poslední odstavec - 
V souvislosti s naplňováním všech ustanovení 
§ 89 není v zákonu jasně uvedeno, že z merita 
věci má poskytovatel povinnost vést zápisy o 
průběhu a evidenci opatření omezující pohyb v 
sociální dokumentaci klientů. Je běžnou praxí, 
že poskytovatel vede evidenci v rámci 
zdravotnické dokumentace klientů a 
znemožňuje tím výkon inspekce poskytování 
sociálních služeb v dané oblasti.  Současně je 
v odůvodnění § 89 nesystémově uvedena 
podmínka na základě ordinace přivolaného 
lékaře a za jeho přítomnosti podat léčivé 
přípravky – je to zmatečné, § 89 nijak lékaře 
neupravuje. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
MPSV nepopírá vyjádření CPT, KVOP. V České republice 
je však určitým způsobem nastaven systém, a je nezbytné 
platné právní předpisy naplňovat. MPSV usilovalo o 
legislativní změnu, aby bylo umožněno inspekci 
poskytování sociální služeb nahlížet do zdravotnické 
dokumentace. Takto však úprava nebyla změněna, 
vypuštěné ustanovení je tudíž nekontrolovatelné. 
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Ministerstvo  
zdravotnictví 

28. K § 91 odst. 4  
 
Požadujeme odstranit slovo „registrujícího“ a 
za poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
všeobecné praktické lékařství doplnit „nebo 
praktické lékařství pro děti a dorost“.  
 
Odůvodnění: 
Není povinnost mít registrujícího 
poskytovatele. Nadto byl opomenut praktický 
lékař pro děti a dorost. Navrhujeme upravit 
v celém textu zákona. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno 
 
§ 91 odst. 4 
(4) Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí 
pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb 
posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v 
oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu 
posudek poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství 
pro děti a dorost o zdravotním stavu podle jiného 
právního předpisu73) nejde-li o poskytování sociálních 
služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

29. K Dílu 4, Službám sociální podpory (§ 
91d a násl.) – RIA, DZ 
 
Zavádí se do zákona zřejmě kvůli novým 
činnostem, a to pastorační a duchovní péči, 
psychosociální podpoře při umírání, při 
pomoci osobám blízkým k vyrovnání se s 
traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 
blízké osoby. 
Není jasné, jak mají být zajištěny a jestli 
MPSV počítá se zvýšenými náklady 
spojenými se zajištěním těchto činností.  
Podle § 116 odst. 1 je zřejmé, že pracovníci 
v sociálních službách nebudou moci zajistit 
výkon pastorační a duchovní péče a 
psychosociální podporu. Tyto činnosti tedy 
budou moci zabezpečit pouze sociální 
pracovníci, a těch v pečovatelské službě není 
dostatek, resp. k tomu nebudou mít kapacitu. 

K Z Vysvětleno 
Náklady jsou popsány v RIA dokumentu, i na základě 
připomínek z dalších připomínkových míst se změní 
struktura RIA, aby byla přehlednější. Zároveň zákon o 
sociálních službách definuje i okruh pracovníků „další 
odborní pracovníci“ a skrze tento okruh je možné 
zaměstnávat pastorační pracovníci, kteří již nyní jsou 
v některých službách zaměstnáni. Cílem je rozšířit tento typ 
pracovníků. 

 
73) Zákon č. 373/2001 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
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Pro poskytovatele by to znamenalo nutnost 
navyšování počtu/úvazku sociálních 
pracovníků, aby tyto činnosti mohli 
zabezpečit.  
Požadujeme toto zohlednit při financování 
sociálních služeb.  
Dále požadujeme, aby poskytovatelé neměli 
povinnost pastorační a duchovní péči přímo 
zabezpečit jako činnost, ale pouze 
zprostředkovat [ve smyslu kontaktovat 
poskytovatele (zřejmě příslušnou církev) a 
požádat ji o spolupráci]. Pastorační a duchovní 
péče může, ale nemusí a také by neměla být ze 
zákona základní činností v soc. službách, 
neboť je věcí osobní náboženské afiliace, a to 
jak na straně klienta, tak pracovníka. Sám 
poskytovatel sociální služby tyto činnosti 
nebude vykonávat, jednak proto, že k tomu 
jeho sociální pracovníci ve většině případů 
nebudou mít odbornost, ale především proto, 
že mohou mít odlišnou náboženskou afiliaci, 
nebo mohou být striktně ateističtí. Kromě toho 
může klient poptávat pastorační a duchovní 
podporu minoritního zaměření. Zde je zřetelně 
nutné využívat partnerské spolupráce s 
církvemi nebo náboženskými organizacemi, 
které se tyto činnosti zaměřují. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

30. K § 92 písm. c) 
 
Požadujeme, aby v souvislosti s úsilím MPSV 
o deinstitucionalizaci služeb, rozvoj 
komunitních služeb a současně jako prevence 
nadbytečné hospitalizace osob byl doplněn § 
92 zákona písm. c), a to takto:  

K Z Vysvětleno 
Nad rámec návrhu 
 
S navrhovanou úpravou nesouhlasíme, jedná se i o 
nepřesnou formulaci - („…zjišťuje, zda je v zájmu osoby 
poskytnout této osobě služby“… Kromě toho zdravotnická 
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„prostřednictvím sociálního pracovníka na 
základě oznámení poskytovatele zdravotních 
služeb zjišťuje, zda je v zájmu osoby umístěné 
ve zdravotnickém zařízení nezbytné 
poskytnout této osobě služby sociálního 
poradenství, sociální péče, sociální podpory a 
služby sociální prevence a zprostředkovává 
možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze 
služby sociální péče osobě poskytnout, 
komunikuje s poskytovateli sociálních služeb 
možnost jejich poskytnutí v nejkratší možné 
lhůtě; dále komunikuje s krajským úřadem a 
žádá jej o součinnost; o možnosti poskytnout 
této osobě služby sociální péče pravidelně 
komunikuje s poskytovatelem sděluje 
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli 
zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém 
zařízení je osoba umístěna.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

zařízení zaměstnávají také (zdravotně-sociální pracovníky, 
kteří poskytují intervence sociální práce). 
Z výše uvedeného důvodu nesouhlasíme s takto konkrétní 
specifikací, povinností pro sociální pracovníky obecních 
úřadů. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

31. K § 93 písm. e)  
 
Krajský úřad rozhoduje o vstupu do 
garantované sítě sociálních služeb. Nejsou 
však definovány podmínky pro vstup do sítě a 
výstup ze sítě. Požadujeme je doplnit na 
úrovni zákona.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z  
Akceptováno jinak: 
Proces vstupu do garantované sítě sociálních služeb je nově 
začleněn přímo do paragrafového znění zákona – viz § 105c. 
 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

32. K § 93a odst. 6 – k DZ 
 
Požadujeme upřesnit, zda se opravdu na 
zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností nebo pověřeného 
obecního úřadu jako sociální pracovníky a 
zaměstnance kraje zařazené do krajského 

K Z Akceptováno jinak 
 
Na základě vypořádání s jinými připomínkovými místy: 

§ 93a – nyní odst. 5, dříve 6 
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úřadu jako sociální pracovníky při výkonu 
činností sociální práce nevztahuje správní řád 
a o výkonu této činnosti se nevede písemná 
spisová dokumentace. Komu se budou za svoji 
práci zodpovídat a opravdu se jejich práce 
nebude nikde vykazovat, zaznamenávat, 
nebudou podléhat žádné kontrole.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje správní 
řád. O výkonu činností sociální práce se vede písemná 
elektronická dokumentace ve Standardizovaném záznamu 
sociálního pracovníka. 

Činnosti sociálního pracovníka jsou taxativně stanoveny v 
§ 109 zákona o sociálních službách (v platném i 
navrhovaném znění) a nejsou vykonávány v režimu 
správního řízení. 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

33. K § 95 
 
Kraj na sestavování návrhu garantované sítě s 
ministerstvem spolupracuje a vede o tom 
dohadovací řízení, jehož parametry jsou 
neznámé.  
Z toho plyne zásadní problém v nejasném 
vymezení odpovědnosti za dostupnost. Není 
zřejmé, co znamená spolupráce na zajištění 
dostupnosti.  
Požadujeme kompetence zcela vyjasnit, a to na 
úrovni zákona.  
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno: 
Viz vypořádání připomínky č. 4. 
 

Ministerstvo  
zdravotnictví 

34. K § 96b odst. 1, poslední věta 
 
Požadujeme úpravu § 96b odst. 1 věty 
poslední následovně: 
 „Podnět nesmí být svou povahou zcela 
nedůvěryhodný a nepravděpodobný, musí být 
možný časově a být dostatečně konkrétní a v 
čase neměnný. Podání podnětu nesmí být na 
újmu osobě, které jsou sociální služby 
poskytovány.“ 
Odůvodnění: 
Stávající textace budí zdání, že pokud by byl 
podnět zcela nedůvěryhodný atd., mohl by být 

K Z Akceptováno jinak 
Znění § 96a je upraveno, a to v souladu i s ostatními 
připomínkami. Věta je upravena tak, aby nebyla možnost 
dvojího výkladu a bylo tak upraveno, že podání 
podnětu/stížnosti nesmí být na újmu jak osobě, která 
podnět/stížnost podala ani osobě, které je sociální služba 
poskytována. Text zaměřený na nedůvěryhodnost, 
nepravděpodobnost, atd. je z návrhu vypuštěn. 
 
Znění textu: 

§ 96b 
Stížnosti a podněty v sociálních službách 
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na újmu osobě, které jsou sociální služby 
poskytovány. Tak by se mohlo stát, že osoba 
A) podá podnět, které se bude týká 
poskytování sociálních služeb osobě B), a té 
bude na újmu. I pokud by osoba podávající 
podnět a osoba, které se poskytují sociální 
služby, byla tatáž osoba, neměla by jí být na 
újmu např. neurčitost podnětu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 (1)  Při poskytování sociálních služeb může osoba 
podat stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost se 
podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému 
směřuje. Podání stížnosti nesmí být na újmu osobě, která 
stížnost podala, nebo osobě, které je poskytována sociální 
služba, jíž se stížnost týká. 

(2) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vyřídit 
stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést 
evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení. 

(3) Pokud osoba, která podala stížnost podle 
odstavce 1, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět 
ministerstvu, ve kterém uvede důvody nesouhlasu 
s vyřízením stížnosti. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytnout ministerstvu součinnost při řešení podnětu. 
K prošetření podnětu je ministerstvo oprávněno provést 
místní šetření a vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
 

(5) Ministerstvo podnět odloží, jestliže je zjevně 
neopodstatněný nebo jde o podnět ve věci, která již byla 
ministerstvem prošetřena, a opakovaný podnět nepřináší 
nové skutečnosti. O odložení podnětu a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala. 

(6) Ministerstvo je povinno vyřídit podnět 

a) do 30 dnů od jeho obdržení, 
b) do 60 dnů od jeho obdržení, jestliže provádí místní 

šetření, 
c) do 90 dnů od jeho obdržení, jestliže je zapotřebí vyžádat 

si stanovisko dotčených orgánů. 

(7) Jestliže ministerstvo při šetření podnětu osoby 
dojde k závěru, že sociální služby nejsou poskytovány 
v souladu se zákonem, uloží poskytovateli nápravná 
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opatření s uvedením lhůty k jejich splnění nebo podá podnět 
k dalšímu postupu příslušnému orgánu.  

 (8) O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně 
vyrozumí osobu, která podnět podala. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
S předloženou novelou zákona o sociálních 
službách vyjadřujeme zásadní nesouhlas, 
neboť směruje zpátky k centralizaci, a také k 
popření zásady subsidiarity, podle níž je 
potřeba rozhodovat na té úrovni, na které 
problém primárně vzniká. Zejména v oblasti 
sociálních služeb je opodstatněné, aby 
plánování sociálních služeb a s tím související 
oblast financování zůstala na úrovni krajské, 
neboť právě kraje mají lepší povědomí o 
situaci na svém území a mohou tak pružněji 
reagovat na potřeby osob na území, čímž 
mohou rychleji a efektivněji řešit vzniklé 
problémy. Domníváme se, že případné přijetí 
předloženého návrhu by mělo negativní dopad 
na kvalitu života obyvatel kraje, což je z 
našeho pohledu nepřípustné. 
Pokud bude i přes náš zásadní nesouhlas výše 
uvedená novela v předloženém znění dále 
projednávána, tak k ní uplatňujeme níže 
uvedené připomínky.   
 

O Z Neakceptováno - ROZPOR  
Co se týká oblasti plánování a síťování, tato v rámci návrhu 
novely zůstává plně v kompetenci krajů. Ministerstvo se 
v rámci návrhu novely zavazuje hradit jednoznačně 
definovanou část nákladů sociálních služeb zařazených do 
garantované sítě, konkrétně se zavazuje hradit osobní 
náklady na přepočtené úvazky zařazené do garantované sítě. 
 
  

Moravskoslezský 
kraj 

2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
Novela zákona o sociálních službách 
v předkládané podobě přinese zvýšené náklady 
pro rozpočty krajských samospráv. 
Odhadovaný dopad na rozpočet 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
– MPSV nepředpokládá, že podíly krajů či obcí na 
financování sociálních služeb se přijetím novely razantně 
zvýší. 
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Moravskoslezského kraje je 150 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
Navrhujeme, aby současně s novelou zákona 
byl předložen prováděcí právní předpis, neboť 
tento návrh v řadě míst na prováděcí dokument 
odkazuje.  
 
Odůvodnění:  
Považujeme za zásadní, aby současně s novelou 
zákona byl vždy předložen prováděcí předpis. 

K Z Vysvětleno – prováděcí právní předpisy byly doplněny. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

4. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
Navrhujeme zakotvit do zákona o sociálních 
službách tato ustanovení: 4, 6, 8-10, 12-13, 17-
19, 28, 31, 33, 38, 40-43, 51-52, 55, 56, 59-60, 
62, 64-68, 70, 76-77, 82, 82a, 83, 90, 91a, 91b, 
91c, 96a, neboť součástí předloženého návrhu 
nejsou.  
 
Odůvodnění:  
Ve snaze zabránit možnému opomenutí, 
paragrafy definující neuvedené ustanovení 
doplňujeme. 
 

K Z Vysvětleno 
 
Tyto paragrafy nebyly změněny, proto nejsou součástí 
pozměňovacího návrhu.  
 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

5. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
Navrhujeme zakotvit do přechodných 

K Z Akceptováno  
Bylo upraveno dle návrhu. 
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ustanovení tento text: „Stávající krajské sítě 
sociálních služeb přejdou do garantované sítě 
sociálních služeb.“ 
 
Odůvodnění:  
Považujeme za nezbytné, aby byl tento proces 
v zákoně ustanoven, a to s ohledem na udržení 
stability v oblasti sociálních služeb.  

 
 

Moravskoslezský 
kraj 

6. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 3  
Navrhujeme definovat pojmy kapacita a 
úvazek.  
 
Odůvodnění:  
Domníváme se, že z navrhovaného znění není 
zřejmé, zdali jsou kapacitou myšleny počty 
uživatelů, kterým má být služba poskytnuta, 
neboť doposud byla kapacita tvořena 
přepočtenými pracovními úvazky a lůžky. 
 

K Z Akceptováno – do  § 3 písm. j) byla vložena definice 
přepočteného úvazku. 

Moravskoslezský 
kraj 

7. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 3 písm. g) 
Navrhujeme, aby toto ustanovení obsahovalo i 
vymezení pojmů, které jsou užívány 
v ustanoveních § 39 odst. 1, § 44 odst. 1,  § 46 
odst. 1 a § 48 odst. 1 a nejsou předmětem 
vymezení zdravotního postižení dle § 3 písm. 
g),  
tj. vymezit pojmy:  
- chronického onemocnění (uvedené v § 
39, § 44 a § 46) 
- chronického duševního onemocnění (§ 
48) 
 
a to alespoň příkladmo, co se tímto má na 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Uvedené pojmy již definovány jsou, není nutné je definovat 
přímo v zákoně. 
Chronické onemocnění (chronický stav, chronicita, vleklé 
onemocnění) je označení takového onemocnění, které 
probíhá poměrně dlouhou dobu. Etymologicky je označení 
chronický odvozeno od latinského přídavného jména 
chronicus, resp. řeckého přídavného jména khronikos, v 
obou případech znamená týkající se času. 
 
Duševní poruchy (nebo také psychické poruchy, duševní 
nemoci, duševní choroby) představují skupinu onemocnění 
a poruch, které ovlivňují především lidské myšlení, 
prožívání nebo vztahy postiženého s jeho okolím. Pokud 
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mysli.  
 
Odůvodnění:  
V návaznosti na užívání terminologie 
v ustanoveních § 39 odst. 1, § 44 odst. 1,  § 46 
odst. 1 a § 48 odst. 1 vymezit pojmy, které 
působí problematické situace v praxi.  
 
Nejasnosti v různých klasifikacích a v uvedení 
různé terminologie pak vedou k nejasnostem 
i ve vymezení okruhu osob, kterým se soc. 
služba poskytuje, což je problém při hledání 
vhodné služby pro osoby klientů sociální 
práce. Vzhledem k vyžadování lékařských 
posudků tak doporučujeme uvést do souladu s 
klasifikací MKN 10 - MEZINÁRODNÍ 
KLASIFIKACE NEMOCÍ A 
ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ 
(https://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html) 
 
Nadto podle MKN 10 spadá mentální postižení 
pod duševní – nikoliv tělesné poruchy (stejně 
tak poruchy chování způsobené užíváním 
psychoaktivních látek – jak se pak rozvádí 
v některých dalších ustanoveních). Pojmy a 
jejich vymezení je třeba vymezit a sladit i pro 
účely registrace, kdy si služby mohou 
registrovat zdravotní postižení a zároveň např. 
i duševní či tělesné, které však dle tohoto 
ustanovení jsou vlastně zdravotním 
postižením, respektive podřazením a poté 
postrádá takové vymezení cílové skupiny 
logiku, jestliže zdravotní = tělesné apod. je 
duplicitní registrace obojího. 
 

mluvíme o chronickém duševním onemocnění, můžeme 
hovořit viz. výše které probíhá již nějakou dobu. 
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Pokud by došlo k přeformulování tohoto 
ustanovení v kontextu našeho návrhu, je pak 
nezbytné následně upravit ustanovení o 
jednotlivých službách ve vztahu ke 
zdravotnímu stavu, včetně i k závislostem tak, 
aby byla ustanovení provázána a kompatibilní 
navzájem. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

8. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 3 písm. k)  
 
Stávající text: 
„pečující osobou je osoba blízká, která 
poskytuje pomoc osobě, jíž byl přiznán 
příspěvek na péči ve II., III., nebo IV. stupni 
závislosti, a osoba, které je vypláceno 
dlouhodobé ošetřovné z nemocenského 
pojištění z důvodu péče o osobu potřebující 
poskytování dlouhodobé péče v domácím 
prostředí.“ 
 
Návrh: 
navrhujeme, aby byla do textu včleněna i 
pečující osoba, která pečuje o osobu 
(§ 35 odst. 1 písm. p): 
- závislou na pomoci jiné osoby ve 
stupni I., pokud jde o dítě do 10 let věku,  
- která je osobou pečovanou pro účely 
nemocenské dávky „dlouhodobé ošetřovné“. 
 
Odůvodnění: 
Je nezbytné, aby byl přístup sjednocen, neboť 
je osoba pečující považována za pečující u 
dítěte mladšího 10 let se závislostí stupně I., a 
to jak pro účely sociálního, tak zdravotního 

K Z Akceptováno 
Nová úprava: 
V § 3 se doplňují písmeno k) pečující osobou osoba blízká, 
která poskytuje pomoc osobě, jíž byl přiznán příspěvek na 
péči, a osoba, které je vypláceno dlouhodobé ošetřovné z 
nemocenského pojištění z důvodu péče o osobu potřebující 
poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí.“. 
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pojištění (viz např. § 7 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se 
říká: „osoby, které jsou závislé na péči jiné 
osoby ve stupni II (středně těžká závislost) 
nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni 
IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto 
osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, 
které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I 
(lehká závislost),“.  
Rovněž by mělo být možné zaměřit se na 
podporu osoby, která pečuje o osobu při 
nemocenské dávce dle ustanovení § 41a 
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů (kde se 
říká v odst. 1: „Nárok na dlouhodobé 
ošetřovné má pojištěnec, který pečuje o osobu 
potřebující poskytování dlouhodobé péče 
v domácím prostředí….“ 
 
Z našeho pohledu je potřeba umožnit i osobám 
pečujícím o děti do 10 let věku závislým 
na pomoci ve stupni I. nácvik např. dovedností 
dle § 35 odst. 1 písm. p, neboť to jsou ty děti, 
které dochází do vzdělávacích institucí 
a máme snahu zachovat jejich schopnost být 
ve vlastním sociálním prostředí a k tomu je 
zapotřebí, aby pečující osoby měly přístup 
k podpoře. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

9. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 7 odst. 2  
Navrhujeme ponechat v ust. § 7 odst. 2 dětské 
domovy. 
Odůvodnění: 

K Z Akceptováno 
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V současné době je příspěvek na péči dětem v 
dětských domovech poskytován a dětské 
domovy péči těmto dětem zabezpečují. Není 
tedy zřejmé, jaké dopady bude mít tato změna 
na zajištění péče. Zda dětské domovy budou 
mít prostředky z oblasti rozpočtu školství nebo 
jak tato změna dolehne na tuto oblast. 
Důvodová zpráva neobsahuje žádné 
zdůvodnění, propočty ani pohled na 
perspektivu v této oblasti. 
 
Pokud je úmyslem těchto změn vypustit 
podporu dětí v dětských domovech, pak 
navrhujeme, aby MPSV doplnilo a zdůvodnilo 
v rámci navrhovaných legislativních změn, zda 
jsou dětské domovy dostatečně vybaveny k 
tomu, aby podporu těmto dětem zabezpečoval, 
bez toho aniž by mohly tyto děti čerpat zdroje 
k zajištění pomoci z dávky příspěvku na péči, 
případně okomentovalo možné dopady. 
 
V případě, že dětské domovy nebudou moci 
pobírat příspěvek na péči, bude tímto zhoršen 
přístup k těmto dětem, které následně budou 
umísťovány do domovů pro osoby se 
zdravotním postižením.   
 

Moravskoslezský 
kraj 

 
10. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 7 odst. 2 
Navrhujeme dvě možné varianty dle vysvětlení 
uvedeného v odůvodnění:  
 
1. varianta 
Ponechat návrh změny, tak jak je předložena 

K Z Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



490 
 

navrhovatelem, tj.:  
 
„Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 
odst. 1, která z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu potřebuje 
pomoc jiné fyzické osoby při zvládání 
základních životních potřeb v rozsahu 
stanoveném stupněm závislosti podle § 8, 
pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká 
nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 
nebo poskytovatel sociálních služeb, který je 
zapsán v registru poskytovatelů sociálních 
služeb podle § 85 odst. 1 nebo dětský 
domov52), anebo speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu7a); 
nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, 
po kterou je jí podle zvláštního právního 
předpisu7b) poskytována zdravotní péče 
v průběhu hospitalizace. Nárok na příspěvek 
nemá osoba ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí 
svobody nebo zabezpečovací detence.“ 
 
tj. vypuštění subjektu „dětský domov“ ze 
systému poskytovatelů sociálních služeb, které 
mohou poskytovat pomoc dle ustanovení § 7 
odst. 2 osobě závislé na pomoci jiné osoby (§ 
8) z důvodu nepříznivého zdravotního stavu 
v rozsahu základních životních potřeb dle § 9, 
které si osoba není schopna zajistit sama.  
 
2. varianta 
Ponechat aktuálně platné znění ustanovení § 7 
odst. 2 (včetně znění všech dalších ustanovení, 
kde se uvádí „dětské domovy“), tj. ponechat 
mezi subjekty, které mohou poskytovat péči u 
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osob závislých na pomoci jiné osoby i dětské 
domovy.  
 
Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 
odst. 1, která z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu potřebuje 
pomoc jiné fyzické osoby při zvládání 
základních životních potřeb v rozsahu 
stanoveném stupněm závislosti podle § 8, 
pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká 
nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 
nebo poskytovatel sociálních služeb, který je 
zapsán v registru poskytovatelů sociálních 
služeb podle § 85 odst. 1, nebo dětský 
domov52, anebo speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu7a; 
nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, 
po kterou je jí podle zvláštního právního 
předpisu7b poskytována zdravotní péče 
v průběhu hospitalizace. 
 
A v tomto případě pak zároveň doplnit do 
znění zákona: 
- např. do obsahově uvolněného (na 
základě předloženého návrhu) ustanovení § 49, 
popř. jinde v tomto oddíle (tj. v oddíle, kde je 
umístěna sociální hospitalizace § 52) dle úvahy 
předkladatele, vymezení poskytování sociální 
služby ze strany dětského domova včetně 
základních činností,  
- stanovení výše úhrady v ustanovení § 
73 (dle rozsahu potřebné úhrady) ve vztahu 
pouze k dávce příspěvku na péči, nikoliv 
k úhradě za pobyt a stravu v kontextu toho, že 
dětský domov je školským zařízením) 
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v rozsahu dle úvahy předkladatele tak, aby 
poskytovatel (dětský domov) věděl, jak 
s příspěvkem na péči naložit. 
 
Odůvodnění:  
Výběr z výše uvedených variant závisí na 
sjednocení návrhů změn zákona o sociálních 
službách a dalšího zákona o sociálně právní 
ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.), která je 
rovněž aktuálně v připomínkovém řízení, a to 
v tomto kontextu níže.  
 
Za situace, kdy je předložen návrh změny 
v zákoně o sociálních službách v ustanovení § 
7 odst. 2, tj. vypuštění „dětským domovů“, 
které jsou nyní oprávněny poskytovat dětem, 
jako osobám zdravotně postiženým, pomoc dle 
zákona o sociálních službách (myslí se tím 
podporu do té míry, která umožňuje přijetí 
takového dítěte do dětského domova a 
zdravotní postižení není takového charakteru, 
že už by vyžadovalo umístění dítěte do 
pobytové služby sociálních služeb – domov 
pro osoby zdravotně postižené), je zároveň 
navrhováno v návrhu změny zákona o sociálně 
právní ochraně dětí nové ustanovení § 42c 
odst. 1 a 2, které má znít:  
 
„(1)  Maximální výši úhrady za péči o dítě, 
které nemá nárok na příspěvek na péči, 
maximální výši úhrady za stravu a maximální 
výši úhrady za ubytování zaopatřeného dítěte 
stanoví prováděcí právní předpis. (copak to je 
péče, která je provozována namísto 
poskytovatele sociálních služeb?, viz § 7 ZSS, 
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tj. dítě, které má nárok) 
(2)Výše úhrady za péči o dítě, které má nárok 
na příspěvek na péči, se stanoví jako součet 
úhrady za péči podle  
odst. 1 a poměrné části výše přiznaného 
příspěvku na péči odpovídající počtu dnů 
poskytnuté ochrany a pomoci dítěti v zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
v období, na které je příspěvek na péči 
vyplácen.“ 
 
Z uvedeného ustanovení tak vyplývá, že je 
předpokládáno návrhem změn zákona o 
sociálně právní ochraně dětí, že zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 
budou poskytovat dítěti péči, která má být 
hrazena též z příspěvku na péči. Dávka 
příspěvek na péči je však určena osobám (tj. i 
dětem), které jsou posouzeny jako osoby 
zdravotně postižené v určitém rozsahu a tak 
označeny za osoby závislé na pomoci jiné 
osoby. Takovým osobám mohou pro účely 
vzniku nároku na dávku a její využití (tj. 
příspěvku na péči) poskytovat pomoc pouze 
subjekty uvedené v ustanovení § 7 odst. 2.  
 
Jestliže má být tedy příspěvek na péči dle § 
42c odst. 2 navrhovaných změn zákona č. 
359/1999 Sb., použit a započítán na úhradu za 
„péči“ o dítě v zařízení  ZDVOP, pak toto 
zařízení musí zároveň poskytovat péči dítěti 
dle zákona o sociálních službách a musí být 
uvedeno v § 7 zákona o sociálních službách, 
neboť jde o dítě  závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby (zdravotně postižené dítě) dle § 
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7 zákona o sociálních službách a toto dítě tak 
je závislé pak v konkrétních  potřebách 
stanovených nyní dle ustanovení § 9 zákona o 
sociálních službách, viz – potřeby -  
a) mobilia, 
b) orientace, 
c) komuikace, 
d) stravování, 

e) blékání 
a obouvání, 

f) tělesná 
hygiena, 

g) 
výkon 
fyziologické 
potřeby, 

h) péče o zdraví, 

i) osobní 
aktivity, 

j) péče 
o domácnost. 

 
Proto by bylo nutné pro aplikaci ustanovení § 
42c odst. 2, tak jak uvádí návrh na změnu 
zákona č. 359/1999 Sb., aby zařízení ZDVOP 
bylo uvedeno jako poskytovatel sociálních 
služeb v § 7 zákona o sociálních službách i 
v tomto registru poskytovatelů sociálních 
služeb dle § 83 zákona o sociálních službách. 
Tzn. v rámci návrhu změny zákona o sociálně 
právní ochraně dětí, by musela být navržena i 
úprava zákona o sociálních službách a zařízení 
ZDVOP vloženo do § 7 odst. 2 zákona o 
sociálních službách (včetně návaznosti 
v dalších ustanoveních).  
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Nutno připomenout, že zařízení ZDVOP je 
zařízení sociálně právní ochrany dětí, nikoliv 
zařízení sociálních služeb.  
 
Jinými slovy, v rámci návrhu změny zákona o 
sociálních službách by došlo k vypuštění 
dětského domova, jako jedné z forem ústavní 
péče, která může poskytovat pomoc osobě 
závislé na pomoci jiné osoby (dítěti), a 
následně změnou zákona o sociálně právní 
ochraně dětí bychom umožnili výkon péče o 
osoby závislé na pomoci jiné osoby 
prostřednictvím zařízení ZDVOP. Tj. jedno 
zařízení pečující o děti bychom vypustili a 
druhé jiné (ale s obdobnou funkcí – ústavní 
péče o děti) bychom vložili.  
 
V důvodné zprávě je uvedeno, že dětské 
domovy se vypouští, protože neumí 
s příspěvkem na péči hospodařit. Důvodem 
však je – nenastavení systému úhrady a 
základních činností.  Dětské domovy sice 
poskytovaly péči o děti, když byly zdravotně 
postižené, ale jelikož v zákoně  o sociálních 
službách nebyla vymezena výše úhrady ani 
způsob jejího stanovení (viz aktuálně platné 
znění ustanovení § 73 - § 75), neměly možnost 
s příspěvkem nakládat tak, aby měli jistotu 
správnosti svého postupu. Proto mnohdy 
ponechaly dítěti příspěvek na péči na účtu z 
obavy z nesprávného využití příspěvku na péči 
a následné náhrady škody.  
 
Tj. dle výše uvedeného a variant pak platí:  
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1. Pokud tedy nebudou ZDVOP součástí 
systémů subjektů poskytujících sociální službu 
osobě závislé na pomoci jiné osoby a nebudou 
tak doplněny do ustanovení § 7 zákona o 
sociálních službách, jako součást návrhu na 
změnu zákon č. 359/1999 Sb., v tom případě 
by nemohlo být ustanovení § 42c odst. 1 a 2 
Akceptováno v tomto znění, resp. nemůže být 
uvažováno o částečné úhradě z příspěvku na 
péči.  
 
Pak lze postupovat dle varianty ad 1, tj. 
vypustit též z § 7 dětské domovy v rámci této 
novely k zákonu o sociálních službách.  
 
Zároveň tím bude řečeno, že subjekty jako je 
dětský domov a ZDVOP poskytují pomoc 
osobám zdravotně postiženým, které jsou jim 
svěřeny do péče, v komplexním rozsahu 
v rámci své činnosti (např. v rámci inkluze 
apod.).   
 
2. V případě, že by měly být vloženy do 
zákona o sociálních službách (§ 7) nově  
ZDVOP s ohledem na navrhovanou změnu § 
42c odst. 1 a 2 zákona č. 359/1999 Sb., měly 
by být ponechány též v § 7 v zákoně o 
sociálních službách i dětské domovy, u nichž 
je větší pravděpodobnost umístění 
(dlouhodobé) dítěte zdravotně postiženého.  
 
V tomto případě by bylo nutno upravit pro oba 
subjekty způsob nakládání s příspěvkem na 
péči,  tj.  jak vymezení a výše úhrady za péči 
ve ZDVOP tak péče v dětském domově. 
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Zároveň je pak nezbytné vymezit u těchto 
subjektů i základní činnosti a úhradu pouze za 
péči, včetně toho – kdo bude úhradu určovat a 
vložit je do právní úpravy, tak jako např. 
zdravotnické zařízení dle § 52.   
 
Navrhujeme tak, aby předkladatel provedl 
výběr výše uvedené varianty v souladu s tím, 
jak bude nastavena změna právní úpravy 
zákona o sociálně právní ochraně dětí, když 
oba návrhy jsou v kompetenci z hlediska gesce 
shodného předkladatele.  V případě, že 
existuje důvod, který však není dostatečně 
zřejmý z kontextů návrhů, proč by 
v ustanovení § 7 zákona o sociálních službách 
měl být nově ZDVOP a nikoliv již dětský 
domov, pak je potřeba tento záměr vysvětlit 
v důvodové zprávě. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

11. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 19 odst. 2 
Navrhujeme zakotvit nově písm. c), a to ve 
znění:  
„c) člen domácnosti, kterému je toto oprávnění 
schváleno soudem.“ 
 
Odůvodnění:  
Jestliže je navrhována změna ustanovení § 23 
odst. 6 tohoto zákona ve vztahu k členu 
domácnosti (rozšíření zastoupení osoby o tento 
institut dle občanského zákoníku), pak je 
vhodné obdobně tak, jako je tomu v 
ustanovení § 64 zákona č. 155/1995 Sb., o 
důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, upravit i možnost přijetí dávky za 

K Z Akceptováno 
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oprávněnou osobu shodně jako u důchodu. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

12. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 19 odst. 3 
Navrhujeme nově zakotvit odst. 3, a to ve 
znění: „Pokud není příjemcem osoba uvedená 
v odst. 1 a 2 tohoto ustanovení, pak se za 
příjemce považuje též zvláštní příjemce 
ustanovený dle ustanovení § 20 tohoto 
zákona.“ 
 
Odůvodnění:  
Změna ustanovení je dle našeho názoru 
potřebná minimálně pro účely alespoň 
ustanovení § 22 (u odpovědnosti za přeplatek 
na dávce, neboť oprávněná osoba musí být 
chráněna) a § 29 odst. 7 (při komunikaci s ÚP 
ČR, když je osoba ustanovena zvláštním 
příjemcem, musí mít informace o pohybu 
příspěvku) téhož zákona, neboť považujeme za 
nezbytné, aby měl zvláštní příjemce povinnost 
(tak jako oprávněná osoba či jiný příjemce 
dávky) dbát na využití příspěvku v souladu s 
právní úpravou a smyslem příspěvku.  
 

K Z Vysvětleno 
Úpravu považujeme za dostačující, nad rámec návrhu 
(nemůže být dle leg. pravidel rozporem). 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

13. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 21 odst. 2 
Navrhujeme doplnit do ustanovení pravidlo, 
které by upravovalo skutečnost – kdo plní tyto 
oznamovací povinnost za osobu závislou na 
pomoci jiné osoby (tj. za příjemce příspěvku 
na péči) v situaci, kdy jsou na straně této 
osoby splněny podmínky pro postup dle 
ustanovení § 23 odst. 1 a 5 a ustanovení § 91 
odst. 6 zákona o sociálních službách.  

K Z Vysvětleno 
Jde o dvě různé situace, které spolu nesouvisí. Jedná se o 
doporučující připomínku, což vyplývá z textu připomínky, 
kdy MSK „navrhuje“… Současně se jedná o připomínku 
nad rámec návrhu.  
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Navrhujeme tak např. doplnění dalšího 
písmene g), kde bude uvedeno, že:  
„Pokud jsou u osoby splněny podmínky pro 
postup příslušných správních orgánů dle 
ustanovení § 23 odst. 1 a 5 a ustanovení § 91 
odst. 6 tohoto zákona, pak po dobu splnění 
těchto podmínek plní oznamovací povinnosti 
dle předchozích písmen a) až f) obec s 
rozšířenou působností, která za osobu uzavřela 
smlouvu o sociální službě; není-li takové 
osoby, pak plní tyto povinnosti pečující osoba 
blízká.“. 
 
Odůvodnění: 
V současné době chybí úprava pravidla – kdo 
za osobu příjemce dávky nebo účastníka v 
řízení o dávku plní tyto oznamovací 
povinnosti, když jde o osobu, která není 
schopna sama jednat. V těchto případech 
zahajuje úřad práce řízení z úřední moci, kdy 
osobě pro řízení ustanoví opatrovníka a 
smlouvu o sociální službě za ni uzavírá obecní 
úřad obce s rozšířenou působností.  
 
Není však dosud upraveno – kdo zajistí zjištění 
a následné splnění oznamovací povinnosti dle 
§ 21 odst. 2, když osoba nemá zástupce 
(zákonného či opatrovníka určeného soudem). 
Přitom ten, kdo za osobu uzavírá smlouvu o 
sociální službě (tj. OÚ ORP) musí pro 
uzavření smlouvy mít dostatečné informace o 
osobě, kterou zastupuje, tj. co její stav 
vyžaduje, jaký je její zdravotní stav (vždyť 
musí být pro oprávnění zastoupení ze strany 
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OÚ ORP potvrzení lékaře, že jde o osobu, jejíž 
zdravotní stav vyžaduje takovou pomoc ….), 
OÚ ORP musí vyhodnotit např. dle § 91a, že 
není možné využít méně omezující opatření, 
takže musí mít i tyto informace o úrovni 
potřeby pomoci, musí mít informace o tom, 
zda má osoba dostatečné zdroje k úhradě 
závazků, k nimž osobu OÚ ORP 
prostřednictvím podpisu smlouvy zaváže. 
Jinými slovy OÚ ORP musí mít pro podpis 
smlouvy dostatek informací k plnění 
povinností dle § 21 odst. 2. U  OÚ ORP jde o 
subjekt, který zároveň poskytuje sociální práci 
a poradenství, tudíž je odborně připraven k 
tomu, poskytnout potřebné informace ÚP ČR 
namísto osoby, která není schopna za sebe 
jednat, přitom může využívat informace, které 
má k dispozici k zastupované osobě (neboť 
provádí zpravidla sociální šetření a posouzení 
situace osoby) dle § 92 a § 93 a tohoto zákona 
a informace ze systému JIS MSPS v SZSP (viz 
§ 4a zákona č. 73/2011 Sb., o ÚP ČR, a dle 
vyhlášky MPSV č. 332/2013 Sb., o SZSP).  
Rovněž opatrovník pro správní řízení o dávku 
příspěvek na péči musí chránit práva a zájmy 
zastupované osoby, proto rovněž mu musí být 
známy okolnosti situace osoby. Popř. pokud 
by osoba byla v řízení zastupována členem 
domácnosti (tj. byla by přijata úprava změny 
v ustanovení § 23 odst. 6), pak by tyto 
oznamovací povinnosti mohl plnit člen 
domácnosti zastupující osobu v řízení. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

14. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 21a odst. 1 

K Z  
Vysvětleno 
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Navrhujeme doplnit do ust. § 21a odst. 1 
oznamovací povinnost i pro speciální lůžková 
zdravotnická zařízení dle ust. § 52  a zařízení 
hospicového typu, tj. shodná úprava z hlediska 
rozsahu poskytovatelů sociálních služeb jak je 
stanoveno v § 21a odst. 2, kde je zdravotnické 
zařízení dle § 52 a hospicového typu uvedeno. 
A dále upravit správně formulaci, tj. nově by 
bylo ustanovení § 21a odst. 1 takto:  
 
„Osoba blízká nebo asistent sociální péče 
uvedený v § 83, který poskytuje oprávněné 
osobě pomoc, jsou povinni písemně ohlásit 
příslušné krajské pobočce Úřadu práce přijetí 
oprávněné osoby k hospitalizaci a propuštění z 
hospitalizace, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto 
povinnost podle § 21 odst. 2 písm. a) nemůže 
splnit příjemce příspěvku; tuto povinnost má i 
zařízení sociálních služeb uvedené v § 48 až 
50 § 44, 48 a 51, jestliže poskytuje oprávněné 
osobě pobytové sociální služby, a dětský 
domov, zdravotnické zařízení, které poskytuje 
sociální služby podle § 52, a speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu.“. 
 
Odůvodnění:  
V praxi se stávají i situace, že osoba, byť je již 
umístěna na tzv. sociálním lůžku, tak její 
zdravotní stav se změní (zhorší) a vrací se zpět 
do zdravotní péče (hospitalizace). Oznamovací 
povinnost však nemá kdo splnit za osobu 
závislou na pomoci jiné osoby. Proto by 
oznamovací povinnost měla být v odst. 1 
ustanovení § 21a rovněž uvedeny zdravotnická 

Nad rámec návrhu 
Není důvod, aby zdravotnická zařízení (tj. jak definovaná 
v ust. § 52, tak speciální zdravotnická zařízení hospicového 
typu) neplnila tuto povinnost, když ostatní poskytovatelé 
sociálních služeb ji plnit dle ustanovení také musí. Prvotně 
má jít vždy o ochranu osoby oprávněné a jejích práv.  
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zařízení poskytující pomoc dle § 52 téhož 
zákona.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

15. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 23  
Doporučujeme doplnit ustanovení § 23 o nový 
odst. 6, který by zněl takto: 
„Krajská pobočka Úřadu práce ČR zahájí také 
řízení na podnět zdravotnického zařízení, 
pokud toto zařízení postupuje v souladu s 
ustanoveními § 47 odst. 2 zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a s ohledem na zdravotní 
stav bude nezbytné zajistit návaznou sociální 
službu podle § 92 písm. c); nárok na příspěvek 
vzniká až od měsíce, kdy byla zahájena péče 
poskytovatele sociálních služeb, přičemž 
ustanovení § 25 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona 
o sociálních službách platí v tomto případě 
obdobně.“  
 
Odůvodnění:  
V situaci, kdy osoby jsou hospitalizovány a 
vzniká povinnost zdrav. zařízením dle § 47 
odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., s návazností na 
kompetenci OÚ ORP dle  ustanovením § 92 
zákona č. 108/2006 Sb., při nezbytnosti 
zajištění sociální služby návazné po ukončení 
hospitalizace, považujeme za vhodné vložit do 
ustanovení § 23 další odst. 6, kde by bylo 
uvedeno, že na podnět zdravotnického zařízení 
zahájí řízení KrP ÚP ČR za účelem stanovení 
stupně závislosti a nároku na příspěvek na péči 
u osob, u nichž nelze zajistit péči osobami 
fyzickými (blízkými osobami či asistentem 

K Z Akceptováno částečně.  
 
Zakotví se, že krajská pobočka zahájí řízení na podnět 
zdravotnického řízení, otázky nároku však v daném 
ustanovení řešeny nebudou.  
 
 
MSK s vypořádáním souhlasí   
s tím, že upozorňuje, že je nezbytné do textu takové úpravy 
doplnit i pravidlo, že v těchto případech lze uvést osobu 
pečující, asistenta nebo poskytovatele sociální služby až při 
ukončení hospitalizace. Tj. aby bylo možné provést 
s ohledem na ustanovení § 25 odst. 1 sociální šetření 
a posouzení závislosti osoby a následně doplnit subjekt 
poskytovatele péče (který je v současnosti vyžadován dle § 
7).  
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soc. péče), kdy nárok na příspěvek by vzniknul 
až od zahájení péče ze strany poskytovatele 
sociálních služeb, přitom určení stupně 
závislosti by bylo možné posoudit už v situaci, 
kdy je osobě poskytovaná zdravotní péče, ale 
je znám zdravotní stav, který odůvodňuje 
tvrzení, že osobě bude nezbytné zajistit 
následnou sociální péči. V těchto případech by 
byl nárok či výplata příspěvku navázána až na 
započetí péče poskytovatelem. Přitom by bylo 
v těchto případech postupováno dle ustanovení 
§ 25 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona o 
sociálních službách. Osoby, které jsou ve 
zdravotnickém zařízení a je jim poskytována 
zdravotní péče, jsou často již ve stavu, kdy 
zcela nepochybně nebude možné těmto 
osobám zajistit (s ohledem na jejich zdravotní 
postižení, jeho rozsah a perspektivu) jinou, než 
pobytovou sociální službu, neboť nemají 
blízké osoby, nebude možné zajistit asistenta 
soc. péče a pobytová sociální služba dosud 
není poskytována. Pro řízení o žádosti je však 
nezbytné, aby byla uvedena osoba nebo 
subjekt dle § 7  ZSS. Nejdříve se tak sociální 
pracovníci snaží osobu umístit a až následně 
je podán podnět k zahájení řízení o příspěvek 
na péči, jehož součástí je určení stupně 
závislosti osoby na pomoci jiné osoby a 
posouzeny potřeby, které osoba není schopna 
sobě zabezpečit. Řízení však vyžadují delší 
časový úsek a tudíž i několik měsíců není 
zřejmé posouzení závislosti na péči.  Přitom by 
bylo v těchto případech postupováno dle § 25 
a § 26 odst. 1 písm. b) zákona o sociálních 
službách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MPSV  Navrhuje  akceptovat.   
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16. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 29  
Navrhujeme doplnit ustanovení § 29 o nový 
odstavec, a to: „Krajská pobočka Úřadu práce 
ČR neprodleně písemně informuje obecní úřad 
obce s rozšířenou působností dle trvalého 
pobytu příjemce v případě, že zjistí, že osobě 
oprávněné není zajištěna pomoc v souladu s 
ustanovením § 7 a § 29 tohoto zákona.“. 
 
Odůvodnění:  
Ustanovení § 29 sice obsahuje ustanovení, z 
něhož vyplývá povinnost informovat krajský 
úřad v případě, že krajská pobočka Úřadu 
práce při kontrole podle odstavce 1 zjistí 
závažné nedostatky v poskytovaných 
sociálních službách nebo zjistí-li, že sociální 
služby jsou poskytovány bez oprávnění k 
jejich poskytování podle § 78 odst. 1, ale je 
nezbytné prvotně zajistit poskytnutí potřebné 
pomoci (tj. řádné služby či péče) osobě, jejíž 
zdravotní či duševní stav vyžaduje pomoc. 
Rovněž v i situaci, když např. ÚP zjistí 
prostřednictvím splnění oznamovací 
povinnosti či z vlastní činnosti, že osobě je 
ukončeno poskytování sociální služby, nebo 
osoba pečující či asistent ukončí poskytování 
péče osobě závislé na pomoci jiné osoby, a je 

Věcný souhlas, ale prodiskutuje se na vypořádací poradě. 
 
MSK k tomu uvádí:  
Z vyjádření MPSV k vypořádání připomínky lze usuzovat, 
že připomínka MSK bude přijata a z tohoto předpokladu 
MSK také vychází.  
 
Věcně připomínka MSK směřuje k tomu, že jde o rychlejší 
zajištění pomoci potřebné osobě a ušetření časové 
prodlevy, když bude potřeba péče o osobu oznámena ze 
strany úřadu práce přímo i OÚ ORP, když zjistí ze své 
činnosti, že péče není zajištěna.  
 
Pokud takto bude upraveno konečné znění, lze vypořádání 
akceptovat.  
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tak potřeba zajistit osobě pomoc dle zákona.  
   
K zajištění pomoci osobám je důležitá 
provázanost informací, neboť v praxi se stává, 
že je oprávněné osobě (zdravotně postižené 
osobě) ukončena péče ze strany asistenta, 
osoby blízké či poskytovatele. Následně je též 
odejmuta dávka právě v situaci, kdy např. 
osoba pečující nebo poskytovatel sociální 
služby ukončí poskytování pomoci či 
odmítnou poskytování pomoci v průběhu 
jejího poskytování a poskytování příspěvku a 
osoba sama není již schopna si péči zajistit či 
sjednat z důvodu zdravotního stavu (jde 
zejména o osoby žijící ve svém sociálním 
prostředí). V takovém případě je nezbytné, aby 
byla předána informace z Úřadu práce 
k obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností a sociální pracovník obce s 
rozšířenou působností poskytl v rámci sociální 
práce podporu a pomoc, aby byla osoba 
zajištěna a nebyl odejmut příspěvek. Z praxe 
se objevuje, že pracovníci Úřadu práce 
informují např. neformálně obec dle trvalého 
pobytu (obec typu I. v souvislosti s 
ustanovením § 90 a § 94 zákona o sociálních 
službách, tato obec se však neobrátí na obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, čímž 
dochází k časové prodlevě při zajištění péče 
pečované osobě), obec s rozšířenou působností 
tuto informaci od nikoho nedostane. A i v 
případě, že potřeba pomoci je sdělena 
krajskému úřadu, jak uvedeno v ustanovení, 
dochází k časové prodlevě, než zase KÚ zašle 
a uvědomí OÚ ORP  (smlouvu o poskytování 
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soc. službě přece neuzavírá KÚ, ale OÚ ORP).     
 

Moravskoslezský 
kraj 

17. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 30 odst. 10 
Navrhujeme vložit nově vymezení délky 
uchovávání informací k výkonu činností a 
kompetencí dle: 
- dle § 91 odst. 6 a násl. při podepisování 
smluv o poskytování sociální služby,  
- dle § 74 odst. 2 a násl. při rozhodování 
o stanovení úhrady za poskytování sociální 
služby, pokud by nebylo schváleno navržené 
znění ustanovení § 93 odst. 6,  
- a u výkonu sociální práce dle § 91a, § 
92 – 93a  sociální práce,  
a to s ohledem na nové ustanovení § 30 odst. 
10 a § 96c odst. 3 vymezení délky uchovávání 
spisové dokumentace, a to na období 5-15 let. 
 
Odůvodnění:  
Považujeme za nezbytné i pro tyto správní 
orgány sjednotit v rámci celého území státu, v 
jakém časovém období mají být uchovávány 
informace vedené ke správním agendám, a to i 
s ohledem na předložený návrh prodloužení 
doby uchování všech údajů Krajské pobočky 
Úřadu práce ze současné doby 15 let na 50 let, 
je nezbytné nastavit pravidla i ostatním 
správním orgánům (tj. obecnímu úřadu obce II 
a III), aby bylo stanoveno, jak dlouho jsou 
povinny uchovávat údaje a informace o 
klientech, neboť dnes není jednotný přístup a 
jde o výkon státní správy, jejíž pravidla musí 
být stanoveny v rámci území shodně. Pro 
sociální práci není třeba stanovit tak rozsáhlé 

K Z Vysvětleno 
Informace, respektive právní úprava délky uchovávání 
informací je předmětem jiných právních norem, než zákona 
o sociálních službách. 
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období uchování písemností, v současné době 
zpravidla jde o období 5 – 15 let, úřady 
nastavily délku dle vlastní úvahy, měl by však 
být jednotný přístup např. 10 let (dle nového 
§ 96c odst. 3). 
 

Moravskoslezský 
kraj 

18. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 32  
Navrhujeme služby sociální podpory 
explicitně nevymezovat.  
Odůvodnění: 
S ohledem na ustanovení §2 zákona o 
sociálních službách by měly všechny sociální 
služby poskytovat podporu a pomoc na 
základě individuálně určených potřeb, nové 
vymezení je tudíž matoucí.   
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Sociální služba poskytovaná osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým je natolik specifická a zahrnuje v sobě 
poskytování sociálních služeb péče, prevence i poradenství, 
že ji nelze zařadit do jiného druhy služby, proto i vznik 
služeb sociální podpory podle §52a, do budoucna je možný 
vznik i dalších nových služeb, které by zde mohly spadat. 
Základem pro nemožnost zařazení do již existujících 
skupin je, že tato služba jako jediná v sobě obsahuje 
činnosti preventivní i péče. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

19. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 33a  
Navrhujeme definovat či více specifikovat 
cílovou skupiny popř. lépe popsat nepříznivou 
situaci, na kterou navrhovaný druh služby 
reaguje.  
 
Odůvodnění: 
Z daného popisu není vůbec zřejmé, na kterou 
cílovou skupinu a nepříznivou situaci 
navrhovaný druh služby reaguje. 
Věta:  „Může být poskytována ambulantní, 
terénní i pobytovou formou, přičemž každá 
tato forma je v obci umístěna stejně jako jiné 
prostory stejného účelu“ nedává smysl. 
Taxativní vymezení kapacit se nevyskytuje u 

K Z Vysvětleno 
Připomínka není konkrétní. Obsah a definice NSS bude 
uvedena v prováděcím právním předpise. Rádi budeme 
s MSK spolupracovat na přípravě finální podoby 
prováděcího předpisu. 
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žádného jiného druhu služby, jaký je tedy 
důvod ho zákonně vymezovat zrovna u tohoto 
druhu služby?  
 

Moravskoslezský 
kraj 

20. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 33a a § 34 
Navrhujeme definovat základní činnosti, zda 
bude poskytována za úhradu či nikoliv, popř. 
definici doplnit do ustanovení § 34 apod.  
 
Odůvodnění: 
V souvislosti s touto novou sociální službou 
není zřejmé, co bude služba poskytovat 
v základních činnostech a za jakých podmínek 
(zda za úhradu či nikoliv apod.), zda jde 
o zařízení sociálních služeb apod. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Nejedná se o nový druh sociální služby, což je zřejmé i z 
umístění v návrhu novely. Jedná se o jasné definování, 
které definuje co je ústavní služba a co už ne. Definice je 
stanovena bez ohledu na druh sociální služby. Tato definice 
narovnává stávající nepřehlednost v praxi, kdy se neustále 
bojuje o přesnou definici komunitní služby. Požadavek 
vložené této definice vyplývá i z jednání s DG regio, atd. 
kdy je neustále České republice vytýkáno, že nemá jasnou 
definici a pak zvláště pro ESIF není zřejmé, jestli se 
opravdu financují jenom služby komunitního charakteru, či 
ne. A v minulosti na základě neexistence této definici se 
např. pro IROP vyjednávala podoba této služby pro každou 
výzvu zvláště, což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o 
finance nemohli předvídat podobu navazujících výzev. Což 
vedlo ke zproblematizování čerpání financí. Proto i 
požadavek pro zákonné definování. Podoba této definice se 
odvíjí již od realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně 
došlo u klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice 
slouží i pro monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to 
více propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. V současnosti tento 
nad druh služby nepoznáme ani v registru. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

21. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 37 odst. 4 písm. d) 
Navrhujeme zrušit písm. d).  
 
Odůvodnění: 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Zdůvodnění bude doplněno do dokumentu RIA, důvodem 
je, že stávající základní činnost neodpovídají potřebám 
praxe, tedy tomu, čeho si žádají uživatelé manželských a 
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Manželské a rodinné poradenství patří mezi 
činnosti, které může vykonávat pouze vysoce 
fundovaný odborník. Všechny odborné 
sociální poradny takovéto odborníky 
nezaměstnávají, neboť mohou být zaměřeny 
na jinou problematiku (př. v občanských 
poradnách, poradnách pro seniory ad.). 
Všechny by tedy nebyly schopny naplňovat 
tuto základní činnost na profesionální úrovni. 
 

rodinných poraden. Nově jen upraveno, že  základní 
činnost manželské a rodinné poradenství poskytována 
pouze v manželských a rodinných poradnách. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

22. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
§ 39 odst. 1, § 44 odst. 1,  § 46 odst. 1 a § 48 
odst. 1 
Navrhujeme sjednotit význam pojmu 
„zdravotního postižení“ v ustanovení § 3 písm. 
g), v kontextu vypořádání se s připomínkou k 
§ 3 písm. g), ve vztahu k vymezení 
zdravotního postižení a definici „ chronického 
onemocnění“ a „chronického duševního 
onemocnění“ uvedených (nad pojmem 
„zdravotního postižení“) v ustanoveních § 39 
odst. 1, § 44 odst. 1,  § 46 odst. 1 a § 48 odst. 
1.  
   
 
Odůvodnění: 
Obsah ustanovení ve vztahu k vymezení 
zdravotního postižení musí být shodné 
s vymezením pak § 3 písm. g), nebo musí být 
v ustanovení § 3 též stanoveno, co se myslí 
„chronickým onemocněním“ a „chronické 
duševní onemocnění“. Tato označení musí být 
sjednocena v rámci zákona.  Pokud má být 
chronické onemocnění nebo chronické duševní 
onemocnění jinak definováno a není zahrnuto 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
- Uvedené pojmy již definovány jsou, není nutné je 
definovat přímo v zákoně. 
Chronické onemocnění (chronický stav, chronicita, vleklé 
onemocnění) je označení takového onemocnění, které 
probíhá poměrně dlouhou dobu. Etymologicky je označení 
chronický odvozeno od latinského přídavného jména 
chronicus, resp. řeckého přídavného jména khronikos, v 
obou případech znamená týkající se času. 
 
Duševní poruchy (nebo také psychické poruchy, duševní 
nemoci, duševní choroby) představují skupinu onemocnění 
a poruch, které ovlivňují především lidské myšlení, 
prožívání nebo vztahy postiženého s jeho okolím. Pokud 
mluvíme o chronickém duševním onemocnění, můžeme 
hovořit viz.výše které probíhá již nějakou dobu. 
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již v § 3 písm. g), pak je potřeba jej do § 3 
doplnit a definovat.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

23. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 39 odst. 1 
Navrhujeme upravit, ve kterých zařízeních má 
být služba a jak poskytována (tj. zda 
neomezeně a kde). Formulace je 
nesrozumitelná, může vést k nejasnostem, 
např. k tomu, že ve školách může být 
předmětná služba poskytována neomezeně. 
Necháváme však na předkladateli, jakým 
způsobem tato pravidla upraví. 
 
Odůvodnění: 
Text umožňuje nejednotný přístup a výklad, 
což vnáší nejistotu pro sociální služby i další 
subjekty. Je třeba stanovit pravidla a do 
důvodové zprávy uvést vysvětlení. 
 

K Z  
Akceptováno 
Nová úprava §39 
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora. 

Moravskoslezský 
kraj 

24. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 39 odst. 2 písm. i) 
Navrhujeme zrušit ust. § 39 odst. 2 písm. i), a 

K Z Vysvětleno 
Základní činnost: u pečujících osob pomoc s vyrovnáním se 
s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby.- 
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to:  
i) u pečujících osob pomoc s vyrovnáním se s 
traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 
blízké osoby.  
 
Odůvodnění: 
Pomoc s vyrovnáním se s traumatem spojeným 
s umíráním a úmrtím blízké osoby patří mezi 
činnosti, které může vykonávat pouze vysoce 
fundovaný odborník. Asistenční a 
pečovatelské služby takovéto odborníky 
nezaměstnávají a všechny by nebyly schopny 
naplňovat tuto základní činnost na 
profesionální úrovni. 
 

byla vypuštěna. 
Nově základní činnost: psychosociální podpora 
 

Moravskoslezský 
kraj 

25. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 43 
Navrhujeme podporu samostatného bydlení 
vyjmout ze služeb sociální péče a zařadit 
jí do služeb sociální prevence, rozšířit cílovou 
skupinu definovanou v odstavci 1) o osoby 
ohrožené sociálním vyloučením.  
Nadto je potřeba doplnit základní činnost, 
která je v § 35 nyní navrhována: 
„nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí 
k sociálnímu začlenění v rámci bydlení.“ 
 
Odůvodnění  
Navrhovaná úprava umožní poskytování 
podpory cílovým skupinám, které v 
současnosti nemají ze zákona možnost být 
podporovány v dovednosti samostatně bydlet. 
Aktuálně služby mohou využívat pouze osoby 

K Z Akceptováno jinak 
 
Bude zařazeno do: odborné sociální poradenství, azylové 
domy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, domy na 
půl cesty, kontaktní centra. 
 
Vysvětleno 
 
Služba podle § 43 podpora samostatného bydlení, je 
podporu osob vzhledem k snížení soběstačnosti z důvodů 
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění. 
Analogie této služby je jiná než nové základní činnosti. 
Tato činnost je klíčová u osob sociálně vyloučených 
ohrožených ztrátou bydlení, dále u osob žijících 
dlouhodobě v sub standardním bydlení či u osob bez 
přístřeší („chronicky bez bydlení“), při podpoře v získání a 
následně udržení standardního bydlení. 
 
Akceptováno: uvedeno v základních činnostech v ust. § 
57, odst. 2. 
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se zdravotním postižením nebo s duševním 
onemocněním. Stávající legislativní úprava 
vylučuje, aby službu využívali také osoby bez 
přístřeší, osoby ohrožené závislostí v 
návaznosti na azylové domy, pobytové služby 
následné péče nebo např. domy na půl cesty. 
Nadto je potřeba v té souvislosti doplnit do 
ustanovení § 43 odst. 2 novou základní činnost 
dle § 35 návrhu, a to: nácvik dovedností pro 
zvládání bydlení, podpora získání adekvátního 
bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení a další 
činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v 
rámci bydlení. Takto koncipovaná služba by 
více odpovídala potřebám a svému obsahu než 
v současnosti poskytovaná podpora Prevence 
bezdomovectví fungující v ne zcela 
odpovídajícím druhu sociální služby terénní 
programy. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

26. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 43 
Navrhujeme závěr odstavce (1) doplnit o text 
popřípadě mají z jiných důvodů snížené 
kompetence samostatně bydlet a jejich situace 
vyžaduje pomoc a podporu sociální služby, 
tzn. nově bude text odstavce (1) znít: „Podpora 
samostatného bydlení je terénní služba 
poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení 
nebo chronického onemocnění, včetně 
duševního onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, popřípadě 
mají z jiných důvodů snížené kompetence 
samostatně bydlet a jejich situace vyžaduje 
pomoc a podporu sociální služby.“  

K Z Vysvětleno, 
Nad rámec návrhu 
 
Služba podle § 43 podpora samostatného bydlení, je 
podporu osob vzhledem k snížení soběstačnosti z důvodů 
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění. 
Analogie této služby je jiná než nové základní činnosti. 
Tato činnost je klíčová u osob sociálně vyloučených 
ohrožených ztrátou bydlení, dále u osob žijících 
dlouhodobě v sub standardním bydlení či u osob bez 
přístřeší („chronicky bez bydlení“), při podpoře v získání a 
následně udržení standardního bydlení.  
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Odůvodnění: 
Je žádoucí rozšířit okruh osob pro sociální 
službu podporu samostatného bydlení o lidi, 
kterým schází kompetence samostatně bydlet 
(např. odcházející z azylových domů, domů na 
půl cesty, nízkoprahových denních center, 
nocleháren). 
 

Moravskoslezský 
kraj 

27. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 43  
Zároveň navrhujeme doplnit znění odstavce 
(1) o bod f) nácvik dovedností pro zvládání 
bydlení, podpora získání adekvátního bydlení, 
rozvoj kompetencí v bydlení a další činnosti 
vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci 
bydlení. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Služba podle § 43 podpora samostatného bydlení, je 
podporu osob vzhledem k snížení soběstačnosti z důvodů 
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění. 
Analogie této služby je jiná než nové základní činnosti. 
Tato činnost je klíčová u osob sociálně vyloučených 
ohrožených ztrátou bydlení, dále u osob žijících 
dlouhodobě v sub standardním bydlení či u osob bez 
přístřeší („chronicky bez bydlení“), při podpoře v získání a 
následně udržení standardního bydlení.  
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

28. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 44 odst. 1  
Z uvedeného ustanovení není zcela zřejmé, 
zdali se jedná o dobu poskytování u jedné 
odlehčovací služby nebo u více odlehčovacích 
služeb, a také, co má osoba, která již v 
průběhu roku vyčerpala danou dobu, dělat v 
případě, že bude službu ještě potřebovat. 
 

K Z  
Akceptováno 
Nově doplněno 180 dní. 

Moravskoslezský 
kraj 

29. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 48 odst. 1 
Navrhujeme lépe definovat podmínky 
zřizování a provozu tzv. krizových lůžek. 

K Z   
Akceptováno 
Nově definováno v rámci garantované sítě. 
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Odůvodnění: 
Z navrhovaného znění ani z důvodové zprávy 
novely není zjevné, zda se krizová lůžka 
budou zřizovat v zařízeních s omezením 
vymezené nepříznivé sociální situace a okruh 
osob, jimž je sociální služba určena, nebo zda 
bude toto krizové lůžko možné obsadit 
jakýmkoliv klientem, který splní podmínku, že 
je osobou, která se v přirozeném prostředí 
ocitne v ohrožení života a bude u něj 
absentovat potřebná péče. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

30. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 48 odst. 2 písm. i) 
Navrhujeme zrušit písm. i), a to: „pomoc 
osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem 
spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby“. 
 
Odůvodnění: 
Pomoc s vyrovnáním se s traumatem spojeným 
s umíráním a úmrtím blízké osoby patří mezi 
činnosti, které může vykonávat pouze vysoce 
fundovaný odborník. Domovy sociální péče 
(v současné době domovy pro seniory, 
domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy se zvláštním režimem a týdenní 
stacionáře) takovéto odborníky nezaměstnávají 
a všechny by nebyly schopny naplňovat tuto 
základní činnost na profesionální úrovni. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
 
 
 
 
Základní činnost: u pečujících osob pomoc s vyrovnáním se 
s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby.- 
byla vypuštěna. 
Nově základní činnost: psychosociální podpora 
. 

Moravskoslezský 
kraj 

31. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 51 odst. 1 
Navrhujeme neopomenout § 51 a 
zakomponovat do § 51 odst. 1 také cíl této 

K Z Vysvětleno 
Nad rámec úpravy, ponecháváme současnou podobu 
paragrafu. Specifikace chráněného bydlení je přesněji 
uvedena v jiných dokumentech. Velikost, počet osob atd… 
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sociální služby. Nově tedy bude toto 
ustanovení znít: „Chráněné bydlení je 
pobytová služba poskytovaná osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení nebo chronického 
onemocnění, včetně duševního onemocnění, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Chráněné bydlení má formu 
skupinového, popřípadě individuálního 
bydlení. Cílem sociální služby chráněné 
bydlení je sociální začlenění klientů do 
společnosti.“  
 
Odůvodnění:  
Při aktuální podobě lze zaměnit sociální službu 
chráněné bydlení se sociální službou domovy 
pro osoby se zdravotním postižením či 
s domovy pro seniory, což se v praxi děje. 
Podmínky pro získání registrace jsou však 
v případě chráněného bydlení mírnější, a to 
s ohledem na chráněný zájem. Dle našeho 
názoru nelze dopustit, aby si žadatel o 
registraci zaregistroval chráněné bydlení a 
fakticky poskytovatel domov pro seniory.  
 

 
  

Moravskoslezský 
kraj 

32. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 52b odst. 1 
Navrhuje bližší specifikaci tohoto pojmu 
„domácí péče“, neboť není definováno, co 
přesně je myšleno poskytovatelem „domácí 
péče“.  
 
Odůvodnění: 
Z pojmu není zřejmé, co je jím myšleno a 
nikde jinde se v návrhu zákona nepoužívá. 

K Z Vysvětleno 
Není nutné blíže specifikovat, péče se poskytuje doma, 
v přirozeném prostředí člověka. Běžně užívaný pojem. 
 
Jedná se o pojem podle § 10 zákona č. 372/2011 Sb 
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Máme za to, že je potřeba pojem blíže 
specifikovat, aby nemohlo dojít k různým 
výkladům tohoto ustanovení. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

33. ZÁSADNÍ PŘÍPOMÍNKA  
k § 53 
Navrhujeme do základních činností všech 
preventivních služeb v terénní formě přidat 
„depistáž“. 
 
Odůvodnění: 
Jednou z funkcí služeb sociální prevence je 
chránit společnost před vznikem a šířením 
nežádoucích společenských jevů. Depistáž je 
jedním z efektivních nástrojů vyhledávání 
potenciálních klientů a monitoringu jevů 
sociálního vyloučení v území. Z praxe 
poskytování sociálních služeb vplynulo, že ne 
vždy je tento nástroj ze strany poskytovatelů 
využíván. 
 

K Z Vysvětleno 
Nad rámec návrhu 
Depistáž není základní činnost, ale metoda sociální práce.  
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

34. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 57 odst. 1 
Navrhujeme ze stávajícího textu: „Azylové 
domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení, osobám v 
nepříznivé životní situaci, které jsou bez 
domova a zároveň mají lékařem indikován klid 
na lůžku a potřebu zdravotní péče z důvodu 
doléčení a osobám s látkovou či nelátkovou 
závislostí.“ vypustit text: „a potřebu zdravotní 
péče“. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Financování zdravotní péče přes § 36, tedy přes odbornost 
913 je primárně určena pro služby péče, kde má daný 
rozsah opodstatnění. U azylového domu, pokud je 
zdravotní péče, tak musí být poskytována přes spolupráci s 
poskytovatelem autorské odbornosti zejména 925 či 926. 
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Odůvodnění: 
Nepovažujeme za vhodné, aby součástí tohoto 
ustanovení byla potřeba zdravotní péče, neboť 
azylové domy nedisponují zdravotnickým 
personálem, tudíž ani nemohou klientům 
zajišťovat zdravotní péči. Rovněž není jasné, z 
čeho by tato zdravotní péče byla hrazena, §36 
zákon o sociálních službách toto neupravuje.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

35. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 54 
Navrhujeme přeřadit sociální službu raná péče 
(§54) z dílu 5 Služby sociální prevence do dílu 
4 Služby sociální podpory. 
 
Odůvodnění: 
Nové zařazení lépe vystihuje charakter služby, 
která je nejvíce podpůrná a provázející. 
 

K Z Vysvětleno 
Legislativně-technická připomínka 
Raná péče je vnímaná jako služba ryze preventivní. Služby 
sociální podpory jsou spojením prevence, péče, 
poradenství. Péčové aktivity zajišťuje pečovatelská služba 
a služba osobní asistence. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

36. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 57 odst. 2 
Navrhujeme do základních činností služby 
zakotvit „sociálně terapeutické činnosti“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava umožní lépe reagovat na 
identifikované potřeby uživatelů azylových 
domů, povede k jejich efektivnějšímu 
sociálnímu začleňování a umožní nácvik 
kompetencí potřebných pro samostatnější život 
klientů služby. 
 

K Z Akceptováno 
Doplněno 
V § 57 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena d) až f), která znějí: 
„ d) sociálně terapeutické činnosti, 
e) nácvik dovedností pro zvládání bydlení, podpora získání 
adekvátního bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení a další 
činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci bydlení, 
f) zprostředkování potravinové a materiální pomoci.“. 

Moravskoslezský 
kraj 

37. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 58 
Navrhujeme vypustit odst. 3. 

K Z Vysvětleno 
Připomínka nad rámec návrhu 
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Odůvodnění:  
Domy na půl cesty by měly primárně sloužit 
lidem po dosažení zletilosti (už z důvodu 
úhrady za poskytování sociálních služeb). 
Daná formulace nespecifikuje, zda se je 
myšleno nezletilé, či zletilé nezaopatřené děti. 
Navíc se jedná o odkaz na činnost služby 
sociální péče, která naplňuje odlišný účel než 
je tomu u služby preventivní.      
 

Jedná se o zajištění nezbytných potřeb dětem, které se ocitli 
v zařízení sociálních služeb bez ošacení, obuvi a dalších 
předmětů běžné potřeby. 
Nepopíráme povinnost zákonných zástupů, ale mohou 
nastat případy, kdy v rámci řešení krizové situace se osoba, 
takto ocitne v zařízení bez finančních prostředků a 
možnosti zajištění těchto potřeb jinou cestou než od 
zařízení. Jedná se o jednorázový akt. Dále se samozřejmě 
řeší financování potřeb těchto dětí - výživné, dávky atd 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

38. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 63 
Navrhujeme základní činnosti rozšířit o: 
„pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí“. 
 
Odůvodnění: 
Ve stávající legislativní úpravě schází nástroj 
pro komplexní řešení nepříznivé sociální 
situace klientů služby, stávající úprava počítala 
pouze s poskytnutím základních životních 
potřeb a neměla návaznost na sociální práci 
s klientem. V praxi to může vést k tomu, že 
poskytovatel nezjišťuje individuální potřeby 
člověka a nereaguje na ně. Zařazení této 
činnosti vymezuje prostor pro sociální práci 
s klientem. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Tato základní činnost by měla být poskytována v rámci 
jiných služeb, např. odborné sociální poradenství. Není to 
primárně cílem služby. Cílem této služby je prostě 
umožnění přenocování a využití hygienických zařízení, nic 
více. 
 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

39. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 74 odst. 1 
Navrhujeme v předkládaném textu: 
„(1) Za pobytové služby poskytované 
nezaopatřenému dítěti 22) v týdenních 
stacionářích (§ 47) a domovech pro osoby se 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Vyživovací povinnost nezaniká ani, pokud je dítě svěřeno 
do péče jiné osobě. Pokud tato osoba nemá dostatečný 
příjem, a nebo pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi úhrada 
se nestanovuje. 
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zdravotním postižením (§ 48), domovech 
sociální péče (§ 48) hradí rodiče dítěte nebo 
rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím 
soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba 
povinná výživou dítěte, úhradu za stravu a za 
péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Za 
pobytové služby poskytované v týdenních 
stacionářích (§ 47) nezaopatřenému dítěti, 
které je svěřeno do péče fyzické osoby, která 
má z tohoto důvodu nárok na dávky 
pěstounské péče podle zvláštního právního 
předpisu28), hradí úhradu podle věty první tato 
fyzická osoba.  
 
(2) Je-li dítě umístěno do domova pro osoby se 
zdravotním postižením sociální péče na 
základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní 
výchovy, výchovného opatření nebo 
předběžného opatření, stanoví úhradu za stravu 
a za péči rozhodnutím obecní úřad obce s 
rozšířenou působností příslušný podle místa 
trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte. Rodiče 
se na hrazení úhrady podílejí rovným dílem, 
není-li dále stanoveno jinak. Úhrada se na 
žádost osoby, která je podle odstavce 1 
povinna hradit úhradu, popřípadě z podnětu 
zařízení sociálních služeb uvedeného 
v odstavci 1, nestanoví, jestliže doloží, že tato 
osoba nebo osoba s ní společně posuzovaná 
je příjemcem dávek podle zákona o pomoci v 
hmotné nouzi28a). Úhrada se na žádost osoby, 
která je podle odstavce 1 povinna hradit 
úhradu, popřípadě z podnětu zařízení 
sociálních služeb uvedeného v odstavci 1, 
rovněž nestanoví nebo se sníží, jestliže tato 
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osoba doloží, že po zaplacení úhrady by její 
příjem nebo její příjem a příjem osob s ní 
společně posuzovaných poklesl pod součet 
částky životního minima podle zákona o 
životním a existenčním minimu27) a částky 
normativních nákladů na bydlení podle 
zvláštního právního předpisu 28b).  
 
(3) Maximální výši úhrady za stravu podle 
odstavců 1 a 2 stanoví prováděcí právní 
předpis. Pokud se zařízení sociálních služeb, 
ve kterém je nezaopatřené dítě umístěno, 
vyplácí podle zvláštního právního předpisu 
přídavek na dítě29), snižuje se úhrada o jeho 
výši.  
 
(4) Úhrada za péči nezaopatřenému dítěti22 se 
stanoví při poskytování pobytových služeb 
ve výši přiznaného příspěvku, s výjimkou 
poskytování těch služeb, které nemají v 
registru provoz uvedený sedm dní v týdnu 24 
hodin denně, u těchto se úhrada stanoví 
maximálně ve výši 75 % přiznaného 
příspěvku.  
Ustanovení § 73 odst. 2 platí obdobně.  
 
(5) Za pobytové služby poskytované v 
týdenních stacionářích (§ 47) a domovech pro 
osoby se zdravotním postižením (§ 48), 
sociální péče (§ 48) dítěti, které není 
nezaopatřeným dítětem22), a dítěti, které je 
poživatelem sirotčích důchodů po obou 
rodičích, hradí úhradu toto dítě podle § 73.“. 
 
vypustit podmínku (text), a to: „povinná 
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výživou dítěte“. 
 
Odůvodnění: 
Z navrhovaného znění nyní vyplývá, že 
ačkoliv bude dítě svěřeno do péče jiné osobě, 
která nebude mít vyživovací povinnost k dítěti 
(jiná osoba, pěstoun, poručník), pak úhradu za 
sociální službu uhradí rodič nebo osoba 
povinná výživou, ačkoliv rodič neovlivní, zda 
osoba, jíž je dítě svěřeno, dítě bude svěřovat 
(např. do týdenního stacionáře) do sociální 
služby. V současné době, pokud dítěti nelze 
určit vyživovací povinnost vůči dítěti ze strany 
rodiče (např. rodič nezaměstnaný), pak soud 
svěří dítě do pěstounské péče. Jinými slovy, 
buď rodič hradí výživné u dítěte svěřeného 
jiné osobě (nemá totiž nárok na dávky 
pěstounské péče) nebo je dítě svěřeno právě do 
pěstounské péče (či poručnické) a je zajištěno 
dávkami, které lze využít na zajištění dítěte 
a jeho potřeb. Tj. platí dle ustanovení § 957 
OZ, že: „Pokud není možné rodičům nebo 
ostatním příbuzným uložit vyživovací 
povinnost k dítěti, ustanovení § 953 až 956 (tj. 
u svěření dítěte do péče jiné osoby, neboť 
svěření dítěte do péče dle těchto ustanovení 
prakticky znamená neplnění nároku na 
pěstounské dávky dítěte I jiné osoby) se 
nepoužijí”. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

40. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 74 odst. 2 
Navrhujeme přeformulovat nově text § 74 
odst. 2 (tzn. odlišně od stávajícího textu 
I navrhovaného v návrhu) následně:  

K Z  
Vysvětleno 
Považujeme stávající úpravu za dostačující. Všechny 
uvedené nejasnosti upravuje metodický materiál 
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„Je-li dítě umístěno do domova sociální péče 
na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní 
výchovy, výchovného opatření nebo 
předběžného opatření, stanoví úhradu za stravu 
a za péči rozhodnutím v řízení zahájeném z 
úřední moci obecní úřad obce s rozšířenou 
působností příslušný podle místa trvalého nebo 
hlášeného pobytu dítěte; o stanovení úhrady 
rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou 
působností jako orgán sociálně právní ochrany 
dětí. Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
zahájí řízení neprodleně po zjištění, že dítě je 
rozhodnutím soudu umístěno do domova 
sociální péče a poskytovatel sociálních služeb 
péči poskytuje. Obecní úřad obce s rozšířenou 
působností stanoví výši úhrady za stravu a péči 
nejdříve ode dne, v němž poskytovatel sociální 
služby na základě soudního rozhodnutí začal 
poskytovat svěřenému dítěti péči. Účastníkem 
řízení ve věci stanovení úhrady za péči a 
stravu při poskytování sociální služby je vždy: 
- dítě svěřeno do péče poskytovatele 
sociální služby, zastoupené opatrovníkem,  
- rodiče dítěte a  
- poskytovatel sociálních služeb 
poskytující dítěti péči na základě rozhodnutí 
soudu 
- dosavadní příjemce příspěvku na péči, 
pokud je odlišný od rodičů dítěte, jemuž náleží 
příspěvek na péči (např. zvláštní příjemce; jiná 
osoba, které bylo dítě svěřenou soudem do 
péče apod.).  
Účastníci řízení jsou povinni oznámit změny 
ve skutečnostech, z nichž příslušný obecní 

Doporučený postup č. 4/2018 MPSV. Správní řízení je 
vedeno v souladu se správním řádem.   
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úřad obce s rozšířenou působností vycházel při 
vedení řízení a vydání rozhodnutí o stanovení 
úhrady za péči a stravu při poskytování 
sociální služby, a to do 8 dnů od doby, kdy se 
o změnách dozvěděli. Změny ve skutečnostech 
se ve stanovení úhrady nově zohlední od doby 
zahájení řízení o změně úhrady za péči a 
stravu v souvislosti s oznámením změn ve 
skutečnostech. Rodiče se na hrazení úhrady 
podílejí rovným dílem, není-li dále stanoveno 
jinak. Úhrada se na žádost osoby, která je 
podle odstavce 1 povinna hradit úhradu, 
popřípadě z podnětu zařízení sociálních služeb 
uvedeného v odstavci 1, nestanoví, jestliže 
doloží, že tato osoba nebo osoba s ní společně 
posuzovaná je příjemcem dávek podle zákona 
o pomoci v hmotné nouzi 28a). Úhrada se na 
žádost osoby, která je podle odstavce 1 
povinna hradit úhradu, popřípadě z podnětu 
zařízení sociálních služeb uvedeného v 
odstavci 1, rovněž nestanoví nebo se sníží, 
jestliže tato osoba doloží, že po zaplacení 
úhrady by její příjem nebo její příjem a příjem 
osob s ní společně posuzovaných poklesl pod 
součet částky životního minima podle zákona 
o životním a existenčním minimu 27) a částky 
normativních nákladů na bydlení podle 
zvláštního právního předpisu 28b). Pokud jsou 
rodiče dítěte manželé, je rodičům dítěte 
stanovena úhrada za stravu společně jedním 
rozhodnutím a za jeho úhradu jsou odpovědni 
společně a nerozdílně.“ 
 
Odůvodnění:  
Výše uvedené změny navrhujeme s ohledem 
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na potřebu odstranit stále rozdílné názory 
jednotlivých správních orgánů, nejednotnost 
podmínek a postupů při rozhodování v rámci 
území ČR o úhradě za stravu a péči u dítěte, 
které je svěřeno rozhodnutím soudu do péče 
zařízení sociálních služeb (domova pro osoby 
zdravotně postižené), a to v těchto ohledech:  
 
1/  Je potřeba jasně stanovit, zda jde o řízení z 
úřední moci nebo na žádost poskytovatele 
sociální služby, MV má zato, že jde o řízení z 
úřední moci, dosud to však nebylo stanoveno 
a přístupy jsou různé.. Je nezbytné tyto 
nesrovnalosti eliminovat, neboť pak dochází 
i k rozdílným podmínkám v řízení, řízení 
zahájené žádostí nemá zcela shodné podmínky 
v procesu jako řízení z úřední moci. 
 
2/  Je třeba nastavit právní jistotu všech 
účastníků řízení ohledně doby stanovení 
úhrady, tj. Od kdy je možné (I zpětně, když 
zařízení o dítě pečuje a náklady mu fakticky 
vznikají) rozhodnout o povinnosti k úhradě. 
MPSV ve svých metodických dokumentech 
uvádí, že úhrada se stanoví od doby, kdy 
zároveň platí vykonatelnost soudního 
rozhodnutí a faktická péče ze strany zařízení o 
dítě, což je zcela logické, ale je potřeba vložit 
pravidlo do právní úpravy.  Správní orgán 
rozhodující o stanovení úhrady za stravu a péči 
u dítěte svěřeného do péče poskytovatele 
sociální služby dle soudního rozhodnutí má 
sám informaci o tom, že dítě bylo 
pravomocným rozhodnutím soudu svěřeno do 
péče poskytovatele sociální služby, neboť jde 
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o obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
který je příslušný jak dle stávající úpravy 
k rozhodnutí o stanovení úhrady (viz stávající 
znění § 74 odst. 2 ZSS), tak je příslušný k 
výkonu sociálně právní ochrany dětí dle 
ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. 
pro výkon sociálně právní ochrany dětí, v obou 
případech je shodně stanovena I místní 
příslušnost.    
 
3/ Nezbytné je rovněž nastavit pravidlo, které 
osoby jsou minimálními účastníky řízení ve 
věci stanovení úhrady za stravu a péči. Z 
důvodu právní jistoty je potřeba ta pravidla, 
která MPSV uvedlo v metodickém materiálu 
k této oblasti ((Doporučený postup č. 4/2018 
MPSV) vložit do právního předpisu, neboť 
kdo je účastníkem řízení, je jedno ze 
základních pravidel správního řízení, které 
musí být stanoveno najisto (nadto jde o řízení, 
která probíhají u všech OÚ ORP). Metodický 
materiál však nemá závaznost pro správní 
orgány, což znamená, že praxe je velmi 
rozdílná a tudíž ochrana práv osob není v 
rámci území ČR jednotná. Jinými slovy nelze 
naplnit zásadu § 2 odst. 4 SŘ v území ČR.   
 
4/ Aktuálně správní orgány nemají zákonem 
jednoznačně (tak jako je tomu v jiných 
systémech a dávkách) upraveno pravidlo, které 
by reagovalo na změny v poměrech účastníků 
řízení, přičemž příjmy i sociální situace osob 
se v průběhu času zpravidla významně mění. 
Právní předpis neobsahuje zákonné zmocnění 
k tomu, že se zohlední změny, které od doby 
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rozhodování nastaly v posuzovaných 
skutečnostech. Proto MSK navrhuje stanovit 
oznamovací povinnost rodičů pro následné 
změny na straně povinných osob po vydání 
rozhodnutí, jímž byla úhrada za péči a stravu 
stanovena, a to tak jako u ostatních systémů 
sociálních dávek či jiné formy sociální 
ochrany, včetně úpravy – od kdy může nastat 
změna ve stanovené úhradě. Protože příjmová 
situace osob se mění a tudíž není možné 
ponechat úhradu ve stejném rozsahu, a to bez 
ohledu na skutečnost, že se může příjmová 
situace osob významně změnit, jak co do  
zvýšení příjmů, tak jejich snížení.   
 
5/ Je zcela nepřijatelné, aby se stávalo běžnou 
praxí, že část správních orgánů v rámci ČR má 
tuto agendu zařazenu pod výkon oddělení 
OSPOD (a tudíž je rozhodování jako správní 
řízení součástí vedení spisové dokumentace 
dle § 54 a § 55 zákona č. 359/1999 Sb., a 
podléhá tak zcela speciální ochraně jako 
spisová dokumentace OM a dlouhé době 
skartačních lhůt) a část správních orgánů 
rozhoduje o této úhradě na úseku běžného 
výkonu sociální práce (když záležitost spojují 
se sociálním šetřením apod.) či zcela mimo 
tyto oblasti jako výkon činností referenta 
sociálních věcí apod. Tj. v tomto případě pak 
není spisová dokumentace tohoto řízení 
součástí spisu nezletilého dítěte a není tak 
chráněna shodným způsobem a mírou jako je 
tomu u dokumentace dítěte OM. Připomeňme 
zcela speciální ochranu dle § 51 až § 55 
zákona č. 359/1999 Sb. z hlediska ochrany 
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osobních údajů, pravidel a doby uchovávání 
spisových dokumentaci dětí, stanovení 
konkrétního přístupu k údajům ze spisové 
dokumentace, nahlížení do spisu apod. apod. 
Jestliže je řízení vedeno jiným oddělením (tj. 
nikoliv OSPOD), pak není tedy vedena 
spisová dokumentace pod pravidly SPOD 
(včetně směrnice pro vedení spisů OSPOD). 
Nelze připustit, aby nebyla shodně stanovena 
pravidla a úroveň ochrany dětí.   Přístup by 
měl být shodný v celém území ČR. Pokud 
však MPSV bude názoru, že tato správní 
agenda není výkonem SPOD, pak je vhodné 
(pro právní jistotu správních orgánů 
rozhodujících o úhradě I pro účely ochrany 
osobních údajů) uvést do tohoto ustanovení § 
74, že stanovení úhrady za péči a stravu není 
výkonem sociálně právní ochrany dětí. Toto 
nastavení pravidel je nezbytné i pro provádění 
kontrol výkonu přenesené působnosti. Zároveň 
je pak nezbytné uvést lhůtu pro skartaci, když 
je zřejmé, že v ustanovení § 30 odst. 10 se 
navrhuje délka uchování dokumentace v 
rozsahu 50 let.   
 
6/  Rovněž je potřebné rozlišit, zdali jsou 
rodiče manželé, či nikoliv. Pokud jsou rodiče 
stále manželé, resp. jsou posuzováni pro 
sociální dávky i z hlediska zákona o životním 
a existenčním minimu společně, je situace 
odlišná, od situace, kdy jsou rozvedeni a 
posuzováni v odlišných domácnostech apod. 
Pokud jsou stále manžely, jsou zpravidla právě 
posuzováni společně a úhrada by měla být 
stanovena pro dobu trvání manželství v 
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celkové výši pro oba manžele a za úhradu by 
měli odpovídat manželé společně a nerozdílně, 
tak jako je to zvykem dle OZ u  závazků 
vznikajících v manželství a u jiných systémů 
sociální ochrany. V rámci rozhodování 
nastávají různé situace, např. rodiče jsou 
manželé a zpravidla i žijící ve společné 
domácnosti, kdy matka pečuje o další děti, 
nebo žijí odděleně a nejsou posuzováni všichni 
společně apod., popř. je rodič posuzován již se 
svým novým partnerem apod. Jak se tedy 
může matka (žijící v manželství ve společné 
domácnosti s manželem) podílet na úhradě 
rovným dílem, když vlastní příjem nemá a za 
její závazky obecně odpovídá i druhý manžel, 
neboť vznikly v době manželství. Manželé 
jsou (až na výjimky) posuzováni jako osoby 
společně posuzované jak pro účely sociálních 
dávek dle zákona o pomoci v hmotné nouzi 
(dle § 8 zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 
111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
tak dle § 4 zákona o životním a existenčním 
minimu č. 110/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů). V těchto případech je výpočet 
úhrady a její stanovení s ohledem na současné 
znění velmi problematické a nejednoznačné. V 
těchto případech je stanovení úhrady rovným 
dílem zcela neproveditelné. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

41. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 73 a § 75 
Navrhujeme upravit výši úhrady u hospice 
(hospic je v souladu s § 44a zákona č. 
372/2011 Sb. speciálním lůžkovým 

K Z Akceptováno 
 
 
Úhrada bude stanovena ve výši přiznaného příspěvku na 
péči. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



529 
 

zdravotnickým zařízením hospicového typu). 
Jde nám o vymezení, zda úhradu ano či ne. 
Neboť nyní to upraveno není vůbec. Měla by 
být situace obdobná jako u úhrady § 52 nebo je 
potřeba výslovně odlišit (není ani vymezeno, 
jaké základní činnosti hospic vykonává). U 
sociální hospitalizace je úprava úhrady 
obsažena v ustanovení § 73, ale hospic není 
nikde uveden ani vymezen mezi typy či druhy 
služeb. Bez ohledu na to, zda úhrada má být 
upravena či nemá být požadována (s ohledem 
na cílovou skupinu), mělo by to být uvedeno, a 
to buď v § 73 nebo v § 75. Nadto zařízení 
hospice nemá samostatné ustanovení 
vymezující základní činnosti, tak jako sociální 
hospitalizace v § 52.  Popř. zda souvisí nově 
definovaná služba dle § 52b s poskytovatelem 
– hospicového typu, nebo další možnou 
alternativou je využití uvolněného ustanovení 
§ 50 a zde vymezit hospicové zařízení zde. 
 
Tato připomínka souvisí i s návrhem – 
záměrem zrušit dětské domovy jako 
poskytovatele sociálních služeb. Pokud tedy 
nebude přijata navržená změna a dětské 
domovy zůstanou pro poskytování pomoci dle 
zákona o sociálních službách zachovány v 
postavení poskytovatelů sociálních služeb, pak 
je potřeba, aby vymezení služby v dětském 
domově, o tom, jaká má být úhrada a jaké 
základní činnosti má dětský domov poskytovat 
dítěti, bylo upraveno. Neboť hospic a dětský 
domov nyní žádnou úpravu nemá, tedy co – 
jaké služby a za jakou úhradu má poskytovat.   
 

Nová úprava §75 odst. 1 : 
h) sociálních služeb poskytovaných osobám v 
terminálním stavu a osobám blízkým (§ 52b), s výjimkou 
základní činnosti poskytované podle § 52b odst. 2 písm. f), 
 
hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu 
stanoveném smlouvou, není-li v odstavci  2 stanoveno 
jinak. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní 
předpis.“. 
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Odůvodnění: 
Pro právní jistotu osob klientů je nezbytné, aby 
byly tyto otázky ukotveny, neboť v současné 
době tato úprava chybí. Jde o zařízení, která 
podobně jako dosud zakomponovaný dětský 
domov nemají povinnost žádat o registraci 
sociálních služeb dle § 83 a § 84, pouze jsou 
dle § 85 stávajícího znění zákona o sociálních 
službách povinni žádat o zápis do registru 
poskytovatelů sociálních služeb. Tzn., že jde o 
poskytovatele sociálních služeb, takže by mělo 
být vymezeno, o jakou službu a základní 
činnosti jde, včetně toho, zda je hrazenou 
či nehrazenou službou. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

42. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 74 
 
Navrhujeme zakotvit nový odst. 6, a to ve 
znění: „Úhrada za stravu se nestanoví, pokud 
je zjištěno, že náklady na stravu poskytovateli 
sociální služby nevznikají. V takovém případě 
se stanoví pouze úhrada za péči ve výši 
přiznaného příspěvku na péči.“. 
 
Odůvodnění:  
V praxi se stávají situace, kdy poskytovateli 
sociálních služeb nevznikají žádné náklady 
na stravu dítěte, neboť strava je hrazena plně 
zdravotní pojišťovnou. Jde o děti umístěné 
rozhodnutím soudu do domova pro osoby se 
zdravotním postižením z toho důvodu, 
že je nezbytné zajistit péči, kterou nelze jinak 
zajistit a nadto zdravotní pojišťovna poskytuje 
stravu v různých formách jako součást 

K Z Vysvětleno 
Pokud nevznikají náklady na stravu,nemá se poskytovatel o 
co opřít, tudíž nevyžaduje úhradu.  
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zdravotní péče. V tom případě poskytovatelé 
uvádí, že nechtějí stanovení výše úhrady za 
stravu, neboť jim náklady nevznikají. Jenže 
stávající znění ustanovení § 74 odst. 2 
neumožňuje tuto situaci zohlednit, pouze výši 
příjmů rodičů. Proto by bylo vhodné, aby byla 
upravena možnost obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností nestanovit úhradu i za 
jiných situací, které nejsou spojeny jen s výší 
příjmů rodičů (a vyjma samozřejmě situací 
nyní upravených v odst. 5). 
 

Moravskoslezský 
kraj 

43. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 75 odst. 2 písm.  b) 
Navrhujeme stanovit postup, jakým způsobem 
budou poskytovatelům soc. služeb hrazeny 
náklady za zajištění této bezplatné pomoci. V 
případě aktuálně platného znění § 75 odst. 2, 
písm. a) byla organizacím v rámci dotačního 
řízení realizovaného kraji dotace na potřebný 
úvazek navýšena. Pokud bude o dotaci 
rozhodovat MPSV, je otázka, zda bude možné 
na situaci reagovat v průběhu roku. 
 
Odůvodnění: 
Počet rodin s vícerčaty není v průběhu roku 
natolik častý jako počet rodin s dvojčaty, které 
mají doma ještě jedno dítě do 4 let věku. V 
průběhu každého roku řeší Moravskoslezský 
kraj zajištění péče trojčatům minimálně v 
jednom případě. Rovněž je žádoucí, aby 
MPSV k uvedenému zajištění péče zpracovalo 
konkrétní metodiku, nebo vymezení 
poskytované péče bylo u konkrétního 
ustanovení přímo definováno. 

K Z Vysvětleno  
Je upraveno v § 104 
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Moravskoslezský 
kraj 

44. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 78 odst. 2 
V souvislosti s navrhovanou změnou máme za 
to, že je nezbytné do přechodných ustanovení 
zakotvit způsob přesunu těch sociálních 
služeb, jejichž registrujícím orgánem byl 
doposud jiný krajský úřad, než s nabytí 
účinnosti navrhované zákona bude. Jedná se 
například o časový úsek, v jehož období dojde 
k přesunu předmětných sociálních služeb či 
splnění podmínek nastavených jednotlivými 
krajskými úřady.  
 

K Z Vysvětleno 
 
K transformaci sociálních služeb (úprava registrace, 
vymezení nepříznivé situace) je stanovena přechodná doba 
tří let.  
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

45. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 79 
Navrhujeme zakomponovat odst. 9: 
(9) Registrující orgán je oprávněn nevydat 
rozhodnutí o registraci, přestože žadatel 
prokáže, že splňuje podmínky podle § 79 odst. 
1 v případě, že tomuto žadateli jako 
poskytovateli sociálních služeb bylo 
registrujícím orgánem v posledních 5 letech 
zrušeno rozhodnutí o registraci podle § 82 
odst. 3 písm. b) nebo c), nebo pokud byl 
poskytovateli sociálních služeb uložen správní 
trest za přestupek v případě zvlášť závažného 
porušení povinností stanoveného 
poskytovatelům sociálních služeb nebo za 
poskytování sociálních služeb bez oprávnění 
k jejich poskytování. 
 
Odůvodnění: 
V právní úpravě chybí možnost registrujícího 
orgánu nevydat rozhodnutí o registraci 

K Z Vysvětleno 
 
Na udělení registrace je tzv. legitimní nárok – po splnění 
všech zákonem stanovených registrační podmínek je 
uděleno oprávnění.  
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žadateli, který se jako poskytovatel sociálních 
služeb dopustil přestupku zvlášť závažného 
porušení povinností stanovených 
poskytovatelům soc. služeb. V případě, že byla 
poskytovateli registrace těchto důvodů 
zrušena, není žádoucí, aby takový subjekt 
opětovně započal s poskytováním sociálních 
služeb, přestože jeho nové podání žádosti o 
registraci naplní formálně všechny podmínky 
podle §79 odst. 1. Registrující orgán má tak 
mít legální možnost odmítnout vydání 
rozhodnutí o registraci soc. služeb. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

46. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 79 odst. 1 písm. d) 
V uvedeném ustanovení navrhujeme doplnit 
konkrétní druh služby, u nichž bude doložení 
schválení hygienických podmínek orgánem 
ochrany veřejného zdraví vyžadováno, 
případně negativně vymezit, u kterých toto 
vyžadováno nebude (např. terénní služby). 
 

K Z Akceptováno jinak  
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) doplněno „rozhodnutí o 
schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c ) vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví“ 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

47. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 79 odst. 2 písm. b)  
Navrhujeme stávající text: „pracovník v 
sociálních službách podle § 116 odst. 3 a další 
odborní pracovníci, kteří nebyli odsouzeni k 
nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro 
úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s 
vykonáváním činností při poskytování 
sociálních služeb nebo činností s nimi 
srovnatelných“ přeformulovat na text: 
„pracovník v sociálních službách podle § 116 
odst. 3 a další odborní pracovníci, kteří nebyli 
odsouzeni pro úmyslný trestný čin, ani trestný 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
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čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s 
vykonáváním činností při poskytování činností 
sociální práce nebo činností s nimi 
srovnatelných“. 
 
Odůvodnění:  
Současný návrh se zcela vymyká ochraně 
nejzranitelnějších osob (zdravotně 
postižených, dětí, seniorů apod.), které samy 
nejsou schopny se bránit, někdy ani sdělit, co 
se jim děje a zda jim někdo ubližuje. 
Považujeme za zcela nepřípustné, aby 
pracovníkem v sociálních službách mohla být 
osoba, která byla například odsouzena za 
trestné činy, jako jsou vražda, znásilnění nebo 
pohlavní zneužívání, což navrhovaná úprava 
umožňuje.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

48. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 79 odst. 4 
Navrhujeme zapracovat do věty slovo 
„zejména“, tak aby ustanovení znělo: „Při 
posuzování zajištění materiálně-technických 
podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb podle § 44, 
48, 51 a 57 registrující orgán vychází zejména 
z dokladů vydaných podle zvláštních právních 
předpisů vztahujících se k ochraně veřejného 
zdraví a stavebních předpisů podle druhu a 
formy poskytované sociální služby.“ 
 
Odůvodnění 
Při posuzování zajištění materiálně 
technických-podmínek má dle navrhované 
úpravy registrující orgán vycházet z dokladů 

K Z Akceptováno  
 
Upraveno v textu.  
 
Navrhované znění:  
(4) Při posuzování zajištění hygienických a materiálně-
technických podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb podle § 41, 44, 48, 51 a 
57 registrující orgán vychází zejména z dokladů vydaných 
podle právních předpisů vztahujících se k ochraně 
veřejného zdraví a stavebních předpisů podle druhu a 
formy poskytované sociální služby 
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vydaných podle zvláštních právních předpisů 
vztahujících se k ochraně veřejného zdraví a 
stavebních předpisů podle druhu a formy 
poskytované sociální služby. Toto ustanovení 
by tedy znamenalo, že registrující orgán při 
zajištění materiálně-technických podmínek 
vychází pouze z doložených dokumentů a 
blíže již materiálně-technické podmínky 
nezkoumá. Registrující orgán však musí být 
oprávněn zjistit v případě potřeby materiálně-
technické podmínky také provedením místního 
šetření. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

49. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 79 odst. 5  
Uvedené ustanovení navrhujeme rozšířit o 
souhlasné závazné stanovisko hasičského 
záchranného sboru, v případě, že jde o služby 
podle § 44, jde-li o pobytovou formu služby, 
§ 47, § 48 a § 51. 
 
Odůvodnění:  
Považujeme tento doložení tohoto dokumentu 
za podstatné.  
 

K Z Vysvětleno 
 
Bude upraveno metodicky.  
 
  

Moravskoslezský 
kraj 

50. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 79 odst. 5 písm. d) bod 7 
U bodu č. 7. „okamžitá kapacita 
poskytovaných sociálních služeb“ 
doporučujeme upravit definici tohoto 
parametru pro jednotlivé druhy služeb 
v prováděcím předpise. 
 

K Z Akceptováno  
Definice je upravena v prováděcím právním předpise 

Moravskoslezský 
kraj 

51. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 79 odst. 5 písm. d) bod 3 

K Z Akceptováno jinak    
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Navrhujeme definovat okruh osob ve vztahu 
ke konkrétní cílové skupině dané sociální 
služby, pro které je sociální služba určena, 
popřípadě jejich věková hranice nebo druh 
zdravotního postižení.  
Odůvodnění:  
Zákon ani vyhláška aktuálně nestanoví, což 
v praxi způsobuje nejasnosti.  
 

Okruh osob a i nepříznivá sociální situace reflektují 
věkovou hranici včetně zdravotního omezení.  
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

52. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 79 odst. 5 písm. f) 
V uvedeném ustanovení navrhujeme doplnit 
konkrétní druh služeb, u nichž bude doložení 
schválení hygienických podmínek orgánem 
ochrany veřejného zdraví vyžadováno, 
případně negativně vymezit, u kterých toto 
vyžadováno nebude (např. terénní služby). 
 

K Z Akceptováno  
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f)  doplněno o„rozhodnutí o 
schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c ) vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví“ 

Moravskoslezský 
kraj 

53. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 82 odst. 1   
Navrhujeme zakotvit, aby i žádost o změnu 
registrace musela být podána, dle § 79 odst. 7 
na tiskopisu – formuláři MPSV. 
 

K Z Vysvětleno  
 
Uvedeno v § 86: „Poskytovatelé sociálních služeb jsou 
povinni používat tiskopisy, které jsou součástí registru, pro 
podání žádosti o změnu registrace sociálních služeb“ 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

54. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
K § 83  
Navrhujeme upravit definici asistenta sociální 
péče, a to tak, že jde o: „poskytování pomoci 
osobám v jejich přirozeném prostředí nebo v 
přirozeném prostředí osoby blízké, a to 
maximálně určenému počtu osob (např. max. 
současně 4). Přitom asistent sociální péče je 
povinen hlásit Úřadu práce jakému počet osob, 
jimž zajištuje péči, a to vždy k 1. 

K Z  
 
Akceptováno jinak 
 
§ 83 rozšířen o odst. č. 4: 
 
4) Asistent sociální péče může poskytovat současně pomoc 
nejvýše 5 osobám, které jsou příjemci příspěvku ve výši 
stupni II (středně těžká závislost), III (těžká závislost) nebo 
IV (úplná závislost).  
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Kalendářními dni každého čtvrtletí, a to do 8 
dnů, popř. do 8 dnů od doby změny v počtu 
pečovaných osob.„ 
 
Odůvodnění: 
Krajský úřad jakožto příslušný krajský úřad v 
rámci přestupkových řízení stále řeší situace, 
kdy subjekty využívají asistenty sociální péče 
k zajištění péče o osoby závislé a velmi 
nesnadně je takovým subjektům prokazováno, 
že jde o pobytovou sociální službu. Zároveň 
by mělo být umožněno, že tak jako osoba 
blízká se může vyskytnout situace, kdy jedna 
pečující osoba pečuje (např. jeden zástupce 
mladší generace) o dvojí rodiče (tj. z obou 
stran), tj. 4 osoby pečované. 
 

 

Moravskoslezský 
kraj 

55. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 82a 
Navrhované znění zákona neobsahuje § 82a 
tedy kontrolu registračním podmínek.  
 

K Z Akceptováno  
§ 82a doplněn. 

Moravskoslezský 
kraj 

56. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 85 
V souvislosti s registrem poskytovatelů 
sociálních služeb navrhujeme, aby tento 
systém měl zřízeny tyto funkce:  
- historie jednotlivých úkonů,  
- hypertextový odkaz na internetové 
stránky poskytovatele sociální služby,  
- odesílání upozornění registrujícímu 
orgánu o provedených změnách,  
- export žádosti do pdf z důvodu vedení 
spisové služby. 
 

K Z Akceptováno  
Připomínka bude zapracována 
 
 
 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



538 
 

Současně navrhujeme, aby okruh cílových 
skupin v registru poskytovatelů sociálních 
služeb odpovídal cílovým skupinám 
stanoveným zákonem o sociálních službách 
pro konkrétní druh služby.  

Moravskoslezský 
kraj 

57. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 85 odst. 4 
Navrhujeme stanovit lhůtu, ve které mají 
poskytovatelé sociálních služeb splnit 
povinnost podle § 85 odst. 4. 
 
Odůvodnění: 
Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán 
v registru registrován podle § 79, je povinen 
dle nové úpravy sdělovat registrujícímu orgánu 
údaje stanovené v tomto odstavci, není zde 
však uvedená jakákoliv lhůta, ve které by takto 
měli činit. Bez stanovené lhůty lze povinnost 
velmi špatně vymáhat, případně postihovat v 
rámci přestupkového jednání. Nadto v tomto 
konkrétním případě je podle § 107 odst. 2 
písm. k) definován přestupek právě tak, že se 
ho dopustí ten poskytovatel soc. služeb, který 
„nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu“. Tedy bez stanovené 
lhůty, nelze dodržení povinnosti v případě 
potřeby vynutit. 
 

K Z Akceptováno  
Stávající lhůta - do 30. června za předchozí kalendářní rok - 
doplněna. 
 
Navrhované znění: 
Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, 
je povinen tyto údaje sdělovat krajskému úřadu uvedenému 
v odstavci 1 prostřednictvím registru na tiskopisu 
předepsaném ministerstvem, a to ve lhůtě do 30. června za 
předchozí kalendářní rok. 

Moravskoslezský 
kraj 

58. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 86 odst. 2  
V § 86 odst. 2 je mj. uvedeno, že „Žadatelé o 
registraci jsou povinni používat tiskopisy, 
které jsou součástí programu, pro podání 
žádosti o registraci podle § 79 a pro podání 
žádosti o změnu registrace sociálních služeb. 

K Z Vysvětleno  
 
Potřebné tiskopisy budou veřejně dostupné. Nedochází 
k žádné změně oproti stávající praxi.  
 
MSK s vypořádáním souhlasí, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



539 
 

Za podanou žádost o registraci a o změnu 
registrace se považuje pouze žádost, která je 
podána na tiskopisu, který je součástí tohoto 
programu.“. Toto ustanovení ustanovuje 
způsob podání i žadateli o prvotní registraci, 
který však v danou chvíli nebude mít do tohoto 
programu přístup.  
 

jen upozorňuje na skutečnost, že pokud bude znění takto 
uvedeno, pak musí být zmiňovaný program veřejně 
přístupný pro podání žádosti o registraci soc. služby. 
V opačném případě by musela být formulace upravena pro 
podání žádostí na formuláři MPSV shodně jako 
v ustanovení § 23 odst. 1.  
Současná formulace dle MSK navozuje dojem, že jde o jiné 
formuláře či program, než ty, které jsou dostupné na webu 
MPSV, neboť poskytovatel neví, že formuláře v programu 
jsou totožné s těmi, které jsou na webu MPSV, pokud tomu 
tak ve skutečnosti bude.  

Moravskoslezský 
kraj 

59. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 89 
Navrhujeme doplnit do ustanovení pravidlo, z 
něhož by vyplývala poskytovatelům povinnost 
zabývat se důvody vzniklé situace tj. 
nezbytnosti použít opatření omezující pohyb 
osob, jimž jsou sociální služby poskytovány, a 
opatření, které těmto situacím předchází, popř. 
zařadit do individuálního plánu.  
 
Odůvodnění: 
Evidencí, záznamem a oznámením se samotný 
problém neřeší, nezbytná je prevence. Pro 
účely prevence musí být vyhodnoceno, co bylo 
důvodem (spouštěcím mechanismem) potřeby 
omezení pohybu a jaká jsou opatření do 
budoucna u této osoby či obecně. 
 

K Z Vysvětleno  
 
V ustanovení § 89 odst. 1 návrhu již je základní princip 
předcházení těmto situacím obsažen. Domníváme se, že je 
dostatečný.  
 
 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

60. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 91 odst. 4 
Navrhujeme pojem: „registrujícího“ zaměnit 
za pojem: „registrovaného“.  
 
Odůvodnění:  

K Z Vysvětleno 
Legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 
Jedná se současnou a správnou úpravu pojmu. Není zřejmé, 
co má být smyslem úpravy.  
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Domníváme se, že došlo ke špatné formulaci 
textu.  
 

 
V tomto případě jde pouze o technickou připomínku, neboť 
správně má být v textu uvedeno: „předložit poskytovateli 
sociálních služeb posudek registrovaného poskytovatele 
zdravotních služeb“.  

Moravskoslezský 
kraj 

61. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 91d, 92 písm. d) a § 93 písm. b) 
Navrhujeme vypustit text: „vedoucí k řešení 
nepříznivé sociální situace“ a nahradit jej 
slovy: „realizuje činnosti sociální práce 
zaměřené na řešení nepříznivé sociální situace 
 
Odůvodnění:  
Sociální pracovník odpovídá za proces, nikoliv 
za výsledek a mnohdy nemůže vědět v době, 
kdy zvolí spolu s klientem způsob řešení 
situace, že tato cesta povede ve svém důsledku 
k řešení situace. Nadto je vidět, že ani v 
ustanovení § 92 písm. a), b) a c) není tato 
formulace uvedena, přestože jde o shodné 
postupy sociálních pracovníků jen pro jiné 
cílové skupiny osob. 
 

K Z Akceptováno  
Text ustanovení byl nahrazen. (dtto viz připomínka 64) 

Moravskoslezský 
kraj 

62. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 91 odst. 6 
Navrhujeme přeformulovat původní text 
následně: „Osobu, která podle lékařského 
posudku vydaného poskytovatelem 
zdravotních služeb není schopna sama jednat a 
nemá zákonného zástupce, opatrovníka nebo ji 
nezastupuje osoba člena domácnosti (pozn. 
pod čarou: Zastupující osobu dle ustanovení § 
49 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 
Sb., ve znění pozdějších předpisů), zastupuje 
při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s 

K Z  
 
Vysvětleno 
Požadavek připomínkového místa je nad rámec novely – 
toto ustanovení je bez zásadní změny. K požadavku 
uvádíme, že povinnosti výkonu sociálního šetření bude 
věnována pozornost v rámci metodické činnosti, případně 
vymezena metodickým postupem pro ORP 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



541 
 

rozšířenou působností podle místa skutečného 
pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí 
pobytových sociálních služeb v zařízení 
sociálních služeb nebo ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče podle § 52, obecní úřad 
obce s rozšířenou působností podle místa 
tohoto zařízení sociální služby. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností v 
uvedených případech zastupuje osobu při 
uzavírání smlouvy o sociální službě, její 
změně příp. při jejím ukončení.  
Obecní úřad obce s rozšířenou působností je 
oprávněn uzavřít smlouvu či její prodloužení 
max. na dobu 3 let.  Při uzavírání smlouvy o 
poskytování sociální služby obecní úřad obce 
s rozšířenou působností přiměřeně postupuje v 
souladu s ustanovením § 91 odst. 1 až 5 a 7, 
v rozsahu potřeb osoby zejména dle 
ustanovení § 29 zákona o sociálních službách a 
uplatní namísto osoby, za kterou uzavírá 
smlouvu o poskytování sociální služby, práva 
zejména dle ustanovení § 73, a to po zjištění 
sociálních i příjmových poměrů osoby včetně 
nastavení provádění úhrad za poskytování 
sociální služby.  
Pokud za uživatele sociální služby uzavírá 
obecní úřad obce s rozšířenou působností 
smlouvu o poskytování sociální služby, podá 
tento úřad podnět k zahájení řízení o přiznání 
či zvýšení příspěvku na péči z úřední moci 
a k řízení o ustanovení zvláštního příjemce u 
osoby, jíž jsou poskytovány sociální dávky 
nebo je vedeno řízení o dávkách, u příslušných 
správních orgánů, pokud již takové řízení není 
vedeno nebo nejsou vedeny.“  
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Odůvodnění:  
Navrhujeme do tohoto ustanovení doplnit 
jednoznačné podmínky, které již byly 
předmětem dřívějších diskusí 
a připomínkových řízení ve věci předchozích 
návrhů novely zákona o sociálních službách. 
MPSV mělo v mnohém shodné názory jako 
MSK, některé při předchozích 
připomínkových řízeních byly již akceptovány 
ze strany MPSV nebo jsou už uvedeny 
v metodických materiálech MPSV. Je tedy 
nepochybné, že se MPSV snažilo odstranit 
pochybnosti při výkladu ustanovení 
metodickými pokyny, ale výkon této státní 
správy přesto v rámci území ČR není 
sjednocen. S ohledem na potřebu naplnění 
ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu i 
poskytnutí shodné ochrany všem osobám, má 
MSK zato, že si právní úprava zaslouží své 
sjednocení jejího výkonu úpravou ustanovení 
v zákonné podobě.  
 
Proto se nyní jeví jako vhodné nastavit 
podmínky, které s ohledem na právní jistotu 
správních orgánů i účastníků budou nastaveny 
shodně v rámci celého území státu, a to v 
těchto ohledech:  
 
1/ V současné době tím, že zákon o sociálních 
službách jako speciální veřejnoprávní předpis 
taxativně vyjmenovává, kdo může podepisovat 
smlouvu o sociální službě, přitom člen 
domácnosti dle OZ není opatrovníkem ani 
zákonným zástupcem (neboť tím je pouze 
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rodič, popř. poručník), tudíž není v ustanovení 
§ 91 odst. 6 uveden, pak nemá člen 
domácnosti jako institut tuto kompetenci 
svěřenu.  S ohledem však na současný princip 
využívat méně omezující opatření je vhodné 
tento institut zastoupení umožnit namísto 
opatrovnictví.  
2/ OÚ ORP se opakovaně tážou, co se 
považuje za sídlo zařízení, když sídlo je 
upraveno terminologicky u právnické osoby 
jako subjektu práva, přičemž sídlo právnické 
osoby může být zcela odlišné od místa 
skutečného poskytování sociální služby 
(zařízení služby). Zařízení samo o sobě však 
není subjektem práva, tj. nemusí mít 
samostatnou právní subjektivitu je např. jen 
jedním ze zařízení (organizační složka 
poskytovatele), které provozuje právnická 
osoba sídlící zcela v jiném regionu, kraji 
apod., a tudíž jde o nesprávnou formulaci, 
neboť zařízení nemá sídlo. Jde o místo 
poskytování služby, které by mělo určovat 
příslušnost OÚ ORP, a to s ohledem na místní 
dostupnost úřadu zastupujícího osobu. Mělo 
by jít tedy v zákoně o místo zařízení 
poskytované sociální služby (tj. konkrétní 
domov), resp. místo zařízení, nikoliv sídlo 
zařízení či poskytovatele.   
 
3/  Tak jako MSK je MPSV téhož názoru (jak 
je vidět ze zápisů z konzultačních dnů v roce 
2019), že ze strany OÚ ORP lze smlouvy 
pouze uzavírat popř. prodlužovat, neboť jde 
svou povahou o institut rychlého zajištění 
pomoci v danou chvíli osobě se sníženou 
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schopností si zajistit pomoc vlastními silami a 
následně pak upraví soud oblast opatrovnictví 
osoby, je-li to potřebné. MSK je toho názoru, 
že by tyto kompetence měly zcela jasně 
vyplývat ze zákona a neměly by mít různé 
výklady. Snadno by se mohlo stát, že OÚ ORP 
nebude mít jasné zadání své kompetence a 
může nastat problém v ukončení smlouvy 
mimo kompetence úřadu s následnou 
odpovědností za případnou škodu způsobenou 
správním orgánem.   
 
4/ Je nezbytné, aby byla jednoznačně 
nastavena doba (interval), na kterou je OÚ 
ORP oprávněn uzavřít smlouvu (jde o 
opakované plnění) a neměla by přesáhnout 3 
roky, tak jako je tomu v případě uzavírání 
smluv za opatrovance ze strany opatrovníka 
ustanoveného soudem dle OZ (kdy obec v 
rámci výkonu veřejnoprávního opatrovnictví 
také nemá oprávnění podepsat tuto smlouvu ne 
déle, než 3 roky). Opakované plnění a smluvní 
ujednání upraveno – viz § 483 OZ max. v 
rozsahu 3 let. OÚ ORP v té chvíli vlastně plní 
úlohu opatrovníka, proto by měl mít nastaveny 
shodné kompetence. V minulém 
připomínkovém řízení novely zákona o 
sociálních službách tuto připomínku MPSV 
podanou ze strany MSK již akceptovalo s tím, 
že je potřeba jasně stanovit pravidla a práva a 
povinnosti sjednotit i s opatrovnictvím dle OZ, 
neboť by neměl mít OÚ ORP větší 
kompetence než soud, neboť interval nad 3 
roky může schválit jen soud. 
5/ Vzhledem k tomu, že jde o podepisování 
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smlouvy o poskytování sociální služby u 
osoby, která nemá opatrovníka ani zákonného 
zástupce a dle lékařského posudku není 
schopna sama plně za sebe jednat z důvodu 
zdravotního stavu, mělo by být postupováno ze 
strany OÚ ORP shodně a s posouzením 
podmínek pro uzavření smlouvy, jako kdyby 
byla smlouva podepisována opatrovníkem 
osoby i v ostatních aspektech podmínek 
smlouvy. Neboť ve chvíli sjednávání smlouvy 
není osoby, která by za osobu uživatele byla 
garantem uzavřené smlouvy v souladu 
s ustanoveními zejména § 29 a § 73 ZSS, když 
sociální služba nezná příjmy osoby a nemá 
oprávnění žádat nahlédnutí do rozhodnutí o 
příspěvku na péči u osob uživatelů, kteří jsou 
příjemcem dávky apod. Zatímco OÚ ORP má 
prostřednictvím výkonu sociální práce přístup 
k informačnímu systému JIS MPSV (§ 93a 
zákona o ZSS, § 63 - § 65 zákona č. 111/2006 
Sb. ZPHN a § 4a zákona č. 73/2011 Sb. o ÚP 
ČR) a má tak možnost zdroje příjmů zjistit z 
tohoto informačního systému, neboť klientem 
sociální práce OÚ ORP je osoba uživatele 
sociální služby, za něhož je smlouva 
uzavírána. Rovněž není známo, jak by byla 
zajištěna úhrada za poskytované sociální 
služby z prostředků např. dávek důchodu a 
příspěvku na péči apod., když není osoby, 
která by za osobu uživatele služby měla 
oprávnění jednat (neboť OÚ ORP není 
zákonným zástupcem ani opatrovníkem, jak 
uvádí některé úřady) a nakládat se zdroji 
příjmů osoby uživatele sociální služby. 
Opatrovník pro řízení ustanovený ze strany ÚP 
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ČR má kompetence pouze pro řízení o dávce, 
nikoliv k dalšímu jednání za osobu příjemce 
dávky.  Při uzavírání smlouvy by měl OÚ 
ORP postupovat tak, aby rozsah poskytované 
služby odpovídal pravidlu zejména dle 
ustanovení § 29 odst. 1 písm. d) a aby byl 
schopen namísto oprávněné osoby osvědčit 
soulad s ustanovením § 29 odst. 7 ZSS 
a úhrady zohledňovala příjmové poměry 
uživatele sociální služby (zamezení zadlužení 
klientů) apod. Nastavení pravidla, kdo v 
takovém případě uplatní za tohoto uživatele 
sociální služby zohlednění příjmů dle § 73 
odst. 3 až 5 zákona o sociálních službách a kdo 
tento postup tzv. technicky a procedurálně 
zajistí ve vztahu – kdo provede úhradu a jak z 
jakého příjmu, když opatrovník není zatím 
ustanoven. Mělo by být stanoveno výslovně 
takové pravidlo kompetence (do doby, než je 
ustanoven opatrovník osoby, měl by tyto 
ochranné funkce zastávat OÚ ORP, když je 
zároveň garantem správnosti uzavírané 
smlouvy o poskytování soc. služby. Popř. by 
mohlo být i upraveno, že ÚP ČR, pokud je 
smlouva o poskytování sociální služby 
uzavřena ze strany OÚ ORP za osobu, pak by 
ÚP ČR při kontrolách dle § 29 komunikoval s 
tím subjektem (OÚ ORP), který uzavíral 
smlouvu namísto osoby, neboť evidentně není 
– kdo by za osobu k jeho ochraně vystupoval a 
jednal s ÚP ČR i mimo správní řízení.  Jestliže 
má OÚ ORP podepsat smlouvu za uživatele a 
tím jej zavázat k plnění závazku (úhrada 
služby), pak musí mít informace o uživateli 
takového rozsahu, aby mohl správní orgán 
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uzavřít smlouvu v souladu s právy uživatele 
a s naplněním zásady řádného hospodáře i s 
dobrými mravy, neboť vznikem závazku nutně 
může dojít k předlužení osob a ohrožení jejich 
práv a zájmů. MPSV k tomuto v minulosti 
spolu s VOP vyjádřilo písemný názor, že nelze 
uzavřít smlouvy, z nichž by vzniklo osobám 
uživatelů předlužení. K tomu však  OÚ ORP 
potřebuje odpovídající informace.  Proto je 
třeba tyto kompetence a povinnosti nastavit 
pro zjišťování podkladů pro posouzení potřeb 
osoby u dotčených subjektů nezpochybnitelně, 
včetně sociálních a příjmových poměrů osoby, 
a to i bez souhlasu osoby, za kterou má být 
smlouva uzavřena, neboť jde o osobu, která 
není schopna sama plně jednat a souhlas 
učinit.   
 
6/ Praxe při zajištění kompetencí dle § 91 odst. 
6 je zcela nejednotná. Některé správní orgány 
postupují tak, že do doby ustanovení 
opatrovníka jsou v intenzivním kontaktu s 
osobou, se sociální službou a v součinnosti s 
úřadem práce i s ČSSZ a s obecním úřadem, 
samy v rámci postupu dle ustanovení § 3 SŘ 
zjišťují potřebné informace pro výkon této 
státní správy. Jiné úřady mají však za to, že 
podpis smlouvy je pouze administrativní úkon 
končící okamžikem podpisu bez zjišťování 
podmínek pro uzavření či naplnění práv a 
povinností ze smlouvy. S ohledem na potřebu 
shodného přístupu a úrovně sociální ochrany i 
podpory ze strany OÚ ORP všem uživatelům 
soc. služeb je potřeba nastavit shodná pravidla, 
podmínky i povinnosti a kompetence u výkonu 
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státní správy pro celé území ČR. V situaci, kdy 
OÚ ORP uzavírá smlouvu namísto uživatele, 
by měl být proto ustanoven i zvláštní příjemce 
dávky ze strany ÚP ČR či obecního úřadu u 
důchodu, resp. aby byly stanoveny 
kompetence ochrany uživatele sociální služby 
a pro úhrady za uživatele do doby, než osoba 
sama nabude znovu schopnost samostatného 
jednání nebo jí bude ustanoven opatrovník 
soudem. Praxe v tomto není jednotná, názory 
se různí a pracovníci OÚ ORP vykonávají 
činnosti dle § 91 odst. 6 ZSS (s ohledem na § 5 
odst. 2 ZSS) jako výkon státní správy, tj. měly 
by mít jasně stanovena pravidla, kompetence a 
povinnosti, což nelze stanovit metodickými 
dokumenty, neboť ty právně nejsou závazné. 
Následně ani při výkonu kontrolní činnosti v 
přenesené působnosti nelze pak úspěšně vést 
správní orgány k jednotnému postupu, neboť 
kontrolu lze uplatnit pouze tam, kde 
je pravidlo jasně nastaveno v právním 
předpise, nikoliv metodickým dokumentem.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

63. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 91a odst. 1 
Navrhujeme přeformulovat § 91a dost. 1, a to 
na: „Opatrovník, člen domácnosti nebo obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, postupuje-li 
podle § 91 odst. 6, může za osobu, která 
s uzavřením smlouvy o poskytování pobytové 
sociální služby v zařízení sociálních služeb 
neprojevila souhlas, uzavřít takovou smlouvu a 
její změny pouze v případě, že ….“. 
 
Odůvodnění: 

K Z Akceptováno  
Text ustanovení byl upraven dle návrhu. 
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Považujeme za vhodné rozšířit toto ustanovení 
o člena domácnosti, v případě, že bude přijat 
návrh – rozšířit osoby, které budou moci osobu 
zastupovat v řízení o příspěvku či při přijetí 
dávky, tak aby mohli (viz návrh znění § 23 
odst. 6 předkladatele) namísto osoby uzavřít 
smlouvu o poskytování sociální služby (viz 
výše) pak práva i povinnosti upravena ve 
vztahu k opatrovníkovi musí být účinná nově i 
vůči osobě člena domácnosti. Pokud tedy bude 
přijat návrh, že člen domácnosti může 
zastupovat osobu a sjednávat smlouvu o 
sociální službě, pak je potřeba upravit i 
povinnosti v ustanovení § 91a. V ustanovení § 
91a zákona o sociálních službách jsou 
upraveny povinnosti subjektu uzavírajícího 
smlouvu namísto osoby uživatele služby, a to 
v situaci pobytové sociální služby. Tj. musí 
platit shodně jako u opatrovníka a zastupující 
osoba člena domácnosti musí mít shodné 
povinnosti, pokud se jedná o ochranu osoby 
uživatele sociální služby. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

64. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 91d, 92 písm. a) a d) a § 93 písm. b) 
Navrhujeme vypustit text: „vedoucí k řešení 
nepříznivé sociální situace“ a nahradit ho 
slovy: „realizuje činnosti sociální práce 
zaměřené na řešení nepříznivé sociální 
situace“. 
 
Odůvodnění:  
Sociální pracovník odpovídá za proces, nikoliv 
za výsledek a mnohdy nemůže vědět v době, 
kdy zvolí spolu s klientem způsob řešení 

K Z Akceptováno 
Stejná připomínka jako č. 61 
Text upraven: 

§ 91d 

Pověřený obecní úřad  

a) prostřednictvím sociálního pracovníka realizuje činnosti 
sociální práce zaměřené na řešení nepříznivé sociální 
situace a na sociální začleňování osob v místě jejich 
skutečného pobytu, v souladu s prováděcím právním 
předpisem provádí zejména depistážní činnost, sociální 
šetření a poskytuje sociální poradenství, přitom zejména 
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situace, že tato cesta povede ve svém důsledku 
k řešení situace. Protože sociální pracovník se 
zaměřuje na činnosti a poradenství, ale nemá 
možnost zaručit, že toto poradenství bude vždy 
vést k řešení, neboť mezi tím může dojít k řadě 
změn nebo klient některé informace neuvede.  
Nadto je vidět, že ani v ustanovení § 92 písm. 
a), b) a c) není tato formulace uvedena, 
přestože jde o shodné postupy sociálních 
pracovníků jen pro jiné cílové skupiny osob či 
jiný úřad (OÚ ORP). 
 

spolupracuje s obcemi v jeho správním obvodu, obecním 
úřadem obce s rozšířenou působností, příslušnou 
krajskou pobočkou Úřadu práce, příslušným krajským 
úřadem, poskytovateli sociálních služeb, veřejným 
opatrovníkem a poskytovateli zdravotních služeb, 
koordinuje poskytování sociálních služeb ve spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb a krajským úřadem, 
školami a školskými zařízeními,  

 

Moravskoslezský 
kraj 

65. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 93 písm. a), § 93 písm. a) bod 5 
Navrhujeme v ust. § 93 písm. a) a v ust. § 93 
písm. a) bod 5 vypustit pojem „kraj“. 
 
Odůvodnění:  
Máme za to, že zde není žádného důvodu, aby 
krajský úřad o zjištěných skutečnostech 
informoval kraj. Jde toliko o byrokratický 
úkon, který vyjma administrativní zátěže 
nebude mít praktický význam. Krajský úřad je 
orgánem kraje, kterému je svěřeno plnění jak 
úkolů v samostatné působnosti, tak v 
přenesené působnosti. Jeví se tedy jako 
nadbytečné, definovat zákonnou povinnost 
krajského úřadu informovat kraj, když proces 
případné potřebné komunikace lze upravit v 
rámci organizačního řádu. 
 

K Z Akceptováno  
nové znění: 
 
b) ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 
pověřeným obecním úřadem, krajskou pobočkou Úřadu 
práce a dalšími institucemi příslušnými podle místa 
skutečného pobytu osob, zprostředkovává poskytnutí 
sociálních služeb osobám, které se nacházejí 
v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví a nejsou 
schopny samy si zajistit poskytování sociálních služeb, 
v případě, kdy  

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

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

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

66. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 93 písm. a) bod 3  
Navrhujeme doplnit do výčtu krajskou 
pobočkou Úřadu práce tak, aby ustanovení 
znělo: 
„3. pověřený obecní úřad, obecní úřad obce 
s rozšířenou působností nebo krajská pobočka 
Úřadu práce informoval/a krajský úřad o 
důvodném podezření, že v jejich správním 
obvodu je poskytována sociální služba bez 
oprávnění, nebo“ 
Odůvodnění: 
Oznámení o podezření poskytování sociální 
služby bez oprávnění k jejímu poskytování 
velmi často vychází od krajské pobočky Úřadu 
práce, tak jak s tím počítá také ustanovení § 29 
odst. 5.  
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Viz vypořádání připomínky č. 65 

Moravskoslezský 
kraj 

67. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k 93 písm. a) bod 4 
Navrhujeme přeformulovat stávající text: 
„obecní úřad obce s rozšířenou působností 
informoval krajský úřad o zjištění, že pro 
osobu není správním obvodu tohoto obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností dostupná 
sociální služba“ na text: „obecní úřad obce s 
rozšířenou působností nebo pověřený obecní 
úřad informoval krajský úřad o zjištění, že pro 
osobu není správním obvodu tohoto obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností dostupná 
sociální služba“. 
 
Odůvodnění: 
Považujeme za nezbytné rozšířit tuto 
povinnost o pověřený obecný úřad, a to 

K Z Akceptováno částečně.  
Vysvětlení ustanovení 93 písm. a) bod 4 bude upraven  
„obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený 
obecní úřad informoval krajský úřad o zjištění, že pro 
osobu není správním obvodu tohoto obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností dostupná sociální služba“. 
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s ohledem na povinnosti, které jsou pro 
pověřený úřad navrhovány.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

68. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 93 písm. e) k § 105a  
Navrhujeme zakotvit, kdo a jakým právním 
aktem bude rozhodovat o 
zařazení/změně/vyřazení služby ve vztahu ke 
garantované síti sociálních služeb.  
 
Navrhované ustanovení § 93 písm. e) zní: 
„Krajský úřad rozhoduje o vstupu do 
garantované sítě sociálních služeb, a to na 
základě žádosti na tiskopise předepsaném 
ministerstvem“. 
 
Navrhované ustanovení § 105a odst. 1 zní: 
„Garantovanou síť sociálních služeb sestavuje 
ministerstvo ve spolupráci s kraji základě 
zjištěných potřeb obyvatel České republiky“. 
 
Navrhované ustanovení § 105b odst. 1 zní: 
„Ministerstvo ve spolupráci s kraji a zástupci 
odborů a zaměstnavatelů sestaví návrh 
garantované sítě sociálních služeb na 
následující období, které není pokryto platností 
garantované sítě sociálních služeb. Vždy do 
31. května navrhne aktualizaci již schválené 
garantované sítě“. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na výše uvedené ustanovení (§93 
písm. e), § 105a odst. 1, 105b odst. 1) je 
zřejmé, že navrhovaná úprava je nejednotná, 
z čehož vyplývá, že navrhované znění není pro 

K Z Vysvětleno  
na základě obdržených připomínek, kdy zejména kraje 
shledávají koexistenci dvou typů sítí jako nesmírně 
problematickou, bylo úplně upuštěno od možnosti tvorby 
rozvojové sítě ze strany samospráv. Existovat bude tedy 
pouze jediná síť - garantovaná. Definice garantované sítě 
bude následující (v podstatě téměř identická se stávající 
definicí sítě): 
   
„i) garantovanou sítí sociálních služeb souhrn sociálních 
služeb a jejich přepočtených pracovních úvazků, které 
napomáhají v náležité kvalitě a s odpovídající místní 
dostupností řešit nepříznivou sociální situaci osob na území 
krajů a které jsou v souladu s potřebami osob na území krajů 
zjištěnými při tvorbě střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb kraje“ 
 
Kraje tedy budou zjišťovat potřeby stejně jako doposud. 
Definice základních a místních potřeb tedy není potřeba. 
MPSV ani u předchozí verze (s rozvojovou sítí) nemělo 
ambice ubírat krajům kompetence v oblasti plánování a 
síťování sociálních služeb a určování sítě.  
Kraj musí nejdřív určit síť, kterou na svém území potřebuje 
(tak jak to dělal doposud), a poté o ní jedná s ministerstvem. 
Ministerstvo nakonec sestaví garantovanou síť, kterou ale 
primárně určil kraj. Lze diskutovat, který výraz je výstižnější 
„sestavit“ nebo „schválit“, nicméně kraj zjišťuje potřeby a 
určuje síť, což je přesně těmito slovy uvedeno i v současném 
znění § 95 písm. h). 
Tím, že bude existovat pouze jediná síť, kterou ve finále 
sestaví (a zveřejní) ministerstvo, tak také odpovědnost za 
dostupnost služeb plně přechází na ministerstvo. 
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praxi použitelné. Navrhujeme tedy jednotně 
stanovit, kdo a jakým právním aktem bude 
rozhodovat o zařazení služby do garantované 
sítě.  
 

Dále předkládáme (zestručněný) popis procesu zařazení 
služby do sítě – uvedené bude včleněno do § znění. 
Proces vstupu služeb do sítě: 

• na proces se bude aplikovat správní řád 
• odvolacím orgánem je ministerstvo 
• do 60 dnů od nabytí účinnosti vyhlášky krajské 

úřady vyhlásí výběrová řízení na vstup do 
garantované sítě 

• výběrové řízení na vstup do garantované sítě 
sociálních služeb bude zveřejněno na úřední 
desce krajských úřadů a Magistrátu hlavního 
města Prahy po dobu 30 dnů 

• žádost o vstup do sítě podává poskytovatel 
krajskému úřadu na formuláři předepsaném 
ministerstvem 

• základní podmínky pro vstup služby do 
garantované sítě: 

- pravomocné rozhodnutí o registraci 
- deklarace souladu se SPRSS (akčním plánem na daný rok) 
a potřebnosti služby ze strany kraje 

• budou stanoveny také kvalitativní kritéria pro 
vstup do sítě  

• Rozhodnutí o zařazení/nezařazení do sítě obdrží 
žadatel do 15 dnů od ukončení výběrového 
řízení 

• odvolání proti Rozhodnutí musí být žadatelem 
zasláno do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí 

• v případě Rozhodnutí o zařazení služby do sítě 
bude vydáno i Pověření k poskytování SOHZ– 
pověření vydává krajský úřad) 

Vyřazení služeb ze sítě: 
• k vyřazení služeb ze sítě dochází: 

- zánikem právní osoby 
- úmrtím fyzické osoby 
- zánikem registrace služby 
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- na základě vlastního rozhodnutí poskytovatele 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

69. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 93 písm. e)  
Navrhujeme v zákoně o sociálních službách 
jasně stanovit kritéria pro vstup, výstup a 
změny v garantované síti.  
Odůvodnění: 
Z tohoto a ani dalších ustanovení zákona 
nejsou zřejmá kritéria pro vstup, výstup, 
změnu. Bude možné provádět změny 
v garantované síti kdykoliv v průběhu roku, 
když se v § 105a uvádí, že síť bude vytvořena 
na dobu 5 let a 1 x za rok bude aktualizována. 
 

K Z Vysvětleno –  
viz také návrh vypořádání předchozí připomínky. Změny 
v průběhu roku budou možné – musí být, vzhledem k tomu, 
že se může objevit urgentní potřeba, kterou bude třeba 
sanovat. Ministerstvo bude odpovědné za dostupnost služeb 
a změny sítě tedy bude provádět i v průběhu roku s tím, že 
se poté samozřejmě promítnou v aktualizaci = v navýšení 
garantované sítě. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

70. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k §93a odst. 4 
Předmětné ustanovení navrhujeme zrušit.  
 
Odůvodnění:  
Navrhované ustanovení považujeme za 
nepatřičný zásah do samosprávné činnosti. 
Současně také uvádíme, že mnoha obcích je 
dnes jen jeden sociální pracovník (nebo dva 
sociální pracovníci na půl úvazku s kumulací 
funkcí kvůli zastupitelnosti), pokud bude 
vykonávat sociální práci jeden sociální 
pracovník na plný úvazek, protože více jich 
nebylo potřeba v rozsahu úvazku, pak nebude 
zajištěna zastupitelnost. Na malých obcích při 
zákazu kumulace by museli být 2 sociální 
pracovníci na plný úvazek, jinak při čerpání 
dovolené, nemocenské apod., nebude zajištěna 
sociální práce po dobu jejich nepřítomnosti. 

K Z Akceptováno – text ustanovení § 93 a 93 a) byl 
přeformulován – připomínka již není aktuální. § 93a byl 
přeformulován: 

§ 93a 

 (1) Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností nebo pověřeného obecního 
úřadu jako sociální pracovníci a zaměstnanci kraje zařazení 
do krajského úřadu jako sociální pracovníci jsou na základě 
souhlasu osoby, která se nachází v nepříznivé sociální situaci 
nebo je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto 
stavu nachází, oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle  
podle § 91d, 92 a 93 vstupovat do obydlí, v němž tato osoba 
žije, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce. 
Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat průkazem 
vydaným příslušným úřadem; náležitosti průkazu stanoví 
prováděcí právní předpis. 

  (2) Zaměstnanci vykonávající činnosti sociální 
práce uvedení v odstavci 1 a sociální pracovníci 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



555 
 

Nadto z pravidla dle § 103 odst. 1 a 2 je vidět, 
že předkladatel u pověřených úřadů nevidí 
problém v kumulaci funkcí, takže u úřadů obcí 
ORP i u krajských úřadů by mělo být možné 
minimální kumulaci umožnit pro účely 
faktické zastupitelnosti.  
Chápeme potřebu podpořit oddělení této 
činnosti od jiných agend, ale absolutním 
dodržením tohoto pravidla nebude zajištěna 
zastupitelnost jak při výkonu sociální práce, 
tak při ostatních agendách sociální ochrany, 
které vzájemně velmi úzce souvisí s výkonem 
sociální práce. Nadto je zřejmé z ustanovení § 
93, že celá řada činností je krajskému úřadu 
vložena nově nebo rozšířena, včetně provázání 
i se samosprávou.  
Nadto je potřeba mít na paměti, že krajský 
úřad vykonává i kontrolní a metodickou 
činnost, včetně postavení orgánu II. instance, 
tj. má činnosti dle § 67 zákona o krajích, které 
je třeba vzít v úvahu. 
 

vykonávající činnosti sociální práce podle § 25 odst. 1 jsou 
povinni vést záznamy o činnostech sociální práce ve 
Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka, který je 
součástí Jednotného informačního systému práce a 
sociálních věcí.  

(3) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 při výkonu 
sociální práce podle § 91d, 92 a 93 a sociálního šetření podle 
§ 25 odst. 1 jsou povinni dodržovat standardy činností 
sociální práce; obsah standardů činností sociální práce 
stanoví prováděcí právní předpis.   

 (4) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1, sociální 
pracovníci podle § 25 odst. 1, zaměstnanci vykonávající 
činnosti sociální práce u poskytovatelů sociálních služeb 
a sociální pracovníci, kteří vykonávají činnosti sociální 
práce v ostatních oblastech, jsou oprávněni předávat si údaje 
o osobách, vůči kterým je sociální práce vykonávána. 

(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje správní 
řád. O výkonu činností sociální práce se vede písemná 
elektronická dokumentace ve Standardizovaném záznamu 
sociálního pracovníka. 

 
 

Moravskoslezský 
kraj 

71. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 93a odst. 5  
Navrhujeme na konec textu odstavce dát 
středník a doplnit text: „Ustanovení § 100 v 
těchto případech neplatí.“. 
 
Odůvodnění: 
Zřejmě bylo opomenuto navázat na tato 
oprávnění sociálních pracovníků úpravu dle § 
100, neboť obojí by nebylo možné dodržet, 

K Z Akceptováno – text ustanovení § 93 a) byl přeformulován – 
připomínka již není aktuální. 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



556 
 

jedno pravidlo vylučuje užití druhého.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

72. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 93a odst. 6 
Navrhované ustanovení:  „Na zaměstnance 
obce zařazené do obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností nebo pověřeného 
obecního úřadu jako sociální pracovníky 
a zaměstnance kraje zařazené do krajského 
úřadu jako sociální pracovníky se při výkonu 
činností sociální práce nevztahuje správní řád 
a o výkonu této činnosti se nevede písemná 
spisová dokumentace.“ navrhujeme vypustit. 
 
Odůvodnění:  
Máme za to, že je nezbytné, aby se o výkonu 
činnosti sociální práce vedla písemná spisová 
dokumentace. V praxi se sociální pracovník 
setkává se situacemi, kdy je nezbytné, aby 
prokazatelně zaznamenal klientovo sdělení, 
např. formou protokolu o ústním jednání. 
V případě, kdy by za účinnosti navrhovaného 
ustanovení sociální pracovník s klientem 
protokol o ústním jednání sepsal, tak by 
porušil výše uvedené navrhované legislativní 
ustanovení. Sociální pracovník však v praxi 
nevytváří pouze dokumenty upravené 
správním řádem, ale při spolupráci s klientem 
může s klientem uzavřít individuální plán. 
Především v situaci, kdy je v individuálním 
plánu stanovený harmonogram plnění 
postupných úkolů, které mají vést k naplnění 
hlavního cíle spolupráce sociálního pracovníka 
a klienta, je žádoucí, aby byl tento individuální 
plán podepsán sociálním pracovníkem a 

K Z Akceptováno, text upraven dle připomínky. (Nyní odst. 5) 

(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje 
správní řád. O výkonu činností sociální práce se vede 
písemná elektronická dokumentace ve 
Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka. 
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klientem, aby bylo jednoznačně prokázáno, že 
klient se stanoveným plánem a úkoly 
vedoucími k jeho naplnění souhlasí. V případě, 
kdy by se o výkonu činnosti sociální práce 
nevedla písemná spisová dokumentace, neměl 
by tak sociální pracovník kam uložit sestavený 
individuální plán. Dále např. v situaci, kdy 
sociální pracovník (sociální kurátor) odesílá 
klientovi, který je ve výkonu vazby/trestu 
odnětí svobody/zabezpečovací detence 
informační dopis s nabídkou možné 
spolupráce, neměl by v případě, kdy by nevedl 
spisovou dokumentaci, kam tento dopis uložit 
a jak jednoznačně prokázat jeho odeslání. 
Sociální pracovník rovněž pomáhá klientovi 
sepsat návrhy k soudním řízením. V tomto 
případě je nezbytné, aby byla kopie návrhu 
uložena ve spisové dokumentaci a aby klient 
jednoznačně prokázal, že s textem návrhu 
souhlasí, čímž se předejde případným 
pozdějším sporům. 
 
Je nezbytné, aby byly všechny informace 
(např. i ve formě písemných dokumentů), které 
se vztahují k jednomu klientovi, uloženy na 
jednom místě. Tímto místem je právě písemná 
spisová dokumentace. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

73. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 95 písm. g)  
Navrhujeme toto ustanovení odstranit.  
 
Odůvodnění:  
Domníváme se, že odpovědnost za zajištění 
dostupnosti sociálních služeb by měl nést 

K Z Vysvětleno – v návrhu je jednoznačně zakotveno, že 
ministerstvo zajišťuje dostupnost v 96 písm. i). V případě 
této úpravy, tj. jasně definované odpovědnosti za 
dostupnost, se domníváme, že ustanovení písm. g) lze 
ponechat v navrženém znění. Kraj totižto skutečně bude na 
zajištění dostupnosti spolupracovat s ministerstvem 
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právě ten subjekt, který dle zákona o 
sociálních službách poskytuje sociálním 
službám dotace, což je  v souvislosti s 
předloženým návrhem Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. Domníváme se, že nelze 
spravedlivě požadovat po krajích nést bez 
těchto finančních prostředků 
spoluzodpovědnost za tuto oblast v situaci, 
když ji kraje nemají možnost ovlivnit. 
 

(lapidárně a popravdě řečeno: ministerstvo se bez kraje 
prostě nehne a bez spolupráce by to nešlo). 
 
.  

Moravskoslezský 
kraj 

74. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 96  
Navrhujeme zakotvit: „ministerstvo zajišťuje 
dostupnost poskytování sociálních služeb 
na území České republiky, a to v souladu se 
střednědobými plány jednotlivých krajů“. 
 
Odůvodnění:  
Domníváme se, že odpovědnost za zajištění 
dostupnosti sociálních služeb by měl nést 
právě ten subjekt, který dle zákona o 
sociálních službách poskytuje sociálním 
službám dotace, což je v souvislosti s 
předloženým návrhem Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. Domníváme se, že nelze 
spravedlivě požadovat po krajích nést bez 
těchto finančních prostředků 
spoluzodpovědnost za tuto oblast v situaci, 
když ji kraje nemají možnost ovlivnit.  
 

K Z Akceptováno – bylo upraveno dle návrhu.  

Moravskoslezský 
kraj 

75. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 96b odst. 1 
Navrhujeme rozdělení druhé věty na věty dvě, 
a to: „Podání takového podnětu nesmí být 
na újmu osobě, které jsou sociální služby 

K Z Akceptováno jinak. 
 
Bude opraveno pouze to, že podání podnětu/stížnosti nesmí 
být na újmu ani osobě, která podnět/snížnost podala ani 
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poskytovány. Ministerstvo prošetří zejména 
podnět, který svou povahou není zcela 
nedůvěryhodný a nepravděpodobný a který je 
časově možný a dostatečně konkrétní.“  
Zároveň navrhujeme vypustit spojení „v čase 
neměnný“ podnět.  
 
Odůvodnění: 
Z druhé věty ustanovení není zřejmé, co je 
jejím obsahem, zda zákaz podnětu, který bude 
nepravděpodobný, nedůvěryhodný, nemožný 
či nekonkrétní, nebo zda se vztahuje toliko 
k tomu, že nemá být k újmě osobě, které je 
sociální služby poskytována. Zároveň máme 
za to, že v čase neměnný podnět ve své 
podstatě nebude žádný. 
 

osobě, které je sociální služba poskytována. Další část textu 
návrhu v této části bude vypuštěna. 
 
Znění textu:  

§ 96b 
Stížnosti a podněty v sociálních službách 

 (1)  Při poskytování sociálních služeb může osoba 
podat stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost se 
podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému 
směřuje. Podání stížnosti nesmí být na újmu osobě, která 
stížnost podala, nebo osobě, které je poskytována sociální 
služba, jíž se stížnost týká. 

(2) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vyřídit 
stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést 
evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení. 

(3) Pokud osoba, která podala stížnost podle 
odstavce 1, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět 
ministerstvu, ve kterém uvede důvody nesouhlasu 
s vyřízením stížnosti. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytnout ministerstvu součinnost při řešení podnětu. 
K prošetření podnětu je ministerstvo oprávněno provést 
místní šetření a vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
 

(5) Ministerstvo podnět odloží, jestliže je zjevně 
neopodstatněný nebo jde o podnět ve věci, která již byla 
ministerstvem prošetřena, a opakovaný podnět nepřináší 
nové skutečnosti. O odložení podnětu a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala. 

(6) Ministerstvo je povinno vyřídit podnět 

a) do 30 dnů od jeho obdržení, 
b) do 60 dnů od jeho obdržení, jestliže provádí místní 

šetření, 
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c) do 90 dnů od jeho obdržení, jestliže je zapotřebí vyžádat 
si stanovisko dotčených orgánů. 

(7) Jestliže ministerstvo při šetření podnětu osoby 
dojde k závěru, že sociální služby nejsou poskytovány 
v souladu se zákonem, uloží poskytovateli nápravná 
opatření s uvedením lhůty k jejich splnění nebo podá podnět 
k dalšímu postupu příslušnému orgánu.  

 (8) O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně 
vyrozumí osobu, která podnět podala. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

76. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 96c odst. 1 
Navrhujeme změnu uvedeného ustanovení v 
úvodní větě z: „§ 91“ na: „91d“. 
 
Odůvodnění:  
Domníváme se, že došlo k uvedení chybného 
ustanovení.  
 

K Z Ze strany MPSV nebylo vypořádáno.  
 
MSK trvá na své připomínce (jde o technickou 
připomínku).  
 

Moravskoslezský 
kraj 

77. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 99a odst. 1 
Stávající text: 
(1) Podmínkou zavedení nucené správy je 
zjištění ohrožení života nebo porušení 
základních lidských práv a důstojnosti klientů 
sociálních služeb z důvodu zvlášť závažného 
porušení povinnosti stanovené poskytovatelům 
sociálních služeb a zajištění nepřetržitého 
pokračování poskytování sociálních služeb. 
 
Návrh: 
Navrhujeme, aby bylo doplněno do textu 
mimo ohrožení života také „a ohrožení 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští.  
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zdraví“. 
 
Odůvodnění: 
Je nezbytná také ochrana zdraví, nikoliv jen 
života. Následky, které mohou ovlivnit zdraví, 
mají mnohdy horší dopad, neboť jsou 
dlouhodobé a zásadně ovlivňují další kvalitu 
života osoby. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

78. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 99a odst. 3 písm. a)  
Navrhujeme toto znění ustanovení: „a) nucený 
správce nabývá působnosti statutárního orgánu 
nebo fyzické osoby poskytovatele okamžikem 
vydání rozhodnutí o jeho jmenování, a to 
v rozsahu působnosti vztahující se k sociální 
službě uvedené v rozhodnutí o zavedení 
nucené správy.“ 
 
Odůvodnění: 
Vnímáme jako důležité specifikovat, v jakém 
rozsahu nabývá práva nucený správce a 
v jakém rozsahu je omezen statutární orgán, 
když konkrétní právnická osoba může 
vykonávat ještě jiné činnosti nebo poskytovat 
více služeb. 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští. 

Moravskoslezský 
kraj 

79. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 99a odst. 4 
Navrhujeme doplnit důvod zproštění nuceného 
správce jeho funkce, a to „pokud o to nucený 
správce sám požádá“. 
Ustanovení by tak znělo: „4) Ministerstvo 
zprostí nuceného správce své funkce, pokud 
neplní řádně své povinnosti nebo pokud o to 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští. 
. 
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sám požádá; současně vydá rozhodnutí o 
jmenování nového nuceného správce.“ 
 
Odůvodnění: 
Nucený správce by měl mít zákonnou možnost 
sám odstoupit ze své funkce. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

80. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 99a odst. 6 písm. a)  
Navrhujeme vložit za slovní spojení 
„registrované sociální službě“ přívlastek „u 
které byla nařízena nucená správa“. 
 
Odůvodnění: 
Vnímáme jako důležité specifikovat, v jakém 
rozsahu je statutární orgán omezen, když 
konkrétní právnická osoba může vykonávat 
ještě jiné činnosti nebo poskytovat více služeb. 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští. 

Moravskoslezský 
kraj 

81. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 99a odst. 6 písm. b) 
Navrhujeme vložit za slovní spojení „přechází 
působnost statutárního orgánu a vedoucího 
sociální služby“ konkretizaci tohoto výčtu 
s dovětkem „v rozsahu sociální služby, na 
kterou byla nařízena nucená správa“. 
 
Odůvodnění: 
Vnímáme jako důležité specifikovat, v jakém 
rozsahu je statutární orgán a vedoucí sociální 
služby omezen, když zejména právnická osoba 
může vykonávat ještě jiné činnosti nebo 
poskytovat více služeb. 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští. 
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Moravskoslezský 
kraj 

82. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 100 odst. 1 
Stávající text: 
(1) Zaměstnanci obecních a krajských úřadů, 
obcí a krajů, zaměstnanci státu a zaměstnanci 
poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících 
se osob, kterým jsou poskytovány sociální 
služby nebo příspěvek, které se při své činnosti 
dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. Tato 
povinnost trvá i po skončení pracovního 
vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost 
mohou být osoby uvedené ve větě první 
zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto 
povinnost mají, a to písemně s uvedením 
rozsahu a účelu.  
 
Návrh: 
Navrhujeme, aby ustanovení § 100 bylo 
upraveno v kontextu ustanovení 
§ 93a odst. 5. Tj. na konec odstavce doplnit 
větu: „Uvedené pro sociální pracovníky neplatí 
při jejich postupu dle ustanovení § 93a odst. 5. 
a projednávání přestupků dle zákona o 
sociálních službách“   
 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 93a odst. 5 by nebylo možné 
realizovat v kontextu pravidla uvedeného 
v § 100 odst. 1. Přitom, pokud by osoba dala 
souhlas dle § 100 odst. 1, pak nepotřebujeme 
úpravu uvedenou v ustanovení § 93a odst. 5. 
Sociální pracovníci musí mít možnost 
konzultovat situaci klienta a řešit jeho 
nepříznivou sociální situaci. Současně je také 

K Z Akceptováno 
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potřeba při projednávání přestupků, a to 
zejména § 107 odst. 1, znát informace získané 
při sociální práci.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

83. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 100a odst. 2 
Navrhujeme rozšířit ust. § 100a odst. 2 o nový 
text: „nebo orgán sociálně právní ochrany 
sdělí, že dítě zastupuje v řízení jako 
opatrovník“. 
 
Odůvodnění:  
Stále více využívají správní orgány možnosti 
ustanovit dítěti zvláštní příjemce dávky 
(např. sirotčí důchody apod.), přičemž jsou 
orgány sociálně právní ochrany dětí 
ustanovovány pro účely správních řízení (ale 
může jít i o různá řízení soudní apod.) za 
opatrovníky dítěte, což je nyní správní agenda, 
u níž je cílem oddělovat ji od klasického 
výkonu SPOD (§ 6 zákona č. 359/1999 Sb.). 
Současné znění § 100a však je nastaveno jen 
na součinnost poskytovatelů sociálních služeb 
v určitém případě, což však nezahrnuje situaci, 
kdy orgán SPOD vystupuje pouze v pozici 
opatrovníka, přitom pro vyjádření se bude 
potřebovat údaje a informace i ze strany 
sociální služby. Proto se jeví jako vhodné toto 
pravidlo doplnit. 
 

K Z Vysvětleno 
Nad rámec návrhu 
 
  

Moravskoslezský 
kraj 

84. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 101 
Navrhujeme zakotvit, kdo bude službu 
pověřovat, když část kapacity bude v 
garantované síti a část kapacity v rozvojové 

K Z  
Vypořádáno jinak – MPSV v rámci připomínkovacího 
procesu přistoupilo k tomu, že zákon bude upravovat pouze 
garantovanou síť sociálních služeb. Kraje i obce však i 
nadále budou moct ze svých rozpočtů finančně podporovat 
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síti.  
 
Odůvodnění:  
Některé sociální služby mají takto kapacity 
rozděleny, a to převážně z důvodu čerpání 
evropských zdrojů. 
 

sociální služby mimo garantovanou síť (viz § 105 odst. 1). § 
101 jako takový byl odstraněn. 
  

Moravskoslezský 
kraj 

85. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 101 odst. 2 
Navrhujeme zakotvit, který subjekt bude 
kontrolovat vyrovnávací platbu, když část 
kapacity jedné registrované sociální služby 
bude v garantované síti (pověřena MPSV) a 
část kapacity v rozvojové síti (pověřena kraj). 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na skutečnost, že některé sociální 
služby mají takto kapacity rozděleny, a to 
převážně z důvodu čerpání evropských zdrojů, 
považujeme za nezbytné ustanovit, který 
subjekt bude v tomto případě kontrolujícím 
orgánem. Jeden poskytovatel má obvykle 
registrováno více služeb. Jestliže nebudou 
všechny pouze v garantované síti, není zřejmé, 
jak bude posuzována vyrovnávací platba za 
IČO. Dle předpisů Evropské unie se 
vyrovnávací platba posuzuje na IČO. 
 

K Z  
Vypořádáno jinak – MPSV v rámci připomínkovacího 
procesu přistoupilo k tomu, že zákon bude upravovat pouze 
garantovanou síť sociálních služeb. Kraje i obce však i 
nadále budou moct ze svých rozpočtů finančně podporovat 
sociální služby mimo garantovanou síť (viz § 105 odst. 1). § 
101 jako takový byl odstraněn. 
 
  

Moravskoslezský 
kraj 

86. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 101 odst. 3 
Navrhujeme toto ustanovení vypustit.  
 
Odůvodnění:  
Předmětné ustanovení považujeme za 
nadbytečné. 

K Z Akceptováno – odstraněno, § 101 byl zrušen. 
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Moravskoslezský 
kraj 

87. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k 101 odst. 3 
V případě, že nebude zohledněna připomínka 
č. 84, tak navrhujeme text: „708“ 
neformulovat na text: „108“. 
 
Odůvodnění:  
Domnívám se, že došlo k chybnému označení.  
 

K Z Akceptováno  - § 101 byl zrušen.  

Moravskoslezský 
kraj 

88. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 101 odst. 4 a § 105a 
Navrhujeme sjednotit dobu platnosti pověření 
s dobou sestavování garantované sítě.  
Odůvodnění:  
Považujeme za vhodné, aby doba platnosti 
pověření s dobou sestavování garantované sítě 
byly jednotné.  
 

K Z Vysvětleno – v procesu vypořádání připomínek bylo 
dohodnuto, že garantovaná síť bude mít neomezenou dobu 
platnosti a bude se pouze každoročně navyšovat dle zákona. 
Navyšování sítě bude probíhat v dohodovacím řízení, 
přičemž také došlo k výraznému zkrácení celého procesu 
tak, aby garantovaná síť mohla být zveřejněna ve vyhlášce 
již ke konci srpna a kraje tedy měly čas na vyhlášení 
výběrových řízení na nové úvazky/kapacity a bylo tedy 
možné zajistit poskytování nových služeb co nejdříve 
začátkem roku. Pověření k poskytování SOHZ nebude 
navázáno na dobu platnosti sítě a bude vydáváno na 
maximální možnou dobu, tj. 10 let. Poskytovatel, který byl 
zařazen do garantované sítě, z ní může být “vyloučen“ pouze 
ze zákonem stanovených důvodů (viz § 105c odst. 10), a to: 
jestliže přestane splňovat podmínky uvedené v rozhodnutí o 
zařazení do sítě, nebo sám písemně požádá o zrušení 
zařazení, nebo pozbude platnosti jeho registrace (neplnění 
registračních podmínek), případně také úmrtím fyzické či 
zánikem právnické osoby. § 101 byl zrušen 
 

Moravskoslezský 
kraj 

89. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 101a 
Navrhujeme ponechat původní ustanovení, a 
to: „K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. 
g) a h) se krajům poskytuje ze státního 

K Z Vysvětleno  
 
– odpovědnost za dostupnost přechází z kraje na 
ministerstvo, nelze tedy poskytnout dotaci na plnění 
neexistující povinnosti. Směrná čísla zanikají, kraje již 
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rozpočtu účelově určená dotace na financování 
běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
základních druhů a forem sociálních služeb v 
rozsahu stanoveném základními činnostmi 
u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci 
poskytuje ministerstvo podle zvláštního 
právního předpisu.“.  
 

nežádají o dotaci. MPSV se zavazuje financovat pouze 
osobní náklady na přepočtené úvazky zařazené do jediné – 
garantované sítě. Dotační řízení vůči poskytovatelům 
nebude existovat. MPSV přidělí částku dle evidovaných 
úvazků v garantované síti a Krajský úřad ji poté přerozdělí 
mezi poskytovatele v síti. Dofinancování sociálních služeb 
nebude možné, zachován je pouze dotační titul pro 
mimořádné situace. 
 
  

Moravskoslezský 
kraj 

90. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 101a odst. 1 
Navrhované znění nezakládá na předmětnou 
dotaci nárok, nýbrž pouze konstatuje tuto 
skutečnost. Za předpokladu, že se má skutečně 
jednat o nárokovou dotaci pro registrovaného 
poskytovatele sociálních služeb zařazeného do 
garantované sítě, pak je nezbytné, aby zákon o 
sociálních službách taxativně stanovoval 
vzorec (personální standard krát průměrná 
super hrubá mzda za vymezené konkrétní 
období x % podíl dotace na např. personálních 
či úplných nákladech x konkrétní období), 
který bude fakticky zakládat na předmětnou 
dotaci nárok.   
 

K Z Vysvětleno – stanovení normativu bude v prováděcím 
právním předpise - vyhlášce. RIA upravena 
 

Moravskoslezský 
kraj 

91. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 101a odst. 2 
Navrhujeme zakotvit kde a kdy budou 
stanoveny normativy a dále, jak budou v 
normativech zohledněny legitimní rozdíly v 
nákladovosti jednotlivých služeb v rámci 
jednoho druhu. 
 
Odůvodnění: 

K Z Vysvětleno – normativy budou stanoveny vyhláškou. 
Ministerstvo bude každý rok stanovovat normativy pouze 
pro 3 pracovní pozice, a to jako celkové osobní náklady na 
období jednoho roku (včetně povinných odvodů) na 
průměrné platy pracovníků v sociálních službách (PSS), 
sociálních pracovníků/dalších odborných pracovníků a THP 
pracovníků. Pod tyto 3 kategorie bude přerozdělen veškerý 
personál, respektive v centrální aplikaci bude různým 
pracovním pozicím přiřazen stejný normativ. Vzhledem 
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Problém spatřujeme u pobytových služeb, kde 
se zvláště provozní náklady liší podle 
např. energetické náročnosti budov, rozlehlosti 
areálu, cílové skupiny apod. 
 

k tomu, že MPSV bude hradit pouze jeden druh nákladů, a 
to osobní náklady, rozdíl v celkové nákladovosti služeb není 
podstatný. Náročnost péče o některé cílové skupiny je 
reflektována v počtu úvazků pracovníků přímé péče v dané 
službě, tato skutečnost se tedy na výši dotace projeví. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

92. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 102 odst. 1 a § 103 odst. 2 
Navrhujeme v obou ustanoveních na místo 
textu: „ a to vždy na jeden celý pracovní 
úvazek,“ za nový text: „a to vždy na celé 
pracovní úvazky,“. 
 
Odůvodnění:  
Předložený text evokuje dojem, že každá obec 
či krajský úřad budou moci z finančních 
prostředků dotace čerpat v rozsahu max. 1 celý 
pracovní úvazek.   
 

K Z Akceptováno  
Text § 102 a 103byl upraven: 

§ 102  

(1) Na zajištění povinnosti uvedené v § 93 
písm. a) a na zajištění činností sociální práce, které jsou 
vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 
písm. b) a c), se krajům poskytuje dotace. Dotaci poskytuje 
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu37), a to 
výlučně na výkon činností sociální práce. 

(2) Krajské úřady jsou povinny pro podávání žádostí 
o dotace používat počítačový program, který jim 
ministerstvo poskytne. Krajské úřady jsou povinny používat 
tento počítačový program pro evidenci nároků, výplaty a 
kontroly dotace podle odstavce 1 a též pro posouzení výše 
finanční podpory. 

§ 103 

 (1) Na zajištění výkonu činností sociální práce 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 písm. 
a) až d) ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 

(2) Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního 
právního předpisu37). Dotace ze státního rozpočtu je obcím 
poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost 
krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti. 

 
37) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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 (3) Obce pro podávání žádostí o dotace používají 
počítačový program, který jim ministerstvo poskytne. 
Krajské úřady používají počítačový program také pro 
posouzení žádostí o dotace obcí a posouzení výše finanční 
podpory. Za podanou žádost obce o dotaci podle odstavce 1 
se považuje pouze žádost, která je podána prostřednictvím 
tohoto počítačového programu. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

93. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 105 
Navrhujeme ponechat původní ustanovení, a 
to: „Obec nebo kraj může poskytnout ze svého 
rozpočtu účelové dotace podle zvláštního 
zákona k financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb 
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou 
zapsáni v registru.“. 
 
Odůvodnění:  
Navrhované ustanovení evokuje dojem, že se 
jedná o povinnost.  
 

K Z Vysvětleno – navrhované znění ustanovení má za účel tuto 
povinnost zavést.  
Vypořádáno jinak - § 105 má nově 3 odstavce, znění odst. 1: 
„(1)  Obce a kraje mohou poskytnout ze svého rozpočtu 
účelové dotace podle jiného právního předpisu39) k 
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří 
jsou zapsáni v registru. Obce a kraje zajistí soulad 
poskytnuté dotace s předpisy Evropské unie o veřejné 
podpoře74). 
 
 
  

Moravskoslezský 
kraj 

94. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 105a 
Navrhujeme stanovit konkrétní způsob 
kontroly plnění garantované sítě a také dopad 
na nenaplnění nebo překročení k poskytnuté 
dotaci. Bude nutno přesně definovat pojem 
„kapacita“, zvl. „úvazek“ (započítávání 
mateřské a rodičovské dovolené, DPP, DPČ, 
zástupy za nemocenské apod.). 
 
Odůvodnění:  
V případě, že nebude zákonem ustanoven 
způsob kontroly, nebude v praxi možné 

K Z Vysvětleno  
– děkujeme za užitečný podnět. Domníváme se však, že 
uvedené nelze řešit přímo v zákoně, ale v prováděcím 
předpisu, případně v nařízení vlády. V návrhu novely 
zákona je však nově v § 3 písm. j) uvedena definice 
přepočteného úvazku. 
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případný nesoulad vynutit. Z dosavadní praxe 
vyplývá, že přesné dodržení kapacit sítě 
(zvláště úvazků) během roku je téměř 
nemožné. Moravskoslezský kraj proto stanovil 
pro naplnění sítě v kapacitě úvazků koridor 80 
– 120 % v průměru za rok. U pobytových 
služeb je naplnění kapacity stanoveno ve výši 
100 % lůžek k 31. 12. daného roku. Při 
nenaplnění kapacit sítě dochází k poměrnému 
krácení poskytnuté dotace. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

95. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 105a, 105b a § 93 písm. e)  
Navrhujeme konkrétně definovat roli 
krajského úřadu a roli ministerstva v rámci 
procesu sestavování garantované sítě 
sociálních služeb. Navrhovaná podoba 
nestanovuje konkrétní práva a povinnosti 
subjektům, které se účastní tohoto procesu, 
nýbrž pouze jejich spolupráci. Navrhujeme 
tedy zakotvit, kdo a na základě jakého 
právního aktu bude rozhodovat 
o zařazení/změně/vyřazení služby ve vztahu ke 
garantované síti sociálních služeb.  
 
Navrhované ustanovení § 93 písm. e) zní: 
„Krajský úřad rozhoduje o vstupu do 
garantované sítě sociálních služeb, a to na 
základě žádosti na tiskopise předepsaném 
ministerstvem“. 
 
Navrhované ustanovení § 105a odst. 1 zní: 
„Garantovanou síť sociálních služeb sestavuje 
ministerstvo ve spolupráci s kraji základě 
zjištěných potřeb obyvatel České republiky“. 

K Z Vysvětleno – byly vypracovány nové paragrafy a změněny 
stávající – viz §§ 105a, 105b a 105c. Nově je do zákona 
zaváděn proces vstupu poskytovatelů do garantované sítě 
sociálních služeb na základě výběrových řízení za aplikace 
správního řádu, která realizují jednotlivé krajské úřady 
v přenesené působnosti výkonu státní správy. V novém 
ustanovení jsou specifikovány také podmínky, za jakých 
může být konkrétní sociální služba, resp. poskytovatel 
sociálních služeb ze sítě vyřazen, Správní lhůty v rámci 
navržené úpravy nejsou odchylné od ustanovení správního 
řádu. Garantovaná síť bude mít neomezenou dobu platnosti 
a bude se pouze každoročně navyšovat dle zákona. 
Navyšování sítě bude probíhat v dohodovacím řízení, 
přičemž také došlo k výraznému zkrácení celého procesu 
tak, aby garantovaná síť mohla být zveřejněna ve vyhlášce 
již ke konci srpna a kraje tedy měly čas na vyhlášení 
výběrových řízení na nové úvazky/kapacity a bylo tedy 
možné zajistit poskytování nových služeb co nejdříve 
začátkem roku. Pověření k poskytování SOHZ nebude 
navázáno na dobu platnosti sítě a bude vydáváno na 
maximální možnou dobu, tj. 10 let. Poskytovatel, který byl 
zařazen do garantované sítě, z ní může být “vyloučen“ pouze 
ze zákonem stanovených důvodů (viz § 105c odst. 10), a to: 
jestliže přestane splňovat podmínky uvedené v rozhodnutí o 
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Navrhované ustanovení § 105b odst. 1 zní: 
„Ministerstvo ve spolupráci s kraji a zástupci 
odborů a zaměstnavatelů sestaví návrh 
garantované sítě sociálních služeb na 
následující období, které není pokryto platností 
garantované sítě sociálních služeb. Vždy do 
31. května navrhne aktualizaci již schválené 
garantované sítě“. 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na výše uvedené ustanovení (§93 
písm. e), § 105a odst. 1, 105b odst. 1) je 
zřejmé, že navrhovaná úprava je nejednotná, 
z čehož vyplývá, že navrhované znění není pro 
praxi použitelné. Navrhujeme tedy jednotně 
stanovit, kdo a jakým právním aktem bude 
rozhodovat o zařazení služby do garantované 
sítě.  
 

zařazení do sítě, nebo sám písemně požádá o zrušení 
zařazení, nebo pozbude platnosti jeho registrace (neplnění 
registračních podmínek), případně také úmrtím fyzické či 
zánikem právnické osoby. 
 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

96. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 105a 
Navrhujeme, aby Garantovanou síť sociálních 
služeb s ministerstvem sestavoval krajský úřad 
nikoliv kraj.  
 
Odůvodnění: 
Pro předmětný proces je vhodnějších, aby 
ministerstvo spolupracovalo s krajským 
úřadem, neboť projednávání v orgánech kraje 
(zastupitelstvo, rada) bude značně předmětný 
proces prodlužovat. 
  
 

K Z Vysvětleno 
 – ministerstvo při sestavování garantované sítě musí jednat 
s krajem jako samosprávným celkem, který zjišťuje potřeby 
v území, stanovuje potřebnost služeb v území, plánuje a 
určuje síť a její územní členění. Viz také návrh vypořádání 
připomínek výše, kde je popsán proces sestavování 
garantované sítě. 
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Moravskoslezský 
kraj 

97. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 105a 
Navrhujeme zakotvit konkrétní procesní 
úkony, a to pro vstup, změnu a výstup 
z garantované sítě sociálních služeb.  
 
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava postrádá ukotvení těchto 
proseních úkonů, což považujeme za zcela 
nevhodné. Bude možné provádět změny 
v garantované síti kdykoliv v průběhu roku, 
když se v § 105a uvádí, že síť bude vytvořena 
na dobu 5 let a 1 x za rok bude aktualizována. 
 

K Z Vysvětleno – viz návrh vypořádání připomínek výše. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

98. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 105a a § 101 odst. 4  
Navrhujeme sjednotit dobu platnosti pověření 
s dobou sestavování garantované sítě.  
 
Odůvodnění:  
Považujeme za vhodné, aby doba platnosti 
pověření s dobou sestavování garantované sítě 
byly jednotné.  
 

K Z Vypořádáno jinak – viz výše, garantovaná síť bude mít 
neomezenou dobu platnosti, Pověření se bude vydávat na 
dobu 10-ti let. 

Moravskoslezský 
kraj 

99. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 105a 
Navrhujeme zakomponovat procesní vztah 
mezi garantovanou a rozvojovou sítí.  
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava postrádá procesní ukotvení 
rozvojové sítě sociálních služeb, jakožto 
i procesní vazbu mezi jednotlivými sítěmi 
navzájem, a to zejména při přechodu z jedné 
sítě do druhé apod. 

K Z Vysvětleno - viz návrh vypořádání připomínek výše, zákon 
již rozvojovou síť neupravuje. 
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Moravskoslezský 
kraj 

100. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 105a odst. 3 písm. b)  
Navrhujeme přeformulovat text: „potřebnost 
sociální služby vychází ze stanovené 
garantované sítě, kterou sestavuje ministerstvo 
ve spolupráci s příslušným krajem, a z údajů 
obsažených ve střednědobém plánu rozvoje 
sociálních služeb kraje“.  
 
Odůvodnění:  
Domníváme se, že se jedná o špatnou 
formulaci textu, neboť máme za to, že nelze, 
aby jednou z podmínek pro zařazení kapacit a 
úvazků sociální služby do garantované sítě 
byla potřebnost sociální služby vycházející ze 
stanovené garantované sítě, která v danou 
chvíli ještě není stanovená.   
 

K Z Vypořádáno jinak - § 105a byl změněn. 

Moravskoslezský 
kraj 

101. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 105b odst. 1 
Současně navrhujeme, aby spolupráci v rámci 
sestavování garantované sítě sociálních služeb 
nezajišťoval kraj, ale krajský úřad, a to v 
přenesené působnosti.  
 
Odůvodnění:  
V tomto navrhovaném ustanovení je 
požadováno, aby kraj zaslal své písemné 
vyjádření k návrhu garantované sítě do 30 
kalendářních dnů ode dne jeho doručení. Tato 
lhůta nerespektuje schvalovací procesy kraje, 
kdy například projednání návrhu v 
zastupitelstvu kraje je v této lhůtě nereálné. 
S ohledem na tuto skutečnost se jeví vhodněji 

K Z Vysvětleno - viz návrh vypořádání připomínek výše. 
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ustanovit tuto povinnost krajskému úřadu 
nikoliv kraji.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

102. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 105b 
Navrhujeme stávající text: „Dohadovací 
řízení“ změnit na „Dohodovací řízení“. 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že došlo k překlepu v názvu. 
 

K Z Akceptováno – bylo upraveno.  

Moravskoslezský 
kraj 

103. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 105b 
K § 105b dále uvádíme, že dle našeho názoru 
se jedná o pouhý formální proces.  
 

K Z Vysvětleno 
– MPSV je jiného názoru – viz návrh vypořádání 
připomínky s popisem procesu sestavování garantované 
sítě.  
Garantovaná síť upravena dle připomínek MF. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

104. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 107 odst. 2 písm. i) 
V navrhovaném znění je uveden § 82 odst. 4 
písm. d) na místo § 82 odst. 3 písm. d) a dále 
odst. 5 na místo odst. 4.  
 
Odůvodnění: 
Došlo pravděpodobně k administrativnímu 
pochybení při změnách číslování. 
 

K Z Akceptováno 
Přestupku se dopustí ten, kdo jako poskytovatel sociálních 
služeb   
 
a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytoval 
pomoc, podle § 21a odst. 2,  
b) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální 
služby úhradu v rozporu s § 72 až 77,  
c) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném 
v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2,  
d) nepodá žádost podle § 82 odst. 2,  
e) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 82 odst. 
1 nebo odst. 3 písm. d) anebo odst. 4, 
f) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  
g) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 4, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



575 
 

h) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle § 85 odst. 
7 nebo jejich změny, 
i) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad způsobu 
poskytování sociální služby s nepříznivou sociální situací 
podle § 88 písm. a), 
j) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo údaje 
nezapisuje ve stanoveném termínu do registru,  
k) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které 
poskytuje sociální službu s ohledem na řešenou 
nepříznivou sociální situaci, průběh poskytování této 
sociální služby, nebo o něm nevede individuální písemné 
záznamy podle § 88 písm. e), 
l) poruší povinnost respektovat a chránit důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální službu, 
stanovenou v § 88 písm. f), 
m) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s 
§ 89 odst. 2 až 4,  
n) nepodá informaci o použití opatření omezujících 
pohyb osob podle § 89 odst. 5, 
o) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do 
evidence podle § 89 odst. 6,  
p) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,  
q) nevede evidenci podle § 91c, 
r) neposkytne ministerstvu na vyžádání součinnost 
podle § 96b odst. 4 nebo ve lhůtě mu uložené neodstraní 
nedostatky zjištěné podle § 96b odst. 7, 
s) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo 
nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5. 

Moravskoslezský 
kraj 

 
105.  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 107 odst. 2 písm. k) 
V navrhovaném znění je uveden § 85 odst. 5 
na místo § 85 odst. 6. 

K Z  
 
 
Akceptováno  
Vypořádání vizte výše 
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Odůvodnění: 
Došlo pravděpodobně k administrativnímu 
pochybení při změnách číslování. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

106. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 107 odst. 2 písm. l) 
Navrhujeme odstranění dvojitě uvedeného 
přestupku pro nesplnění stanovené lhůty podle 
§ 82 odst. 3 písm. d, které je již uvedeno 
v přestupku podle § 107 odst. 2 písm. i), nadto 
v navrhovaném znění je opět uveden chybně 
označený paragraf 82 odst. 4 písm. d). 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava přestupku by obsahovala 
dvakrát stejné nezákonné jednání, nadto při 
návrhu došlo k označení špatného odstavce, 
pravděpodobně administrativním pochybením 
při změnách číslování. 
 

K Z  
 
Akceptováno  
Vypořádání vizte výše 

Moravskoslezský 
kraj 

107. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 107 odst. 2 
Navrhujeme zapracování nového přestupku, 
kterého se dopustí ten, kdo jako poskytovatel 
sociálních služeb „poskytuje sociální služby 
osobou, která nesplňuje odbornou kvalifikaci 
nebo podmínky bezúhonnosti, nebo ten, kdo 
není schopen registrujícímu orgánu prokázat 
splnění odborné kvalifikace nebo podmínky 
bezúhonnosti těchto této osoby.“  
 
Odůvodnění:  
Je potřeba zapracovat přestupek, který bude 
vyplývat z kontroly registračních podmínek 

K Z  
Neakceptováno - vysvětleno 
– současný návrh zákona je dostačující  
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podle 82a, kdy poskytovatel buďto poskytuje 
sociální služby personálem, který není odborně 
způsobilý nebo bezúhonný, případně pokud 
nebude schopen odbornost nebo bezúhonnost 
prokázat, neboť při kontrole účelově 
nepředloží potřebné dokumenty s 
odůvodněním, že tyto dokumenty nemá 
k dispozici. Trest pokuty by měl být stanoven 
v totožné výši jako za přestupek spáchaný tím, 
že poskytovatel poskytoval sociální služby 
neodborným personálem. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

108. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k §107 odst. 2 
Navrhujeme zapracování nového přestupku, 
kterého se dopustí ten, kdo jako poskytovatel 
sociálních služeb „nezajistí minimální 
personální podmínky odpovídající druhu 
poskytovaných sociálních služeb podle § 79 
odst. 1 písm. h),“ 
 
Odůvodnění: 
Máme za to, že je potřeba při současném 
zavedení „minimálního personálního 
standardu“ možnosti sankcionovat 
poskytovatele v případě, že v průběhu 
poskytování sociálních služeb přestal splňovat 
podmínky minimálního personálního zajištění. 
Není účelné v takových případech hned 
zahajovat správní řízení o zrušení registrace 
pro neplnění registračních podmínek podle § 
79, neboť poskytovatel může minimální 
personální podmínky pod sankcí pokuty 
dodatečně zajistit. Taktéž je však potřeba, aby 
byl poskytovatel sankcionován za již 

K Z  
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno 
 
nad rámec návrhu novely zákovna 
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poskytnuté sociální služby, kdy nebyly 
minimální personální podmínky zajištěny. 
Máme za to, že takový přestupek by měl 
funkci preventivní i represivní a umožnil by 
lepší vymahatelnost práva ve vztahu k 
podmínce zajištění minimálních personálních 
podmínek. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

109. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 107 odst. 2 písm. s) 
Není zjevné, k jaké povinnosti se vztahuje 
skutková podstata přestupku podle § 107 odst. 
2 písm. s). 
 
Odůvodnění: 
Navrhované znění § 107odst. 2 písm. s) uvádí, 
že přestupku se dopustí ten poskytovatel soc. 
služeb, který nezapíše ve lhůtě stanovené 
registrujícím orgánem údaje podle § 85 odst. 7, 
avšak nikde v zákoně není uvedeno, že by 
lhůtu k zápisu údajů podle § 85 odst. 7 
stanovoval registrující orgán. 
 

K Z  
Akceptováno – ustanovení upraveno, znění vizte výše 

Moravskoslezský 
kraj 

110. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 107 odst. 8: 
Navrhujeme zakotvit nově v ustanovení § 107 
odst. 8 novou skutkovou podstatu, a to ve 
znění: „Za přestupek dle § 107 odst. 1 lze 
uložit také zákaz činnosti poskytování 
sociálních služeb.“. 
 
Odůvodnění: 
Zakotvením tohoto ustanovení dojde k 
efektivnímu zabránění řetězení přestupkového 
jednání, k němuž aktuálně pravidelně dochází. 

K Z  
 
Neakceptováno - vysvětleno 
nad rámec návrhu novely zákona 
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Jednání obviněného by se tak následně 
překlenulo z  přestupkového řízení do trestního 
řízení, a to maření výkonu úředního rozhodnutí 
§ 337 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

111. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 111 
Zaměstnavatel je povinen zabezpečit 
sociálnímu pracovníku další vzdělávání v 
rozsahu nejméně 48 hodin za dva kalendářní 
roky, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje 
kvalifikaci. V případě, kdy pracovní nebo 
služební poměr sociálního pracovníka u téhož 
zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok, 
nebo v případě omluvené nepřítomnosti v 
práci v rozsahu delším než 1 kalendářní měsíc, 
se rozsah dalšího vzdělávání krátí o jednu 
dvanáctinu doby uvedené ve větě první za 
každý takový kalendářní měsíc. Povinnost 
zabezpečení dalšího vzdělávání se nevztahuje 
na zaměstnance ve zkušební době. 
 
Návrh: 
Navrhujeme upřesnit rozsah vzdělávací 
hodiny. 
 
Odůvodnění: 
Zákon neuvádí, zda je hodinou vzdělávání 
myšlena „vyučující hodina“ – 45 minut či 
běžná hodina – 60 minut. 
 

K Z Vysvětleno: podle platných právních předpisů je „vyučující 
hodina = 45 minut“  
 
MSK s vypořádáním souhlasí.  

Moravskoslezský 
kraj 

112. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 111 odst. 1 
Navrhujeme upravit text věty druhé takto: „V 

K Z MPSV Akceptováno 
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případě, kdy pracovní nebo služební poměr 
sociálního pracovníka u téhož zaměstnavatele 
netrvá celý kalendářní rok, nebo v případě 
omluvené nepřítomnosti v práci v rozsahu 
delším než 1 kalendářní měsíc, se rozsah 
dalšího vzdělávání krátí o jednu dvanáctinu 
doby uvedené ve větě první o 2 hodiny za 
každý takový kalendářní měsíc.“ 
 
Odůvodnění: 
Jestliže ustanovení upravuje interval pro 
vzdělávání v rozsahu 48 hodin za dobu 2 let 
(24 měsíců), pak není možné upravit alikvotní 
část snížení doby vzdělávání o dvanáctiny, 
ale buď čtyřiadvacetiny, nebo o vždy 2 hodiny 
méně ve vztahu k alikvotní části. Totiž pokud 
by za dodržení předloženého znění byl sociální 
pracovník v pracovní neschopnosti po celý 
kalendářní rok, pak by následující rok nebyl 
povinen účastnit se vzdělávání ani jednu 
hodinu, neboť by se mu odečítala doba o 
alikvótní část 12 x 4 hod = 48 hodin. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

113. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 111 odst. 9 
Navrhujeme nestanovit omezení max. hodin v 
tomto druhu vzdělávání.  
 
Odůvodnění:  
Omezení by znamenalo omezení možnosti 
sociálních pracovníků realizovat vzdělávání 
tímto způsobem. Některé obce pak na tyto 
výcviky, u nichž zbývající části těchto výcviků 
nejsou započitatelné do povinného rozsahu 
vzdělávání, sociálním pracovníkům 

K Z Vysvětleno 
Není cílem návrhu dlouhodobým sebezkušenostním 
výcvikem zcela nahradit další vzdělávání, konkrétně 
například akreditované kurzy. 
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neumožňují, což  je ve výsledku 
kontraproduktivní.  
Dlouhodobé výcviky mají na zvyšování 
odbornosti i kvalitu práce nepochybně větší 
vliv než krátkodobé jednorázové aktivity, 
proto není důvod, proč by se neměly 
započítávat do vyrovnávacího období v plném 
zákonném rozsahu, tedy 48 hodin. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

114. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 115a  
Navrhujeme upravit požadavek na praxi pro 
výkon činnosti inspektora sociálních služeb. 
 
Navrhujeme, aby byl doplněn do odstavce 3 
při uvedené druhu praxe v rozsahu 3 let, také 
výkon praxe sociálního pracovníka, tj. takto: 
„a dále tři roky praxe vykonávané v odborných 
činnostech dle § 116, § 116a a praxe 
sociálního pracovníka v oblastech dle § 1 odst. 
2 tohoto zákona, přičemž 1,5 roku může být 
….“ 
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona požaduje praxi vykonávanou na 
pozici pracovníka v sociálních službách 
či dalšího odborného pracovníka v sociálních 
službách. Nepřipouští praxi na pozici 
sociálního pracovníka či jiného pracovníka, 
který má praxi v oblasti kontrol sociálních 
služeb (př. referenti krajských úřadů, OSVČ 
vykonávající audity, konzultace či metodickou 
podporu v sociálních službách). 
 
Současné znění ustanovení § 115a odst. 3 v 

K Z MPSV Akceptováno jinak  
Nové znění: 
 
a dále 5 let praxe vykonávané po ukončení 
vysokoškolského vzdělání v odborných činnostech podle 
§ 116 nebo § 116a a praxe sociálního pracovníka 
v oblastech uvedených v § 1 odst. 2, přičemž 1,5 roku z 
této praxe může být vykonáváno i mimo oblast sociálních 
služeb, zejména ve veřejné správě. 
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podstatě neumožňuje jako jediné profesi 
odborné – sociálnímu pracovníkovi zápočet 
jeho praxe pro výkon činnosti inspektora. 
Přitom dle právní úpravy tohoto návrhu na 
sociálního pracovníka je kladen největší důraz 
a odpovědnost, ale jeho praxe by nebyla pro 
účely podmínky praxe budoucího inspektora 
vůbec započtena, neboť ustanovení § 116 a § 
116a neuvádí profesi sociální práce, neboť v 
návaznosti na taxativní výčet a konstrukci 
ustanovení § 115 je nepochybné, že sociální 
pracovník mezi další odborné pracovníky 
nepatří dle tohoto vymezení. Popř. by bylo 
možné vymezit získanou praxi odkazem na 
ustanovení právě § 115 v rozsahu odst. 1 písm. 
a), c) až f) a h). 
 

Moravskoslezský 
kraj 

115. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 115b odst. 3 
Navrhujeme specifikovat oblast 
absolvovaného VŠ studia pro předpoklad 
supervizora.  
 
Odůvodnění:  
Je skutečně záměrem předkladatele, že 
supervizorem sociálních služeb může být 
osoba s jakýmkoliv zaměřením VŠ studia? Tj. 
i např. technického zaměření apod. Tj. nebude 
mít obsah studia – práce s lidmi, apod. Pokud 
však je pro účely supervize zaměření studia 
definováno jiným předpisem, pak je nezbytné 
odkázat na tento zvláštní zákon. 
 

K Z   
Akceptováno jinak 
Pozice supervizora vypuštěna. 
 
 
 
 
MSK s vypořádáním souhlasí. 

Moravskoslezský 
kraj 

116. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 116 odst. 2 Navrhujeme v § 116 odst. 5 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu  
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písm. b) a písm. c) vypustit: „a prokázání 50 
hodin praxe v oboru“. 
 
Odůvodnění: 
odst. 5, písm. b) a písm. c)   
Ve větě 1. je uvedeno „…prokázání 50 hodin 
praxe…“, a to bez bližší specifikace. 
 
Část osmá a devátá Zákon neuvádí, kdo je 
příslušný ke kontrole dalšího vzdělávání 
pracovníka. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

117. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 116 odst. 5 písm. c) 
Navrhujeme doplnit text: „…způsobilost u 
fyzických osob, které získaly odbornou 
způsobilost k výkonu povolání sociálního 
pracovníka podle § 110“. 
 
Odůvodnění:  
Zřejmě došlo nedopatřením k tomu, že nebyla 
způsobilost soc. pracovníka v tomto 
ustanovení uvedena, v současném znění 
zákona uvedena je, mělo by tak být zachováno 
znění obsahující i splnění odborné způsobilosti 
i u soc. pracovníka dle § 110. 
 

K Z Akceptováno   
Ustanovení bude upraveno dle návrhu. 

Moravskoslezský 
kraj 

118. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 116a  
Navrhujeme upravit zde bezúhonnost, neboť 
zde není upravena. Tj. je vhodné doplnit odst. 
4, kde bude uvedeno: „Pro bezúhonnost platí 
shodně takové podmínky, jaké musí splňovat 
sociální pracovník.„ 
 

K Z Již není aktuální, text § 116 a byl přeformulován, 
požadovaná úprava bezúhonnosti je nyní v odst. 3. 
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Odůvodnění: 
U všech ustanovení pracovníků je vždy úprava 
bezúhonnosti buď výslovně, nebo odkazem, 
pouze u tohoto ustanovení je uvedena pouze 
podmínky k odbornosti, nikoliv bezúhonnosti.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínky k úpravě přechodných 
ustanovení: 
 
119. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
Navrhujeme upravit i přechodná ustanovení ke 
změnám zákona o sociálních službách, 
a to především např. k osobám, jímž je již 
sociální služba poskytována za podmínek dle 
dosavadních smluvních ujednání apod. či 
k existujícím rozhodnutím o registraci, které 
jsou již realizovány.  
 
V souvislosti s navrhovanou změnou máme za 
to, že je nezbytné vytvořit plán procesu 
transformace těch sociálních služeb, u nichž 
byl doposud registrujícím orgánem jiný místně 
příslušný krajský úřad. Zároveň máme za to, 
že je nezbytné, aby tento proces byl zakotven 
v přechodných ustanoveních navrhovaného 
zákona. 
 
Odůvodnění: 
Změny právních předpisů by neměly vnášet 
nejistotu do již existujících právních vztahů 
a vzniklých zařízení s platnou registrací dle 
předchozí právní úpravy.  
 

K Z Akceptováno 

Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínka k zákonu č. 73/2011 Sb., o 
Úřadu práce České republiky a změně 

K Z Akceptováno  
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souvisejících předpisů 
 
120. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
§ 4a odst. 3 a 4 zákonu č. 73/2011 b. 
Navrhujeme upravit ustanovení tak, aby 
odpovídalo změnám v dosavadních 
ustanoveních a novým ustanovením § 91d, § 
92, § 93 a § 93a  zákona o sociálních službách 
a v kontextu změn v ustanoveních § 63 až § 65 
zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
 
Odůvodnění: 
Současné znění neodpovídá navrhovaným 
změnám a v návrhu není upravena změna 
zákona č. 73/2011 Sb., v kontextu změn v 
sociální práci ve vztahu ke změnám ke 
Standardizovanému záznamu sociálního 
pracovníka. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínka k zákonu č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi 
 
121. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 65 zákon č. 111/2006 Sb. 
Navrhujeme doplnění textu současného 
ustanovení:  
Orgány pomoci v hmotné nouzi, pověřené 
obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností jsou povinny 
a) bezplatně si vzájemně poskytovat 
informace a spolupracovat při řešení nepříznivé 
situace osob v hmotné nouzi, 
b) využívat pro řešení hmotné nouze 
informační systém pomoci v hmotné nouzi. 
 

K Z  
Vysvětleno 
Nad rámec návrhu 
 
Doplnění považujeme za nadbytečné 
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Doplnit novou větu:  
Ustanovení § 55 o mlčenlivosti v těchto 
případech neplatí.   
 
Nově by ustanovení vypadalo po změně takto:  
Orgány pomoci v hmotné nouzi, pověřené 
obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností jsou povinny 
a) bezplatně si vzájemně poskytovat 
informace a spolupracovat při řešení nepříznivé 
situace osob v hmotné nouzi, 
b) využívat pro řešení hmotné nouze 
informační systém pomoci v hmotné nouzi. 
 
Ustanovení § 55 o mlčenlivosti v těchto 
případech neplatí.   
 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 64 by nebylo možné realizovat 
v kontextu pravidla uvedeného a současného 
znění  § 55 odst. 1 zákona o pomoci v hmotné 
nouzi.  
    

Olomoucký kraj I. K návrhu jako celku: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále také 
jen „MPSV“) jako předkladatel návrhu zákona 
přichází, jak vyplývá zejména ze Závěrečného 
hodnocení dopadů regulace podle obecných 
zásad (RIA), s velmi ambiciózními cíli. Z textu 
navrhovaných změn však u řady těchto cílů 
nevyplývá, že by jich bylo možno těmito 
změnami dosáhnout. 
Za zcela kruciální považujeme problematiku 
financování sociálních služeb (a s ní oblasti 
související – registrace, plánování atd.), kdy je 

K Z ROZPOR –  i po níže uvedeném vysvětlení připomínkové 
místo odmítá návrh novely zákona jako celek. 
 
Vysvětleno - k očekáváným pozitivním změnám po převodu 
části dotačního řízení na podporu sociálních služeb na 
krajskou úroveň a k naplnění principu subsidiarity, obecně 
vzato, nedošlo. Systém je čím dál víc rozdrobený, podmínky 
pro poskytovatele jsou nejednotné, liší se region od regionu. 
Financování sociálních služeb ze strany samospráv celkově 
stagnuje, přičemž ale výdaje státního rozpočtu do této oblasti 
strmě rostou. Stát vydává na sociální služby čím dál, tím víc 
prostředků, nad kterými ale nemá žádnou kontrolu. První 
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ze strany Olomouckého kraje sice považováno 
za možné vrácení odpovědnosti za financování 
sociálních služeb zcela na stát (resp. na 
MPSV), v žádném případě však nelze 
navrženými změnami dosáhnout v materiálu 
mnohokrát zmiňované stabilizace sociálních 
služeb. Návrh zákona předpokládá financování 
prostřednictvím normativů, a to sice 
nárokovou dotací, nicméně z materiálu 
nevyplývá, jak budou tyto normativy 
určovány/vypočítávány, tudíž stále není 
zřejmé, o jaké objemy finančních prostředků 
se v této oblasti jedná – k tomu viz dále 
konkrétní připomínky k jednotlivým bodům 
návrhu. Vyčísleny jsou objemy finančních 
prostředků na mzdy/platy v letech 2022 a 
2025, přičemž výchozí částky nereflektují ani 
současné výše těchto nákladů a MPSV vůbec 
nepředpokládá valorizaci, je tak zřejmé, že 
výsledné objemy finančních prostředků budou 
výrazně vyšší. 
Ani v dalších oblastech, přestože jsou 
deklarovány žádoucí cíle, není návrh změn 
formulován tak, aby jich mohlo být dosaženo – 
např. snížení administrativní zátěže (v tomto 
příkladu lze nalézt v materiálu přímo vnitřní 
rozpor, neboť redefinováním registrací má sice 
dojít k redukci administrativní zátěže na straně 
registrujících orgánů i poskytovatelů 
sociálních služeb, přesto se na straně 
registrujících orgánů předpokládá nárůst počtu 
pracovníků – registrátorů – na krajských 
úřadech a Magistrátu hl. m. Prahy o 37,1 
úvazků). 
Nutno rovněž uvést, že RIA obsahuje zejména 

dva roky po přechodu financování sociálních služeb na kraje 
se zdálo, že se jednalo o krok správným směrem, avšak 
vývoj v posledních letech potvrzuje opak. Kraje přistupují 
k problematice sociálních služeb různorodě, s rozdílnou 
mírou angažovanosti, což systém zbytečně tříští a stát při 
stávající legislativě nemá šanci tento negativní vývoj zvrátit. 
Záměrem MPSV, jako garanta systému, je tedy opětovně 
převzít nad ním kontrolu včetně veškeré odpovědnosti 
z toho vyplývající. RIA bude doplněna 
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v oblasti financování sociálních služeb údaje, 
které nelze považovat za validní a zásadně tak 
zkresluje dopady nové právní úpravy – nejsou 
dostatečně vyčísleny dopady zavedení 
personálního standardu. Modelace pro 
jednotlivé roky sice počítají s navyšováním 
úvazků, to však nelze považovat za reálné 
počty (ve skutečnosti budou nepochybně 
vyšší), tyto modelace rovněž nepočítají 
s růstem mezd (platů). 
Přestože tak lze v dílčích navrhovaných 
změnách nalézat i změny pozitivní, považuje 
Olomoucký kraj za nezbytné návrh zákona 
jako celek odmítnout. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 
 

Olomoucký kraj II. K jednotlivým ustanovením návrhu: 
1. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 1: 
Navrhované doplnění ustanovení § 1 odst. 1 
neodpovídá dostatečně navrhovaným změnám 
zákona. Zákon nedefinuje pouze „podmínky 
pro vydání oprávnění k poskytování sociálních 
služeb“, definuje komplexně podmínky 
poskytování sociálních služeb, jsme tak 
přesvědčeni, že je nezbytné upravit znění tak, 
aby výsledná podoba příslušného textu byla: 
„podmínky poskytování sociálních služeb“. Do 
podmínek poskytování sociálních služeb je 
třeba zahrnout i financování sociálních služeb. 
Bude-li vyhověno uvedené připomínce, pak 
není nezbytné další rozšíření textu. Pokud však 
nebude navrhované znění upraveno vypuštěním 
textu (viz výše), pak považujeme za nezbytné, 
aby ustanovení obsahovalo explicitní uvedení i 

K Z Akceptováno 
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oblasti financování a v takovém případě 
navrhujeme doplnit za slova „inspekci 
poskytování sociálních služeb“ text: „…, 
financování sociálních služeb a sociální práce 
ve veřejné správě,“. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Olomoucký kraj 2. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 2: Návrh 
komplikuje srozumitelnost stávající právní 
úpravy – není zřejmý důvod vložení textu „…, 
a rovněž sociálního pracovníka“; nejasným se 
tak stává rozdíl mezi sociálním pracovníkem 
před doplňovaným textem a (zřejmě jiným) 
sociálním pracovníkem, pokud vykonává 
činnost v explicitně definovaných oblastech. Za 
vhodnější úpravu lze považovat vypuštění 
definovaných oblastí, pro které se výkon 
povolání sociálního pracovníka zákonem 
upravuje. Část věty za první čárkou tedy 
navrhujeme vypustit a ponechat pouze text: 
„Tento zákon dále upravuje předpoklady pro 
výkon povolání sociálního pracovníka.“ 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

K Z Vysvětleno 
 

Olomoucký kraj 3. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 3: Nově 
vkládanou větu na konci odstavce je třeba 
považovat za nadbytečnou. Ve vztahu ke 
službám sociální péče je obdobný princip 
vyjádřen v ustanovení § 38 (navíc právo osoby 
vyplývá i z čl. 19 Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením, jíž je Česká republika 
vázána); není rovněž zřejmé, jak má být 
deklarovaná přednost vymáhána – rovněž je 
zřejmé z textu, že „přednost“ bude možné 
aplikovat pouze v situaci, kdy existují místně a 

K Z Vysvětleno 
 
Doplněním §2 ods. 2 se posiluje princip subsidiarity. 
Vnímáme také provazbu na §38, ale doplněním ustanovení 
je potřeba tento princip ještě více posílit. 
Základní sociální poradenství je služba bez úhrady, tak jak 
je tomu v současné podobě zákona. V důvodové zprávě je 
zmíněn zejména jeho uplatnění v doporučení vhodné 
sociální služby, pokud se zajímám o službu  a nezapadám 
do okruhu osob, kterým je poskytována. Sociální pracovník 
by mne měl nasměrovat na vhodnou sociální službu.   
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časově dostupné sociální služby v terénní a 
ambulantní formě. Pro úplnost upozorňujeme, 
že důvodová zpráva k bodu 3 obsahuje 
odstavec týkající se bezplatného základního 
poradenství, přičemž návrh zákona takové 
doplnění již neobsahuje (pozn. bylo obsaženo 
v předchozích verzích textu zákona před 
vložením do systému eKLEP). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

 
Nová úprava: 

V § 2 odst. 2 větě první se za slova „sociálních služeb“ 
vkládají slova „a činností sociální práce“ a na konci odstavce 
se doplňuje věta „Jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit 
prostřednictvím sociálních služeb, poskytují se přednostně 
sociální služby v terénní nebo ambulantní formě vždy, kdy 
je to možné a vhodné.“. 
 

Olomoucký kraj 4. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, body 4-6: 
Základní pojmy jsou doplňovány o nové pojmy, 
které nejsou dostatečně vysvětleny, a to ani 
v dalších částech zákona, přičemž není zřejmé, 
jaké jsou mezi nimi vztahy a nejsou jasně 
vymezeni ani nositelé odpovědnosti za jejich 
naplňování. K jednotlivým ustanovením 
dotčeného § 3 pak uvádíme následující: 
4.1 K § 3 písm. h): Není jasně vymezen vztah 
mezi střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb a garantovanou sítí sociálních služeb, 
stejně jako je nejasné, jak bude možné 
zjišťování potřeb, které nejsou pokryty 
garantovanou sítí sociálních služeb, tudíž bude 
velmi komplikované rozlišovat, které potřeby 
jsou kryty garantovanou sítí a které již nikoliv 
(resp. to lze považovat za nemožné). Nastavení 
pětiletého plánovacího období bude mít za 
následek, že veškeré plánovací procesy, které 
byly v minulém období v souladu se zákonem 
nastaveny na období tří let, budou 
nevyužitelné, tj. není vyřešeno sjednocení 
plánovacích procesů na obecní a krajské 
úrovni (týká se vytvořených metodik a 
doporučených postupů pro plánování na 

K Z Vysvětleno - na základě obdržených připomínek, kdy 
zejména kraje shledávají koexistenci dvou typů sítí jako 
nesmírně problematickou, bylo úplně upuštěno od možnosti 
tvorby rozvojové sítě ze strany samospráv. Existovat bude 
tedy pouze jediná síť - garantovaná. Definice garantované 
sítě bude následující: 
  „i) garantovanou sítí sociálních služeb souhrn sociálních 
služeb a jejich přepočtených pracovních úvazků, které 
napomáhají v náležité kvalitě a s odpovídající místní 
dostupností řešit nepříznivou sociální situaci osob na území 
krajů a které jsou v souladu s potřebami osob na území krajů 
zjištěnými při tvorbě střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb kraje“ 
 
Tím, že bude existovat pouze jediná síť, kterou ve finále 
sestaví (a zveřejní) ministerstvo, tak také odpovědnost za 
dostupnost služeb plně přechází na ministerstvo. 
Na základě procesu vypořádání připomínek bylo dohodnuto, 
že garantovaná síť bude mít neomezenou dobu platnosti a 
bude se pouze každoročně navyšovat dle zákona. 
Navyšování sítě bude probíhat v dohodovacím řízení, 
přičemž také došlo k výraznému zkrácení celého procesu 
tak, aby garantovaná síť mohla být zveřejněna ve vyhlášce 
již ke konci srpna a kraje tedy měly čas na vyhlášení 
výběrových řízení na nové úvazky/kapacity a bylo tedy 
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obecní úrovni). Dále nebudou využitelné ani 
výstupy z IP, z tohoto pohledu změnu 
vnímáme jako neefektivní a nehospodárnou. 
Kromě toho se domníváme, že při nastavení 
cílů a opatření střednědobého plánu na dobu 
pěti let nelze objektivně určit potřeby osob v 
tak dlouhém časovém horizontu. ZÁSADNÍ  
4.2 K § 3 písm. i): Definice garantované sítě 
není jasná – není zřejmé, co a komu tato síť 
garantuje. Má garantovat dostupnost 
poskytování sociálních služeb občanům, nebo 
pouze přístup poskytovatelů ke zdrojům ze 
státního rozpočtu či jde o zcela jinou garanci 
jiná? Stejně tak není zřejmé, jaký je vztah ke 
střednědobému plánu rozvoje sociálních 
služeb dle písm. h). Navrhujeme proto text 
důsledně konkretizovat. ZÁSADNÍ  
4.3 K § 3 písm. j): Opět je zde nejasný vztah 
mezi garantovanou a rozvojovou sítí, zejména 
ve vztahu k odpovědnosti zajistit dostupnost 
poskytování sociálních služeb. Vzhledem k 
tomu, že není vymezeno, v jaké časové 
návaznosti bude krajem sestavována rozvojová 
síť, tak aby tvořila nadstavbu garantované síti, 
může nastat časový i procesní nesoulad v 
postupech MPSV a krajů při zjišťování 
potřebnosti sociálních služeb. ZÁSADNÍ  
4.4 K § 3 písm. k): Považujeme za nezbytné 
specifikovat, podle kterého právního předpisu 
bude posuzována osoba blízká. V souvislosti 
s tím upozorňujeme, že u § 3 písm. d) je u 
pojmu osoby blízké v poznámce pod čarou č. 1 
odkaz na zrušený občanský zákoník. 
Považujeme za vhodnější nevázat pečující 
osobu na přiznání PnP – např. v případě 

možné zajistit poskytování nových služeb co nejdříve 
začátkem roku. Pověření k poskytování SOHZ nebude 
navázáno na dobu platnosti sítě a bude vydáváno na 
maximální možnou dobu, tj. 10 let. Poskytovatel, který byl 
zařazen do garantované sítě, z ní může být “vyloučen“ pouze 
ze zákonem stanovených důvodů (viz § 105c odst. 10), a to: 
jestliže přestane splňovat podmínky uvedené v rozhodnutí o 
zařazení do sítě, nebo sám písemně požádá o zrušení 
zařazení, nebo pozbude platnosti jeho registrace (neplnění 
registračních podmínek), případně také úmrtím fyzické či 
zánikem právnické osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně 
 
Změnit odkaz na aktuální občanský zákoník.  
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občana Slovenské republiky, který sice bude 
závislý na péči jiné osoby, ale nebude mít 
nárok na PnP, nebude možné podle tohoto 
navrhovaného znění žádnou osobu považovat 
za pečující. Nelze rovněž souhlasit s tím, že za 
pečující osobu nebude považována osoba, 
poskytující pomoc osobě závislé na pomoci ve 
stupni I., když přitom těmto osobám by měla 
být věnována pozornost, aby byly připraveny 
na poskytování pomoci v případě, že závislost 
na pomoci jiné osoby se bude zvyšovat. 
ZÁSADNÍ  
Všechny tyto připomínky považuje 
Olomoucký kraj za zásadní. 

 
Akceptováno 
 

Olomoucký kraj 5. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, body 10, 11, 
14, 16, 17 a 29: Nesouhlasíme se zrušením 
slovního spojení „nebo dětský domov“. 
Souhlasit nelze ani s odůvodněním vypuštění 
uvedeným v důvodové zprávě, naopak 
zastáváme názor, že možnost výplaty příspěvku 
na péči i v případě, že dítě se zdravotním 
postižením je umístěno v dětském domově 
umožňuje pro toto dítě zajistit potřebné sociální 
služby. Rovněž zastáváme názor, že v případě 
výplaty PnP do dětského domova je umožněno, 
aby děti se zdravotním postižením nebyly 
umísťovány do domovů pro osoby se 
zdravotním postižením a byly tak v kolektivu 
dětí bez postižení. V důvodové zprávě uváděné 
administrativní problémy nemohou být 
důvodem pro další znemožnění výplaty PnP 
dítěti v dětském domově (resp. pro zánik 
nároku na PnP). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z  
 
V rámci vypořádání připomínek sděleno, že dětský domov 
bude zachován. Souhlas s tímto způsobem vypořádání. 
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Olomoucký kraj 6. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 17: Není 

zřejmé, z jakého důvodu je nově povinnost 
stanovována i poskytovateli sociální služby 
podle § 51 (chráněné bydlení). Požadujeme 
proto vypuštění odkazu na § 51. V kontextu 
připomínky Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
(viz dále) je nezbytné upravit povinnost i ve 
vztahu k poskytovateli služby podle § 44, neboť 
není důvod, aby povinnosti dopadaly i na 
poskytovatele odlehčovací služby v situaci, kdy 
bude poskytována terénní či ambulantní 
formou. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Akceptováno 
§ 21 
V § 21a odst. 1 a 2 se slova „§ 48 až 50“ nahrazují slovy „§ 
44, 48 a 51“. 

Olomoucký kraj 7. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 31: Nelze 
považovat za nezbytné rozšiřování členění 
sociálních služeb o služby sociální podpory, a 
to pouze z důvodu definování jednoho nového 
druhu sociální služby (§ 52b). Jedním z cílů 
novely je zjednodušení systému, přitom se 
dalším členěním systém toliko komplikuje, aniž 
by toto další členění bylo nezbytné. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

K Z Vysvětleno 
Sociální služba poskytovaná osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým je natolik specifická a zahrnuje v sobě 
poskytování sociálních služeb péče, prevence i poradenství, 
že ji nelze zařadit do jiného druhy služby, proto i vznik 
služeb sociální podpory podle §52a, do budoucna je možný 
vznik i dalších nových služeb, které by zde mohly spadat. 
Základem pro nemožnost zařazení do již existujících 
skupin je, že tato služba jako jediná v sobě obsahuje 
činnosti preventivní i péče. 
 

 8. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 32: 
Vložení § 33a vyvolává nejasnosti s ohledem 
na fakt, že v dalších částech zákona nově 
definovaný pojem není použit. K vysvětlení 
významu nepřispívá ani důvodová zpráva, která 
uvádí, cit.: „Zavádí se nová sociální služba 
komunitního charakteru.“, přičemž je zřejmé, 
že nemůže jít o novou sociální službu, neboť jí 
nejsou přiřazeny žádné základní činnosti. V § 

K Z Vysvětleno 
Nejedná se o nový druh sociální služby, což je zřejmé i z 
umístění v návrhu novely. Jedná se o jasné definování, 
které definuje co je ústavní služba a co už ne. Definice je 
stanovena bez ohledu na druh sociální služby. Tato definice 
narovnává stávající nepřehlednost v praxi, kdy se neustále 
bojuje o přesnou definici komunitní služby. Požadavek 
vložené této definice vyplývá i z jednání s DG regio, atd. 
kdy je neustále České republice vytýkáno, že nemá jasnou 
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33a obsažená nejasná formulace „jiné prostory 
stejného účelu“ bude vyvolávat výkladové 
nejasnosti, neboť není zřejmé, co přesně je 
myšleno jinými prostory stejného účelu. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

definici a pak zvláště pro ESIF není zřejmé, jestli se 
opravdu financují jenom služby komunitního charakteru, či 
ne. A v minulosti na základě neexistence této definici se 
např. pro IROP vyjednávala podoba této služby pro každou 
výzvu zvláště, což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o 
finance nemohli předvídat podobu navazujících výzev. Což 
vedlo ke zproblematizování čerpání financí. Proto i 
požadavek pro zákonné definování. Podoba této definice se 
odvíjí již od realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně 
došlo u klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice 
slouží i pro monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to 
více propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. V současnosti tento 
nad druh služby nepoznáme ani v registru. 
Nová úprava: 
 
„§ 33a 
Sociální služby komunitního charakteru 
 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
kapacitu a personální a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování.“. 
 

Olomoucký kraj 9. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 34:  K Z  
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9.1 U nové základní činnosti pod písm. o) 
považujeme za nutné, aby bylo specifikováno, 
po jak dlouhou dobu po úmrtí blízké osoby 
musí být poskytovatel sociální služby povinen 
tuto základní činnost poskytovat (pozn. 
odborná literatura uvádí až 13 měsíců po 
úmrtí). ZÁSADNÍ 
9.2 Dále pak nesouhlasíme s novou základní 
činností uvedenou v písm. s) – pastorační 
a duchovní péče. Je třeba vyjádřit přesvědčení, 
že nelze po poskytovatelích sociálních služeb 
oprávněně požadovat, aby nahrazovaly činnost 
církví a registrovaných náboženských 
společností. Není rovněž zřejmé, jak by tuto 
základní činnost měli poskytovatelé zajišťovat 
a financovat (s ohledem na sekulární charakter 
ČR). Dále není jasné, zda bude povinnost 
poskytovatele zajišťovat tuto péči pro všechny 
církve dle náboženského vyznání uživatele 
sociální služby. Akceptovat lze toliko 
„zprostředkování pastorační a duchovní péče“, 
což je poskytovateli zajišťováno již v současné 
době dle možností v místě poskytování 
sociální služby, a bylo by podřaditelné pod 
některou již zákonem definovanou základní 
činnost (např. zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím). 
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  
10. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 36: Nelze 
souhlasit se začleněním nové základní činnosti 
pod písm. d) „manželské a rodinné 
poradenství“ do služby odborného sociálního 
poradenství, neboť v této podobě by tuto 
základní činnost museli zajišťovat všichni 

9.1 
Akceptováno , bude doformulováno 
Nově základní činnost psychosociální podpora  
 
 
 
 
Akceptováno 
Nově základní činnost psychosociální podpora.  
 
Akceptováno 
Zdůvodnění bude doplněno do dokumentu RIA, důvodem 
je, že stávající základní činnost neodpovídají potřebám 
praxe, tedy tomu, čeho si žádají uživatelé manželských a 
rodinných poraden 
Nově základní činnost manželské a rodinné poradenství 
budou poskytovat pouze manželské a rodinné poradny.  
Nová úprava: 
V § 37 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
„(5) Služba poskytovaná v manželských a rodinných 
poradnách obsahuje základní činnosti uvedené v odstavci 4 
a základní činnost manželské a rodinné poradenství.“. 
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poskytovatelé služby odborného sociálního 
poradenství, což by způsobilo řadě těchto 
služeb neřešitelný problém a není to rovněž 
nezbytné ani vhodné. Takováto základní 
činnost není navíc ani definována v § 35. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Olomoucký kraj 11. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 37: 
11.1 Nejasné a zavádějící je explicitní 
vymezení cílové skupiny pomocí slov „nebo 
osobám pečujícím“, a to i ve spojení se třetí 
větou odst. 1. U jiných druhů sociálních 
služeb, jsou-li k nim přiřazeny základní 
činnosti uvedené v § 35 odst. 1 písm. o) a p), 
je cílová skupina pečujících osob 
specifikována pouze pro tyto základní činnosti, 
avšak u zde vymezené sociální služby (u 
služby podle § 39) není zřejmé, z jakého 
důvodu je tomu jinak. Navrhované znění 
v kontextu vymezení ostatních sociálních 
služeb nelze vykládat jinak, než tak, že 
pečujícím osobám mají být zajištěny všechny 
základní činnosti, navíc, když pečující osoba 
nemůže být samostatně okruhem osob, potom 
po úmrtí osoby, o kterou je pečováno, dle 
navrženého znění nemůže již být podpora 
pečující osobě poskytnuta a musí vyhledat 
jinou sociální službu. Lze předpokládat, že 
zavedení takovéto praxe zcela jistě nebylo 
záměrem zákonodárce. ZÁSADNÍ  
11.2 Za zcela nejasné a matoucí je třeba 
považovat vymezení časového rozsahu 
poskytování služby. Výklad druhé věty odst. 1 
není jasný ani za využití více výkladových 
metod – není jasné, k čemu vztahovat 

K Z Akceptováno 
 
Došlo k úpravě § 39. 
Nová úprava tohoto paragrafu: 
§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
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vyjádření „bez časového omezení“ – zda 
k registraci služby či k požadavku uživatele. 
Nejasné je i použití plurálu v pasáži 
„v zařízeních sociálních služeb ve vymezeném 
čase“, neboť pro pečovatelskou službu je 
definováno pouze jedno zařízení, a to v § 34 
písm. r). Připouští snad zákonodárce 
poskytování této sociální služby i v jiných 
zařízeních definovaných v § 34, ale pouze 
v určitých „vymezených časech“? Vztahuje se 
vymezení na poskytovatele a jeho registraci, 
nebo se jedná o vymezení dané potřebami 
uživatele? ZÁSADNÍ  
11.3 Lze předpokládat, že přiřazení základních 
činností uvedených v § 39 odst. 2 písm. h) a i) 
si vyžádá požadavky na navýšení počtu 
sociálních pracovníků, neboť uvedené činnosti 
nebude možné zajišťovat pracovníky 
v sociálních službách. V návrhu však navýšení 
požadavků na finanční prostředky není 
dostatečně vyřešeno. 
Všechny tyto připomínky považuje 
Olomoucký kraj za zásadní. 

i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora. 
 
Vysvětleno 
Větou: Okruhem osob v tomto druhu služby nemůže být 
samostatně jen osoba pečující., je myšleno, že služba 
nemůže poskytovat služby pouze pečujícím osobám 
v rozsahu výše uvedených základních činností. Jde o to, 
aby poskytovala i péčové úkony, aby se pak nácvik nestal 
pouze teoretickým.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3 
Bude doplněno do RIA  
 

Olomoucký kraj 12. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 39: 
V žádném případě nelze souhlasit s vypuštěním 
možnosti poskytování odlehčovací služby 
terénní a ambulantní formou. Tento krok není 
ani dostatečně odůvodněn, předpokládá snad 
předkladatel, že tyto formy služby převezmou 
služby vymezené § 39 a § 46? Za vhodné nelze 
považovat ani časové omezení, má-li být toto 

K Z Vysvětleno 
 
Poskytování terénních a ambulantních odlehčovacích 
služeb by byla duplicita se službou asistenční a 
pečovatelské služby. 
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časové omezení představováno součtem 
kalendářních dnů, ve kterých se pobytová 
služba poskytuje, navrhujeme konkretizovat 
předmětný pojem slovy: “na dobu v součtu 
nejdéle 90 kalendářních dnů v kalendářním 
roce”. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Odlehčovací služba je svým významem zcela odlišná 
služba než pobytová, proto je nutné v návrhu zákona 
vymezit i časový rozsah.  
Pokud bychom neomezili na dobu nejdéle 180 dnů, tak pak 
by došlo k duplicitě s pobytovými službami, čímž by 
odlehčovací služba ztratila svůj cíl umožnit pečující osobě 
nezbytný odpočinek nebo řešení náhlé situace, kdy pečující 
na nějakou dobu není schopen péči poskytovat. 
 
 

Olomoucký kraj 13. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 44: 
13.1 Není jasné, co se rozumí větou „Služba 
může zřizovat krizová lůžka“. Zákon pojem 
„krizové lůžko“ nikde blíže nevymezuje. 
Časové omezení pobytu je nejasně 
formulované, má-li toto znamenat maximální 
délku pobytu na krizovém lůžku, navrhujeme 
následující konkretizaci textu: „Každý 
jednotlivý pobyt osoby na krizovém lůžku je 
možný nejvýše po dobu 90 kalendářních dnů”. 
Pokud je záměr zákonodárce jiný, nechť je 
ustanovení dopracováno odpovídajícím 
způsobem. ZÁSADNÍ  
13.2 V souvislosti se základní činností 
uvedenou v § 48 odst. 2 písm. i) odkazujeme 
na naši připomínku uvedenou pod č. 9.1 (viz 
výše). ZÁSADNÍ  
13.3 Za zcela nevhodné považujeme zařazení 
základní činnosti uvedené v § 48 odst. 2 písm. 
j), když u této pobytové služby je předpoklad, 
že takovou podporu pečující osoby nebudou 
potřebovat (na rozdíl od služby podle § 46, u 
které však tato základní činnost naopak 
zařazena není). 
Všechny tyto připomínky považuje 

K Z Vysvětleno 
 
Krizová lůžka by měla řešit akutní situaci spojenou s 
nepříznivou sociální situací osob, které při neposkytnutí 
péče ocitají v ohrožení života. Jeho využití je spojeno 
s akutní situací. Více uvádí důvodová zpráva a bude 
upraveno metodikou k poskytování krizových lůžek. Která 
se bude v současnosti pilotovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
V §48 se tato základní činnost ruší, do § 46 se přidává.  
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Olomoucký kraj za zásadní. 
Olomoucký kraj 14. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 46: 

Odkazujeme na naši výše uvedenou 
připomínku č. 7, jež se vztahuje k ČÁSTI 
PRVNÍ, Čl. I bodu 31 předložené novelizace. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

K Z Vysvětleno 
Sociální služba poskytovaná osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým je natolik specifická a zahrnuje v sobě 
poskytování sociálních služeb péče, prevence i poradenství, 
že ji nelze zařadit do jiného druhy služby, proto i vznik 
služeb sociální podpory podle §52a, do budoucna je možný 
vznik i dalších nových služeb, které by zde mohly spadat. 
Základem pro nemožnost zařazení do již existujících 
skupin je, že tato služba jako jediná v sobě obsahuje 
činnosti preventivní i péče. 

Olomoucký kraj 15. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 49: Zákon 
nově zavádí pojem „nepříznivá životní situace“, 
přičemž však definuje pouze pojem „nepříznivá 
sociální situace“, a to v § 3 písm. b). Není tak 
jasné, co se tímto novým pojmem rozumí 
(důvodová zpráva u bodu 49 a 50 navíc používá 
pojem „nepříznivá sociální životní situace“). 
Není zřejmé, jakým způsobem je zamýšleno 
poskytování služby v azylových domech 
osobám, které mají lékařem indikován klid na 
lůžku. Je vhodné, aby bylo výslovně vymezeno, 
zda bude služba poskytována po dobu „klidu na 
lůžku“. Považujeme za nepředstavitelné 
poskytování služby osobám s látkovou a 
nelátkovou závislostí (resp. zajištění klidu na 
lůžku ostatních klientů v přítomnosti osob se 
závislostí). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

K Z Vysvětleno: 
Personální a materiální technický standardy jsou 
navrhovány a novelizovány v souvislosti s rozšířením 
stávajících AD pro osoby k doléčení a AD pro osoby 
s látkovou či nelátkovou závislostí, bude upraveno 
prováděcím předpisem (Vyhláška, kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách). 
 
Bude na poskytovateli, zda, či kterou alternativu konkrétní 
činnosti (tedy: možnost doléčení, případně poskytnutí 
služby pro osoby s látkovou či nelátkovou závislostí, či 
osoby ohrožené domácím a gendrově podmíněným 
násilím), zvolí. Tato skutečnost byla řešena a akceptována i 
na vypořádávací poradě k novele zákona dne 5. 2. 2020. 
Nová úprava: 
§ 57 Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



600 
 

(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 
 

Olomoucký kraj 16. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, body 56-66: 
Žádné novelizační ustanovení neřeší úhrady 
nákladů za poskytování služeb pečujícím 
osobám, není tak zřejmé, zda tyto základní 
činnosti budou poskytovány bez úhrady 
nákladů, resp. jak bude jejich poskytování 
řešeno smluvně v návaznosti na ustanovení § 
91. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Vysvětleno 
 
Služby budou poskytovány bez úhrady a smluvní akt bude 
mezi poskytovatelem a pečující osobou.  
Upraveno v § 75 odst. 1: 
h) sociálních služeb poskytovaných osobám v 
terminálním stavu a osobám blízkým (§ 52b), s výjimkou 
základní činnosti poskytované podle § 52b odst. 2 písm. f), 
 
hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu 
stanoveném smlouvou, není-li v odstavci  2 stanoveno 
jinak. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní 
předpis.“. 
 

Olomoucký kraj 17. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 56: Za 
zcela nevhodně systematicky zařazený je třeba 
považovat odst. 2 v § 72, kdy díl 6, resp. 
uvedený paragraf řeší úhradu nákladů za 
sociální služby ze strany uživatele, přitom 
koeficienty se vztahují na výpočet dotace, tedy 
systematicky patří do jiné části zákona; shodné 
ustanovení je rovněž obsaženo v § 96 písm. h). 
Navrhujeme tento nesoulad v návrhu přiměřeně 
korigovat. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

K Z Akceptováno –  přeřazeno.  

Olomoucký kraj 18. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 58: K Z Vysvětleno 
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Důvodová zpráva k bodům 57 – 60 a 62 není 
formulována ve vztahu k bodům návrhu 
(zřejmě se vztahuje k některé z předchozích 
pracovních verzí návrhu). Není potom jasné, z 
jaké potřeby vychází úprava nevhodně 
definovaného nového textu odst. 3 a 4 § 73. Na 
místě by bylo naopak definovat, že pobytová 
sociální služba je poskytována nepřetržitě. 
Pokud jde o ustanovení § 73 odst. 3, zastáváme 
názor, že u domova sociální péče není možné 
z povahy této služby, aby měl jinou provozní 
dobu než „nepřetržitě“, s navrhovanou úpravou 
proto nelze souhlasit. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

 
Je tak specifikováno slovo nepřetržitě, čili sedm dní 
v týdnu 24 hodin denně.  

Olomoucký kraj 19. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 60: 
Považujeme za nezbytné komplexně upravit 
ustanovení § 74 odst. 2 a nikoliv realizovat 
pouze legislativně-technickou změnu. V praxi 
jsou při aplikaci ustanovení zřejmé nejasnosti 
vyplývající ze strohé právní úpravy – zejména 
by bylo vhodné upřesnit, jak má být úhrada 
stanovena v případě, kdy jednomu z rodičů není 
úhrada stanovena (např. u rozvedených rodičů, 
z nichž jeden je příjemcem dávek pomoci v HN 
– přechází v takovém případě povinnost hradit 
celou úhradu na druhého rodiče?). Jak potom 
postupovat v případě hrazeného výživného atd. 
(další problémové oblasti viz doporučený 
postup odboru 22 MPSV č. 4/2018). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Vysvětleno 
 
Tyto specifické případy jsou uvedeny ve zmíněném 
doporučeném postupu. V případě nových může být 
doporučený postup aktualizován a doplněn, není nutné dále 
rozvádět v legislativě.  
 
 

Olomoucký kraj 20. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 61: 
Odkazujeme na naši výše uvedenou 
připomínku č. 18, jež se vztahuje k ČÁSTI 

K Z Vysvětleno 
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PRVNÍ, Čl. I bodu 58 předložené novelizace. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Je tak specifikováno slovo nepřetržitě, čili sedm dní 
v týdnu 24 hodin denně. 

Olomoucký kraj 21. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, body 63 a 67: 
Navrhované změny neřeší dostatečně problém 
úhrad za služby chráněného bydlení (§ 51). 
Problematická dále zůstává úhrada za 
poskytovanou péči, kdy velmi často nemá 
uživatel této služby dostatečné příjmy (a to 
včetně příspěvku na péči), aby mohl uhradit 
potřebný rozsah péče. Lze tak mít za nezbytné 
úhradu za péči konstruovat obdobně jako je 
tomu u služby podle § 48. Navíc, odlehčovací 
služby jsou řešeny zde i v ustanovení § 73 odst. 
1 – je potom na místě uvést je jen v části řešící 
pobytové služby, pokud by odlehčovací služby 
napříště neměly již být ambulantní a terénní. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z  
 
Akceptováno 
Úhrada bude v návrhu zákona limitována  za poskytovanou 
péči výší přiznaného PnP. 
Úhrady služby chráněného bydlení byly přesunuty do § 73. 
Úhrada odlehčovacích služeb byla přesunuta do § 75. 

Olomoucký kraj 22. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 65: 
Dochází k rozšíření okruhu osob, jimž je služba 
poskytována bezplatně, aniž by byla dostatečně 
vyřešena „kompenzace“ za bezplatně 
poskytovanou službu. Máme za to, že další 
rozšiřování okruhu osob, jimž je bezplatná 
služba poskytována, je nezbytné odmítnout. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

K Z Vysvětleno 
 
Kompenzace poskytovatelům je vyřešena v rámci 
financování přes § 104 

Olomoucký kraj 23. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, body 70, 73, 
74, 84 a 85: Vzhledem k dlouholetým 
zkušenostem a výstupům z kontrol a 
konzultačních činností nelze souhlasit s 
přenesením odpovědnosti z registrujících 
orgánů na poskytovatele. Nejčastější problémy 
jsou spatřovány v zajištění personálních 

K Z  
Akceptováno.  
 
Doba archivace bude stanovena na dobu 10 let. 
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podmínek, kdy považujeme za riziko ve vztahu 
k uživatelům služeb ponechat ověřování plnění 
podmínek registrace pouze na realizovaných 
kontrolách. Pokud však k této změně dojde, 
považujeme za nezbytné, aby byla zákonem 
stanovena povinnost poskytovateli, aby 
všechny nezbytné doklady (které již nově 
nebudou předkládány registrujícímu orgánu) 
měl k dispozici v místě poskytování sociálních 
služeb a současně, aby byla stanovena 
konkrétní lhůta archivace, aby bylo možné 
v rámci kontroly zpětně ověřit plnění podmínek 
registrace. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Olomoucký kraj 24. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 70: 
24.1 K § 79 odst. 1 písm. d): Požadavek by 
měl být vztahován pouze ke službám 
poskytovaným pobytovou formou. Dále je třeba 
celé ustanovení upravit co do zvolené 
formulace, nyní text evokuje, že podmínky má 
zajistit orgán ochrany veřejného zdraví. 
Navrhujeme proto za text „zajištění 
hygienických podmínek“ vložit text „dle 
zákona o ochraně veřejného zdraví, jsou-li 
sociální služby poskytovány v zařízení 
pobytových sociálních služeb“. ZÁSADNÍ  
24.2 K § 79 odst. 1 písm. e): Považujeme za 
vhodné, aby právo k objektu nebylo 
omezováno pouze na objekt nebo prostory, ve 
kterých je sociální služba poskytována. Není 
zřejmé, zda v tomto znění (byť je takto 
formulováno i v současném znění zákona) se 
příslušné právo vztahuje i na objekty, v nichž 
má poskytovatel např. zázemí pro pracovníky 

K Z  
Akceptováno jinak.  
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) bylo doplněno „rozhodnutí 
o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c ) vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví“ 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
Bude upraveno metodicky.  
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služby dle § 39. Nezbytná je pak v souvislosti 
s výše uvedeným rovněž úprava v § 79 odst. 5 
písm. g). ZÁSADNÍ 
24.3 K § 79 odst. 1 písm. h): Dále 
považujeme za nezbytné, s ohledem na 
zkušenosti z praxe, aby bylo precizováno, že 
minimální personální podmínky musejí být 
zajištěny osobami v pracovním nebo obdobném 
vztahu k poskytovateli sociální služby. 
ZÁSADNÍ  
24.4 K § 79 odst. 1 písm. i): Z textu zákona 
ani důvodové zprávy není zřejmé, zda 
materiálně-technické podmínky budou 
definovány i s ohledem na schválené užívání 
stavby (kolaudaci). Jsme přesvědčeni, že je 
nezbytné, aby uvedené bylo zákonem (či 
minimálně prováděcím předpisem) stanoveno, 
a to i v návaznosti na ustanovení § 79 odst. 4. 
ZÁSADNÍ 
24.5 K § 79 odst. 5 písm. d) bod 3: 
Navrhujeme vypustit slovo „popřípadě“, jež 
předchází textu „jejich věková hranice“, aby 
bylo postaveno najisto, že k otázce věku se 
musí žadatel vyjádřit vždy (přičemž smí uvést, 
že služba je poskytována bez omezení věku). 
Dále navrhujeme vypustit text „a druh 
zdravotního postižení“, neboť je obsažen již ve 
výčtu cílových skupin. Krom toho navrhujeme 
výčet cílových skupin uvést rovněž 
v prováděcím právním předpise, nebo používat 
stejné formulace cílových skupin u 
jednotlivých druhů služeb i v tiskopisu žádosti 
o registraci, respektive v tiskopisu údajů o 
poskytované službě. ZÁSADNÍ  
24.6 K § 79 odst. 5 písm. d) bod 4: V textu 

 
 
 
 
Akceptováno.  
 
Upraveno v textu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
 
Věkové vymezení  je již rámcově definováno v nepříznivé 
situaci a okruhu osob.  
 
 
 
 
Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy  
 
 
 
 
Akceptováno.  
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je nesprávně použité slovo „jejichž“, správně je 
třeba použít slovo „jehož“, neboť se má 
vztahovat k popisu realizace, jak 
předpokládáme. ZÁSADNÍ  
24.7 K § 79 odst. 5 písm. d) bod 7: 
Navrhujeme upřesnit pojem „okamžité 
kapacity“. Způsob stanovení by mohl být 
vymezen v prováděcím právním předpise. Dále 
k tomuto viz připomínka č. 25, jež se vztahuje 
k ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodu 72 předložené 
novelizace. ZÁSADNÍ  
24.8 K § 79 odst. 5 písm. e): Připojování 
čestného prohlášení považujeme za zcela 
zbytečné, pokud současně není definována 
sankce za nepravdivé čestné prohlášení. 
ZÁSADNÍ  
24.9 K § 79 odst. 5 písm. g): Navrhujeme 
rozšířit text o doklad o kolaudaci objektu či 
prostor, v nichž má být služba poskytována 
v návaznosti na § 79 odst. 4. ZÁSADNÍ  
Všechny tyto připomínky považuje 
Olomoucký kraj za zásadní. 

 
Upraveno v textu.  
 
 
Akceptováno.  
 
 Upřesněno v popisu realizace sociální služby 
v prováděcím právním předpise. 
 
 
Vysvětleno 
 
Čestné prohlášení je dokladem toho, že si je poskytovatel 
vědom dané povinnosti. Pokud bude čestné prohlášení 
nepravdivé, předpokládáme, že nebude ani naplněna 
podmínka pro registraci. Postup bude tedy shodný jako 
v případě neplnění podmínek pro registraci.  
 
Akceptováno.  
 
Bude upraveno metodicky.  
 

Olomoucký kraj 25. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 72: 
K doplnění § 81 odst. 2 písm. f) sdělujeme, že 
pouhé vložení slova „okamžité“ nemůže vést 
k cíli, který předpokládá důvodová zpráva. 
Také není zřejmé, jak se okamžitá kapacita 
bude určovat, a to zejména u služeb 
poskytovaných terénní formou. Tuto 
problematiku je třeba specifikovat minimálně 
prováděcím právním předpisem, k tomu by 
však bylo nezbytné doplnit zmocňovací 
ustanovení, s nímž ovšem návrh bohužel 
nepočítá. Ke kapacitě krizových lůžek pak blíže 
připomínka č. 24.7 (viz výše). 

K Z  
Akceptováno.  
 
Uvedeno v prováděcím právním předpise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
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Dále je v návrhu patrný rozpor s ustanovením 
§ 79 odst. 5 písm. d) bod 7, kde se uvádí, že 
žádost o registraci obsahuje okamžitou 
kapacitu služby, nikoliv jednotlivých zařízení 
a míst poskytování. K tomuto podotýkáme, že 
text je třeba sjednotit, nejlépe uvést do souladu 
s § 79 odst. 5 písm. d) bodem 7., tj. 
nerozepisovat kapacitu podle zařízení. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

 
Text doplněn „okamžitá kapacita poskytovaných sociálních 
služeb jednotlivých zařízení a míst poskytování, včetně 
kapacity krizových lůžek podle § 48 odst. 1,“ 
 

Olomoucký kraj 26. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 72: 
K doplnění § 81 odst. 2 písm. g) upozorňujeme 
na rozpor s ustanovením (nedůslednost přepisu 
ve vztahu k ustanovení) § 79 odst. 5 písm. d) 
bod 9. Zde je uveden „den započetí poskytování 
sociálních služeb“, nikoliv den započetí 
poskytování služeb „v jednotlivých zařízeních 
nebo místech poskytování“. Je tedy třeba text 
sjednotit, nejlépe uvést do souladu s ust. § 79 
odst. 5 písm. d) bod 9., tj. neuvádět započetí 
poskytování služby v jednotlivých zařízeních. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

K Z  
Akceptováno.  
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. d) bod 9 je doplněno – „den 
započetí poskytování služeb v jednotlivých zařízeních nebo 
místech poskytování“  
 

Olomoucký kraj 27. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 75: 
Vzhledem ke skutečnosti, že novým 
oprávněním lze výrazně zasahovat do právní 
sféry poskytovatele sociálních služeb, měly by 
být přesně definovány podmínky, za kterých je 
možné rozhodnout o zrušení registrace. 
Z navrhovaného znění není zřejmé, v případě 
zjištění jakého orgánu může působnost 
nastoupit (pouze v návaznosti na realizovanou 
inspekci MPSV, či zjištění registrujícího 
orgánu nebo jiných orgánů veřejné správy – 
ochrany veřejného zdraví, hasičského 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští. 
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záchranného sboru atd.). V hypotéze právní 
normy lze vysledovat potřebu kumulativního 
naplnění podmínek – tedy zjištění závažných 
nedostatků (jejichž důsledkem je bezprostřední 
ohrožení zdraví a života osob…) a nastolení 
stavu, kdy opatření podle ustanovení § 99a 
nevedou k nápravě (či by nebyla účinná). Tato 
konstrukce vede k předpokladu, že příslušný 
akt ministerstva nebude účinnou a efektivní 
reakcí na situaci ohrožující zdraví a život osob, 
jimž jsou sociální služby poskytovány. 
Vzhledem k dosavadním zkušenostem bude 
rovněž v příslušném řízení velmi těžko 
prokazatelné, zda by případná opatření 
vyplývající z nucené správy mohla být účinná 
či nikoliv. Považujeme tedy s ohledem na výše 
uvedené za nezbytné přesněji upravit oprávnění 
MPSV. 
Z legislativně technického hlediska pak 
zastáváme názor, že před textem „…a kdy 
opatření podle ustanovení § 99a…“ je 
nezbytné doplnit čárku. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

Olomoucký kraj 28. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 76: 
28.1 K § 82b odst. 2: Doplňovanou definici 
považujeme za velmi nezdařilou, de facto 
nadbytečnou, neboť dostačující je z tohoto 
pohledu už samotný odst. 1. Definice rozhodně 
nepovede k naplnění cíle uvedeného v 
důvodové zprávě, kterým má být, cit.: „lepší 
rozpoznání a tedy i řešení dané problematiky, 
tak i sjednocení postupu registrujících orgánů 
při odhalování těchto osob/subjektů“. 
ZÁSADNÍ 

K Z Akceptováno částečně 
 Definice zůstane 
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28.2 K § 82b odst. 3–9: Možnost využití 
krycího prostředku nelze považovat v této 
souvislosti za nástroj, který by vedl 
k efektivnějšímu postihování neregistrovaných 
služeb, neboť pracovníci registrujících orgánů 
jsou v rámci svého správního obvodu známí (s 
ohledem na jejich malý počet). Význam by 
takové postupy měly v situaci, bylo-li by 
řešeno, že na vyžádání registrujícího orgánu 
mohou kontrolu provést za využití krycího 
prostředku, pracovníci jiného (místně 
nepříslušného) registrujícího orgánu. Tato 
možnost však není řešena v zákoně a rovněž by 
takové opatření muselo být řešeno v rámci 
refundací, apod. ZÁSADNÍ  
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

 
 
 
 
Akceptováno jinak 
 
Skrytá identita se z návrhu novely zákona vypouští. 
 
 
 
 
 
 
 

Olomoucký kraj 29. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 82: Pokud 
jde o problematiku stran kapacity krizových 
lůžek, odkazujeme na naši výše uvedenou 
připomínku č. 13, jež se vztahuje k ČÁSTI 
PRVNÍ, Čl. I bodu 44 předložené novelizace. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

K Z Vysvětleno, viz. bod 13 

Olomoucký kraj 30. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 84: 
Sdělování informací o osobách, se kterými 
nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí 
sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 
3, je třeba považovat za duplicitní s odst. 8 
písm. b) v návaznosti na § 88 písm. d). 
Navrhujeme proto text odpovídajícím 
způsobem korigovat. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  
 

K Z Akceptováno 
Bude upraveno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



609 
 

Olomoucký kraj 31. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 85: 
31.1 K § 85 odst. 7 písm. e): Přestože 
předkladatel deklaruje, že má dojít ke snížení 
administrativy pro poskytovatele sociálních 
služeb, zavádí poměrně evidenčně náročnou 
povinnost zapisovat do registru informace o 
osobách, které budou přímo poskytovat sociální 
službu. Tato nová povinnost je s uvedeným 
cílem v přímém rozporu, a to zejména 
s ohledem na fakt, že není zřejmé, k čemu jsou 
tyto údaje o fyzických osobách nezbytné, neboť 
zákon nijak dál jejich využití nespecifikuje. 
Přechodná ustanovení navíc neřeší, zda bude 
poskytovatel muset do nějaké lhůty naplnit 
registr informacemi o zaměstnancích 
poskytujících sociální službu ke dni nabytí 
účinnosti zákona. ZÁSADNÍ  
31.2 K § 85 odst. 8 písm. b): Opět, jedná se 
o novou administrativní zátěž pro 
poskytovatele sociálních služeb, tedy o 
povinnost zaváděnou v přímém rozporu 
s deklarovanými cíli novely. Přechodná 
ustanovení přitom neřeší, zda bude 
poskytovatel muset do nějaké lhůty naplnit 
registr informacemi o žadatelích, kteří mají 
požádáno o poskytnutí sociální služby ke dni 
nabytí účinnosti zákona. ZÁSADNÍ 
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z  
 
 
Vysvětleno 
 
Rozumíme, že připomínkové místo toto vyvozuje 
z předkládané novely, neboť s ní nejde návrh fungování 
nového IT, kdy bude prokázáno, že opravdu dojde ke 
snížení administrativní zátěže. 
 
 
Na transformaci sociálních služeb v oblasti registrace bude 
stanovena 3 letá přechodná doba, v rámci které budou 
doplněny i informace o zaměstnancích poskytujících 
sociální službu.  
 
 
 
 
 
 
 
Povinnost poskytovatele dle § 88 písm. d) vychází ze 
stávajících povinností a stávající praxe, zejména jak ji 
definuje platné znění § 88 písm. e),f),g) a i), podle kterého 
musí poskytovatel zejména vést evidenci odmítnutých 
žádostí, uzavřít s žadateli smlouvu a  vést individuální 
písemné záznamy o průběhu poskytování sociální služby. 
Je zřejmé, že aktuálně poskytovatel musí pro svojí potřebu 
vést vlastní evidenci žádostí, které vyhodnocuje, některé 
odmítá a zbylé jsou podkladem pro uzavření smlouvy a 
zahájení poskytování služby, tj. vstupem pro individuální 
písemné záznamy o průběhu služby. Záměrem 
předkladatele nebylo rozšíření povinností poskytovatelů, 
pouze poskytnutí jednotného nástroje pro zjednodušení 
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vedení administrativních evidencí, které tak jako tak 
provádí. Dále pak získání centrálního přehledu o skutečně 
žádaných a čerpaných kapacitách jednotlivých služeb, aby 
bylo možné lépe plánovat rozvoj sociálních služeb. 
Přechodné ustanovení bude doplněno. 
Připomínka bude zapracována jinak. 
 

Olomoucký kraj 32. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 87: 
Navázání § 86 odst. 2 na ustanovení § 79 se jeví 
jako nekoncepční. Není jasné, zda ministerstvo 
zamýšlí podávání žádostí prostřednictvím 
registru (lze to dovozovat zejména z první věty 
tohoto ustanovení), a pokud ano, potom však 
není zřejmé, co je myšleno písemnou žádosti 
v § 79 odst. 1 písm. a). Textace ustanovení § 86 
odst. 2 ukládá využít tiskopisy a v kontextu § 
79 odst. 1 písm. a) tomuto rozumíme tak, že 
tento úkon poskytovatel učiní tím způsobem, že 
si tiskopis stáhne, vyplní, případně vyplní a 
vytiskne a podá písemně (tedy podáním 
učiněným poštou, datovou schránkou apod.), 
což by bylo zcela v souladu se správním řádem. 
Považujeme za zcela nezbytné tuto záležitost 
upravit jednoznačně. Dále se u tohoto bodu jeví 
jako nadbytečný text „a obecním úřadům“. 
Není zřejmé, proč by měl mít obecní úřad (a zda 
opravdu obecní úřad, tj. nikoliv pověřený 
obecní úřad či obecní úřad obce s rozšířenou 
působností) přístup do registru a k jakému 
účelu by registr musel či mohl používat. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Vysvětleno.  
 
Registr obsahuje potřebné tiskopisy k žádosti o registraci, 
žádosti o změnu registrace, apod. Jedná se o sjednocení 
postupu i podoby podaných žádostí. Žádosti budou 
podávány písemně (poštou či datovou schránkou).   
 
 

Olomoucký kraj 33. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 89: 
Ustanovení § 88 písm. d) zavádí novou 
povinnost, která výrazně zatíží poskytovatele 

K Z Vysvětleno 
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sociálních služeb a je tak v přímém rozporu 
s cílem snižování administrativní zátěže 
poskytovatelů sociálních služeb. Důvodová 
zpráva k této nové povinnosti u bodu 89 
neuvádí žádnou informaci. Zastáváme názor, že 
zavedení této povinnost je nezbytné odmítnout. 
Blíže viz také výše uvedené připomínky 
označené č. 31, které se vztahují k ČÁSTI 
PRVNÍ, Čl. I bodu 85 předložené novelizace. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Rozumíme, že připomínkové místo toto vyvozuje 
z předkládané novely, neboť s ní nejde návrh fungování 
nového IT, kdy bude prokázáno, že opravdu dojde ke 
snížení administrativní zátěže. 
 
 
Povinnost poskytovatele dle § 88 písm. d) vychází ze 
stávajících povinností a stávající praxe, zejména jak ji 
definuje platné znění § 88 písm. e),f),g) a i), podle kterého 
musí poskytovatel zejména vést evidenci odmítnutých 
žádostí, uzavřít s žadateli smlouvu a  vést individuální 
písemné záznamy o průběhu poskytování sociální služby. 
Je zřejmé, že aktuálně poskytovatel musí pro svojí potřebu 
vést vlastní evidenci žádostí, které vyhodnocuje, některé 
odmítá a zbylé jsou podkladem pro uzavření smlouvy a 
zahájení poskytování služby, tj. vstupem pro individuální 
písemné záznamy o průběhu služby. Záměrem 
předkladatele nebylo rozšíření povinností poskytovatelů, 
pouze poskytnutí jednotného nástroje pro zjednodušení 
vedení administrativních evidencí, které tak jako tak 
provádí. Dále pak získání centrálního přehledu o skutečně 
žádaných a čerpaných kapacitách jednotlivých služeb, aby 
bylo možné lépe plánovat rozvoj sociálních služeb. 
Přechodné ustanovení bude doplněno. 
Připomínka bude zapracována jinak. 
 

Olomoucký kraj 34. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 91: Novela 
neřeší podrobnosti smluvního vztahu mezi 
poskytovatelem sociální služby a osobou 
pečující, pokud jsou jí poskytovány základní 
činnosti určené těmto osobám. Považujeme za 
nezbytné tuto situaci vyřešit, a to v návaznosti 
na výše uvedenou připomínku Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů., která se vztahuje 
k ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I bodům 56-66 

K Z Vysvětleno 
Bude upřesněna RIA, vztah je standardně smluvní, protože 
se pečující osoby stávají do okruhu osob.  
 
Dle vypořádání bude upraveno spolu s úhradou (resp. 
bezplatností) této služby. 
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předložené novelizace. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

Olomoucký kraj 35. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 96: Nelze 
souhlasit se snahou o zavedení pojmu „sociální 
pracovník – sociální kurátor“, ani s 
odůvodněním této snahy v předložené 
důvodové zprávě a RIA. Jedná se o zcela 
nesystémové zavádění „pseudospecializace“ 
sociálního pracovníka. Není zřejmé, z jakého 
důvodu je nezbytná tato jediná specializace, 
přičemž odůvodnění existencí v některých 
právních předpisech (zejména podzákonných) 
či koncepcích nemůže při nejlepší vůli 
odůvodnit změnu v zákoně. Není zřejmé, jaká 
je další návaznost zaváděného pojmu na ostatní 
ustanovení zákona o sociálních službách, které 
se vztahují na sociálního pracovníka, tuto snahu 
jedné agilní skupiny sociálních pracovníků je 
tak třeba považovat za zcela nesystémovou. 
Specializaci obecně lze považovat za žádoucí, 
je však třeba ji upravit ve vztahu k ostatním 
ustanovením zákona a komplexně, nikoliv 
zavedením pojmu bez dalších návazností. 
Zavedení předmětného pojmu je tedy třeba 
zásadně odmítnout (podrobnější argumentace 
viz také Listy sociální práce, jaro 2018). Není 
rovněž zřejmé, z jakého důvodu je použita jiná 
formulace než v ostatních ustanoveních, 
konkrétně „ve prospěch osob“. Není jasné, zda 
má tato odlišná formulace naznačovat jinou 
formu sociální práce, vhodné by v každém 
případě bylo užívanou terminologii sjednotit. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo trvá na rozporu, ačkoliv i v průběhu 
konzultačních jednání k novele zákona po sociálních 
službách bylo konstatováno, že ostatní kraje (13) s tímto 
návrhem souhlasí. 
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Olomoucký kraj 36. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 100: 
36.1 K § 93 písm. a): V případě, že bude 
garantovanou síť spravovat a financovat 
ministerstvo, je nezbytné a logické mezi 
spolupracující subjekty zahrnout rovněž 
příslušné ministerstvo. ZÁSADNÍ 
36.2 K § 93 písm. a) bod 4: Nelze souhlasit 
s touto novou působností, resp. s jejím 
zavedením bez definování povinnosti (zjištění 
nedostupnosti sociální služby) OÚORP. 
V současné podobě by pro OÚORP bylo 
dostačující bez předchozích snah o řešení 
situace oznámit toliko zjištění krajskému úřadu. 
ZÁSADNÍ  
36.3 K § 93 písm. a) bod 5: Naprosto 
nadbytečné ustanovení, které po věcné stránce 
postrádá smysl, když stanovuje krajskému 
úřadu ve spolupráci s krajem (a dalšími 
subjekty) konat v situaci, kdy krajský úřad o 
zjištěných skutečnostech bezodkladně 
informuje kraj. Navrhujeme text zcela vypustit, 
nebo jej odpovídajícím způsobem 
přeformulovat s ohledem na provázanost celého 
dotčeného ustanovení. ZÁSADNÍ  
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z  
 
Akceptováno – bude doplněno dle návrhu. 
 
 
 
 
Vysvětleno je nutné uvést do souladu činnost krajského 
úřadu s ostatními institucemi včetně ORP, jedná se o 
upřesnění spolupráce.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 

Olomoucký kraj 37. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 102: Není 
jasné, co by mělo být obsahem „strategického 
plánu pro činnosti sociální práce“. Nebývá 
obvyklé, aby pro výkon přenesené působnosti 
byly jedním z orgánů tvořeny strategické plány 
a už vůbec ne v situaci, kdy není jasné, co má 
být jejich obsahem, přičemž není 
předpokládáno, že obsah takového plánu bude 
stanovovat MPSV ve Věstníku či prováděcím 

K Z Akceptováno – vypuštěno 
 
 
 
 
Ustanovení související s Věstníkem byla z návrhu 
vypuštěna. 
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právním předpisem. Problematiku 
„strategického plánování“ proto navrhujeme 
z textu vypustit. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Olomoucký kraj 38. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 103: 
38.1 K § 93 písm. e): Stanovení kompetence 
krajskému úřadu rozhodovat o vstupu do 
garantované sítě není v souladu s § 105a, podle 
kterého garantovanou síť sestavuje ministerstvo 
ve spolupráci s kraji. ZÁSADNÍ  
 
38.2 K § 93 písm. f): Vztah mezi tímto 
ustanovením a § 96 písm. d) je poněkud 
nejasný. Počty úvazků zařazených do 
garantované sítě by mělo do registru zapisovat 
pouze ministerstvo, které sestavuje 
garantovanou síť podle § 105a (nebo musí být 
upraveno zajištění dostatečného přenosu 
informací). ZÁSADNÍ  
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z ROZPOR - Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 
Vysvětleno – krajský úřad jedná v přenesené působnosti, viz 
také níže. 
 
 
 
Vysvětleno - Krajský úřad bude rozhodovat v přenesené 
působnosti o vstupu/výstupu služeb do/z garantované sítě, je 
tedy logické, aby spravoval i evidenci o počtu úvazků v této 
síti. Krajský úřad také na základě úvazků zařazených v síti 
„rozepisuje“ dotaci jednotlivým poskytovatelům. Nicméně 
k těmto účelům bude vytvořena centrální aplikace (registr) s 
přístupem i pro poskytovatele, přičemž záměrem je, aby 
v aplikaci bylo možné s minimálním vynaloženým úsilím 
zpracovat žádost o dotaci (po co nejjednodušším potvrzením 
počtu úvazků ve službě za uplynulý rok a zadáním počtu 
úvazků na rok následující), vygenerovat rozhodnutí o 
přidělení dotace včetně jejího výpočtu/rozpisu na základě 
skutečně obsazených míst, a také přílohu pověření na daný 
dotační rok s kalkulací vyrovnávací platby. 
 
 
 

Olomoucký kraj  
39. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 106: 
39.1 K§ 93a odst. 4: Naplnění požadavku na 
vyčlenění pracovní pozice výlučně k výkonu 
činností sociální práce bude v praxi značně 

K Z  
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problematické zejména u pověřených obecních 
úřadů, kde dochází ke kumulaci úvazků. 
Požadavek bude znamenat další nároky na 
rozpočty obcí navíc, přestože RIA uvádí, že 
nevzniknou žádné další náklady. Konstatování 
obsažené v RIA tudíž nelze považovat za 
pravdivé. Není rovněž zřejmé, co přesně má 
obsahovat organizační předpis, který má 
stanovit oprávnění a povinnosti k jednotlivým 
pracovním pozicím. ZÁSADNÍ  
39.2 K § 93a odst. 5: Oprávnění k předávání 
je formulováno příliš široce a dává možnost pro 
sdílení informací i v případě, kdy si to klient 
nepřeje a může to být v jeho neprospěch. Je 
zřejmé, jaký cíl je tímto ustanovením sledován, 
ale jeho využití by mělo být omezeno na 
konkrétněji definované situace – primárně by 
sociální práce měla být založena na dohodě 
mezi sociálním pracovníkem a klientem, tato 
dohoda by měla být uplatňována rovněž na 
sdílení informací s jinými subjekty a měla by 
tak být respektována právní úprava zaměřená 
na ochranu osobních údajů klientů. Pouze v 
případě řešení nepříznivé sociální situace, kdy 
není klient schopen se dohodnout na rozsahu 
sdílení informací potřebných k řešení jeho 
situace, si lze představit, že informace mezi 
subjekty, které se na řešení podílejí, budou 
navzájem sdíleny bez dohody s klientem, avšak 
takovou situací by byl založen právní základ 
zpracování osobních údajů (čl. 6 GDPR – 
zpracování nezbytné pro ochranu životně 
důležitých zájmů subjektu údajů). ZÁSADNÍ  
39.3 K § 93a odst. 6: Zde je nutno upozornit, 
že správní řád se nevztahuje na konkrétní 

Akceptováno – vypuštěno 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Připomínku respektujeme, nicméně neobsahuje návrh 
nového znění. Předávání informací musí jednoznačně plnit 
požadavky GDPR, proto máme k dispozici i stanovisko 
ÚOOÚ. 
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pracovníky, nýbrž na činnost správního orgánu, 
formulaci ustanovení tak nelze považovat za 
správnou, nehledě na fakt, že vzhledem ke 
skutečnosti, že jde o výkon správní činnosti, 
bude se na činnost sociálních pracovníků vždy 
vztahovat správní řád v rozsahu základních 
zásad činnosti správních orgánů, a to podle 
§ 177 odst. 1 správního řádu. Považujeme proto 
za nezbytné předmětné ustanovení 
přeformulovat. ZÁSADNÍ 
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo nadále trvá na své připomínce, ačkoliv 
výkon činností sociální práce v přenesené působnosti NENÍ 
správní činností, viz např. § 9 zákona 500/2004 Sb., správní 
řád. 
 
 
 

Olomoucký kraj 40. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 108: Jako 
nejasný se jeví vztah mezi garantovanou sítí, 
rozvojovou sítí kraje a rozvojovou sítí obce, a 
to zejména ve vztahu k působnosti jednotlivých 
orgánů veřejné správy a odpovědnosti za 
zajištění dostupnosti sociálních služeb. 
Navrhujeme proto text návrhu v tomto ohledu 
výrazně zpřesnit. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z  
 Vysvětleno – viz návrh vypořádání připomínky č. 4. 

Olomoucký kraj 41. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 109: 
41.1 K § 94 písm. e) a f): V duchu předešlé 
připomínky opětovně upozorňujeme na nejasný 
vztah mezi garantovanou sítí, rozvojovou sítí 
kraje a rozvojovou sítí obce, a to zejména ve 
vztahu k působnosti jednotlivých orgánů 
veřejné správy a odpovědnosti za zajištění 
dostupnosti sociálních služeb. ZÁSADNÍ  

K Z  
 
 
Vysvětleno – viz návrh vypořádání připomínky č. 4. 
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41.2 K § 94 písm. g): Zde je zřejmá snaha 
uložit obcím povinnost spolufinancovat 
poskytování sociálních služeb. To však bude 
velmi těžko realizovatelné, a to vzhledem ke 
skutečnosti, že zákon nestanoví žádné 
parametry pro spolufinancování. Nicméně 
pokud tak obec přispěje částkou 1 Kč/sociální 
služba/kalendářní rok, byla povinnost ze strany 
obce podle dosavadního znění návrhu splněna. 
ZÁSADNÍ  
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

 
 
 
Vysvětleno – rozumíme argumentaci, ale domníváme se, 
že navržené ustanovení je tak, jako tak užitečné. 
 

Olomoucký kraj 42. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 110: 
42.1 Navrhovaná změna je velmi nejasná, 
není totiž zřejmé, jak je možné zjišťovat 
odděleně potřeby osob, resp. jak rozlišovat 
potřeby, jež jsou zajištěny garantovanou sítí a 
které touto sítí již pokryty nejsou. Zastáváme 
názor, že potřeby mohou být definovány pouze 
v jednom souboru a nelze je rozdělovat na 
potřeby kryté a nekryté garantovanou sítí. 
V této souvislosti opět vyvstává jako problém 
nejasné vymezení vztahů mezi garantovanou a 
rozvojovou sítí (kraj a obce) a nejasně 
definované odpovědnosti za dostupnost 
poskytování sociálních služeb. ZÁSADNÍ 
42.2 Zásadně nelze akceptovat navrhovanou 
změnu ve formulaci odpovědnosti za 
dostupnost poskytování sociálních služeb. Je 
nezbytné, aby odpovědnost byla uložena 
konkrétnímu subjektu veřejné správy, v daném 
kontextu navrhovaných změn by tímto orgánem 
mělo být ministerstvo, které je orgánem, jenž 
určuje garantovanou síť (přestože není zřejmé, 
co vlastně tato síť garantuje). Nejasnost ve 

K Z  
 
Vysvětleno -  viz návrh vypořádání připomínky č. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno -  viz návrh vypořádání připomínky č. 4. Ve 
smyslu odpovědnosti ministerstva za dostupnost služeb 
bude upraven § 96. 
 
. 
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vymezení odpovědnosti za dostupnost je 
zvýrazněna i faktem, že v kompetencích 
ministerstva v § 96 se žádná odpovědnost za 
dostupnost nevyskytuje. V navrhovaném 
ustanovení se navíc uvádí „spolupracuje 
s ministerstvem a krajským úřadem“, přičemž 
krajskému úřadu není odpovědnost za zajištění 
dostupnosti rovněž stanovena. V kontextu 
judikatury soudů je rovněž otázkou, zda 
uvedenou změnou nedochází k „dekonstrukci“ 
veřejného subjektivního práva na dostupnou 
sociální službu. ZÁSADNÍ 
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Olomoucký kraj 43. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 111: 
43.1 K možnosti určovat rozvojovou síť 
odkazujeme na naše připomínky uvedené již 
výše pod č. 40 a 41.1. ZÁSADNÍ  
43.2 K § 95 písm. i): Z textu není zřejmý 
rozsah spolupráce při sestavování návrhu 
garantované sítě – nejasnost vyplývá i z použité 
formulace, kdy kraj má spolupracovat pouze na 
„sestavování návrhu“. V kontextu § 93 písm. e), 
§ 96 písm. c), § 105a a § 105b. Považujeme za 
nezbytné jednoznačně specifikovat rozsah 
spolupráce a její jednotlivé fáze a vyjasnit 
vztahy a kompetence. ZÁSADNÍ  
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z  
Vysvětleno -  viz návrh vypořádání připomínky č. 4. 
Vysvětleno - na základě procesu vypořádání připomínek 
bylo dohodnuto, že garantovaná síť bude mít neomezenou 
dobu platnosti a bude se pouze každoročně navyšovat dle 
zákona. Navyšování sítě bude probíhat v dohodovacím 
řízení, přičemž také došlo k výraznému zkrácení celého 
procesu tak, aby garantovaná síť mohla být zveřejněna ve 
vyhlášce již ke konci srpna a kraje tedy měly čas na 
vyhlášení výběrových řízení na nové úvazky/kapacity a bylo 
tedy možné zajistit poskytování nových služeb co nejdříve 
začátkem roku. Pověření k poskytování SOHZ nebude 
navázáno na dobu platnosti sítě a bude vydáváno na 
maximální možnou dobu, tj. 10 let. Poskytovatel, který byl 
zařazen do garantované sítě, z ní může být “vyloučen“ pouze 
ze zákonem stanovených důvodů (viz § 105c odst. 10), a to: 
jestliže přestane splňovat podmínky uvedené v rozhodnutí o 
zařazení do sítě, nebo sám písemně požádá o zrušení 
zařazení, nebo pozbude platnosti jeho registrace (neplnění 
registračních podmínek), případně také úmrtím fyzické či 
zánikem právnické osoby. Nově je do zákona zaváděn 
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proces vstupu poskytovatelů do garantované sítě sociálních 
služeb na základě výběrových řízení za aplikace správního 
řádu, která realizují jednotlivé krajské úřady v přenesené 
působnosti výkonu státní správy. V novém ustanovení jsou 
specifikovány také podmínky, za jakých může být konkrétní 
sociální služba, resp. poskytovatel sociálních služeb ze sítě 
vyřazen, Správní lhůty v rámci navržené úpravy nejsou 
odchylné od ustanovení správního řádu 
 
 
 

Olomoucký kraj 44. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 113: 
44.1 K § 96 písm. c): V kontextu ostatních 
ustanovení není jasné, jak bude určování 
garantované sítě realizováno – nejasné je toto 
rovněž v návaznosti na ustanovení § 93 písm. 
e), § 96 písm. c), § 105a a § 105b. Není 
stanoveno, jakým způsobem bude určená 
garantovaná síť zveřejňována (publikována). 
ZÁSADNÍ  
44.2 K § 96 písm. d): Není jasné, kam 
ministerstvo údaje zaznamenává, když obdobné 
údaje má zaznamenávat do registru krajský 
úřad dle § 93 písm. f). Je proto nezbytné 
příslušné kompetence dokonale vyjasnit. 
ZÁSADNÍ  
44.3 Ministerstvu je nezbytné stanovit 
odpovědnost za zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb v návaznosti na 
působnost v oblasti garantované sítě. 
ZÁSADNÍ 
44.4 K § 96 písm. f): Upozorňujeme, že pro 
vydání normativů prováděcím právním 
předpisem není definováno v § 119 zmocňovací 
ustanovení. ZÁSADNÍ 

K Z  
 
 
Vysvětleno - § 93 písm. e) říká, že krajský úřad rozhoduje 
o vstupu služby do sítě na základě žádosti této služby tj. 
poskytovatele. 
Kraj musí nejdřív určit síť, kterou na svém území potřebuje 
(tak jak to dělal doposud), a poté o ní jedná 
s ministerstvem. Ministerstvo nakonec sestaví 
garantovanou síť, kterou ale primárně určil kraj. Viz také 
popis procesu výše. 
 
. 
 
Vysvětleno – registrem se zde myslí centrální aplikace, 
která bude propojovat oblast financování, výkaznictví i 
registrací. 
 
44.3. – předpokládáme, že na základě na vypořádání 
připomínek sdělených informací o garantované síti bude 
zapracována odpovědnost za dostupnost do ustanovení § 
96. 
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44.5 K § 96 písm. h): Stejný text je již 
obsažen v ustanovení § 72 odst. 2. Navrhujeme 
proto upravit ustanovení tak, aby jeho výsledná 
podoba zněla “stanovuje koeficient režijních 
nákladů pro služby uvedené v § 72 odst. 2”. 
ZÁSADNÍ  
44.6 K § 96 písm. i) bod 4: Je nejasné, o jaký 
postup se jedná a k jakému účelu má sloužit. 
Navrhujeme ustanovení v tomto ohledu 
specifikovat. (v § 96 není písm. i) bod 4 
pravděpodobně se jedná o chybu) 
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Akceptováno  - bylo stanoveno. 
 
 
 
Akceptováno  - bylo upraveno dle návrhu. 
 
 
 
 
Akceptováno  - bylo upraveno dle návrhu. 
 
 

Olomoucký kraj 45. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 114: 
45.1 Z navrhované úpravy šetření podnětů 
(tzv. stížnostní mechanismus) není zřejmé, jaký 
je vztah mezi tímto šetřením a vyřizováním 
stížností v návaznosti na ustanovení § 88 písm. 
h) zákona; resp. je vhodné vyjasnit, zda bude 
ministerstvo šetřit všechny podněty, ergo bude 
poskytovatel postupovat podané stížnosti 
(podněty) ministerstvu (či pokud poskytovatel 
ve vnitřních pravidlech bude definovat takový 
postup, že podanou stížnost postoupí 
v návaznosti na ustanovení § 96b ministerstvu, 
lze takový postup považovat za odpovídající 
právní úpravě). ZÁSADNÍ  
45.2 K § 96b odst. 1: Věta druhá tohoto 
odstavce je zcela nejasná. Jak bude 
vyhodnocována důvěryhodnost a 
pravděpodobnost? Půjde u pravděpodobnosti 
o statistický výpočet? Pokládáme za nezbytné 
text odpovídajícím způsobem přepracovat. 
ZÁSADNÍ 
45.3 K § 96b odst. 5: Lze považovat za 

K Z 45.1. – Akceptováno 
Podle návrh KVOP je doplněna první část textu ustanovení, 
kde bude ošetřeno, že stížnost řeší nejprve poskytovatel. 
Dále pak bude stanoveno propojovací ustanovení k řešení 
podnětu ze strany MPSV. A to tak, že  pokud stěžovatel, 
který podal poskytovateli stížnost podle §96b, s jejím 
vyřízením nesouhlasí, může podat podnět ministerstvu. 
Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti 
poskytovatelem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
45.2. Akceptováno 
Formulace věty bude upravena. Požadavek na 
důvěryhodnost a pravděpodobnost bude vypuštěn.  
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



621 
 

nadbytečný, neboť takový postup vyplývá již 
z ust. § 78 odst. 1 či § 73 zákona č. 250/2016 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. ZÁSADNÍ  
45.4 Podle RIA je na tato šetření uvažováno 
o 5 nových systemizovaných místech. 
Z dosavadních zkušeností lze předpokládat, že 
tento počet bude nedostatečný a nebude možné 
dodržet lhůty stanovené v odst. 3. ZÁSADNÍ  
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

 
45.3. Akceptováno 
Ustanovení bude vypuštěno. 
 
 
 
45.4. Akceptováno 
Počet míst bude zvýšen 
 
Text je upraven takto: 

§ 96b 
Stížnosti a podněty v sociálních službách 

 (1)  Při poskytování sociálních služeb může osoba 
podat stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost se 
podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému 
směřuje. Podání stížnosti nesmí být na újmu osobě, která 
stížnost podala, nebo osobě, které je poskytována sociální 
služba, jíž se stížnost týká. 

(2) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vyřídit 
stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést 
evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení. 

(3) Pokud osoba, která podala stížnost podle 
odstavce 1, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět 
ministerstvu, ve kterém uvede důvody nesouhlasu 
s vyřízením stížnosti. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytnout ministerstvu součinnost při řešení podnětu. 
K prošetření podnětu je ministerstvo oprávněno provést 
místní šetření a vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
 

(5) Ministerstvo podnět odloží, jestliže je zjevně 
neopodstatněný nebo jde o podnět ve věci, která již byla 
ministerstvem prošetřena, a opakovaný podnět nepřináší 
nové skutečnosti. O odložení podnětu a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala. 
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(6) Ministerstvo je povinno vyřídit podnět 

a) do 30 dnů od jeho obdržení, 
b) do 60 dnů od jeho obdržení, jestliže provádí místní 

šetření, 
c) do 90 dnů od jeho obdržení, jestliže je zapotřebí vyžádat 

si stanovisko dotčených orgánů. 

(7) Jestliže ministerstvo při šetření podnětu osoby 
dojde k závěru, že sociální služby nejsou poskytovány 
v souladu se zákonem, uloží poskytovateli nápravná 
opatření s uvedením lhůty k jejich splnění nebo podá podnět 
k dalšímu postupu příslušnému orgánu.  

 (8) O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně 
vyrozumí osobu, která podnět podala. 
 
 

Olomoucký kraj 46. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 114: Jedná 
se o nadbytečnou změnu, neboť takový postup 
je možný podle stávající právní úpravy, resp. je 
umožněn kontrolním řádem; není možné se 
ztotožnit ani s odůvodněním této změny, jak 
vyplývá z důvodové zprávy. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. ZÁSADNÍ  

K Z Vysvětleno  
Ustanovení § 96b bude zachováno. Jedná se o ustanovení, 
které systematicky upravuje podávání stížnostní/podnětů 
v sociálních službách, což požaduje KVOP, CPT: 
 
 

Olomoucký kraj 47. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 118: Není 
zřejmé, jaké jsou důvody pro tuto změnu 
(důvodová zpráva k tomuto bodu neuvádí 
žádné důvody), přičemž dosavadní právní 
úpravu je třeba považovat za vhodnější 
s ohledem na fakt, že v pobytových sociálních 
službách (zejména sociální péče) může být 
v řadě případů počet 2 inspektorů nedostatečný; 
lze předpokládat, že jediným důvodem této 

K Z Akceptováno 
Zůstane současný stav úpravy.  
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změny je malý počet inspektorů v rámci 
ministerstva a nevyužívání externistů, to však 
nelze považovat za důvod pro tuto změnu, která 
může jít proti záměru zvyšování kvality 
sociálních služeb. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Olomoucký kraj 48. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 121: 
48.1 K § 99a: Považujeme za nezbytné 
sjednocení užívané terminologie. V odst. 2 je 
uvedeno „uvalení“, v ostatních odstavcích 
„zavedení“ nucené správy (zřejmě nejde 
o záměr, když i úvodní věta je i gramaticky 
nesprávně napsaná. ZÁSADNÍ  
48.2 K § 99a: Mělo by být jednoznačně 
stanoveno, o zjištění jakého orgánu má jít, aby 
mohla být naplněna hypotéza uvedené v odst. 1. 
Není rovněž jasné, podle jakého klíče bude 
hodnoceno porušení povinností, není 
definováno, co je to závažné, nezávažné a 
zvlášť závažné porušení povinnosti, na základě 
stávajících zkušeností lze očekávat. Že půjde o 
velmi těžko hodnotitelnou kategorii, která může 
vést k situaci, že ustanovení nebude vůbec 
aplikováno, neboť bude pro praxi 
neaplikovatelné. Zavedení neurčitého právního 
pojmu zpravidla vyvolává výkladové problémy 
a obecně není žádoucí. ZÁSADNÍ  
 
48.3 K § 99a odst. 4: Procesně je třeba 
považovat první větu za neaplikovatelnou. 
Jestli má být rozhodnutí prvním úkonem 
v řízení, pak nemůže tento úkon být současně 
zahájením řízení. ZÁSADNÍ  

 

K Z  
Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští. 
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48.4 K § 99a odst. 7: Naplňování povinnosti 
zajistit poskytnutí sociálních služeb uložené 
krajskému úřadu bude v praxi velmi 
realizovatelná, když krajské úřady nedisponují 
jako orgán vykonávající přenesenou působnost 
žádnými kapacitami, které by mohly k naplnění 
povinnosti (zajištění služby) využít. ZÁSADNÍ 
  
48.5 K § 99a odst. 8 písm. b): Není možné, 
aby nucená správa končila vydáním rozhodnutí 
(viz ustanovení SŘ), ale nejdříve jeho 
doručením/oznámením poskytovateli sociální 
služby; není rovněž jasné, proč je umožněno 
rozhodnutí pouze na základě žádosti nuceného 
správce; ustanovení předpokládá rozhodnutí 
registrujícího orgánu, přestože o zavedení 
nucené správy rozhoduje ministerstvo. Není 
akceptovatelné, aby o ukončení nucené správy 
v některých případech rozhodovaly krajské 
úřady, které nerozhodovaly o zavedení/uvalení 
nucené správy. ZÁSADNÍ  

 
 
48.6 K § 99a odst. 10: Jen těžko je 
akceptovatelné, že náklady na nucenou správu 
budou hrazeny z majetku poskytovatele a až 
v případě, že majetek poskytovatele nebude 
postačovat, budou hrazeny prostřednictví 
dotace na základě § 104 odst. 3 písm. a); 
problém akceptace navrhovaného principu 
úhrady nákladů z majetku poskytovatele je 
spatřován zejména ve faktu, že nucený správce 
přebírá funkce statutárního orgánu a tudíž i 
oprávnění nakládat s cizím majetkem, přičemž 
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svou činností může významně zasáhnout do 
majetku poskytovatele. ZÁSADNÍ  
 
48.7 K § 99b odst. 1: Lze předpokládat, že 
zápis do seznamu nucených správců bude 
považován v materiálním smyslu za rozhodnutí 
ministerstva, které bude přezkoumatelné 
soudem ve správním soudnictví, lze vyjádřit 
názor, že pro úplnost by mělo být v ustanovení 
explicitně uvedeno, že o zápisu do seznamu 
ministerstvo rozhoduje. ZÁSADNÍ  

 
 
48.8 K § 99b odst. 1 písm. d): Není jasné, co 
bude možné podřadit pod „odbornou praxi 
v oblasti poskytování sociálních služeb“. 
ZÁSADNÍ  
 
 
 
48.9 K § 99b odst. 3: Považujeme za 
nezbytné specifikovat frekvenci podávání 
průběžných zpráv. ZÁSADNÍ  
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Olomoucký kraj 49. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, body 122-124: 
Považujeme za nezbytné definovat povinnost 
mlčenlivosti i ve vztahu k právnické osobě, 
resp. poskytovateli sociálních služeb, 
nikoliv pouze ke konkrétním pracovníkům 
(zaměstnancům), a to obdobně jako je tomu při 
poskytování zdravotních služeb (viz § 51 a § 
117 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů). V tomto smyslu 
považujeme za nezbytné navrhované změny 

K Z Akceptováno 
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dopracovat; v ustanovení § 100 odst. 1 a 3 je 
rovněž nezbytné explicitně uvést „činnosti 
sociální práce“, neboť zaměstnanci obcí a krajů 
neposkytují sociální služby a rovněž se 
nedozvídají informace v souvislosti 
s poskytováním příspěvku. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

Olomoucký kraj 50. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 126: 
Přepisování sekundárního práva EU do 
vnitrostátního zákona v situaci, když 
sekundární právo je přímo aplikovatelné, nelze 
považovat za vhodné; nové ustanovení definuje 
sociální služby (všechny druhy a formy) jako 
služby obecného hospodářského zájmu; není 
dosud jednoznačně odpovězeno na otázku, zda 
tímto nejde zákon nad rámec požadavků práva 
EU; dosavadní stanoviska k obdobné 
problematice spíše naznačují, že postoj ČR je 
přehnaně opatrný [lze poukázat na situaci, kdy 
se sociálními službami v ČR Evropská komise 
zabývala při posouzení Programu Pardubického 
kraje na podporu sociálních služeb v 
Pardubickém kraji, EK konstatovala, že 
definovaná podpora sociálních služeb 
nepředstavuje státní podporu zejména s 
ohledem na místní povahu poskytovaných 
služeb, které nemají obchodní potenciál, jenž 
by mohl přilákat zahraniční investory; obdobně 
v oblasti zdravotních služeb rozhodnutí 
C(2015) 2796 ve věci Financování veřejných 
nemocnic v Královehradeckém kraji (dále jen 
„rozhodnutí“), kdy EK konstatuje (bod 15 
rozhodnutí): „Komise v tomto ohledu v 
několika případech dospěla k závěru, že určité 

K Z Vysvětleno 
 
Oblast řešena s ÚOHS a OKOM.  
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činnosti mají čistě místní dopad, a obchod mezi 
členskými státy tudíž neovlivňují. Zejména je 
vhodné ověřit, zda příjemce poskytuje zboží 
nebo služby v omezené oblasti v členském státě 
a je nepravděpodobné, že by přilákal zákazníky 
z jiných členských států, a zda lze předpokládat, 
že opatření bude mít na podmínky 
přeshraničních investic nebo usazování větší 
než okrajový vliv.“ Evropská komise se při 
zkoumání zabývala například i počtem pacientů 
s bydlištěm mimo Českou republiku, kteří v 
nemocnicích využili v průběhu 6 let plánované 
zdravotní služby (takových pacientů mezi lety 
2008 – 2013 bylo celkem 9).]; z uvedeného 
důvodu požadujeme vypuštění ustanovení ze 
zákona o sociálních službách, aby byl dán 
prostor reagovat na další informace o aplikaci 
práva EU a individualitu jednotlivých případů. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

Olomoucký kraj 51. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 127: 
přestože ustanovení zavádí dotaci jako 
nárokovou, zákon nikde nespecifikuje výši 
tohoto nároku; není zřejmé, jak bude 
stanovován normativ, neboť není definována 
cena služby; přestože tak lze vnímat pozitivně, 
že služby zařazené do garantované sítě budou 
mít nárok na dotaci (což de facto mají i za 
současného právního stavu zařazením do sítě 
sociálních služeb kraje), nevyplývá ze změněné 
právní úpravy, jak velkou část nákladu bude 
tento nárok pokrývat; není totiž odpovězeno na 
otázku, zda bude vždy předem stanoven 
normativ a podle výpočtu budou nárokovány 
finanční prostředky ze státního rozpočtu, které 

K Z ROZPOR -  nově návrh novely zákona mandatorní výdaj 
nezavádí a výše alokace státního rozpočtu bude skutečně 
stěžejní pro stanovení normativu, nicméně stát se zavazuje 
hradit část personálních nákladů sociálních služeb a plně 
sanovat služby  bez úhrady. 
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budou poskytnuty v rámci 
nároku/mandatorního výdaje, nebo zůstane ve 
své podstatě zachován současný stav, kdy bude 
ve státním rozpočtu alokována částka a na 
základě alokace teprve bude stanoven 
normativ; považujeme za nezbytné, aby došlo 
k dopracování ustanovení tak, aby bylo zřejmé, 
jak bude nárok uspokojován (chce se uvést 
příměr, podle kterého by obdobná byla 
konstrukce v dávkových systémech, u nichž se 
výše dávky odvíjí od výše životního minima, 
přičemž by se výše životního minima pro každý 
rok stanovovala v závislosti na objemu 
finančních prostředků vyčleněných na dávky 
a dávky by tak odpovídaly pouze vyčleněnému 
objemu financí); nutno rovněž uvést, že v RIA 
uvedené počty úvazků neodpovídají reálné 
situaci, nelze rovněž akceptovat, že není 
počítáno s úvazky financovanými z prostředků 
EU (prostřednictvím IP), neboť tvorba 
zákonných pravidel (a jejich vazby na státní 
rozpočet) nemůže být při vyčíslování dopadů 
do státního rozpočtu zkreslována 
předpokladem, že část služeb bude i v dalším 
programovacím období financována ze zdrojů 
EU (k tomu viz rovněž neakceptovatelné 
přechodné ustanovení uvedené v čl. II bodu 
16). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Olomoucký kraj 52. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, body 128 a 
129: Upozorňujeme, že nově vložený text do § 
102 odst. 1, cit.: „…, a to vždy na jeden celý 
pracovní úvazek, kdy konkrétní pracovní 
pozice je vyhrazena výlučně k výkonu činnosti 

K Z Akceptováno. 
Text ustanovení §102 i § 103 byl upraven. 
 
§ 102  
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sociální práce,“ a obdobný text vložený do § 
103 odst. 2 bude komplikovat výkon sociální 
práce na krajských i obecních úřadech 
(pověřených obecních úřadech především, ale 
problémy lze očekávat i u obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností), neboť kumulace 
agend je běžná, zejména u menších obecních 
úřadů; pokud bude dotace poskytována pouze 
v případě, že sociální práce bude vykonávána 
pracovníkem s úvazkem na tuto činnost 1,0, 
může to vést ke snižování výše úvazku sociální 
práce a využívání zaměstnanců pro jiné agendy, 
pokud nebude poskytnuta dotace; ze zkušenosti 
je zřejmé, že vedení měst na základě tohoto 
nového ustanovení vyčlení samostatný úvazek 
1,0 pro výkon sociální práce a ostatní dosud 
kumulované agendy bude zajišťovat novými 
zaměstnanci (to by rovněž vyžadovalo další 
náklady na rozpočty územních samosprávných 
celků, které nejsou v důvodové zprávě 
zmíněny). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní  

(1) Na zajištění povinnosti uvedené v § 93 písm. a) a 
na zajištění činností sociální práce, které jsou 
vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 
93 písm. b) a c), se krajům poskytuje dotace. Dotaci 
poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního 
předpisu37), a to výlučně na výkon činností sociální 
práce. 
(2) Krajské úřady jsou povinny pro podávání žádostí o 
dotace používat počítačový program, který jim 
ministerstvo poskytne. Krajské úřady jsou povinny 
používat tento počítačový program pro evidenci 
nároků, výplaty a kontroly dotace podle odstavce 1 a též 
pro posouzení výše finanční podpory. 
 
§ 103 
 (1) Na zajištění výkonu činností sociální práce 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 
písm. a) až d) ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 
(2) Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního 
právního předpisu37). Dotace ze státního rozpočtu je 
obcím poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; 
tato činnost krajů je činností vykonávanou v přenesené 
působnosti. 
 (3) Obce pro podávání žádostí o dotace používají 
počítačový program, který jim ministerstvo poskytne. 
Krajské úřady používají počítačový program také pro 
posouzení žádostí o dotace obcí a posouzení výše 
finanční podpory. Za podanou žádost obce o dotaci 
podle odstavce 1 se považuje pouze žádost, která je 
podána prostřednictvím tohoto počítačového programu. 
 
Vysvětlení: 

 
37) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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Připomínka Olomouckého kraje se týká tzv. kumulace 
funkcí sociálních pracovníků na obecních úřadech – dotace 
dle § 103 je poskytována výlučně na sociální práci, ale není 
omezen rozsah pracovního úvazku či kumulace s jinou 
činností.  
 

Olomoucký kraj 53. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, body 130 a 
131: 
53.1 V kontextu změny v § 104 odst. 1 je 
nezbytné nahradit v odst. 3 slova „Dotaci lze 
poskytnout“ slovy „Dotace se poskytne“; 
pokud nedojde ke změně, není zcela jasný vztah 
mezi novelizovaným § 104 odst. 1 a odst. 3. 
ZÁSADNÍ  
53.2 Je zřejmé, že dotace podle § 104 může 
být poskytnuta na sociální služby, které nejsou 
zařazeny do žádné ze sítí (garantované ani 
rozvojové), není však jasné, podle jakých 
kritérií budou dotace poskytovány (na základě 
čeho bude rozhodováno o poskytnutí dotace) a 
ani v jaké výši budou tyto dotace poskytovány; 
pouze pro písm. d) je velmi nejasně definováno 
posouzení potřebnosti, aniž by bylo více 
precizováno, co se tímto posouzením (zejména 
z procesního hlediska) rozumí. ZÁSADNÍ  
53.3 K § 104 odst. 3 písm. d): Za slova 
„nesnese odkladu“ je nezbytné doplnit čárku; 
opět není zřejmé, z čeho bude vycházet a jak 
bude stanoven normativ pro krizová lůžka – ke 
krizovým lůžkům rovněž viz připomínka. 
ZÁSADNÍ  
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z  
 
Vysvětleno – MPSV se přiklání spíš k zachování 
původního/stávajícího znění odst. 1) tedy, že: „ze státního 
rozpočtu mohou být podle zvláštního právního předpisu 
poskytovány účelové dotace“. U tohoto § se jedná o 
nenárokový dotační titul. 
 
 
Vysvětleno – jedná se o mimořádné dotace (dotace na 
mimořádné situace) ve stejném režimu v jakém jsou 
poskytovány i dneska, tedy na základě individuální žádosti 
a posouzení této žádosti. Tyto dotace představují samostatný 
dotační titul. 
 
 
 
 
 
 
Bude doplněno více do RIA 
 

Olomoucký kraj 54. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 134: 
Významná změna v oblasti financování je 

K Z  
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v důvodové zprávě označena za legislativně – 
technickou úpravu, přičemž tomu tak není; tato 
„drobná“ změna přináší výraznou změnu 
v povinnostech územních samosprávných 
celků, neboť jim ukládá povinnost poskytovat 
účelové dotace poskytovatelům sociálních 
služeb, které jsou zapsány v registru; první 
významnou změnou je právě uložení 
povinnosti, byť není nikterak dále 
specifikováno, v jakém rozsahu má musí být 
plněna (stačí tedy 1 Kč); zcela nepochopitelné 
však je, že tato povinnost je územním 
samosprávným celkům uložena ve vztahu ke 
všem sociálním službám, tedy nikoliv ke 
službám, které jsou zařazeny do sítě (až 
garantované či rozvojové); toto ustanovení tak 
zakládá „nárok“ na dotaci všem službám, které 
získaly oprávnění k poskytování sociálních 
služeb, což je třeba považovat za nepřijatelné. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Vysvětleno – v důvodové správě bude text přeformulován. 
Ustanovení předmětného § bude upraveno následovně: 
 

(1)  Obce a kraje mohou poskytnout ze svého 
rozpočtu účelové dotace podle jiného právního předpisu39) k 
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří 
jsou zapsáni v registru. Obce a kraje zajistí soulad 
poskytnuté dotace s předpisy Evropské unie o veřejné 
podpoře74). 

(2)   Kraje se spolupodílejí na financování 
sociálních služeb zařazených do garantované sítě sociálních 
služeb ve výši zbylých uznatelných provozních nákladů 
sociálních služeb poskytovaných v rozsahu daném 
pověřením podle § 105c odst. 9. Výčet a bližší specifikaci 
uznatelných a neuznatelných provozních nákladů stanoví 
prováděcí právní předpis.  

(3)  Výše minimálního podílu je vypočtena 
elektronickou aplikací. Ministerstvo na úřední desce 
zveřejní po ukončení dotačního řízení bez zbytečného 
odkladu výši podílů krajů na financování sociálních služeb. 
 

Olomoucký kraj 55. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 135: 
Opětovně zdůrazňujeme, že nejsou jasně 
definovány vztahy mezi garantovanou a 
rozvojovou sítí a rovněž vztahy a povinnosti 
mezi jednotlivými orgány veřejné správy, 
zejména v oblasti odpovědnosti za zajištění 
dostupnosti poskytování sociálních služeb (viz 
připomínky výše); není definováno, jakým 
způsobem bude garantovaná síť vyhlašována 
(nabízí se Věstník). 
55.1 K § 105a odst. 1: V ustanovení se 
uvádí, že garantovanou síť sestavuje 
ministerstvo ve spolupráci s kraji na základě 

K Z  
 
Vysvětleno  
Dvě sítě byly odstraněny 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - ROZPOR 
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potřeb obyvatel ČR – ustanovení je nejasné ve 
vztahu k ustanovení § 96 písm. c), podle 
kterého ministerstvo síť určuje na základě 
požadavků kraje (není zřejmé, jaký je vztah 
„spolupráce“ a „definováním požadavků“), a 
dále k ustanovení § 93 písm. e). ZÁSADNÍ  
 
55.2 K § 105a odst. 3: Není zřejmé, zda jde 
o definování podmínek pro rozhodování 
krajského úřadu podle ustanoven § 93 písm. e) 
a není ani zřejmý vztah mezi tímto 
rozhodováním krajského úřadu a sestavováním 
dle odst. 1 tohoto ustanovení; z tohoto pohledu 
rovněž působí velmi nelogicky i definované 
podmínky – podmínka v písm. a) je zjevně 
nadbytečná, neboť oprávnění k poskytování 
sociálních služeb (registrace) je základní 
podmínkou k poskytování sociálních služeb a 
bez něj nelze uvažovat o legálním poskytování 
sociálních služeb a tím pádem už vůbec o 
zařazování do sítě (pozn. stávající text této 
podmínky vylučuje z možnosti zařazení do sítě 
služby, u nichž se nevyžaduje registrace); 
podmínka v písm. b) je v daném kontextu 
nejasných vztahů jeví jako tautologie (pro 
zařazení do garantované sítě musí de facto 
služba již v této síti být?), resp. jak chápat v této 
souvislosti „podklady pro stanovení 
garantované sítě“?; zcela v ustanovení (v celém 
zákoně) absentuje zmínka (a podmínky a 
postup) pro vyřazení služby z garantované sítě. 
ZÁSADNÍ  
55.3 K § 105a odst. 4: Princip omezení 
maximálního nárůstu je třeba odmítnout, neboť 
zásadně popírá fakt, že by ke změnám v síti 

Text byl upraven, a to i na základě osobní schůzky na KÚ 
OL dne 25. 2. 2020, ze strany pracovníků KÚ byl text 
odsouhlasen. Nerozumíme proč se postoj OL změnil.  
 
 
 
 
 
Neakceptováno - ROZPOR 
Text procesu zařazování do sítě byl upraven, a to i na základě 
osobní schůzky na KÚ OL dne 25. 2. 2020, ze strany 
pracovníků KÚ byl text odsouhlasen. Nerozumíme proč se 
postoj OL změnil.  
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mělo docházet na základě zjištěných potřeb; 
tento princip je třeba rovněž odmítnout 
s ohledem na nepříznivý demografický vývoj, 
kdy lze předpokládat, že meziroční nárůst u 
služeb sociální péče by nepostačoval na 
uspokojení potřeb osob. ZÁSADNÍ  
55.4 K § 105b: Nutno upozornit, že 
marginální rubrika používá pojem „dohadovací 
řízení“, v odst. 6 je použit pojem „dohodovací 
řízení“; opět je nutné zdůraznit, že v rámci 
nevyjasněných vztahů mezi jednotlivými 
instituty nelze zcela jednoznačně vyjádřit 
stanovisko k principu doha(o)dovacího řízení. 
ZÁSADNÍ  
55.5 K § 105b odst. 1: Není zřejmé, z jakého 
důvodu se řízení mají účastnit zástupci odborů 
a zaměstnavatelů, považujeme za nezbytné, aby 
bylo minimálně specifikováno, že jde o odbory 
a zaměstnavatele, kteří se věnují problematice 
poskytování sociálních služeb/sociální práce. 
ZÁSADNÍ  
55.6 K § 105b odst. 6: Opět se prohlubuje 
nejasnost mezi jednotlivými instituty, neboť při 
nedohodě ministerstvo definuje návrh 
garantované sítě, není procesně jasné, komu 
ministerstvo tento návrh bude předkládat ke 
schválení a jaký tento návrh má vztah ke 
kompetenci dle § 105a odst. 1 a § 93 písm. e). 
ZÁSADNÍ  
Všechny tyto připomínky považuje 
Olomoucký kraj za zásadní.  

Vysvětleno – odst. 4 byl změněn ve smyslu stanovení 
meziročních nárůstů výdajů státního rozpočtu na 
financování garantované sítě. Stanovený meziroční nárůst se 
však týká garantované sítě jako celku. Předpokládáme, že 
mezi jednotlivými kraji můžou být dle aktuálních potřeb 
rozdíly v % nárůstu u služeb péče, prevence, poradenství a 
podpory. Tato regulace je zaváděna se záměrem zajistit 
pravidelný, stabilní a regulovaný růst garantované sítě. 
V rámci připomínkového řízení byla také akceptována 
doplňující připomínka ČMKOS a do tohoto meziročního 
růstu se nebude započítávat zákonný růst platů. 
Tato regulace je zaváděna se záměrem zabránit 
nekontrolovanému růstu výdajů ze státního rozpočtu. 
 
Vysvětleno – byl opraven název řízení. Popis průběhu 
dohodovacího řízení – viz návrh vypořádání výše. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno - navržené složení zástupců v § 105b bylo 
upraveno: vyjenávají pouze kraje a MPSV.. 
 
 
 
Vysvětleno – viz návrh vypořádání připomínek výše.  
 
 
 

Olomoucký kraj 56. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 136: 
56.1 K § 107 odst. 2: Považujeme za 
nezbytné definovat přestupek porušení 

K Z  
 
56.1. Nad rámec návrhu 
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povinnosti mlčenlivosti ve vztahu 
k poskytovateli sociálních služeb – viz rovněž 
naše výše uvedená připomínka č. 49. 
ZÁSADNÍ  
56.2 K § 107 odst. 2 písm. a): Považujeme 
za nezbytné upřesnit pojem „rozsah“, nebo 
vypustit toto slovo a ponechat skutkovou 
podstatu ve vazbě na rozhodnutí o registraci. 
ZÁSADNÍ  
56.3 K § 107 odst. 2 písm. d): Za vhodnější 
je třeba považovat odkaz na povinnost 
uvedenou v § 88 písm. c). ZÁSADNÍ  
56.4 K § 107 odst. 2 písm. k): Podotýkáme, 
že došlo k přečíslování odstavců, správně se 
tedy jedná o § 85 odst. 6. ZÁSADNÍ 
56.5 K § 107 odst. 2 písm. i): Ustanovení je 
třeba uvést do souladu s písm. l). ZÁSADNÍ  
56.6 K § 107 odst. 2 písm. l): V § 82 odst. 2 
není žádná lhůta a odst. 4 není členěn na 
písmena. Považujeme za nezbytné sladit 
příslušný text s odst. i) a všemi změnami 
v předpise. Důsledná provázanost jednotlivých 
odkazů napříč celým předpisem je zcela 
zásadní. ZÁSADNÍ  
56.7 K § 107 odst. 2 písm. q) a s): 
Ustanovení jsou koncipována velmi obecně, 
navrhujeme proto text konkretizovat. 
ZÁSADNÍ  
56.8 K § 107 odst. 8: Považujeme za 
nezbytné upravit text co do návaznosti na 
potřebné úpravy odst. 2 (viz výše). ZÁSADNÍ  
Všechny tyto připomínky považuje 
Olomoucký kraj za zásadní. 

 
 
 
56.2.Vysvětleno 
Přestupek se váže na důvody odmítnutí žadatele, které jsou 
uvedeny v § 91 odst- 3. Povinnost § 88 písm. c) je uzavření 
smlouvy a případně o odmítnutí z důvodů uvedených v § 
91 odst. 3. 
 
56.3 Vysvětleno 
Jednalo by se o rozšíření přestupku na oblast smluvní a ne 
jenom na oblast odmítnutí  
 

56.4. Vysvětleno  
Dojde k přečíslení, ale na odst. 4 ne 6 
 
56.5. Akceptováno 
 
 
56.6. Akceptováno, bude sladěno 
 
 
 
 
 
56.7. Vysvětleno, vypuštěno písm. s) 
 
 
56.8.Akceptováno 
 
Úprava je přepracována takto (pro úplnost taktéž § 108) 

§ 107 
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(1) Přestupku se dopustí ten, kdo poskytuje sociální 
služby bez oprávnění k jejich poskytování podle § 78 
odst. 1. 

(2) Přestupku se dopustí ten, kdo jako poskytovatel 
sociálních služeb   

a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytoval 
pomoc, podle § 21a odst. 2,  

b) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální 
služby úhradu v rozporu s § 72 až 77,  

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

d) nepodá žádost podle § 82 odst. 2,  
e) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 82 odst. 1 

nebo odst. 3 písm. d) anebo odst. 4, 
f) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem 

opatření k odstranění nedostatků zjištěných při 
kontrole registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  

g) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 4, 

h) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle § 85 odst. 7 
nebo jejich změny, 

i) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad způsobu 
poskytování sociální služby s nepříznivou sociální 
situací podle § 88 písm. a), 

j) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo údaje 
nezapisuje ve stanoveném termínu do registru,  

k) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které 
poskytuje sociální službu s ohledem na řešenou 
nepříznivou sociální situaci, průběh poskytování této 
sociální služby, nebo o něm nevede individuální 
písemné záznamy podle § 88 písm. e), 

l) poruší povinnost respektovat a chránit důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální 
službu, stanovenou v § 88 písm. f), 
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m)  použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s § 
89 odst. 2 až 4,  

n) nepodá informaci o použití opatření omezujících 
pohyb osob podle § 89 odst. 5, 

o) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do evidence 
podle § 89 odst. 6,  

p) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,  

q) nevede evidenci podle § 91c, 
r) neposkytne ministerstvu na vyžádání součinnost 

podle § 96b odst. 4 nebo ve lhůtě mu uložené 
neodstraní nedostatky zjištěné podle § 96b odst. 7, 

s) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření k 
odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo 
nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 
odst. 5.  

 (3) Fyzická osoba se jako poskytovatel sociálních 
služeb dopustí přestupku tím, že poruší povinnost 
mlčenlivosti podle § 100 odst. 2. 

(4) Zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální 
služby podle § 52, a speciální lůžkové zdravotnické 
zařízení hospicového typu se dopustí přestupku tím, 
že neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovalo 
pomoc, ve lhůtě stanovené v § 21a odst. 2. 

(5) Přestupku se dopustí ten, kdo jako 
zaměstnavatel nezabezpečí zaměstnanci další vzdělávání 
v rozsahu stanoveném v 

a) § 93b a 111,  
b) § 116 odst. 9 a 116b. 

(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že uvede nepravdivé 
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informace v žádosti o udělení akreditace podle § 117a 
odst. 1 a 3, nebo že ve stanovené lhůtě nesplní ohlašovací 
povinnost podle § 117a odst. 2.  

(7) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. 
a), c) až j), n) až s) a odstavce 3 až 6, 

b) 400 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. 
k) a l), 
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. 
b) a m), 
d) 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.  
         

§ 108 

Přestupky podle tohoto zákona projednávají 

 a) krajská pobočka Úřadu práce, jde-li o 

4. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí 
zaměstnanec státu zařazený do krajské pobočky 
Úřadu práce, 

5. přestupek podle § 106 odst. 3 a 4, 

6. přestupek podle § 107 odst. 2 písm. h) a § 107 odst. 
4, 

 b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o 
přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí 
zaměstnanec obce, 

c) krajský úřad, jde-li o 

3. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí 
zaměstnanec kraje nebo zaměstnanec poskytovatele 
sociálních služeb, kterému krajský úřad vydal 
rozhodnutí o registraci, 
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4. přestupek podle § 107 odst. 1 a odst. 5 písm. b), 

5. přestupek podle § 107 odst. 2 písm. a), i), k), l), n), 
a q) c) až h) a § 107 odst. 3, kterého se dopustí 
poskytovatel sociálních služeb, kterému krajský 
úřad vydal rozhodnutí o registraci, 

 d) ministerstvo, jde-li o 

2. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí 
zaměstnanec státu zařazený do ministerstva, nebo 
zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb, 
kterému ministerstvo vydalo rozhodnutí o registraci, 
a přestupek podle § 106 odst. 2,  

3. přestupek podle § 107 odst. 2 písm. a), i), k), l), n), 
a q) c) až g), kterého se dopustí poskytovatel 
sociálních služeb, kterému ministerstvo vydalo 
rozhodnutí o registraci, 

4. přestupek podle § 107 odst. 2 písm. b) až g), j), m), 
o), p), a r) b) a i) až s), odst. 5 písm. a) a odst. 6. 

 
Olomoucký kraj 57. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 141: 

Domníváme se, že v rámci § 109 je vhodné 
uvést příslušnou definici textem: „Sociálním 
pracovníkem je zaměstnanec, který za 
použití…“. Jasný není (ani v současném znění) 
rozdíl mezi sociálně-právním a sociálním 
poradenstvím. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

K Z  
Vysvětleno  
§ 109 taxativně vyjmenovává činnosti sociálního 
pracovníka a nejedná se o standardní  definici. 
 
 
Sociálně-právní x sociální poradenství – jedná se pouze o 
obsahovou diferenciaci. 

Olomoucký kraj 58. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 142: Je 
nezbytné vyjasnit vztah k ustanovení § 79 odst. 
2 písm. a). Z navrhovaného znění není jasné, 
komu má být doklad o bezúhonnosti dokládán, 
když podle novelizace se k registraci 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
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nedokládá, přesto pátá věta stanoví 
registrujícímu orgánu způsob, jakým si má 
výpis vyžádat. ZÁSADNÍ  
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Olomoucký kraj 59. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 146: 
V rámci ustanovení § 111 odst. 1 věta třetí 
navrhujeme za text „Povinnost zabezpečení 
dalšího vzdělávání se nevztahuje na 
zaměstnance ve zkušební době“ vložit text: 
„Rozsah dalšího vzdělávání se krátí o jednu 
dvanáctinu doby uvedené ve větě první za 
každý celý kalendářní měsíc zkušební doby.“ 
Uvedenou úpravu (explicitní vyjádření krácení 
rozsahu dalšího vzdělávání) navrhujeme 
vzhledem k našim praktickým zkušenostem. 
V praxi je tato situace překlenována pouze 
výkladem MPSV, je však třeba postavit najisto, 
jestli ve zkušební době zaměstnavatel pouze 
nemá povinnost zaměstnance na další 
vzdělávání posílat (a toto platit) a po ukončení 
zkušební doby musí splnit celý rozsah dalšího 
vzdělání (protože to je stanoveno dohromady za 
2 kalendářní roky, nikoliv postupně za měsíce), 
či zda lze rozsah krátit. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Akceptováno. 
Text ustanovení byl upraven. 
 

(1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu 
pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 48 hodin za 
2 kalendářní roky, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje 
kvalifikaci. V případě, kdy pracovní nebo služební poměr 
sociálního pracovníka u téhož zaměstnavatele netrvá celý 
kalendářní rok, nebo v případě omluvené nepřítomnosti v 
práci v rozsahu delším než 1 kalendářní měsíc, se rozsah 
dalšího vzdělávání krátí o jednu dvanáctinu doby uvedené 
ve větě první o 2 hodiny za každý takový kalendářní měsíc. 
Povinnost zabezpečení dalšího vzdělávání se nevztahuje 
na zaměstnance ve zkušební době.  
 

Olomoucký kraj 60. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 150: 
V dotčeném § 111 odst. 6 nesouhlasíme 
s vyškrtnutím slova „program“ a jeho 
nahrazením slovním spojením „obor činnosti“, 
neboť je důležitý rovněž obsah konkrétní 
školicí akce, nikoliv pouze obor činnosti 
pořadatele. Požadujeme tedy, aby bylo zmíněno 
obojí, jak program (obsah) školicí akce, tak 

K Z Akceptováno. 
Text ustanovení byl upraven 

(6) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. d) se rozumí 
vzdělávací akce organizovaná zaměstnavatelem, 
ministerstvem, krajským úřadem nebo odbornou organizací, 
jejíž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka. 
. 
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obor činnosti pořadatele. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. ZÁSADNÍ  

Olomoucký kraj 61. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 152: 
61.1 K § 111 odst. 8: Definici supervize 
považujeme za velmi vágní („systematická 
odborně vedená činnost“), považujeme za 
nezbytné upravit termín podrobněji. ZÁSADNÍ  
61.2 K § 111 odst. 9: Považujeme za 
nezbytné, aby bylo stanoveno, zda musí být 
výcvik akreditován a kým. ZÁSADNÍ  
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo i po vysvětlení, požadovaných 
úpravách a doplnění, na připomínce trvá. 
 
 

Olomoucký kraj 62. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 154: 
Vzhledem ke změně v bodě 163, kdy je 
kategorie „manželští a rodinní poradci“ nově 
zařazena do skupiny dalších odborných 
pracovníků v sociálních službách, je na místě 
písmeno e) vypustit celé, resp. nahradit 
v návaznosti na bod 155 (tedy logicky vypustit 
text „manželští a rodinní poradci“, ponechat 
zbývající text a nevkládat tento text do písm. f). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

K Z Akceptováno jinak – ponecháno v původním znění 

Olomoucký kraj 63. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 156: 
63.1 K § 115a odst. 3: Navrhujeme zahrnout 
do odborné způsobilosti inspektora sociálních 
služeb vzdělání i oblast speciální pedagogiky 
(či lze toto zahrnout pod „neučitelskou 
pedagogiku“?) a vypustit sociologii, při jejímž 
studiu nezískává absolvent žádné specifické 
dovednosti, které se váží k poskytování 
sociálních služeb či práci s osobami se 
specifickými potřebami apod. ZÁSADNÍ  
 

K Z  
 
 
Akceptováno 63.1 
Do textu § 115a odst. 3 bude explicitně doplněno vzdělání 
v oblasti speciální pedagogiky a vypuštěna sociologie. 

(3) Odbornou způsobilostí je vysokoškolské vzdělání 
získané studiem v bakalářském nebo magisterském 
programu v oblastech vzdělávání neučitelská pedagogika, 
speciální pedagogika nebo sociální práce nebo obdobné 
vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole 
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63.2 K § 115a odst. 4: Považujeme za nutné 
řešit v tomto ustanovení explicitně 
problematiku specializovaných odborníků pro 
provádění inspekcí. ZÁSADNÍ  
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

nezařazeným do oblasti vzdělávání, a dále 5 let praxe 
vykonávané po ukončení vysokoškolského vzdělání v 
odborných činnostech podle § 116 nebo § 116a a praxe 
sociálního pracovníka v oblastech uvedených v § 1 odst. 2, 
přičemž 1,5 roku z této praxe může být vykonáváno i mimo 
oblast sociálních služeb, zejména ve veřejné správě. 
 
 
 
 
 
 
 
63.2 
Vysvětleno 
Toto nelze. Dle vyjádření MŠMT by muselo dojít 
k notifikaci u EK u všech dalších regulovaných profesí.  
 

Olomoucký kraj 64. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 157: 
Považujeme za nezbytné nahradit slovo 
„psychoterapie“ slovy „v oboru supervidované 
činnosti“, neboť nelze redukovat odbornou 
způsobilost pouze na oblast psychoterapie. 
Pokud je cílem zákona zvýšit kvalitu služeb, je 
nezbytné i oblast supervizí směřovat 
k jednotlivým oblastem, které mají být 
supervidovány. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo i po vysvětlení a doplnění textu na 
připomínce trvá. 
 
 

Olomoucký kraj 65. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 159: 
Pokládáme za nezbytné vyjasnit vztah 
k ustanovení § 79 odst. 2 písm. a). Z návrhu 
není v současnosti zřejmé, komu má být doklad 
o bezúhonnosti dokládán, když podle 
novelizace se k registraci nedokládá, přesto 

K Z Akceptováno,  
Text vypuštěn 
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pátá věta stanoví registrujícímu orgánu způsob, 
jakým si má výpis vyžádat. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

Olomoucký kraj 66. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 160: 
66.1 K § 116 odst. 5 písm. c): Není jasné, 
z jakého důvodu není změněn požadavek na 
vzdělání shodně s písm. a), tedy „nejméně 
ukončená povinná školní docházka“. Máme za 
to, že není důvodné, aby požadavky pro 
kategorie pracovníků podle odst. 1 písm. a) a c) 
byly stanoveny odlišně. Dále pak v odst. 5 
písm. c) oproti ostatním písmenům zcela 
absentuje možnost splnit odbornou způsobilost 
tím, že je osoba odborně způsobilá k výkonu 
povolání sociálního pracovníka. Dále 
navrhujeme uvést zde shodně jako v ostatních 
písmenech tohoto odstavce formulaci „nejméně 
ukončené…“ a nevyjmenovávat všechna 
(základní, střední… vzdělání). ZÁSADNÍ  
66.2 K § 116 odst. 5 písm. b) a c): V textu je 
nově vloženo „prokázání 50 hodin praxe 
v oboru“, není ovšem zřejmé, v jakém oboru. 
Dále by bylo vhodné vložit tuto podmínku 
rovněž do ustanovení § 116 odst. 7, tj. stanovit 
lhůtu, do které je třeba tuto podmínku splnit, 
aby se nestala nepřekročitelným prahem pro 
nástup na příslušnou pracovní pozici (pokud 
nebude pracovník moci do služby nastoupit, 
nebude pro něj možné praxi získat, nepůjde-li o 
nějakou formu praxe při studiu). ZÁSADNÍ  
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Podmínka praxe bude vysvětlena v důvodové zprávě 
 
 
Akceptováno, příslušná ustanovení ve smyslu připomínek 
66.1 i 66.2 byla upravena. 

Olomoucký kraj 67. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 163: 
Považujeme za vhodné, aby samostatnou 

K Z Vysvětleno 
Nad rámec návrhu 
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kategorií byli umělečtí terapeuti, neboť 
umělecké terapie mají v řadě druhů sociálních 
služeb nezastupitelné místo. Pro tuto kategorii 
by potom v odst. 2 bylo nezbytné definovat 
samostatně odbornou způsobilost (např. takto: 
„vysokoškolské vzdělání získané ukončením 
bakalářského nebo magisterského programu na 
vysoké škole humanitního nebo zdravotnického 
zaměření a současně absolvování komplexního 
odborného výcvikového programu zaměřeného 
na získání teoretické a sebezkušenostní 
průpravy a terapeutických dovedností v rozsahu 
minimálně 400 výcvikových hodin nebo 
umělecko-terapeutické vysokoškolské 
vzdělání“). Krom toho podotýkáme, že je 
nezbytné vyjasnit vztah § 116a odst. 1 písm. a) 
s § 115 odst. 1 písm. e), k tomuto blíže viz naše 
připomínka č. 62. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

Připomínkové místo i po vysvětlení a s poukázáním na 
fakt, že je jediným připomínkovým místem, které žádá o 
výslovné uvedení odbornosti „umělecký terapeut|“, včetně 
připomínky MŠMT, na své připomínce trvá. 
 
  

Olomoucký kraj 68. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 172: 
Z legislativně-technického hlediska je nezbytné 
provést zde některé dílčí úpravy – např. schází 
zmocňovací ustanovení k § 96 písm. f), naopak 
není zřejmé, proč je uvedeno zmocňovací 
ustanovení k § 105a, když toto ustanovení 
žádný prováděcí právní předpis nedefinuje, 
před číslem 85 pak schází “§”.  
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.   

K Z  
Akceptováno 
Všechna zmocnění pro vyhlášky jsou upraveno v § 119, 
odst. 2 
 

Olomoucký kraj 69. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. II, odst. 6 věta 
druhá: Žádáme tuto větu z textu vypustit či 
formulovat jinak, neboť současně navrhované 
znění umožňuje výkon povolání i v případě, že 
studium bude toliko zahájeno (tedy aniž by 

K Z  
Akceptováno jinak 
 
Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního 
pracovníka podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., ve 
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studium již bylo úspěšně dokončeno). 
Považujeme však za vhodnější navrhovanou 
větu zcela vypustit (již v současné době 
nepřipravuje tento obor žádným specifickým 
způsobem absolventy pro výkon povolání 
sociálního pracovníka, resp. pro práci s lidmi 
s jakýmkoliv druhem znevýhodnění apod.). 
Není tudíž žádoucí, aby přechodné ustanovení 
tuto situaci prodlužovalo. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se považuje za splněnou též u fyzické osoby, která získala 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo 
doktorském studijním programu zaměřeném na právo, nebo 
speciální pedagogiku, které zahájila přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  
 
Dle informace z vypořádací porady bude upraveno dle 
varianty uvedené v první větě. Netřeba trvat na úplném 
vypuštění, byť bychom nadále považovali za vhodnější. 

Olomoucký kraj 70. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. II, odst. 8: Není 
zřejmé, jak bude výkon činnosti prokazován. 
Považujeme rovněž za nezbytné, aby bylo 
stanoveno, jaká minimální doba výkonu 
činnosti bude nezbytná pro aplikaci 
přechodného ustanovení. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Akceptováno jinak 
Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního 
pracovníka získaná podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se považuje za splněnou i po tomto dni 

Olomoucký kraj 71. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. II, odst. 9: 
Ustanovení užívá pojmy, které nelze považovat 
za vhodné – „žádost o rozhodnutí“ (není žádáno 
o rozhodnutí, ale o registraci, případně o změnu 
registrace), „obnovení rozhodnutí“ (pojem 
zákon nezná), „nové rozhodnutí“ (jde o pojem 
z ustanovení § 101 správního řádu?); z poslední 
věty je zřejmé, že poskytovatelé sociálních 
služeb budou podle dosavadní právní úpravy 
postupovat i ve vztahu ke všem povinnostem 
poskytovatele (tedy např. dle § 21a, 82, 85, 88 
atd.), to však nelze považovat za žádoucí, 
považujeme za nezbytné ustanovení upravit 
a precizovat. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se o legislativně technickou připomínku 
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Olomoucký kraj 72. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. II, odst. 10: 
V první větě je třeba považovat za vhodnější 
taxativní výčet služeb, jichž se ustanovení týká; 
ustanovení opět používá pojmů „žádost 
o rozhodnutí“, „nové rozhodnutí“; opět je z 
poslední věty zřejmé, že poskytovatelé 
sociálních služeb budou podle dosavadní právní 
úpravy postupovat i ve vztahu ke všem 
povinnostem poskytovatele (tedy např. dle § 
21a, 82, 85, 88 ad.), to však nelze považovat za 
žádoucí, proto považujeme za nezbytné 
ustanovení zevrubně upravit a precizovat 
v duchu shora uvedených skutečností. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se o legislativně technickou připomínku 

Olomoucký kraj 73. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. II, odst. 13: Není 
zřejmé, na jaké situace ustanovení cílí, neboť 
podle aktuální právní úpravy nelze připustit 
vydání oprávnění k poskytování sociálních 
služeb subjektu, který by služby poskytoval 
v objektu bez kolaudačního rozhodnutí. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se o legislativně technickou připomínku 

Olomoucký kraj 74. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. II, odst. 15: 
Předmětné ustanovení je nejasné ve vztahu ke 
službám dle odst. 10. Navrhujeme tento vztah 
jednoznačně konkretizovat. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se o legislativně technickou připomínku 

Olomoucký kraj 75. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. II, odst. 16 a 17: 
Je zcela nepřijatelné, aby nebyly do 
garantované sítě zahrnuty i sociální služby 
hrazené v rámci individuálních projektů krajů 
ze zdrojů Evropského sociálního fondu. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 

K Z Vysvětleno - MPSV počítá s tím, že služby financované 
z OPZ se stanou součástí garantované sítě. Po dobu trvání 
projektů jim však musí zůstat původní pověření, jinak by 
nemohly projekt ukončit, protože by jako součást 
garantované sítě automaticky přešly na financování 
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zásadní. prostřednictvím normativů a nemohly čerpat prostředky 
z OPZ. Přechodná ustanovení byla změněna. 
 

Olomoucký kraj III. Nad rámec navrhované novely 
 Olomoucký kraj uvádí následující připomínky 
k zákonu o sociálních službách a 
požaduje  jejich zapracování do návrhu 
zákona: 
1. K § 71: Nad rámec navržené novely 
navrhujeme v odst. 3 doplnit text takto: „nemá 
vlastní příjem nebo příspěvek nebo její 
příjem…“. Takto navrhovaná úprava cílí na 
situace, kdy člověk nemá přiznaný příspěvek na 
péči (PnP), a přesto objektivně péči potřebuje, 
přičemž při stávajícím znění může vyvstat 
problém, zda se lze tímto způsobem dohodnout 
i na úhradě za poskytovanou péči (viz např. 
problém osob ze Slovenské republiky, jimž 
nárok na PnP v ČR nevzniká). 
2. K § 82a: Do ustanovení považujeme za 
nezbytné zařadit povinnost poskytovatele 
předložit kontrolnímu orgánu doklady týkající 
se plnění podmínek registrace, které v rámci 
registrace „prokazuje“ poskytovatel pouze 
čestným prohlášením. 
3. V souvislosti s obtížně vynutitelným 
ukončením poskytování služeb, které byly 
shledány jako poskytované bez příslušného 
oprávnění, považujeme za nezbytné do zákona 
zapracovat možnost rozhodnout o pozastavení 
činnosti subjektu. 
4. K § 83: V souvislosti se zkušenostmi 
z praxe navrhujeme institut asistenta sociální 
péče zrušit, nebo velmi významně precizovat a 
upravit. Postupnými změnami právních 

K Z  
Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
§ 82a bude rozšířen o odst. 3: Pro účely doložení 
bezúhonnosti při kontrole registračních podmínek si 
registrující orgán vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů 
podle jiného právního předpisu. Žádost o vydání výpisu z 
evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů 
se předávají v elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
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předpisů (i v oblasti důchodového pojištění) 
dochází k situaci, kdy institut asistenta sociální 
péče je využíván k legitimizaci poskytování 
sociálních služeb bez oprávnění. Vzhledem 
k faktu, že nejsou stanovena žádná omezující 
pravidla pro možnosti poskytování pomoci 
touto formou, komplikuje tento institut 
prokazování obcházení zákona v oblasti 
nezbytného oprávnění k poskytování sociálních 
služeb. Pokud zákon má za cíl zvýšit ochranu 
osob, pak je nezbytné, aby byl výrazně upraven 
i tento institut, či lépe, aby byl zcela zrušen, 
neboť jeho zavedení do zákona nebylo vůbec 
nezbytné. 
5. V kontextu právní úpravy tzv. 
sociálních detencí považujeme za vhodné, aby 
zákon o sociálních službách obsahoval právní 
úpravu výslovně umožňující zvolit si osobu 
zmocněnce nebo důvěrníka obdobně jako 
v případě zdravotních služeb (viz ustanovení § 
106 a následujících občanského zákoníku). 
 Všechny připomínky 1-5 považuje 
Olomoucký kraj za zásadní. 

Pardubice Obecně 
Navrhujeme rozdělit novelu na část týkající se 
příspěvku na péči, druhů služeb, registrace, 
podmínky výkonu činnosti pracovníků služeb a 
na část týkající se financování a s tím 
souvisejících ustanovení návrhu (garantovaná 
síť, část sociální práce na obcích a krajích aj.). 
Druhou část navrhujeme řešit samostatně 
později tak, aby byl dostatečný prostor pro 
vydiskutování všech nejasností a nesouladů. 

O Z Neakceptováno - ROZPOR – MPSV trvá na předložení 
jednoho materiálu, ne na více částí. 

Pardubice § 11 
Aktuální znění § 11 „jde proti“ sdílené péči 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
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rodiny a pobytových služeb péče. Sloučením 
služeb dle § 47 – 50 do jedné služby se tento 
rozdíl prohloubí. Vzhledem k tomu, že o 
některé osoby, o které je jinak pečováno v 
celoroční pobytové službě, je pečováno i v 
domácím prostředí, tak tyto pečující osoby, 
které mají zájem se podílet na péči, přijdou o 
status pečující osoby a příjemce PnP má nárok 
pouze na nižší PnP. Tímto si rodina nemůže 
dovolit pečovat více, příp. s podporou terénní 
SSL, protože není schopna často péči uhradit. 
Navrhujeme v § 11 vložit odst. 5, který zní: 
„(5) Pokud osobě poskytuje pomoc 
poskytovatel pobytových sociálních služeb 
podle § 48, 51, 52 nebo speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu 
současně s pečující osobou dle § 3 písm. k), 
přičemž pomoc pečující osoby je vyšší než 10 
dní v měsíci, může krajská pobočka Úřadu 
práce na základě individuálního posouzení 
žádosti o příspěvek zvýšit příspěvek na výši dle 
odst. 1 písm. c) bodu 1, odst. 1 písm. d) bodu 1, 
odst. 2 písm. c) bodu 1 a odst. 2 písm. d) bodu 
1.“ 

 
Zásadní rozdíl je v tom, jak připomínkové místo a MPSV 
vnímá pojem sdílená péče. MPSV vnímá pojem sdílená 
péče jako situaci, kdy je poskytována péče neformálním 
pečujícím/pečujícími a ambulantními a/nebo terénními 
sociálními službami; nikoli jako situaci, kdy je osoba 
uživatelem pobytových sociálních služeb a určitý čas (např. 
typicky víkendy, svátky) tráví v rodinném prostředí, kdy 
péči zabezpečují rodinní příslušníci.  
Navrhovaný způsob je administrativně náročný, 
nedopracovaný v oblasti řízení apod. 

Pardubice § 35 odst.1 
V zákoně o sociálních službách ani zákoně o 
sociálně právní ochraně dětí není upraven tzv. 
asistovaný kontakt, přestože je v praxi hojně 
prováděn, a to nejen z nařízení soudu. Současný 
stav nahrává různým subjektům, které mnohdy 
bez odborné kvalifikace a požadavků na kvalitu 
provádějí asistované kontakty např. v režimu 
volné živnosti. 
V § 35 navrhujeme na konci odstavce 1 za písm. 
s) vložit písm. t) ve znění: 

K Z Akceptováno 
V § 35 doplněno do základních činností základní činnost:  
„(t) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
nezletilých dětí, včetně zprostředkování kontaktu s rodiči, 
rodičem.“ a poté do § 65 do základních činností sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
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„(t) pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů nezletilých dětí, včetně zprostředkování 
kontaktu s rodiči, rodičem.“ 

Pardubice § 37 odst. 4 
Nesouhlasíme s rozšířením základních činností 
o jednu specifickou oblast poradenství. 
Navrhovaná změna by znamenala, že i poradny 
např. pro cizince či uživatele návykových látek 
musí poskytovat rodinné poradenství. Poradny 
jsou schopny pracovat s rodinným systémem, 
ale nejedná se primárně o rodinné poradenství. 
Navrhujeme základní činnost uvedenou 
v navrženém § 37 odst. 4 písm. d) vypustit. 

K Z  
Vysvětleno 
 
důvodem je, že stávající základní činnosti neodpovídají 
potřebám praxe, tedy tomu, čeho si žádají uživatelé 
manželských a rodinných poraden,nově je tato činnost 
specifikována jen pro manželské a rodinné poradny.  
Nová úprava § 37: 
5) Služba poskytovaná v manželských a rodinných 
poradnách obsahuje základní činnosti uvedené v odstavci 4 
a základní činnost manželské a rodinné poradenství. 

Pardubice § 37 odst. 4 
V § 37 odst. 4 navrhujeme doplnění písm. d) 
(případně e)) ve znění: 
„(d) u pečujících osob pomoc osobám blízkým 
k vyrovnání se s traumatem spojeným s 
umíráním a úmrtím blízké osoby, tato základní 
činnost je volitelná.“ 
 

K Z Vysvětleno 
 
Nové znění: 
3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se 
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin 
osob v občanských poradnách, manželských a rodinných 
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů 
a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických 
zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s 
osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností, s osobami ohroženými návykovými látkami 
a nelátkovými závislostmi, práci s pečujícími osobami a 
řešení genderově podmíněného násilí obětmi genderově 
podmíněného násilí.  
 

Pardubice § 39 odst. 1 
Větu druhá (Služba se poskytuje bez časového 
omezení, v přirozeném sociálním prostředí 
osob, vyjma působení ve školách, v zařízeních 
sociálních služeb ve vymezeném čase.) 
považujeme za nejednoznačnou. 

K Z Akceptováno 
Služba podle § 39 je nově definována. 
Nová úprava tohoto paragrafu: 
§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
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V § 39 odst. 1 navrhujeme upravit větu druhou 
ve znění: 
„Služba se poskytuje v přirozeném sociálním 
prostředí osob, vyjma působení ve školách, 
nebo v pracovišti asistenční a pečovatelské 
služby.“ 

(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora. 

Pardubice § 44 
Stejnou ochranu práv dětí jako v případě 
dlouhodobé pobytové péče realizované domovy 
sociální péče je nezbytné garantovat i v případě 
odlehčovacích služeb. 
 
Navrhujeme § 44 doplnit o odst. (3) v 
následujícím znění: 
„(3) Pro pobyt nezaopatřených dětí platí 
odstavce 4 a 5 § 48 obdobně.“ 

K Z Vysvětleno 
 
Odlehčovací služby mají zcela jiný charakter poskytování 
služeb. Nejedená se o dlouhodobé pobyty. Odlehčovací 
služba je svým významem zcela odlišná služba než 
pobytová, proto je nutné v návrhu zákona vymezit i časový 
rozsah.  
Pokud bychom neomezili na dobu nejdéle 180 dnů(nová 
úprava),, tak pak by skutečně došlo k duplicitě s 
pobytovými službami, čímž by odlehčovací služba ztratila 
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svůj cíl umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek nebo 
řešení náhlé situace, kdy pečující na nějakou dobu není 
schopen péči poskytovat. 

Pardubice § 52b 
Vymezení služby, jakožto jediného druhu 
služby v rámci navrhovaného oddílu, dle 
našeho názoru nenaplňuje charakter služeb 
sociální podpory dle § 52a. 
Současně vyjadřujeme pochybnosti nad 
účelností vzniku této služby. Péče o osoby 
v terminálním stádiu by měla být 
neopominutelnou součástí zdravotních služeb, 
zejména ale nejenom hospiců (kamenných i 
terénních), i služeb sociální péče, jak je 
naznačeno v připomínkách ke službám dle § 39 
a 48 výše.  
Základní činnosti navržené v § 52b jsou 
z principu činnostmi hospicové péče, bez 
kterých se (dle našeho názoru) nemůže 
zdravotnické zařízení názvem hospic 
označovat. Chápeme smysl navrženého 
paragrafu, ale kloníme spíše k tomu, aby 
hospicová péče byla ošetřena na centrální 
úrovni a hrazena z jednoho zdroje namísto 
umělého vytváření sociální služby, která do 
značné míry duplikuje činnosti hospicové péče. 
Navržené §§ 52a a 52b navrhujeme zrušit a 
úměrně rozšířit základní činnosti služeb dle § 
39 a 48. 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Sociální služba poskytovaná osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým je natolik specifická a zahrnuje v sobě 
poskytování sociálních služeb péče, prevence i poradenství, 
že ji nelze zařadit do jiného druhy služby, proto i vznik 
služeb sociální podpory podle §52a, do budoucna je možný 
vznik i dalších nových služeb, které by zde mohly spadat. 
Základem pro nemožnost zařazení do již existujících 
skupin je, že tato služba jako jediná v sobě obsahuje 
činnosti preventivní i péče. 
Pokud se jedná o péči o osoby na lůžku ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče (§ 52), tak toto lůžko je „sociální“, 
protože je pod registrací zákona o sociálních službách. 
Tudíž je tam personál sociální. Takže se nejedná o 
ošetřovatelství, ale pečovatelství a to poskytuje pracovník v 
sociálních službách. Takže se nejedná o duplicitu. Zároveň 
základní činnost týkající se hygieny v této podobě „pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu“ je v ZSS již od začátku účinnosti tohoto zákona a 
praxe tuto činnost aktivně poskytuje a není žádný problém 
při jeho poskytování. 
 
 

Pardubice § 54 odst. 1 
Navrhujeme rozšíření cílové skupiny o pečující 
osoby ve smyslu § 3 písm. k), která postihuje i 
jiné osoby, které mají dítě v péči, případně  
jiným způsobem rozšířit okruh osob, kterým je 
služba poskytována. 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu. Definice pečující osob byla do návrhu 
zákona vložena, aby v případě péčových služeb zajistila 
pečujícím osobám jistou pomoc a podporu. Z povahy 
služby rané péče vyplývá, že jde o preventivní službu, která 
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V § 54 odst. 1 navrhujeme za slova „a rodičům 
dítěte“ vložit slova „nebo jiné pečující osobě“ 

má pomoci a podpořit rodinu s ohledem na specifické 
potřeby dítěte s handicapem. Analogie služby je tedy jiná 
 
 

Pardubice § 54 odst. 2 
V § 54 odst. 2 navrhujeme za písm. d) vložit 
písm. e), f) a g) ve znění: 
„e) nácvik dovedností pro zvládání péče o 
osoby závislé, 
f) psychosociální podpora při umírání, tato 
základní činnost je nepovinná, 
g) pomoc osobám blízkým k vyrovnání se 
s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 
blízké osoby, tato základní činnost je 
nepovinná.“ 
 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu. Analogie služby rané péče je jiná, 
psychosociální podpora bude zprostředkována na základě 
služby podle § 52b 

Pardubice § 57 
Do základních činností navrhujeme doplnit u 
AD pro osoby s klidem na lůžku i základní 
činnost:  
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu; u všech azylových domů pak 
sociálně terapeutické činnosti a podporu 
v oblasti zvládání bydlení. 
 
Je také potřeba v přechodných ustanoveních a 
případně materiálně technickém standardu 
ošetřit zajištění přístupnosti azylových domů 
pro osoby, které mají indikován klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. Některé AD jsou 
bariérové a neumožňují ubytování klientů 
z uvedené cílové skupiny. 
 
V § 57 odst. 2 navrhujeme za písm. e) vložit 
písm. f), g) a h) ve znění: 

K Z  
 
 
Akceptováno, Vysvětleno: 
Nová úprava: 
§ 57 
Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
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„f) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu, 
g) sociálně terapeutické činnosti, 
h) nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí k 
sociálnímu začlenění v rámci bydlení,“ 
 
Dále navrhujeme upravit provázání na 
materiálně technický standard u tohoto typu AD 
v jiných právních předpisech (vyhláška 
505/2006 Sb., popř. jiné). Zejména 
bezbariérovost. 
 
Doplnění připomínky: 
Akceptujeme vypořádání původní 
připomínky 
 
Připomínka k aktuálnímu znění: 
 
Stávající znění znamená, že azylové domy 
nejsou určeny osobám, které jsou „jen“ 
ohroženy ztrátou bydlení. Navrhujeme upravit 
text odst.1 na znění: 
„Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení, a to včetně 
osob s látkovou a nelátkovou závislostí, které 
aktuálně nedokážou abstinovat, osob v 
nepříznivé sociální situaci, které jsou bez 
domova a na základě indikace lékaře z důvodu 
doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče, a osob ohrožených 
domácím a genderově podmíněným násilím. 
 

(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 
§ 57, odst. 2  – Akceptováno částečně, Vysvětleno: 
„pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu“. - 
Tuto základní činnost zajistí jiná služba, například odborné 
sociální poradenství, nechceme vytvářet duplicity ve 
službách. Z charakteru služby azylové domy je jasné, že jde 
primárně o řešení nepříznivé sociální situace spojené se 
ztrátou bydlení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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Pardubice § 57, 61, 63 a 69  
Připomínka k poskytnutí nebo zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci – obavy, 
z toho, aby nedocházelo pouze k výdeji 
potravin, bylo by vhodné poskytovat tuto 
základní ve spojení s další zákl.činností. 
Navrhujeme doplnit u každého druhu služby 
k základní činnosti zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci text: „tuto není 
možné poskytovat samostatně, ale vždy ve 
spojení s další základní činností poskytovanou 
v rámci této služby“. 

K Z Vysvětleno  
 
Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci, kdy mohou nastat situace, kdy klient požaduje jen 
tuto činnost a není možné proti jeho vůli mu nutit další 
činnost, což je proti smyslu nastavení sociálních služeb.  
 
 

Pardubice § 73 odst. 2 
Ve stávající úpravě se péčí pro účely stanovení 
úhrady rozumí základní činnosti uvedené v § 35 
odst. 1 písm. a), b), e), f) a h) až j). 
V § 48 jsou nově základní činnosti dle § 35 odst. 
1 písm. o), p), n) (a dle připomínky PB 
K rovněž písm. s)) 
Tyto činnosti nejsou v novele uvedeny. Pokud 
je to záměr, pak požadujeme zdůvodnění a 
popis způsobu úhrady těchto základních 
činností, v opačném případě požadujeme 
rozšíření dle návrhu: 
V § 73 odst. 2 navrhujeme za písm. j) vložit 
písm. n), o), p) a s) 
 
 

K Z Vysvětleno 
 
Tyto základní činnosti jsou bez úhrady, bude doplněno 
v rámci § 73 a daných služeb, které je poskytují..  
 

Pardubice § 75 odst. 1 
V aktuálním i novelizovaném znění jsou 
ponechány odlehčovací služby, přičemž jejich 
ambulantní a terénní forma byla v § 44 zrušena. 
 
V § 75 odst. 1 navrhujeme písm. d) zrušit a 
opravit číslování, ve kterém se opakuje 2x 

K Z Vysvětleno 
 
Odlehčovací služby v pobytové formě zůstaly, v § 75 odst. 
1 stanovujeme maximální výši úhrady prováděcím 
předpisem.  
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písm. c) 
Pardubice § 79 odst. 1 písm.i)  

Není zřejmý důvod zajištění materiálně-
technického standardu u služby tísňové péče dle 
§ 41.  
V prováděcím právním předpisu, který byl 
k dispozici před připomínkovacím řízením 
nebyl standard pro § 57 vymezen. 
 
Navrhujeme v § 79 odst. 1 písm. i) odstranit § 
41. 
 
Dále navrhujeme, aby požadovaný MTS byl 
pro službu AD (§ 57) mírnější, než bude pro 
služby soc.péče., neboť AD je  službou na 
přechodnou dobu. 

K Z  
 
 
Vysvětleno 
 
V rámci novely jsou rovněž stanoveny i materiálně 
technické podmínky pro zázemí sociální služby tísňová 
péče. Tato žádost byla podána přímo od poskytovatelů 
uvedené sociální péče s cílem sjednotit např. kvalitu a 
úroveň využívaných zařízení, apod.   

Pardubice § 79 odst. 2 písm.b) 
Dochází k „uvolnění“ podmínek pro výkon 
činnosti pracovníka v sociálních službách, 
který může být odsouzen k podmíněnému trestu 
za úmyslný trestný čin. 
Navrhujeme ponechat současné znění ohledně 
bezúhonnosti, neboť se jedná o práci s osobami, 
které se většinou nedokáží sami bránit. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
 

Pardubice § 79 odst. 5, písm.d) bod 8 
Ustanovení novely odkazuje na zařízení 
sociálních služeb dle aktuálního znění zákona. 
V § 79 odst. 5 písm. d bod 8 navrhujeme opravit 
odkaz na § 34 následovně: 
„podle § 34 odst. 1 písm. a) a c).“ 

K Z Akceptováno.  
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) doplněno o „rozhodnutí o 
schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c ) vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví“ 

Pardubice § 82b 
Navrhujeme z návrhu vypustit odst. 3 – 8, 
umožňující jednání pod změněnou identitou a 
využití krycího prostředku. Při předchozích 
jednáních s MPSV byla tato možnost krajskými 

K Z Vysvětleno 
Nelze akceptovat připomínku k odstranění skryté identity. 
Jedná se o mimořádný institut, který zákon zavádí s účelem 
zajištění důkazů v případě podezření na nezákonné konání 
poskytovatele, a to jak v případě kontroly při plnění 
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úřady odmítnuta, z důvodu její obtížné 
realizace v praxi. 

registračních podmínek, tak při inspekci poskytování 
sociálních služeb. 
Dosud takový institut v zákonu o sociálních službách není 

Pardubice § 83  
S odkazem na provazbu s § 91e písm. c) + § 92 
pís.f) navrhujeme stanovit maximální počet 
osob, o které může ASP pečovat, aby 
nedocházelo k obcházení zákona (v 
neregistrovaných službách zajišťují péči 
asistenti hromadně). Domníváme se, že úprava 
§ 82b není dostatečná pro činnost krajských 
úřadů. 
 
V § 83 navrhujeme za odst. 3 vložit odst. 4 ve 
znění: 
„(4) Asistent sociální péče poskytuje pomoc 
nejvýše 5 osobám, které jsou příjemci 
příspěvku ve výši II., III. nebo IV. stupně 
závislosti.“ 
 
Současně navrhujeme v § 106 za odst. 4 vložit 
odst. 5 ve znění: 
„(5) Asistent sociální péče se dopustí přestupku 
tím, že poskytuje pomoc více než 5 osobám, 
které jsou příjemci příspěvku ve výši II., III. 
nebo IV. stupně závislosti.“ 
 
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odst. 6 
ve znění: 
„(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze 
uložit pokutu do 50 000 Kč.“ 
 

K Z Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno  
Doplněno do textu.  
Navrhované znění: 
(4) Asistent sociální péče může poskytovat současně 
pomoc nejvýše 5 osobám, které jsou příjemci příspěvku ve 
výši stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká 
závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). 
 
 
 
 
Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
 
 
 
Vysvětleno 
nad rámec návrhu 

Pardubice § 84 odst. 5  
Nesouhlasíme s tím, aby služby poskytované 
dle  § 52 neměly povinnost uzavřít smlouvu o 

K Z Akceptováno 
Doplněno. 
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poskytování sociální služby a dále aby neměly 
povinnost oznámit ukončení poskytování 
sociální služby. 
 
V § 84 odst. 5 navrhujeme nahradit  text „§ 88 
písm. a), b) a d) až j)“ textem „§ 88“. 
 

Navrhované znění: 
 
(5) Registrace podle § 78 a 79 se dále nevyžaduje u 
poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče podle § 52. Při poskytování sociálních služeb 
jsou tito poskytovatelé lůžkové péče povinni dodržovat 
povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb v §  
88. 

Pardubice § 85 odst. 4 (dle novely bod 84) 
Nesouhlasíme s tím, že zdravotnická zařízení 
nebudou podávat výkaz o poskytovaných 
službách (nejsou registrovány dle § 79, tedy se 
na ně dle navrhovaného znění nevztahuje 
povinnost dle § 85 odst. 4). 
Dále není zřejmý důvod zrušení termínu pro 
podání výkazu o poskytování sociálních služeb. 
Požadujeme zdůvodnění nebo zachování 
současného stavu dle návrhu. 
 
Vzhledem k analytické a koncepční činnosti 
krajů (viz § 95 písm. d)) navrhujeme doplnění 
odst. 4 dle připomínky. 
V  § 85 odst. 4 ve větě druhé požadujeme 
zachovat stávající text „zapsán v registru“ a 
zachování slov „a to ve lhůtě do 30. června za 
předchozí kalendářní rok.“ 
 
V § 85 odst. 4 větě první navrhujeme za slovo 
„ministerstva“ vložit slova „a krajů“. 

K Z Akceptováno částečně.  
 
Termín pro podání výkazu doplněn.  
 
Navrhované znění: 
Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, 
je povinen tyto údaje sdělovat krajskému úřadu uvedenému 
v odstavci 1 prostřednictvím registru na tiskopisu 
předepsaném ministerstvem, a to ve lhůtě do 30. června za 
předchozí kalendářní rok. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
 
Navrhované znění § 85 odst. 1 první věta: 
 
Ministerstvo ve spolupráci s krajskými úřady vede registr 
poskytovatelů sociálních služeb (dále jen „registr"), 
 

Pardubice § 88 písm.k)  
Dle našeho názoru se má oznamovací povinnost 
týkat všech forem sociálních služeb, tj. včetně 

K Z Vysvětleno 
 
Zůstane navrhovaná úprava. 
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terénních. 
Při rozšíření kompetencí obcí s pověřeným 
obecním úřadem by bylo vhodné tuto povinnost 
delegovat i na OÚ POÚ dle 91d.  
 
Navrhujeme v § 88 písm. k) změnit text na: „k) 
neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu 
dle § 91d ukončení poskytování sociální služby 
osobě, která se může bez další pomoci 
a podpory ocitnout v situaci ohrožující její 
život a zdraví, pokud tato osoba s takovým 
oznámením souhlasí.“ 
 

 
Znění textu § 88 písm. k):  

Neprodleně písemně oznámit pověřenému obecnímu úřadu 
ukončení poskytování sociální služby osobě, která se může 
bez další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její 
život a zdraví, pokud tato osoba s takovým oznámením 
souhlasí. 
 

Pardubice § 91e písm.a) + § 92 písm.b)  
Navrhujeme doplnit i k POÚ, že mohou 
spolupracovat se školami a školskými zařízení. 
 
V § 91d písm. a) navrhujeme v poslední větě 
nahradit slova „a poskytovateli zdravotních 
služeb“ slovy „…, poskytovateli zdravotních 
služeb, školami a školskými zařízeními.“ 
 
 

K Z Akceptováno jinak Vysvětleno 
§ 91e není, pravděpodobně překlep a bylo myšleno § 91d 
text upraven dle návrhu. 

Pardubice § 92 písm.b) 
Vymezení okruhu osob, pro které zajišťuje 
výkon činností sociální práce, dle našeho 
názoru opomíjí osoby propuštěné z VTOS. 
 
V § 92 písm. b) navrhujeme za slova „z důvodu 
předchozí ústavní nebo ochranné výchovy“ 
vložit slova „nebo  předchozího výkonu trestu, 
osob ve výkonu trestu.“ 

K Z Akceptováno 
Tex ustanovení doplněn. 

Pardubice § 93 písm.c) 
Navrhujeme odstranit v tomto odstavci větu: 
realizuje a koordinuje činnosti sociální práce 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se o potřebnou diferenciaci v rámci písmen b, c. 
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vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k 
sociálnímu začleňování osob., neboť tatro věta 
je již ve stejném znění uvedena již v § 93 písm. 
b). 
 
 V § 93 písm. c) navrhujeme odstranit slova „a 
realizuje a koordinuje činnosti sociální práce 
vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k 
sociálnímu začleňování osob“. 

Pardubice § 93 písm.d) až f) 
Krajským úřadům je nově uložena povinnost 
zajišťovat ve spolupráci s ministerstvem výkon 
finanční kontroly u příjemců dotace a evidovat 
počty úvazků v síti sociálních služeb.  
Předpokládáme, že se nejedná o činnost 
sociální práce (není činností dle § 109), kterou 
musí vykonávat zaměstnanec s příslušnou 
kvalifikací sociálního pracovníka, a nevztahují 
se na něj povinnosti vyplývající např. z § 93a, § 
111 a dalších. 
U rozhodování o vstupu do sítě služeb nám není 
zřejmé, zda se jedná o činnosti sociální práce 
dle § 109 nebo nikoli. Ustanovení dle našeho 
názoru umožňuje obojí výklad. 
V § 102 nedochází k rozšíření účelu dotace, lze 
tedy předpokládat, že na povinnosti dle § 93 
písm. d) – f) bude krajům navýšen příspěvek na 
výkon přenesené působnosti. Toto není 
v návrhu ani v důvodové zprávě a RIA 
zohledněno. 
 
V § 93 písm. e) navrhujeme na konec věty 
vložit text ve znění: 
„podrobný postup správního orgánu v řízení o 
vstupu do garantované sítě sociálních služeb 

K Z Vysvětleno – u uvedených písmen se nejedná o činnost 
sociální práce, jde o finanční kontroly poskytovatelů 
sociálních služeb.  Na povinnosti dle § 93 písm. d) – f) 
bude krajům navýšen příspěvek na výkon přenesené 
působnosti, VRIA to uvedeno je v souhrnné tabulce. Bude 
doplněno detailně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – byla akceptována připomínka, aby uvedené 
bylo přímo v § znění. 
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upravuje prováděcí právní předpis.“  
 

Pardubice § 93a odst. 5  
Formulace „a sociální pracovníci, kteří 
vykonávající činnosti sociální práce v ostatních 
oblastech“ povařujeme za nejasnou, 
navrhujeme vložení poznámky pod čarou a dále 
provázání s § 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K Z Akceptováno 

Navrhovaný text je v návrhu zákona v souladu 
s připomínkou upraven v § 1 Předmět úpravy 
 (1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování 
pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální 
situaci (dále jen „osoba") prostřednictvím sociálních služeb, 
činností sociální práce a příspěvku na péči, podmínky pro 
vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon 
veřejné správy v oblasti sociálních služeb a činností sociální 
práce, výkon činností sociální práce ve veřejné správě a 
v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních 
služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních 
službách. 
 (2) Tento zákon dále upravuje předpoklady pro 
výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává 
činnost v sociálních službách, ve veřejné správě nebo podle 
zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v 
sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských 
zařízeních, u poskytovatelů zdravotních služeb, ve 
věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových 
zařízeních azylových zařízeních69).  
 
Text § 93a odst 4 (v připomínce původně odst. 5) již není 
třeba doplnit – uvést v poznámce pod čarou, protože 
požadovaný výčet je uveden v § 1. 
Ad provazba na § 100 není nutná, viz text tohoto 
ustanovení -vztahuje se na všechny oblasti, v nichž sociální 
pracovníci působí. 
 
 
 

 
69) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. 
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V § 93a odst. 5 navrhujeme ke slovům „a 
sociální pracovníci, kteří vykonávající činnosti 
sociální práce v ostatních oblastech“ vložit 
poznámku pod čarou ve znění: 
„Jedná se např. o sociální pracovníky ve 
zdravotnických zařízeních, školských 
zařízeních, justice apod.“ 
 
Dále v § 93a odst. 5 navrhujeme na konec odst. 
vložit větu ve znění: 
„ bez souhlasu těchto osob.“ 
 

Vysvětleno 
 
Ministerstvo k uvedenému §93a disponuje výkladovým 
stanoviskem ÚOOÚ, které potvrzuje, že v těchto případech 
není souhlas subjektu údajů nezbytný. 
 

Pardubice § 94 písm.g) 
Formulace „spolupodílí se na financování 
sociálních služeb zařazených do garantované 
sítě sociálních služeb nebo rozvojové sítě 
sociálních služeb.“ vede k domněnce, že obec si 
může vybrat, zda se bude podílet na financování 
služeb v garantované síti nebo služeb v síti 
rozvojové.  
Současně je rozvojovou sítí dle § 3 písm. j) síť 
sociálních služeb kraje nebo obce. Je 
předpoklad, že obec bude financovat 
rozvojovou sít, kterou dle § 94 písm. d) určí. 
Lze předpokládat, že kraje budou vytvářet 
pouze takovou rozvojovou síť, která bude 
požadovaná a podporovaná ze strany obcí. 
 
V § 94 písm. g) navrhujeme slovo „nebo“ 
nahradit slovem „a“. 

K Z Vysvětleno - na základě obdržených připomínek, kdy 
zejména kraje shledávají koexistenci dvou typů sítí jako 
nesmírně problematickou, bylo úplně upuštěno od tohoto 
konceptu (tj. možnosti tvorby rozvojové sítě ze strany 
samospráv). Existovat bude tedy pouze jediná síť - 
garantovaná.  
Předmětné § budou upraveny ve smyslu výše uvedeného. 

Pardubice § 95 písm.a)  
Považujeme za nadbytečné uvádět větu „včetně 
osob, kterým nejsou zajištěny potřeby 
v garantované síti sociálních služeb“, 
předpokládáme, že kraj bude mapovat potřeby 

K Z Vypořádáno jinak – připomínkové místo souhlasí s novým 
návrhem. 
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všech osob na území kraje a tvořit SPRSS pro 
své území bez ohledu na to, zda jsou tyto 
potřeby kryty garantovanou sítí či nikoli. 
Zjištěné potřeby pak budou určující pro 
potřebné kapacity služeb a v rámci 
dohadovacího řízení budou tyto kapacity 
navrhovány do garantované sítě služeb. 
 
Navrhujeme ponechat aktuální znění. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pardubice  
V § 96 písm. f) navrhujeme za slovo „normativ“ 
vložit slova „celkových osobních nákladů“.  

K Z Akceptováno. 
Cit.: vydává normativy měsíčních osobních nákladů pro 
jednotlivé pracovní pozice, jejichž výše je stanovena 
prováděcím právním předpisem, a zajišťuje plnou úhradu 
normativů ze státního rozpočtu; sociálním službám 
poskytovaným podle § 72 jsou normativy celkových 
měsíčních osobních nákladů násobeny koeficientem 
režijních nákladů v hodnotě do 1,43; tyto služby použijí 
navýšený normativ na krytí dalších nezbytných běžných 
provozních nákladů souvisejících s poskytování sociální 
služby, 

Pardubice § 96 písm. g)  
 V § 96 písm. g) navrhujeme na konec věty 
vložit větu ve znění: 
„zajišťuje jejich plnou úhradu ze státního 
rozpočtu.“ 

K Z Akceptováno.jinak 
Cit.: vydává normativ v rozsahu celkových měsíčních 
nákladů pro jednotlivá krizová lůžka podle § 48 odst. 1; 
měsíční normativ nákladů je stanoven prováděcím právním 
předpisem, 

Pardubice § 96 písm.i) bod 1 
Není zřejmé, proč MPSV vydává věstníkem 
priority financování služeb, pokud dle 
předchozích ustanovení § 96 určuje normativ 
nákladů a dle § 101a poskytuje nárokovou 
dotaci poskytovatelům sociálních služeb 
zařazeným do garantované sítě sociálních 
služeb. Dle našeho názoru z návrhu novely 
zákona vyplývá povinnost ministerstva 
poskytovat dotaci dle normativu na všechny 

K Z Vysvětleno – na základě obdržených připomínek bylo 
rozhodnuto, že Věstník se vydávat nebude. 
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sociální služby zařazené v garantované síti 
sociálních služeb. Priority financování 
v takovém případě postrádají význam. 
 
V § 96 písm. i)  navrhujeme zrušit bod 1 a 
ostatní ustanovení v bodech 2 – 5 označit body 
1 – 4. 

Pardubice § 96 
MPSV nemá povinnost provádět finanční 
kontrolu poskytnutých dotací, byť na ni 
odkazuje v § 93 písm. d). Současně není 
v novele řešena kontrola plnění role služby 
v síti sociálních služeb. 
 
V § 96 navrhujeme za písm. i) vložit písm. j) ve 
znění: 
„j) zajišťuje výkon finanční kontroly u 
příjemců, kterým byla poskytnuta dotace podle 
§ 101 odst. 2 a kontrolu role služby 
v garantované síti sociálních služeb“. 

K Z Akceptováno – doplněno do § 96 písm. a). 

Pardubice § 100 odst. 1 
Definice je zavádějící, neboť se vztahuje pouze 
na osoby v soc. službách a osoby s příspěvkem 
soc. služby: „… zachovávat mlčenlivost o 
údajích týkajících se osob, kterým jsou 
poskytovány sociální služby nebo 
příspěvek…“. 
 
V § 100 odst. 1 navrhujeme za slova 
„zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se 
osob“ vložit slova: „, se kterými je řešena jejich 
nepříznivá sociální situace v rámci výkonu 
sociální práce,“ a v poslední větě prvního 
souvětí nahradit slovo „dále“ slovy „v zákoně“. 
 

K Z  
 
Neakceptováno ROZPOR 
 
Ze současného platného znění vyplývá, že mlčenlivost se 
netýká pouze osob, které jsou v sociálních službách, ale 
všech osob se kterými je řešena jejich nepříznivá sociální 
situace.  
Text doplněn: 

§ 100 
 (1) Zaměstnanci obcí a krajů, zaměstnanci státu 
a zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, 
kterým jsou poskytovány sociální služby, sociální práce 
nebo příspěvek, které se při své činnosti dozvědí, není-li 
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dále stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po skončení 
pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost 
mohou být osoby uvedené ve větě první zproštěny pouze 
tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s 
uvedením rozsahu a účelu. 

Pardubice § 102 
Nesouhlasíme s tím, aby stát určoval výši 
pracovního úvazku sociálního pracovníka 
zařazeného do KrÚ zvláště v případě, že 
poskytnutá dotace nepokrývá 100 % nákladů. 
Financování výkonu přenesené působnosti by 
mělo být řešeno účelově vázaným příspěvkem 
na výkon přenesené působnosti. 
Obdobně nesouhlasíme s ustanovením § 103 
odst. 2. 
 
V § 102 navrhujeme odstranit nově vloženou 
větu „, a to vždy na jeden celý pracovní úvazek, 
kdy konkrétní pracovní pozice je vyhrazena 
výlučně k výkonu činností sociální práce“ 
 
Dále v § 103 odst. 2 navrhujeme odstranit slova 
„a to vždy na jeden celý pracovní úvazek“. 

K Z Akceptováno  
 Text ustanovení § 102 a 103 byl upraven: 

§ 102  

(1) Na zajištění povinnosti uvedené v § 93 
písm. a) a na zajištění činností sociální práce, které jsou 
vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 
písm. b) a c), se krajům poskytuje dotace. Dotaci poskytuje 
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu37), a to 
výlučně na výkon činností sociální práce. 

(2) Krajské úřady jsou povinny pro podávání žádostí 
o dotace používat počítačový program, který jim 
ministerstvo poskytne. Krajské úřady jsou povinny používat 
tento počítačový program pro evidenci nároků, výplaty a 
kontroly dotace podle odstavce 1 a též pro posouzení výše 
finanční podpory. 

 

§ 103 

 (1) Na zajištění výkonu činností sociální práce 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 písm. 
a) až d) ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 

(2) Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního 
právního předpisu37). Dotace ze státního rozpočtu je obcím 
poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost 
krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti. 

 
37) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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 (3) Obce pro podávání žádostí o dotace používají 
počítačový program, který jim ministerstvo poskytne. 
Krajské úřady používají počítačový program také pro 
posouzení žádostí o dotace obcí a posouzení výše finanční 
podpory. Za podanou žádost obce o dotaci podle odstavce 1 
se považuje pouze žádost, která je podána prostřednictvím 
tohoto počítačového programu. 
 
 

Pardubice § 105 
Navrhované znění není v souladu s § 94 písm. 
g) a postihuje všechny služby včetně těch, které 
nejsou zařazeny v garantované ani rozvojové 
síti služeb, přičemž de facto ukládá obcím a 
krajům povinnost služby financovat. 
Pokud není financování sociálních služeb 
vymahatelné, pak k jejich podpoře z rozpočtu 
územní samosprávy stačí ustanovení 
rozpočtových pravidel. 
 
Navrhujeme  
a) ponechat původní ustanovení a otázku 
spolufinancování sociálních služeb z rozpočtů 
ÚSC řešit samostatně nebo  
b) doplnit v § 95 písm. j) ve znění „spolupodílí 
se na financování sociálních služeb zařazených 
do rozvojové sítě sociálních služeb a 
garantované sítě sociálních služeb.“ a 
ustanovení § 105 zrušit. 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
 
 
 
 

 § 105a odst. 1 
V kontextu § 96 písm. c) navrhujeme v § 105a 
odst. 1 slova „ve spolupráci s kraji“ nahradit 
slovy „na základě požadavků krajů a“ a za slovo 
„republiky“ doplnit slova: „, v souladu se 
střednědobými plány rozvoje sociálních služeb 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
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krajů a národní strategií rozvoje sociálních 
služeb.“ 
 
Dále se domníváme, že v § 105a jsou spojeny 
dva pojmy, a to sítě definující potřebné kapacity 
sociálních služeb v daném území a de facto 
seznamu služeb a jejich poskytovatelů, které 
budou danou kapacitu reálně zajišťovat. 

 

Pardubice § 105a odst. 3 
Považujeme za zásadní způsob rozhodování o 
vstupu do garantované sítě sociálních služeb, 
které budou dle § 93 písm. e) vydávat krajské 
úřady. Navrhovaná kritéria dle § 105a odst. 3 
jsou obecná. Není zřejmé, jakým způsobem 
budou definovány podklady pro stanovení 
garantované sítě, lze pouze dovodit, že se bude 
vycházet ze střednědobých plánů jednotlivých 
krajů a aktuálně zjištěných potřeb. Dále není 
řešeno, jakým způsobem bude rozhodováno 
v případě, že na požadovanou kapacitu se bude 
„hlásit“ více poskytovatelů sociálních služeb 
(zvažuje se postup dle § 146 správního řádu?). 
Vzhledem k tomu, že se jedná o přenesenou 
působnost a předpokládáme aplikaci správního 
řádu, je tato otázka důležitá. Obdobné situace 
nastávají již v současném systému, kdy má ale 
samospráva, dle našeho názoru, větší možnosti 
vyjednávání apod. 
 
Požadujeme zásadní úpravu § 105a řešící 
popsané problémy. 
Za minimální úpravu považujeme vložení odst. 
4 ve znění: 
„(4) podmínky a podrobný postup v řízení o 
zařazení sociální služby do garantované sítě 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
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sociálních služeb upravuje prováděcí právní 
předpis“ nebo „(4) ministerstvo stanoví 
podmínky a podrobný postup řízení o zařazení 
sociální služby do garantované sítě sociálních 
služeb“.  
 
(viz též připomínka k § 93 písm. e) 

Pardubice § 105a odst. 4 
Nesouhlasíme s omezením rozvoje sociálních 
služeb procentním limitem určeným v zákoně. 
Sociální služby mají být rozvíjeny podle potřeb; 
naopak se domníváme, že do národního plánu 
rozvoje SSL by měl být vložen minimální 
meziroční růst kapacit v garantované síti 
služeb. 
 
V § 105a odst. 4 navrhujeme odstranit první 
větu. 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
 
 

Pardubice § 105b odst. 1 
Navrhujeme zpřesnění termínu pro sestavení 
návrhu garantované sítě. Termín je k diskusi, 
vycházíme z termínu pro aktualizaci sítě dle 
návrhu novely. Vzhledem k předpokládanému 
zrychlení dotačního procesu, lze uvažovat o 
posunutí termínu do 31. 8. 
Vzhledem ke zrušení termínu pro podání 
výkazu k 30. 6. není jasné, kdy budou 
k dispozici statistické údaje o sociálních 
službách (viz připomínka výše). Některé údaje 
jsou důležité pro plánování sítě služeb (a např. 
nastavení normativů). 
 
V § 105b odst. 1 navrhujeme na konec věty 
první doplnit text ve znění: 
„, a to vždy do 31. května posledního roku 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
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platnosti aktuálně platné garantované sítě 
sociálních služeb.“ 

Pardubice § 107  
V § 107 odst. 2 jsou uvedeny přestupky 
poskytovatelů sociálních služeb. Přestupek dle 
písm. u) se však vztahuje na vzdělávací 
zařízení. Přestupek je dle našeho názoru řešen 
v odst. 7. 
 
Navrhujeme v § 107 odst. 2 odstranit písm. u). 

K Z Akceptováno 
Přestupku se dopustí ten, kdo jako poskytovatel sociálních 
služeb   
 
a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytoval 
pomoc, podle § 21a odst. 2,  
b) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální 
služby úhradu v rozporu s § 72 až 77,  
c) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném 
v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2,  
d) nepodá žádost podle § 82 odst. 2,  
e) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 82 odst. 
1 nebo odst. 3 písm. d) anebo odst. 4, 
f) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  
g) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 4, 
h) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle § 85 odst. 
7 nebo jejich změny, 
i) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad způsobu 
poskytování sociální služby s nepříznivou sociální situací 
podle § 88 písm. a), 
j) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo údaje 
nezapisuje ve stanoveném termínu do registru,  
k) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které 
poskytuje sociální službu s ohledem na řešenou 
nepříznivou sociální situaci, průběh poskytování této 
sociální služby, nebo o něm nevede individuální písemné 
záznamy podle § 88 písm. e), 
l) poruší povinnost respektovat a chránit důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální službu, 
stanovenou v § 88 písm. f), 
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m) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s 
§ 89 odst. 2 až 4,  
n) nepodá informaci o použití opatření omezujících 
pohyb osob podle § 89 odst. 5, 
o) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do 
evidence podle § 89 odst. 6,  
p) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,  
q) nevede evidenci podle § 91c, 
r) neposkytne ministerstvu na vyžádání součinnost 
podle § 96b odst. 4 nebo ve lhůtě mu uložené neodstraní 
nedostatky zjištěné podle § 96b odst. 7, 
s) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo 
nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5. 

Pardubice § 111 odst. 1 
Počet hodin vzdělávání po dobu 2 let je 
problematický z důvodu: 
1. Účetního – v praxi bude kurz (který se 
láme přes z roku na rok) uhrazen s předstihem, 
ačkoliv bude ukončen následující rok, ve 
kterém bude možné si započítat hodiny 
vzdělávání a zároveň bude možno čerpat dotaci 
až v následujícím roce, kdy již došlo k účetní 
uzávěrce za předchozí rok.  
2. Kontrolního – z pozice KrÚ 
kontrolujeme splnění této povinnosti, která se 
bude moci kontrolovat až po 2 letech, a pokud 
se půjde na kontrolu i další rok, tak se vždy 
bude počítat naplnění povinnosti za předchozí 2 
kalendářní roky? Bude se obtížné definovat, 
kdy dojde ke zjištění přestupku dle § 107 odst. 
5. 
 
Navrhujeme v § 111 odst. 1 slova „48 hodin za 

K Z Vysvětleno 
 
Návrh reaguje na potřebu pružnějšího časového rámce pro 
splnění povinného dalšího vzdělávání. 
 
Návrh podporují sociální partneři a samotní poskytovatelé. 
Účetní rozdělení do dvou let není v rozporu se zákonem o 
účetnictví a současně již nyní toto i v jiných oblastech 
funguje.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



670 
 

dva kalendářní roky“ nahradit slovy „24 hodin 
za jeden kalendářní rok“. 
 

Pardubice § 111 odst. 6 a 7 
Navrhujeme ponechat maximální rozsah počtu 
hodin vzdělávání dle § 111 odst. 6 a 7, případně 
upravit na 16 hodin, bude-li schválena varianta 
počítání hodin vzdělávání upravena na 2 roky 

K Z Vysvětleno 
 
Bude ponechán navrhovaný text s ohledem na stanoviska 
dalších připomínkových míst. 

Pardubice Čl.II bod 6 
Dle návrhu splňuje odbornou způsobilost dle 
novelizovaného § 110 odst. 4 ZSS i osoba, která 
ke dni nabytí účinnosti zákona již zahájila 
vysokoškolské studium oboru práva. 
Nerozumíme tomu, proč by mělo být takové 
přechodné ustanovení a svého druhu výjimka 
platit. Studenti práva dle našeho názoru nevolí 
studijní obor z důvodu získání odborné 
kvalifikace pro výkon činnost sociální 
pracovníka. 
 
Navrhujeme odstranění poslední věty čl. II 
bodu 6 novely. 

K Z Vysvětleno 
Toto přechodné ustanovení vychází z požadavků většiny 
připomínkových míst. 

Pardubice Čl. II bod 16 
Plnění materiálně-technických podmínek 
odpovídajících druhu služeb podle § 44, 48, 51 
a 57 se nevyžaduje u služeb poskytovaných 
přede dnem účinnosti novely dle § 48, 49 a 50.  
Dle návrhu novely se mají sloučit druhy služeb 
poskytované dle § 47, 48, 49 a 50. Přechodné 
ustanovení by se tak mělo vztahovat i na § 47. 
 
Navrhujeme doplnit v bodu 12 „§ 47“ 
 

K Z  
 
Vysvětleno  
MPSV počítá s tím, že služby financované z OPZ se stanou 
součástí garantované sítě. Po dobu trvání projektů jim však 
musí zůstat původní pověření, jinak by nemohly projekt 
ukončit, protože by jako součást garantované sítě 
automaticky přešly na financování prostřednictvím 
normativů a nemohly dále čerpat prostředky z OPZ. 
 

Pardubice Čl. II bod 16  
Nesouhlasíme s tím, že služby financované 

K Z Akceptováno 
Řešeno v rámci přechodných ustanovení.  
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z Evropského sociální fondu nebudou zařazeny 
do garantované sítě sociálních služeb. 
Minimálně v případě služeb financovaných 
z tzv. individuálních projektů krajů se jedná 
zpravidla o kapacity základní sítě sociálních 
služeb. Pokud předkladatel počítá 
s financováním některých druhů služeb ze 
zdrojů ESF, je potřeba definovat opatření v § 
101a, které vyloučí duplicitu financování. 
 
Navrhujeme Čl. II bod 16 zrušit. 
Dále navrhujeme upravit § 101a, aby byl 
naplněn záměr zpracovatele, zabránit 
duplicitnímu financování. 

MPSV počítá s tím, že služby financované z OPZ se stanou 
součástí garantované sítě. Po dobu trvání projektů jim však 
musí zůstat původní pověření, jinak by nemohly projekt 
ukončit, protože by jako součást garantované sítě 
automaticky přešly na financování prostřednictvím 
normativů a nemohly čerpat prostředky z OPZ.  
Otázkou je zda je možno níže uvedený text přechodného 
ustanovení v bode 16 ale v bode 15 upravit následovně: 
Sociální služby, kterým byly ke dni 31. prosince 2020 
hrazeny základní činnosti podle § 35 zákona 
č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, z Evropského sociálního fondu, a 
kterým bylo vydáno pověření k poskytování sociálních 
služeb v obecném hospodářském zájmu, se nepovažují za 
služby zařazené do garantované sítě sociálních služeb podle 
bodu 15 přechodných ustanovení. Po dobu čerpání finanční 
podpory z Evropského sociálního fondu po dni nabytí 
účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nedochází u sociálních 
služeb uvedených ve větě první k pozbytí platnosti jejich 
pověření k poskytování sociálních služeb. Ukončením 
čerpání podpory z Evropského sociálního fondu bude těmto 
službám vydáno Rozhodnutí o zařazení do garantované 
sítě. 
 

Pardubice Čl. II bod 17  
Dle našeho názoru se nejedná o přechodné 
ustanovení. Poskytovatelé ani kraje nebudou 
motivováni vstupovat do fondů EU vyjma 
rozvoje nových kapacit.  
 
Navrhujeme Čl. II odst. 16 zrušit. 

K Z Vypořádáno jinak   
připomínkové místo souhlasí s novým návrhem. 
 
 

Pardubice § 35 odst. 1: 
 
Vzhledem k chybějícímu prováděcímu 

K Z Vysvětleno 
n) psychosociální podpora – bude saturovat všechny 
duchovní a spirituální potřeby klientů, více bude skutečně 
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předpisu není zřejmé, co mají obsahovat 
základní činnosti dle písm. n) psychosociální 
podpora a r) pomoc při zajištění bezpečí a 
možnost setrvání v přirozeném sociálním 
prostředí.  
Požadujeme vysvětlení. 
 
Psychosociální podpora není uvedena v § 109, 
není zřejmé, kdo je oprávněn podporu 
poskytovat.  
 
Případně navrhujeme v písm. n) doplnit „k 
vyrovnání se s krizovou životní situací nebo 
s vážnou změnou životní situace“ 
 
V RIA se stále uvádí základní činnost 
psychosociální podpora při umírání (str. 149). 

popsáno v úkonech, poskytování muže být i 
zprostředkováno 
 r) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí- jedná se o tzv. dohled 

Pardubice § 36 
 
„Osobám, kterým jsou poskytovány sociální 
služby v denním stacionáři podle § 46, je 
poskytována ošetřovatelská a rehabilitační péče 
také prostřednictvím zaměstnanců tohoto 
zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k 
výkonu zdravotnického povolání podle 
zvláštního právního předpisu20); tato péče není 
hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“ 
Není zřejmé, na základě čeho bude péče 
poskytována. Ošetřovatelskou a rehabilitační 
péči neindikuje lékař, což by mělo být řešeno 
v rámci veřejného zdravotního pojištění. Pokud 
budou tuto péči zajišťovat pracovníci sociální 
služby, budou těmi, kdo určí rozsah této péče? 
Tato činnost není uvedena v základních 
činnostech služby podle § 46, znamená to, že 

K Z Vysvětlení 
V současném platném znění zákona nejsou denní stacionáře 
zařazeny do poskytování zdravotní péče podle § 36. K 
rozšířením §36 došlo na základě požadavků z praxe, 
Indikovat bude lékař. Úhradu bude provádět zřizovatel 
nebo bude provedena z jiných zdrojů. 
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tyto činnosti budou poskytovány fakultativně a 
nebude na ně možné čerpat dotaci ze státního 
rozpočtu? 
Požadujeme vysvětlení a doplnění příslušných 
§§ zákona. 

Pardubice § 44 a § 72 písm. o) 
 
V § 44 odst. 2 navrhujeme vložení písm. j) ve 
znění: 
„(j) psychosociální podpora 
V § 77 písm. o) navrhujeme rozšířit text 
v závorce o  § 44 odst. 2 písm. j). 

K Z Vysvětleno 
Základní činnost psychosociální podpora není svým 
charakterem vhodná pro tento typ služby. 
V § 77 písm. o) – nemáme v novele 

Pardubice § 72 písm. o) 
 
Ze zákona není zřejmý obsah základní činnosti, 
proto ani není jasné, proč má být poskytována 
bez úhrady. V službách dle § 48 a 52b nedává 
poskytování této činnosti bez úhrady smysl. Na 
poradě MPSV k vypořádání připomínek bylo 
sděleno, že nově navržené činnosti budou 
zařazeny mezi služby poskytované za úhradu. 
Prosíme o vysvětlení 

K Z Vysvětleno 
Jedná se o činnost, která bude saturovat potřeby osob na 
sklonku života, zajištění jejich duchovní a spirituálních 
potřeb. Úhrada těchto služeb není nutná, protože 
poskytovateli nevzniknou v souvislosti s touto činností 
žádné náklady. 

Pardubice § 73 odst. 4 
 
Návrh neřeší situace, kdy má služba provoz 7 
dní v týdnu 24 hodin denně, ale konkrétnímu 
klientovi je poskytována v kratším rozsahu.  
 
Ve větě první navrhujeme před slova „ve výši 
přiznaného příspěvku“ vložit slovo 
„maximálně“ 

K Z Vysvětleno 
Služby, které jsou poskytovány nepřetržitě jsou řešeny v 
§75. 
Vložení slova maximálně je nadbytečné. 

Pardubice § 75 odst. 1 písm. e) 
 
Za poskytování odlehčovacích služeb hradí 
osoba úhradu za základní činnosti v rozsahu 

K Z Vysvětleno 
Analogie úhrad služeb podle § 44 zůstává stejná jako 
nynějším platném znění zákona. 
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Pardubice § 75 odst. 1 písm. h) 
 
V předloženém prováděcím předpise není 
řešena maximální výše úhrad u tohoto nového 
druhu služeb. Bude-li to stejné jako u § 39, pak 
se mohou dostat klienti do problémů s tím, aby 
službu zaplatili. 
 
Minimálně pokud bude klientovi poskytována 
služba v kamenném hospicu, měla by být výše 
úhrady maximálně ve výši příspěvku, resp. jeho 
1/30,5 za kalendářní den 

K Z Vysvětleno 
Úhradová vyhláška bude ještě řešena. 

Pardubice § 88 
 
V navrhovaném znění zákona ani prováděcím 
předpise není uveden střet zájmů. Navrhujeme 
v § 88 doplnit písm. l) ve znění: 
 
„l) vytvářet při poskytování sociálních služeb 
takové podmínky, které zamezí střetům zájmů 
těchto osob se zájmy poskytovatele sociální 
služby“ 
 
Dále prosíme o vysvětlení, proč bylo vyjmuto 
písm. c) aktuálního znění zákona, a o úpravu 
prováděcího předpisu tak, aby inspekce 
kontrolovala naplňování opatření zamezující 
střetu zájmů 

K Z Neakceptováno – ROZPOR 
 
Oblast lidskoprávní je nově uchopena. Je nově 
formulována povinnost, doplněn přestupek a nově jsou 
formulovány i standardy kvality. Oblast střetu zájmů je 
jednou z nejvíc problematických oblastí k výkladu a 
porozumění v zákonu. Proto byla povinnost v § 88 c) 
(původní znění) nově nahrazena povinností, která skutečně 
cílí na ochranu práv klientů, a to především na jejich 
soukromí, důstojnost a integritu. To je také cílem této 
změny, skutečně ochránit práva klienta. A právě provazba s 
přestupkem umožní i efektivnější a skutečnost 
vymahatelnost zjištěných nedostatků. Považujeme tuto 
změnu za lepší než je stávající znění povinnosti. Nelze tedy 
akceptovat návrh opět vrátit zpět „staré znění povinnosti“, 
které je v praxi i složitě aplikovatelné a následně i 
kontrolovatelné. 

Pardubice V textu je uvedeno, že „Orientační aplikace 
konkrétních výpočtů pro různé hodnoty kapacit 
je provedena v následujících tabulkách.“ Dále 
je však uvedeno, že „V případě, že kapacita 
aplikované služby není v tabulce obsažena, 
nebo přesahuje tabulkový výčet, je nutné použít 

K Z Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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vzorce pro výpočet minimálního a optimálního 
personálního standardu v části Personální 
standard – vzorce pro výpočet.“ 
 
Není tedy zřejmé, zda se postupuje podle 
tabulky nebo podle výpočtu. 

Pardubice Interval kapacit (v tabulce) i hodnota minimální 
a optimální kapacity mají velký rozptyl. 
Personální standard by měl být určen výpočtem 
nikoli intervalem. 
 
Může to vést k tomu, že služby se budou snažit 
mít kapacitu na dolní hranici intervalu a 
současně počet pracovníků na horní hranici. Je 
otázkou, zda bude mít KrÚ sílu vyžadovat 
kapacitu služby proti rozhodnutí poskytovatelů 
zejména pobytových služeb. 

K Z Vysvětleno – tento velký rozptyl vychází z potřeby 
návaznosti jednotlivých intervalů. Popsaný mezní případ je 
vlastně aplikací nepovinného optimálního personálního 
standardu, který se snaží (v souladu s politikou MPSV) 
maximalizovat úroveň péče o klienty. Pokud bude hodnota 
personálního standardu vyšší než u konkrétní služby, 
nebude možné registraci přidělit, což je dostatečný nástroj 
pro vymáhání plnění zákonné povinnosti na straně 
poskytovatele. 
 

Pardubice V personálním standardu se nezohledňuje 
struktura klientů dle stupně závislosti a 
náročnosti péče.  
V návrhu rovněž chybí personální standard pro 
specifické cílové skupiny. 
 
Nově navržené znění § 2 o přednostním 
poskytování terénních a ambulantních služeb, 
dle našeho názoru, dostatečně nezajistí 
přijímání zájemců s nejvyšší mírou potřebné 
péče. Již dnes je toto ošetřeno v § 38. 
 

K Z Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
 

Pardubice V personálním standardu není zohledněna 
transformace zařízení a poskytování 
pobytových služeb sociální péče komunitního 
typu. Tzn., že minimální i optimální personální 
standard je stejný pro poskytovatele ústavní 
péče i komunitních služeb.  

K Z Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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Personální standard by měl zohledňovat 
velikost jednotlivých zařízení/objektů. 
Tento problém je nastíněn i v připomínce k § 3 
písm. i), § 101a a § 105a – 105c, kde není 
jednoznačné, zda kapacity úvazků v síti služeb 
musí být v souladu s registrem poskytovatelů 
sociálních služeb a zda bude financování 
vycházet z kapacity v síti služeb, z údajů 
v registru nebo ze žádosti. 
 
Požadavek na kapacitu úvazků ve výběrovém 
řízení o výběru žádosti na poskytování sužeb 
v rámci garantované sítě dle § 105c stanový 
KrU. To je možnost, jak docílit optimálního 
personálního zajištění služeb vč. zohlednění 
transformace a struktury klientů. Nicméně se 
tím poskytovatelům bere možnost , aby si sami 
v rozmezí personálního standardu stanovili 
počet pracovníků. 

Pardubice Není zohledněno, zda je odlehčovací služba 
poskytována při jiném zařízení (po novele 
prakticky jen § 48) nebo samostatně. To má 
dopady do personálního zajištění a nákladů 
služby. 

K Z Akceptováno – bude zapracováno 

Pardubice Není zřejmé, zda se má personální standard 
počítat dle skutečnosti provozní doby nebo zda 
se má vycházet z předdefinovaného koeficientu 
pro jednosměnný a trojsměnný provoz. 

K Z Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
 

Pardubice V popisu výpočtu personálního standardu je 
uvedeno, že kapacita, z níž je odvozen 
personální standard, je určena počtem lůžek 
v případě pobytové služby, počtem intervencí 
za měsíc v případě ambulantní a terénní služby, 
počtem klientů v případě specifických skupin. 
 

K Z Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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V tabulce jsou však kapacity u terénních a 
ambulantních služeb stanoveny počtem setkání. 
Setkání je pojem z vykazování dat a může dle 
metodického pokynu 6/2010 nabývat hodnot 
„do 15 minut“ až „nad 120 minut“. Vzhledem 
k intervalu lze také pochybovat o tom, že se 
jedná o kapacitu za měsíc. 
 
Dále ve vzorcích pro výpočet personálního 
standardu jsou rovněž uváděny jiné kapacity 
např.: 
- § 37 potřebnost vyjádřená počtem konzultací 
denně 
 
- § 39, 43 – počet klientů, přestože se nejedná o 
specifickou cílovou skupinu 
- § 46 – počet pracovníků vykonávající 
konkrétní činnost v rozsahu X hodin denně 

Pardubice Není zřejmé, zda se má personální standard 
počítat dle skutečnosti provozní doby nebo zda 
se má vycházet z předdefinovaného koeficientu 
pro jednosměnný a trojsměnný provoz. 

K Z Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
 

Pardubice V případě služby chráněné bydlení není 
zohledněn různý provoz služby v jednotlivých 
domácnostech, kdy je zpravidla provoz 8, 12 
nebo 24 hodinový, případně jiný dle potřeb 
klientů 

K Z Akceptováno – bude zapracováno. 
 

Pardubice U pečovatelské a asistenční služby je 
podmínkou vždy minimálně 1,00 úvazku 
sociálního pracovníka. Není zřejmý důvod. U 
malých služeb se to jeví jako nadbytečné. 

K Z Vysvětleno – jedná se o obecnou podmínky, kdy tato 
forma služby nemůže být poskytována poskytovatelem, 
který nemá v organizační struktuře sociálního pracovníka. 
V případě, že např. tento pracovník zároveň vykonává práci 
v jiné službě, může registrátor využít výjimky a odůvodnit 
aplikaci jiné hodnoty personálního standardu. 

Pardubice Čas potřebný na dopravu ke klientovi u 
terénních forem nezohledňuje skutečnou 

K Z Vysvětleno – jedná se o průměrnou dobu získanou 
z statistických podkladů. Pokud by dojezdová doba byla 
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spotřebu času, ktera se liší při poskytování 
služby na omezeném území (v rámci jedné 
obce) a nebo na širším spádovém území. 

výrazně vyšší (velké spádové území), nebo nižší (např. 
pečovatelský dům, může registrátor využít výjimky a 
odůvodnit aplikaci jiné hodnoty personálního standardu. 

Pardubice Není jasné, jak bude ověřována kapacita služby 
a k čemu budou služby zavazovány 
v rozhodnutí o registraci a v rozhodnutí o 
dotace – zda pouze k počtu pracovníků nebo 
dalším závazným ukazatelům (kapacita lůžek, 
intervencí, klientů apod.) 

K Z Vysvětleno – kapacita služby bude ověřována shodně jako 
nyní. Služby obecně budou vázány k dodržování 
materiálně-technických a personálních standardů, tj. jak ke 
kapacitě, tak k minimálnímu počtu pracovníků. 

Plzeňský kraj Úvod 
Návrh zákona považujeme za nedopracovaný. 
Navrhovaná ustanovení nejsou v řadě případů 
dostatečně vzájemně provázaná. K návrhu 
zákona navíc nebyly připojeny návrhy 
prováděcích právních předpisů, na něž se návrh 
zákona na mnoha místech odkazuje – i 
s ohledem na tuto skutečnost vzbuzuje návrh 
pochybnosti o tom, jaký bude jeho skutečný 
dopad na stávající praxi v oblasti poskytování 
sociálních služeb. 
 

O Z  
 
Vysvětleno 
 
„Podle článku 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
obsah vyhlášky předkládá až na jednání vlády. Návrh 
prováděcího předpisu se v této fázi předkládá bez 
projednání v připomínkovém řízení a v pracovních 
komisích, nicméně podklad v rámci vypořádání zašleme“. 

Plzeňský kraj 1.  Ke znění ust. § 2 odst. 2 poslední věta – 
navrhuje se větu vypustit; navrhované 
upřednostňování (subsidiarita) 
ambulantních a terénních služeb je 
nadbytečnou proklamací – forma pomoci 
musí vycházet z individuálně určených 
potřeb osob a rovněž z toho, o jaké služby 
má osoba (klient) zájem   Tato připomínka 
je zásadní 

 

K Z Vysvětleno 
Doplnění je nutné, každá služba musí posoudit, zdali osoba, 
která o službu žádá, patři do okruhu osob, kterým je služba 
poskytována. Pokud je jasné, že osoba potřebuje 
nepřetržitou péči v pobytové službě, tak služba ambulantní 
ani terénní nemůže smlouvu s touto osobou uzavřít. Dále 
doplněno, že se využívá terénních a ambulantních služeb 
pokud je to možné a vhodné. 
Nová úprava: 

V § 2 odst. 2 větě první se za slova „sociálních služeb“ 
vkládají slova „a činností sociální práce“ a na konci odstavce 
se doplňuje věta „Jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit 
prostřednictvím sociálních služeb, poskytují se přednostně 
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sociální služby v terénní nebo ambulantní formě vždy, kdy 
je to možné a vhodné.“. 
 

Plzeňský kraj 2. Ke znění ust. § 3 písm. h) – doplnění části 
věty znějící: „včetně potřeb osob, které nejsou 
pokryty garantovanou sítí sociálních služeb“ 
navrhujeme vypustit; toto doplnění nic nemění 
na povinnosti kraje, kterou má již dle stávající 
úpravy, tj. zjišťovat potřeby poskytování 
sociálních služeb všem osobám (bez výjimky) 
na území kraje   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno -na základě obdržených připomínek, kdy 
zejména kraje shledávají koexistenci dvou typů sítí jako 
nesmírně problematickou, bylo úplně upuštěno od možnosti 
tvorby rozvojové sítě ze strany samospráv. Existovat bude 
tedy pouze jediná síť - garantovaná. Definice garantované 
sítě bude v podstatě téměř identická se stávající definicí sítě. 
Tím, že bude existovat pouze jediná síť, kterou ve finále 
sestaví (a zveřejní) ministerstvo, tak také odpovědnost za 
dostupnost služeb plně přechází na ministerstvo. 
Ministerstvo při sestavování garantované sítě musí jednat 
s krajem jako samosprávným celkem, který zjišťuje potřeby 
v území, stanovuje potřebnost služeb v území, plánuje a 
určuje síť a její územní členění. 
Krajský úřad bude rozhodovat v přenesené působnosti o 
vstupu/výstupu služeb do/z garantované sítě, na tento proces 
bude aplikován správní řád 

Plzeňský kraj 3. Ke znění ust. § 3 písm. i) a obecně 
k ustanovením týkajícím se garantované sítě 
sociálních služeb – není jasně specifikováno, 
jakou podobu bude mít garantovaná síť 
sociálních služeb a jakým způsobem bude 
probíhat její tvorba. Ustanovení § 3 písm. i) 
obsahuje definici garantované sítě, ze které 
však není zřejmé, zda bude obsahovat pouze 
druhy služeb a potřebné úvazky a kapacity pro 
dané území nebo zda v ní budou uvedeni 
konkrétní poskytovatelé a konkrétní sociální 
služby. Další navrhovaná ustanovení týkající se 
tvorby garantované sítě tuto problematiku 
neřeší a spíše ji více komplikují, neboť nejsou 
vzájemně propojená. Dle ustanovení § 93 písm. 
e) rozhoduje o vstupu do garantované sítě 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
 
Nyní upraveno - § 3 písm. j) garantovanou sítí sociálních 
služeb souhrn sociálních služeb a jejich přepočtených 
pracovních úvazků, které napomáhají v náležité kvalitě a 
s odpovídající místní dostupností řešit nepříznivou sociální 
situaci osob na území krajů a které jsou v souladu 
s potřebami osob na území krajů zjištěnými při tvorbě 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje 
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sociálních služeb krajský úřad, dle ustanovení § 
95 písm. i) spolupracuje s ministerstvem při 
sestavování návrhu garantované sítě kraj, dle 
ustanovení § 96 písm. c) určuje garantovanou 
síť na základě požadavků kraje ministerstvo, 
dle ust. § 105a odst. 1 garantovanou síť 
sestavuje ve spolupráci s kraji ministerstvo na 
základě zjištěných potřeb obyvatel a v případě 
aktualizace sítě bude o podobě garantované sítě 
vedeno dohadovací řízení (dle ust. § 105b).   
Tato připomínka je zásadní 
 

Plzeňský kraj 4. Ke znění ust. § 11 – nesouhlasíme s 
rozdílnou výší PNP pro neformální a 
institucionální péči. Poškozuje se tím zajištění 
rozložení příjmu za péči v zařízení 
registrovaných služeb a vytváří se 
neodůvodněná nerovnost mezi příjemci PNP se 
stejným stupněm závislosti. Navrhuje se 
srovnání výše PNP ve všech stupních mezi 
všemi příjemci, a to na úroveň vyšších částek 
(tj. částek poskytovaných v případech, kdy je 
osobě poskytována neformální péče)   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno 
Jde nad rámec navrhované úpravy. Cílem diferenciace bylo 
zvýšit objem podpory v těch případech, kdy je péče 
zajištěna neformálním pečujícím (pečujícími), ideálně 
v kombinaci s terénními a ambulantními sociálními 
službami. Oproti tomu zákon o sociálních službách a jeho 
prováděcí vyhláška chrání uživatele pobytových sociálních 
služeb v podobě minimálního zůstatku příjmu a maximální 
výše úhrad. Úpravu nevytváří nerovnost, jak uvádí 
předkladatel. Zrušení diferenciace a srovnání částek na 
úrovni současné „vyšší“ částce by znamenalo zásadní 
fiskální dopady.  
 

Plzeňský kraj 5. Ke znění ust. § 11 odst. 4 – ustanovení je 
v rozporu s čl. 78 Ústavy. Pakliže jsou částky 
výše příspěvku na péči pevně stanoveny 
zákonem, stěží lze změnu těchto částek 
považovat za „provedení zákona v jeho 
mezích“. Nařízení, které by stanovilo částky 
příspěvku na péči odlišné od částek uvedených 
v zákoně, by tento zákon nepřípustně měnilo, 
nikoliv provádělo   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno 
 
Formulace valorizačního ustanovení bude zvážena. 
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Plzeňský kraj 6. Ke znění ust. § 24 písm. b) – doplnění 
„označení majitele účtu“ se navrhuje jako 
nadbytečné vypustit   Tato připomínka je 
zásadní 
 

K Z Vysvětleno 
Označení majitele účtu nepovažujeme za nadbytečné, 
napomůže kontrole využívání příspěvku (po kterém je 
voláno), jedno z připomínkových míst (ČAPS) dokonce 
navrhuje „zúžení toho, kdo může být majitelem účtu, na 
který je zasílán příspěvek na péči“. 

Plzeňský kraj 7. Ke znění ust. § 33a – navrhuje se vypustit 
celé ustanovení; není zřejmé, o jakou službu se 
bude jednat, jaké budou její základní činnosti, 
kdo bude cílovou skupinou apod. – dle našeho 
názoru není vhodné vytvářet nový druh sociální 
služby bez bližší specifikace (bez ohledu na 
druh a formu sociální služby) nikoli na základě 
potřebnosti, ale na základě toho, „že se v řadě 
strategických dokumentů na tyto služby 
odvoláváme“ – viz důvodová zpráva k bodu 32   
Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno 
Nejedná se o nový druh sociální služby, což je zřejmé i z 
umístění v návrhu novely. Jedná se o jasné definování, 
které definuje, co je ústavní služba a co už ne. Definice je 
stanovena bez ohledu na druh sociální služby. Tato definice 
narovnává stávající nepřehlednost v praxi, kdy se neustále 
bojuje o přesnou definici komunitní služby. Požadavek 
vložené této definice vyplývá i z jednání s DG regio, atd. 
kdy je neustále České republice vytýkáno, že nemá jasnou 
definici a pak zvláště pro ESIF není zřejmé, jestli se 
opravdu financují jenom služby komunitního charakteru, či 
ne. A v minulosti na základě neexistence této definici se 
např. pro IROP vyjednávala podoba této služby pro každou 
výzvu zvláště, což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o 
finance nemohli předvídat podobu navazujících výzev. Což 
vedlo ke zproblematizování čerpání financí. Proto i 
požadavek pro zákonné definování. Podoba této definice se 
odvíjí již od realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně 
došlo u klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice 
slouží i pro monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to 
více propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. V současnosti tento 
nad druh služby nepoznáme ani v registru. 
Nová úprava: 
„§ 33a 
Sociální služby komunitního charakteru 
 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
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komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
kapacitu a personální a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování.“. 

Plzeňský kraj 8. Ke znění ust. § 35 odst. 1 písm. q) – nelze 
akceptovat bez řádné specifikace „materiální“ 
pomoci; zároveň tato činnost působí proti 
povinnosti sociální služby působit na osoby 
aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti 
(ust. § 2 odst. 2 zákona); navrhovaná základní 
činnost se navrhuje vypustit i z ostatních 
ustanovení návrhu, ve kterých je zakotvena   
Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno 
 
Je to požadavek z praxe. 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. 
Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci. 

Plzeňský kraj 9. Ke znění ust. § 35 odst. 1 písm. r) – 
nesouhlasíme se zařazením mezi základní 
činnosti sociálních služeb a navrhujeme 
ustanovení vypustit – činnosti, jež jsou 
obsahem navrhované základní činnosti, jsou již 
implicitně obsaženy ve stávajících základních 
činnostech   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno 
 
Tato činnost je klíčová u osob sociálně vyloučených 
ohrožených ztrátou bydlení, dále u osob žijících 
dlouhodobě v sub standardním bydlení či u osob bez 
přístřeší („chronicky bez bydlení“), při podpoře v získání a 
následně udržení standardního bydlení. Navazuje na 
projekty sociálního bydlení. 

Plzeňský kraj 10. Ke znění ust. § 35 odst. 1 písm. s) a ust. § 
52b odst. 2 písm. f) – navrhuje se základní 
činnost „pastorační a duchovní péče“ z návrhu 
zákona vypustit; povinnost poskytovatele 
zajišťovat tuto základní činnost pro všechny 

K Z Akceptováno - Vysvětleno 
Nově základní činnost psychosociální podpora. Jedná se o 
dohled. Návštěva pracovníka, aby si ověřil, že klient je 
v pořádku 
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druhy náboženství je neproveditelná, v praxi 
nerealizovatelná; navíc navrhovanou základní 
činnost by mohly vykonávat pouze subjekty, 
které nejsou územně samosprávnými celky (a 
zřejmě ani jimi zřizovanými právnickými 
osobami), ani ministerstvem (a zřejmě ani jím 
zřízenými organizačními složkami státu), ani 
státní příspěvkovou organizací, když zákon o 
církvích vylučuje, aby stát či územně 
samosprávné celky prováděly náboženskou 
činnost, přičemž zákon takové omezení okruhu 
potenciálních poskytovatelů této základní 
činnosti nereflektuje   Tato připomínka je 
zásadní 
 

 

Plzeňský kraj 11. Ke znění ust. § 36 věta první – část znějící 
„§ 34 odst. 1 písm. a) a c)“ se navrhuje změnit 
na „§ 34 písm. a), c) a e)“; podle návrhu (ust. § 
57 odst. 1) má být i v azylových domech 
poskytována zdravotní péče, přičemž 
navrhované ust. § 36 tuto skutečnost 
nereflektuje – srov. též navrhovanou změnu 
znění ust. § 57 v bodu 19. těchto připomínek   
Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno: 
Financování zdravotní péče přes § 36, tedy přes odbornost 
913 je primárně určena pro služby péče, kde má daný 
rozsah opodstatnění. U azylového domu, pokud je 
zdravotní péče, tak musí být poskytována přes spolupráci s 
poskytovatelem autorské odbornosti zejména 925 či 926. 
 
 

Plzeňský kraj § 36 – z návrhu není zřejmé, z čeho bude 
hrazena zdravotní péče poskytovaná v denních 
stacionářích – zda ji bude možné hradit z dotace 
poskytované podle navrhovaného ust. § 101a či 
zda bude hrazena zcela z prostředků klientů 
denních stacionářů, resp. není zřejmé, proč 
návrh vylučuje možnost hrazení této péče 
z veřejného zdravotního pojištění; požadujeme 
vysvětlení toho, z jakých prostředků má být tato 
péče hrazena Tato připomínka je zásadní 

K Z Vysvětleno 
 
Financování zdravotní péče přes § 36, tedy přes odbornost 
913 je primárně určena pro služby péče, kde má daný 
rozsah opodstatnění. U azylového domu, pokud je 
zdravotní péče, tak musí být poskytována přes spolupráci s 
poskytovatelem autorské odbornosti zejména 925 či 926. 
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Plzeňský kraj 12. Ke znění ust. § 37 odst. 3 – navrhujeme 
vypustit část znějící „a řešení genderově 
podmíněného násilí“ – sociální poradenství již 
dnes řeší všechny formy a podoby násilí   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
Zdůvodněn v dokumentu RIA a důvodová zpráva. Potřeba 
tohoto specifikování se odvíjí od mezinárodních 
dokumentů. Na něž je navázáno sledování v této oblasti. 
Zejména se jedná o četné požadavky zmocněnkyně vlády 
pro lidská práva.  
Byť nebyla Istanbulská smlouva ratifikována, ke vzniku 
speciálních služeb zaměřených na  genderově podmíněného 
násilí vyzívají i ostatní instituce především úřad vlády ČR. 
V souladu s Akčním plánem prevence domácího a 
genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 
schváleným Vládou ČR dne 6. 5. 2019, bude v rámci 
projektu MPSV „Rozvoj systému sociálních služeb“ 
zpracována „Analýza dostupnosti specializovaných 
sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a 
genderově podmíněným násilím v ČR (včetně služeb pro 
děti ohrožené násilím v rodině)“. Vypracování této analýzy 
navazuje i na závěry mezinárodní konference pořádané 
MPSV k problematice genderově podmíněného násilí 
konané v roce 2017 v Plzni, která byla zaměřena na rozvoj 
služeb pro osoby ohrožené genderově podmíněným 
násilím. Výstupy analýzy přispějí k vytvoření metodiky a 
podpoře zajištění metodického vedení ze strany MPSV. 
Tím dojde ke sjednocení chápání dané problematiky a 
výkladu specifických pojmů mezi zástupci státní správy, 
samosprávy poskytovateli sociálních služeb. 
Předpokládaný termín pro dodání analýzy je prosinec 2020 
Nové znění: 
3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se 
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin 
osob v občanských poradnách, manželských a rodinných 
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů 
a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických 
zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s 
osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
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společností, s osobami ohroženými návykovými látkami 
a nelátkovými závislostmi, práci s pečujícími osobami a 
řešení genderově podmíněného násilí obětmi genderově 
podmíněného násilí.  
 

Plzeňský kraj 13. Ke znění ust. § 37 odst. 4 písm. d) – návrh 
ukládá všem poskytovatelům odborného 
sociálního poradenství (poskytovaného nejen 
v manželských a rodinných poradnách) 
zajišťovat základní činnost „manželské a 
rodinné poradenství“; navrhuje se ustanovení 
zpřesnit nebo zcela vypustit   Tato připomínka 
je zásadní 
 

K Z Vysvětleno 
Zdůvodnění bude doplněno do dokumentu RIA, důvodem 
je, že stávající základní činnost neodpovídají potřebám 
praxe, tedy tomu, čeho si žádají uživatelé manželských a 
rodinných poraden. Došlo k úpravě tohoto ustanovení, kdy 
je jasné, že činnost manželské a rodinné poradenství 
poskytuje pouze manželská a rodinná poradna. 
Nově upraveno v § 37 odst.5) Služba poskytovaná v 
manželských a rodinných poradnách obsahuje základní 
činnosti uvedené v odstavci 4 a základní činnost manželské 
a rodinné poradenství. 
 
 

Plzeňský kraj § 37 odst. 5 – chybný odkaz na odst. 3 namísto 
odst. 4 zdejšího navrhovaného ustanovení Tato 
připomínka je zásadní 

K Z AKCEPTOVÁNO 
Nově upraveno v § 37 odst.5) Služba poskytovaná v 
manželských a rodinných poradnách obsahuje základní 
činnosti uvedené v odstavci 4 a základní činnost manželské 
a rodinné poradenství. 
 
 

Plzeňský kraj 14. Ke znění ust. § 48 – nesouhlasíme 
s návrhem na sloučení stávajících sociálních 
služeb na službu „domovy sociální péče“ – 
stávající dělení považujeme za správné a 
nesouhlasíme s uváděným důvodem pro 
sdružování sociálních služeb; navíc je třeba 
upozornit na tu skutečnost, že navrhované 
sloučení přinese problémy do oblasti 
financování těchto služeb – sloučením 
stávajících domovů se zvláštním režimem a 
domovů pro osoby se zdravotním postižením, 

K Z Vysvětleno 
 
Dojde tak k odlehčení administrativy, snadnějšímu průběhu 
poskytování služeb, rozdělení podle platného znění, již 
ztratilo své opodstatnění 
Předkladatel sloučením tak reaguje na potřebu praxe.  
Současně je však nezbytné zdůraznit, že v případě 
registrace sociální služby - § 48, bude možné 
vyspecifikovat v rámci registrace, jakému okruhu osob 
bude sociální služba poskytována. Tím zůstanou možná její 
specifika.  
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ve kterých je péče poskytovaná klientům 
podstatně nákladnější než v domovech pro 
seniory, dojde k neopodstatněnému a 
neúčelnému sjednocení finančního ohodnocení 
zaměstnanců těchto služeb; situace je navíc 
komplikovaná i tím, že současně s návrhem 
nebyly předloženy návrhy prováděcích 
právních předpisů týkajících se normativů pro 
jednotlivé pracovní pozice   Tato připomínka je 
zásadní  
 

 
 

Plzeňský kraj 15. Ke znění ust. §48 odst. 1 a 105a odst. 4 – 
v každém kraji má být celková kapacita 
domovů sociální péče tvořena 2% krizových 
lůžek, přičemž domovy sociální péče nejsou 
povinny taková lůžka zřizovat   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno - Vysvětleno 
 
Je definováno v § 105a 
Z celkové kapacity sociálních služeb domovy sociální péče 
a odlehčovací služby v pobytové formě, které jsou zařazeny 
do garantované sítě sociálních služeb, je vyčleněno v 
každém kraji 0,5 % lůžek jako krizová lůžka pro zajištění 
okamžité pomoci osobám nacházejícím se v nepříznivé 
situaci vyžadující bezodkladné řešení, které nelze řešit 
zajištěním péče pečující osobou nebo ambulantní nebo 
terénní sociální službou, a to maximálně po dobu 3 
kalendářních měsíců. 
 
 

Plzeňský kraj 16. Ke znění ust. § 48 odst. 2 písm. j) – 
nesouhlasíme se zařazením této základní 
činnosti, které by znamenalo, že všechny služby 
domovy sociální péče musí vždy jako základní 
činnosti zajistit tento nácvik pro pečující osoby; 
toto vzhledem k materiálně-technickým 
podmínkám v zařízeních a k personálním 
možnostem není reálné (proveditelné)   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno 
 
Činnost v § 48 nebude. 
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Plzeňský kraj 17. Ke znění ust. § 52a – není zřejmé, proč se 
vytváří další druh sociálních služeb, když 
potřeby uvedené v navrhovaném ustanovení již 
obecně řeší sociální služby stávajících druhů   
Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno 
 
Sociální služba poskytovaná osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým je natolik specifická a zahrnuje v sobě 
poskytování sociálních služeb péče, prevence i poradenství, 
že ji nelze zařadit do jiného druhy služby, proto i vznik 
služeb sociální podpory podle §52a, do budoucna je možný 
vznik i dalších nových služeb, které by zde mohly spadat. 
Základem pro nemožnost zařazení do již existujících 
skupin je, že tato služba jako jediná v sobě obsahuje 
činnosti preventivní i péče. 

Plzeňský kraj 18. Ke znění ust. § 52b – není jasné, co je 
uvedenými formulacemi navrhovaného 
ustanovení myšleno – ustanovení umožňuje 
dvojí výklad: jednak může znamenat, že 
poskytovatel sociálních služeb bude docházet 
do zdravotnických zařízení poskytujících 
paliativní lůžkovou péči a tam bude poskytovat 
uvedené základní činnosti; nebo jej lze vyložit 
tak, že poskytovatel zdravotnických služeb 
bude současně také poskytovatelem této 
sociální služby a činnosti, které nyní vykonává 
v rámci zdravotní péče, budou poté jako 
základní činnosti sociální služby přesunuty pod 
sociální služby a také z této oblasti hrazeny; ať 
už bude výklad jakýkoliv, přinese zvýšení 
nároků na kapacity a potažmo na rozpočet 
v oblasti sociálních služeb   Tato připomínka je 
zásadní 
 

K Z Vysvětleno 
 
§ 52bSociální služby poskytované osobám v terminálním 
stavu a osobám blízkým jsou podle nás důležitým 
doplněním systému služeb, v rámci jejich činností, se tak 
dostane osobám v terminálním stavu nejen zdravotní péče, 
ale kvalitní sociální péče, která je v současnosti opomíjená, 
ale je důležitou součástí doprovázení umírajících a jejich 
blízkých 
 
 

Plzeňský kraj 19. Ke znění ust. 57 odst. 1 – nesouhlasíme 
s návrhem, dle kterého by veškeré sociální 
služby azylové domy byly povinny zajišťovat 
zdravotní péči; namísto toho navrhujeme, aby 
poskytovatel sociální služby azylové domy, a to 

K Z  
 
Vysvětleno: 
Požadavek na rozšíření cílové skupiny uživatelů azylových 
domů o osoby v nepříznivé životní situaci, trpících 
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za pomoci rozlišování okruhů osob, kterým by 
byla ta která konkrétní sociální služba azylové 
domy (s individuálně určeným ID) určena, měl 
možnost se sám rozhodnout, zda zdravotní péči 
bude či nebude zajišťovat; srov. níže 
navrhované znění ust. § 57: 
§ 57 
Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby 
na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo 
osobám v nepříznivé životní situaci, které jsou 
bez domova a zároveň mají lékařem indikován 
klid na lůžku a potřebu zdravotní péče z důvodu 
doléčení nebo osobám s látkovou či nelátkovou 
závislostí. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto 
základní činnosti: 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
c) zprostředkování potravinové a materiální 
pomoci. 
(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná 
osobám v nepříznivé životní situaci, které jsou 
bez domova a zároveň mají lékařem indikován 
klid na lůžku a potřebu zdravotní péče z důvodu 
doléčení obsahuje vedle základních činností 
obsažených v odstavci 2 tuto základní činnost: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu.   Tato 
připomínka je zásadní 
 

onemocněním, nevyžadujícím hospitalizaci, ale k doléčení 
je potřebný klid na lůžku a příslušné domácí ošetření, 
vychází z praxe poskytovatelů sociálních služeb určených 
cílové skupině osob bez přístřeší (tj. terénních programů, 
nízkoprahových denních center, nocleháren a azylových 
domů). Tyto požadavky jsou opakovaně akcentovány 
zejména prostřednictvím expertní komise pro problematiku 
bezdomovectví při Komisi sociálního začleňování a 
participativních skupin osob bez domova. Jde o situace, 
kdy akutně nemocnému člověku bez domova (týká se 
koncepční kategorie ETHOS „bez střechy“) bylo po 
poskytnutí zdravotního ošetření u lékaře (případně při 
propuštění z hospitalizace ve zdravotnickém zařízení) 
předepsáno domácí ošetřování, neboť jeho stav nevyžaduje 
hospitalizaci. Pacienti této cílové skupiny nemají možnost 
své akutní zdravotní obtíže vyléčit; zdravotní péče 
poskytovaná v podmínkách života „na ulici“ jim také není 
poskytována. Tyto situace jsou jedním  
z významných faktorů chronifikace zdravotních problémů 
lidí bez domova a mnohdy vyžadují vysoké náklady na 
další následnou péči. Rovněž tak chybí právní úprava 
týkající se zařízení sociálních služeb azylové domy pro 
osoby s látkovou a nelátkovou závislosti.  
Bude na poskytovateli, zda, či kterou alternativu konkrétní 
činnosti (tedy: možnost doléčení, případně poskytnutí 
služby pro osoby s látkovou či nelátkovou závislostí, či 
osoby ohrožené domácím a gendrově podmíněným 
násilím), zvolí. Tato skutečnost byla řešena a akceptována i 
na vypořádávací poradě k novele zákona dne 5. 2. 2020. 
§ 57, odst. 2 – základní činnosti – bylo upraveno 
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Doplnění připomínky: 
Netrváme na původní připomínce – vysvětlení 
je dostatečné; připomínkujeme nově 
navrhované znění ust. § 57 odst. 1 – návrh 
neodůvodněně zužuje okruh klientů azylových 
domů na osoby, které jsou v nepříznivé sociální 
situaci spojení se ztrátou bydlení a zároveň 
splňují některou z nově navrhovaných 
podmínek (závislost, doléčení, ohrožení 
násilím), čímž z okruhu možných klientů 
azylových domů vylučuje osoby, které se 
„pouze“ nacházejí v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení; nesouhlasíme 
s použitým termínem „genderově podmíněné 
násilí“ – viz připomínku 12. Tato připomínka je 
zásadní 
 

 
 
. 
Nová úprava: 
§ 57 
Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 

Plzeňský kraj § 57 odst. 1 – návrh neodůvodněně zužuje 
okruh klientů azylových domů na osoby, které 
jsou v nepříznivé sociální situaci spojení se 
ztrátou bydlení a zároveň splňují některou z 
nově navrhovaných podmínek (závislost, 
doléčení, ohrožení násilím), čímž z okruhu 
možných klientů azylových domů vylučuje 
osoby, které se „pouze“ nacházejí v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení; 
nesouhlasíme s použitým termínem „genderově 
podmíněné násilí“ – viz připomínku 12. Tato 
připomínka je zásadní 

K Z Vysvětleno 
Samostatnou cílovou skupinou zůstávají i nadále osoby, 
které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se 
ztrátou bydlení.  
Nová úprava 

(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce 
jsou za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 
 
násilím. 

Plzeňský kraj 20. Ke znění ust. § 78 odst. 2 – při registraci 
sociální služby s různými formami poskytování 
(např. forma pobytová a forma terénní) bude 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
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poskytovatel nucen o registraci žádat u dvou 
rozdílných krajských úřadů; navrhuje se 
zachovat současný stav (tak říkajíc 1 
poskytovatel = 1 platné rozhodnutí o registraci), 
který je stabilní – navrhovaná změna by pouze 
přispěla ze znepřehlednění oblasti registrací, 
která dle současné úpravy funguje téměř 
bezproblémově   Tato připomínka je zásadní 
 

Daná úprava slouží především k větší přehlednosti 
poskytování sociálních služeb v jednotlivých krajích. 
Vzhledem k tomu, že by sjednocení registrací pouze podle 
místa poskytování mohlo být pro některé sociální služby 
poskytované terénní formou likvidační (poskytovatelé by z 
důvodu rozsáhlé administrace spojené s registrací nebyli 
dostatečně motivováni registrovat i odlehlá místa s malým 
počtem uživatelů), Úprava se týká pouze sociálních služeb 
poskytovaných pobytovou formou, u ambulantní a 
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. 
 
 

Plzeňský kraj 21. Ke znění ust. § 79 odst. 1 písm. d) – 
navrhuje se upřesnit, kterých zařízení 
sociálních služeb se má doklad o zajištění 
hygienických podmínek vydaný orgánem 
ochrany veřejného zdraví týkat; podle návrhu 
by měl doložit doklad o zajištění hygienických 
podmínek vydaný orgánem ochrany veřejného 
zdraví každý žadatel o registraci sociální služby 
poskytované v (jakémkoliv) zařízení sociálních 
služeb, podle současné právní úpravy (zákon o 
ochraně veřejného zdraví) je tento doklad 
ovšem vydáván pouze pro zařízení sociálních 
služeb, ve kterých jsou poskytovány pobytové 
sociální služby – návrh ovšem toto nereflektuje 
a doklad vyžaduje po všech žadatelích o 
registraci sociální služby poskytované 
v jakémkoliv zařízení sociálních služeb. 
Navrhované ustanovení je navíc nevhodně 
formulováno, když vyznívá tak, že zajištění 

K Z Akceptováno  jinak.  
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) je doplněno o „rozhodnutí 
o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c ) vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví“ 
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hygienických podmínek ukládá orgánu ochrany 
veřejného zdraví, nikoliv správně žadateli o 
registraci   Tato připomínka je zásadní 
 

Plzeňský kraj § 79 odst. 4 – není zřejmé, proč je ve zdejším 
výčtu jmenována služba tísňová péče (ust. § 
41); dále připomínáme, že je třeba trvat na 
zesouladnění tohoto návrhu zákona se zákonem 
o ochraně veřejného zdraví Tato připomínka je 
zásadní 

K Z Vysvětleno 
 
Do výčtu byla zahrnuta i tísňová péče (§ 41 ZSS) a to 
z toho důvodu, že je velmi žádoucí sjednotit materiálně-
technické podmínky u tohoto druhu sociální služby.   

Plzeňský kraj 22. Ke znění ust. § 79 odst. 1 písm. h) – návrh 
nelze posoudit bez současně předloženého 
návrhu prováděcího právního předpisu   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno 
Všechny prováděcí předpisy nebo jejich podrobné teze, 
byly předloženy v dokumentu z 20. 4. 2020. Většina 
zásadních podkladů je ve verzi podobné paragrafovému 
znění.  
 
Podle článku 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
obsah vyhlášky předkládá až na jednání vlády.  

Plzeňský kraj 23. Ke znění ust. § 79 odst. 1 písm. i) – návrh 
nelze posoudit bez současně předloženého 
návrhu prováděcího právního předpisu   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno 
Všechny prováděcí předpisy nebo jejich podrobné teze, 
byly předloženy v dokumentu z 20. 4. 2020. Většina 
zásadních podkladů je ve verzi podobné paragrafovému 
znění.  
 
Podle článku 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
obsah vyhlášky předkládá až na jednání vlády. 

Plzeňský kraj 24. Ke znění ust. § 79 odst. 5 písm. d) bod 3. – 
návrh nelze posoudit bez současně 
předloženého návrhu prováděcího právního 
předpisu   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno 
Všechny prováděcí předpisy nebo jejich podrobné teze, 
byly předloženy v dokumentu z 20. 4. 2020. Většina 
zásadních podkladů je ve verzi podobné paragrafovému 
znění.  
 
Podle článku 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
obsah vyhlášky předkládá až na jednání vlády. 

Plzeňský kraj 25. Ke znění ust. § 79 odst. 5 písm. d) bod 4. – K Z Neakceptováno - ROZPOR 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



692 
 

návrh nelze posoudit bez současně 
předloženého návrhu prováděcího právního 
předpisu   Tato připomínka je zásadní 
 
 
 
26. Ke znění ust. § 79 odst. 5 písm. d) bod 8. – 
v návaznosti na bod 11 těchto připomínek se 
navrhuje změnit navrhované znění „§ 34 odst. 1 
písm. c) až f)“ na znění následující: „§ 34 písm. 
a), c) a e)“   Tato připomínka je zásadní 
 

Podle článku 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
obsah vyhlášky předkládá až na jednání vlády. Prováděcí 
předpisy byly předloženy, ale připomínkové místo trvá na 
rozporu. 
 
Akceptováno částečně. 
 
Bylo upraveno na v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c ) 
 
Navrhované znění: 
8. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování 
sociálních služeb podle § 34 písm. a) a c), 

Plzeňský kraj 27. Ke znění ust. § 79 odst. 5 písm. e) – 
nesouhlasíme s dokládáním splnění podmínek 
bezúhonnosti a odborné způsobilosti toliko 
čestným prohlášením; již nyní se krajský úřad 
setkává s falšovanými výpisy z evidence 
Rejstříku trestů či doklady o vzdělání – snížení 
požadavků na předkládané doklady nepřispěje 
ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb; 
navíc je třeba upozornit na to, že navrhované 
ustanovení vyžaduje k prokázání bezúhonnosti 
pouze čestné prohlášení, zatímco navrhované 
ust. § 110 odst. 2 vyžaduje doložit bezúhonnost 
sociálního pracovníka výpisem z evidence 
Rejstříku trestů   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno 
 
 
Předkládané čestné prohlášení je především dokladem toho, 
že si je poskytovatel vědom uvedených povinností.    
Nelze však porovnávat § 79 odst. 1, písm. b) a c) a § 110 
odst. 2 a dále pak § 116 odst. 3, kdy se v prvním případě 
jedná pouze o potvrzení a poskytovatel má k dispozici 
výpisy z evidence rejstříků trestů svých zaměstnanců a tím 
i zodpovídá za naplnění této podmínky v rámci registrace a 
v dalších případech, kdy se jedná o přímé doložení 
bezúhonnosti při výkonu povolání sociálního pracovníka a 
pracovníka v sociálních službách. Jedná se o dvě 
neporovnatelné skutečnosti.  
 

Plzeňský kraj 28. Ke znění ust. § 79 odst. 5 písm. f) – 
obdobně bodu 21 těchto připomínek se 
navrhuje upřesnit, kterých zařízení sociálních 
služeb se má rozhodnutí o schválení provozního 
řádu vydané orgánem ochrany veřejného zdraví 
týkat; podle návrhu by měl doložit rozhodnutí 
každý žadatel o registraci sociální služby 
poskytované v (jakémkoliv) zařízení sociálních 

K Z Akceptováno  
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) bylo doplněno o 
„rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení 
sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c 
) vydané orgánem ochrany veřejného zdraví“ 
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služeb, podle současné právní úpravy (zákon o 
ochraně veřejného zdraví) je toto rozhodnutí 
ovšem vydáváno pouze pro zařízení sociálních 
služeb, ve kterých jsou poskytovány (vybrané) 
pobytové sociální služby – návrh ovšem toto 
nereflektuje a rozhodnutí vyžaduje po všech 
žadatelích o registraci sociální služby 
poskytované v jakémkoliv zařízení sociálních 
služeb   Tato připomínka je zásadní 
 

Plzeňský kraj 29. Ke znění ust. § 82b odst. 1 – navrhuje se 
zakotvit sankci pro případ, že osoba poskytující 
sociální služby bez oprávnění neumožní 
provedení kontroly prostor, u nichž nasvědčují 
skutečnosti, že jsou v nich takové služby 
poskytovány   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Připomínka nad rámec 
 
Povinnosti kontrolované osoby vyplývají z kontrolního 
řádu (§ 10 odst. 2 a 3), z tohoto důvodu není nutné jej 
ukotvovat i v zákonu o sociálních službách.  
 
 
 

Plzeňský kraj 30. Ke znění ust. § 82b odst. 3 – odst. 9 – 
ustanovení se navrhuje jako nadbytečná a 
v praxi obtížně uplatnitelná vypustit   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští.  
 

Plzeňský kraj 31. Ke znění ust. § 85 odst. 7 písm. c) – 
navrhuje se zadávání provozní doby zařízení 
sociálních služeb ponechat v kompetenci 
registrujícího orgánu; zadávání provozní doby 
poskytovatelem sociální služby do registru není 
transparentní, poskytovatel by mohl s provozní 
dobou manipulovat bez vědomí registrujícího 
orgánu – provozní doba je propojena s dalšími 
aspekty, např.: s financováním, personálním 
zajištěním, sítí sociálních služeb   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno 
 
V § 85 odst. 7 bude písm. c) z návrhu vypuštěno. Provozní 
dobu a její změny u každého zařízení nebo místa 
poskytování sociálních služeb bude vkládat do registru 
poskytovatelů sociálních služeb registrující orgán. 
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Plzeňský kraj 32. Ke znění ust. § 85 odst. 7 písm. e) – 
navrhuje se ponechat původní znění, kdy se 
změny v personálním zajištění v praxi dokládají 
registrujícímu orgánu; zadávání informací o 
personálním zajištění služby poskytovatelem 
sociální služby do registru není transparentní   
Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno 
 
Naopak, celý proces je transparentní a dohledatelní přes 
datovou stopu. Pro poskytovatele toto znamená 
administrativní ulehčení a zároveň oni si odpovídají za 
správnost údajů jako v jiných analogických systémech. 

Plzeňský kraj 33. Ke znění ust. § 91d písm. a) – návrh nelze 
posoudit bez současně předloženého návrhu 
prováděcího právního předpisu   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z  

Plzeňský kraj 34. Ke znění ust. § 92 písm. b) věta před 
středníkem - za spojení „trestní řízení“ a před 
spojení „osob ohrožených sociálním 
vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo 
ochranné výchovy“ se navrhuje doplnit 
následující: „osob, které jsou ve výkonu vazby, 
výkonu zabezpečovací detence nebo výkonu 
trestu odnětí svobody, nebo jsou z tohoto 
výkonu propuštěny“   Tato připomínka je 
zásadní 
 

K Z Akceptováno částečně: 
 
Úkoly a činnosti sociální práce vůči osobám, které jsou ve 
výkonu vazby, výkonu zabezpečovací detence nebo výkonu 
trestu odnětí svobody, náleží sociálnímu pracovníkovi 
dotčeného zařízení, nikoli sociálnímu pracovníkovi – 
sociálnímu kurátorovi. 
 
Nové znění: 
prostřednictvím sociálního pracovníka - sociálního kurátora 
zajišťuje výkon činností sociální práce ve prospěch osob, 
proti kterým je vedeno trestní řízení, osob ohrožených 
sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo 
ochranné výchovy, osob, jejichž práva a zájmy jsou 
ohroženy trestnou činností jiné osoby, osob propuštěných 
z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody a osob, jejichž 
způsob života může vést ke konfliktu se společností, osob 
po ukončení léčby závislostí nebo závislostního chování ve 
specializovaném zařízení  a osob, které nemají uspokojivě 
naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že 
jsou osobami bez přístřeší; přitom spolupracuje zejména se 
zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
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s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační 
službou České republiky, správními úřady a územními 
samosprávnými celky; přitom provádí zejména depistážní 
činnost, sociální šetření, poskytuje sociální poradenství a 
zprostředkovává poskytování sociálních služeb, a to 
v místě skutečného pobytu těchto osob, 
 

Plzeňský kraj 35. Ke znění ust. § 93 písm. a) bod 5 – tento 
bod postrádá logiku, neboť (při vypuštění zde 
nepotřebných větných členů) zní takto: 
„Krajský úřad zprostředkovává poskytnutí 
sociálních služeb osobám v případě, kdy 
krajský úřad o zjištěných skutečnostech 
bezodkladně, nejdéle však ve lhůtě do 8 
pracovních dní, informoval kraj“; povinnost 
krajského úřadu ve spolupráci s krajem a 
ostatními subjekty zprostředkovávat poskytnutí 
sociálních služeb zde uvedeným osobám, je 
vázána na podmínku, že bude krajský úřad 
bezodkladně nejpozději do 8 pracovních dnů 
informovat o zjištěných skutečnostech kraj.  Z 
toho vyplývá, že v případě, že by toto krajský 
úřad neučinil, povinnost zprostředkovávat 
poskytnutí sociálních služeb by mu nevznikla. 
Navrhujeme upravit formulaci   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno jinak – bod 5 vypuštěn 
 
nové znění § 93: 
 

d) ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 
pověřeným obecním úřadem, krajskou pobočkou 
Úřadu práce a dalšími institucemi příslušnými podle 
místa skutečného pobytu osob, zprostředkovává 
poskytnutí sociálních služeb osobám, které se 
nacházejí v bezprostředním ohrožení života nebo 
zdraví a nejsou schopny samy si zajistit poskytování 
sociálních služeb, v případě, kdy  

 
 
 

Plzeňský kraj 36. Ke znění ust. § 93 písm. c) – s návrhem na 
vytváření strategických plánů jako 
neopodstatněných a nadbytečných 
nesouhlasíme; návrh blíže neurčuje, co má být 
obsahem strategických plánů, ani zda mají 
význam v rámci výkonu přenesené působnosti; 
obsah ani význam strategických plánů zároveň 
nelze bez současně předloženého návrhu 

K Z Akceptováno  - vypuštěno 
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prováděcího právního předpisu posoudit;  návrh 
v ust. § 119 odst. 2 nadto ani s provedením 
navrhovaného ustanovení vyhláškou nepočítá, 
čímž problematiku strategických plánů ještě 
více znepřehledňuje   Tato připomínka je 
zásadní 
 

Plzeňský kraj 37. Ke znění ust. § 93 písm. d) – odkaz na § 101 
odst. 2 je chybný, neboť toto ustanovení se 
poskytováním dotací vůbec nezabývá; požaduje 
se bližší určení toho, jakým způsobem by měla 
spolupráce s ministerstvem probíhat, zda bude 
ministerstvo dávat podněty ke kontrole či zda 
bude pracovník ministerstva členem kontrolní 
skupiny, případně zda bude spolupráce probíhat 
nějakou jinou formou   Tato připomínka je 
zásadní 
 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 

Plzeňský kraj 38. Ke znění ust. § 93 písm. e) – viz připomínka 
k § 3 písm. i) – vzájemná neprovázanost 
jednotlivých ustanovení o garantované síti a 
nejednoznačnost jak tvorby, tak obsahu sítě; 
nejsou uvedeny žádné bližší podmínky 
(skutečnosti rozhodné pro rozhodnutí o 
zařazení či nezařazení (vstupu) do sítě), na 
základě kterých má krajský úřad rozhodovat; 
návrh navíc zcela opomíjí možnost a proces 
vyřazení sociální služby z garantované sítě   
Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 

Plzeňský kraj 39. Ke znění ust. § 93 písm. f) – navrhuje se 
ustanovení zrušit; má-li podle návrhu vést 
registr ministerstvo, byť ve spolupráci 
s krajskými úřady (ust. § 85), a zároveň má dle 
navrhovaného ust. § 96 písm. d) zaznamenávat 

K Z Vysvětleno - registrem se zde myslí centrální aplikace, která 
bude propojovat oblast financování, výkaznictví i registrací. 
Krajský úřad bude rozhodovat v přenesené působnosti o 
vstupu/výstupu služeb do/z garantované sítě, je tedy logické, 
aby spravoval i evidenci o počtu úvazků v této síti. Krajský 
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údaje mimo jiné o počtu úvazků zařazených do 
garantované sítě, není důvod, aby tyto údaje též 
nezanášelo do registru   Tato připomínka je 
zásadní 
 

úřad také na základě úvazků zařazených v síti „rozepisuje“ 
dotaci jednotlivým poskytovatelům. Nicméně k těmto 
účelům bude vytvořena centrální aplikace (registr) s 
přístupem i pro poskytovatele, přičemž záměrem je, aby 
v aplikaci bylo možné s minimálním vynaloženým úsilím 
zpracovat žádost o dotaci (po co nejjednodušším potvrzením 
počtu úvazků ve službě za uplynulý rok a zadáním počtu 
úvazků na rok následující), vygenerovat rozhodnutí o 
přidělení dotace včetně jejího výpočtu/rozpisu na základě 
skutečně obsazených míst, a také přílohu pověření na daný 
dotační rok s kalkulací vyrovnávací platby. 
 

Plzeňský kraj 40. Ke znění ust. § 93a odst. 3 – standardy 
činností sociální práce ani jejich obsah nelze 
připomínkovat – prováděcí právní předpis 
nebyl pro účely připomínkového řízení 
poskytnut   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno Vysvětleno 
Prováděcí předpis bude obsahově dokončen až po ukončení 
připomínkového řízení. V současné době jsou teze 
prováděcího předpisu součástí Důvodové zprávy. 
Návrh prováděcího předpisu upravujícího standardy 
činností sociální práce bude připraven na základě 
konzultací a dán do připomínkového řízení. 

Plzeňský kraj 41. Ke znění ust. § 93a odst. 4 – s návrhem 
nesouhlasíme a navrhujeme ustanovení 
vypustit; stávající praxi považujeme za 
uspokojivou a funkční; navrhovaná restrikce 
nutně povede ke zvýšeným požadavkům na 
personální obsazení (přijetí dalších 
zaměstnanců), když v současnosti dochází u 
zaměstnanců kraje (obcí) zařazených do 
krajského (obecního) úřadu jako sociální 
pracovníci ke kumulaci agend včetně agend, 
které nejsou činnostmi sociální práce; 
popřípadě bude potřeba tzv. přelévat agendy, 
s čímž souvisí zvýšení finančních nároků na 
rozpočty zaměstnavatelů těchto sociálních 
pracovníků   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno - vypuštěno 
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Plzeňský kraj 42. Ke znění ust. § 93a odst. 4 ve spojení s ust. 
§ 102, ust. § 103 odst. 1 a odst. 2 – pro případ, 
že by nebyla zapracována připomínka uvedená 
v bodu 41. (tj. vypuštění navrhovaného 
ustanovení § 93a odst. 4), navrhuje se všechna 
tato ustanovení formulačně sjednotit tak, aby 
bylo zřejmé, že ve všech případech upravených 
těmito ustanoveními je pracovní pozice 
vyhrazena výlučně k výkonu činností sociální 
práce a rovněž že účelová dotace se poskytuje 
vždy na jeden celý pracovní úvazek   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno  
Text ustanovení §§102, 103 byl upraven, rovněž i §93a 

 

§ 102  

(1) Na zajištění povinnosti uvedené v § 93 
písm. a) a na zajištění činností sociální práce, které jsou 
vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 
písm. b) a c), se krajům poskytuje dotace. Dotaci poskytuje 
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu37), a to 
výlučně na výkon činností sociální práce. 

(2) Krajské úřady jsou povinny pro podávání žádostí 
o dotace používat počítačový program, který jim 
ministerstvo poskytne. Krajské úřady jsou povinny používat 
tento počítačový program pro evidenci nároků, výplaty a 
kontroly dotace podle odstavce 1 a též pro posouzení výše 
finanční podpory. 

§ 103 

(1) Na zajištění výkonu činností sociální práce 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 písm. 
a) až d) ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 

(2) Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního 
právního předpisu37). Dotace ze státního rozpočtu je obcím 
poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost 
krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti. 

 (3) Obce pro podávání žádostí o dotace používají 
počítačový program, který jim ministerstvo poskytne. 
Krajské úřady používají počítačový program také pro 
posouzení žádostí o dotace obcí a posouzení výše finanční 
podpory. Za podanou žádost obce o dotaci podle odstavce 1 

 
37) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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se považuje pouze žádost, která je podána prostřednictvím 
tohoto počítačového programu. 

 
 

Plzeňský kraj 43. Ke znění ust. § 93a odst. 6 – pokud se dle 
návrhu nebude vést písemná spisová 
dokumentace, vyvstává otázka, kam se budou 
zakládat, resp. kde se budou uchovávat 
písemnosti, které nejsou a ani nebudou 
upraveny v prováděcím právním předpisu a ve 
Standardizovaném záznamu sociálního 
pracovníka   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
. 
I přes úpravu textu, vypořádání s dalšími připomínkovými 
místy, Plzeňský kraj na připomínce trvá. 
Upravený text: 

(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje 
správní řád. O výkonu činností sociální práce se vede 
písemná elektronická dokumentace ve 
Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka. 

 
 

Plzeňský kraj 44. Ke znění ust. § 94 písm. g) a ust. § 95 – 
návrh je nekoncepční, když v § 105 ukládá 
povinnost poskytovat z vlastního rozpočtu 
účelové dotace poskytovatelům sociálních 
služeb obci i kraji, zároveň však tuto povinnost 
promítá pouze do výčtu činností svěřených 
obci, výčet činností svěřených kraji takovou 
povinnost neobsahuje; navíc se změnou 
z možnosti obcí a krajů poskytovat dotace na 
povinnost nesouhlasíme – viz připomínku 
v bodě 71.   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno 
–povinnost obcí spolupodílet se financování sociálních 
služeb byla z návrhu novely vjmuta.  

Plzeňský kraj 45. Ke znění ust.  § 95 písm. a) – doplnění části 
věty znějící: „včetně potřeb osob, které nejsou 
pokryty garantovanou sítí sociálních služeb“ 
navrhujeme vypustit – toto doplnění nic nemění 
na povinnosti kraje, kterou má již dle stávající 

K Z Vypořádáno jinak – připomínkové místo souhlasí 
s novým návrhem. 
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úpravy, tj. zjišťovat potřeby poskytování 
sociálních služeb všem osobám (bez výjimky) 
na svém území   Tato připomínka je zásadní 
 

Plzeňský kraj 46. Ke znění ust. § 95 písm. i) – viz připomínka 
k ust. 3 písm. i) – vzájemná neprovázanost 
jednotlivých ustanovení o garantované síti a 
nejednoznačnost jak tvorby, tak obsahu sítě   
Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
. 

Plzeňský kraj 47. Legislativně-technická Ke znění ust. § 96 – 
podle návětí bodu 113. mají být návrhem do 
ustanovení doplněna ke stávajícím písmenům 
a), b) písmena c) až h), návrh ovšem doplňuje 
do § 96 navíc ještě písmeno i)   Tato připomínka 
je zásadní 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Plzeňský kraj 48. Ke znění ust. § 96 písm. c) – viz připomínka 
k ust. 3 písm. i) – vzájemná neprovázanost 
jednotlivých ustanovení o garantované síti a 
nejednoznačnost jak tvorby, tak obsahu sítě; 
navrhované ustanovení je nesouladné 
s navrhovaným ustanovením § 105a odst. 1; 
garantovaná síť by měla být sestavována na 
základě objektivně zjištěných potřeb obyvatel 
ČR na základě dat, která mají k dispozici kraje, 
obce, MPSV a dále dat ČSÚ, MV ČR, ÚZIS 
atd. a objektivizaci garantovaných sítí 
jednotlivých krajů by mělo právě zajistit MPSV 
jakožto orgán, který sítě sestavuje   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 

Plzeňský kraj 49. Ke znění ust. § 96 písm. f) – navrhované 
ustanovení rezignuje na určení, jakých 
pracovních pozic se vydávané normativy mají 

K Z Vysvětleno – normativy pro výpočet dotace budou 
stanoveny vyhláškou a ministerstvo bude každý rok 
stanovovat normativy pouze pro 3 pracovní pozice, a to jako 
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týkat, přičemž návrhem použité spojení 
„pracovní pozice“ se v současné úpravě 
nevyskytuje a návrh je používá pouze 
v souvislosti se zaměstnanci obce zařazenými 
do obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností či pověřeného obecního úřadu, resp. 
zaměstnanci kraje zařazenými do krajského 
úřadu jako sociální pracovníci; na tyto 
normativy ovšem návrh zároveň váže výši 
režijních nákladů pro sociální služby; 
navrhovaná úprava tak není jednoznačná a 
působí zmatečně   Tato připomínka je zásadní 
 

celkové osobní náklady na období jednoho roku (včetně 
povinných odvodů) na průměrné platy pracovníků v 
sociálních službách (PSS), sociálních pracovníků/dalších 
odborných pracovníků a THP pracovníků. Pod tyto 3 
kategorie bude přerozdělen veškerý personál, respektive 
v centrální aplikaci bude různým pracovním pozicím 
přiřazen stejný normativ.  
 

Plzeňský kraj 50. Ke znění ust. § 96 písm. f) ve spojení s ust. 
§ 96 písm. g) a ust. § 119 odst. 2 – není zřejmé, 
jakým způsobem (jakým právním předpisem) 
bude normativ stanoven; při nejednoznačné 
formulaci návrhu a zároveň absenci zmocnění 
v navrhovaném ust. § 119 odst. 2, a to na rozdíl 
od navrhovaného ustanovení § 96 písm. g) ve 
spojení s navrhovaným ust. § 119 odst. 2 je 
přípustný výklad, že ministerstvo bude nikoliv 
formou vyhlášky vydávat normativy a zároveň 
prováděcím právním předpisem, jež může mít i 
podobu nařízení vlády, bude stanovena výše 
těchto normativů   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno – v předmětných §§ je upraveno tak, že je 
bylo, že normativy budou stanoveny vyhláškou. 

Plzeňský kraj 51. Ke znění ust. § 96 písm. f) a ust. § 96 písm. 
g) – v případě nápravy nesprávnosti nastíněné 
v předchozím bodu, pokud se týká 
navrhovaného ust. § 96 písm. f), není z návrhu 
zřejmé, zda a v jakém rozsahu by s ohledem na 
znění ust. § 35 zákona o obcích a ust. § 16 
zákona o krajích byly tyto normativy závazné 
pro obce a kraje, které by poskytovaly dotace ze 

K Z Vysvětleno – viz také návrh vypořádání připomínky č. 3. 
S ohledem na to, že nebude realizována rozvojová síť ze 
strany samospráv a osobní náklady služeb zařazených 
v jedné (garantované) síti budou hrazeny dotací ze státního 
rozpočtu, normativy pro obce a kraje nebudou závazné. 
Obce a kraje je ani nebudou mít jak uplatnit (i kdyby – čistě 
teoreticky - chtěly). Záměrem je aby se kraje podílely na 
krytí dalších/jiných provozních nákladů sociálních služeb 
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svých rozpočtů; ani jedno z navrhovaných 
ustanovení ovšem nelze posoudit beze zbytku 
bez současně předloženého návrhu prováděcího 
právního předpisu   Tato připomínka je zásadní 
 
 
 
 
 
 
52. K financování sociálních služeb obecně – 
zejm. ke znění ust. § 96 písm. f), g) a h), ust. § 
101a, ust. § 105 – návrh neurčuje, jakých dotací 
se normativy pro výpočet dotace a na ně 
navázané koeficienty režijních nákladů týkají, 
tzn., že se budou vztahovat na jakékoli dotace, 
které budou poskytovány na zajištění sociálních 
služeb, tedy i dotace od krajů a od obcí; návrh 
tak nejen, že obcím a krajům ukládá povinnost 
poskytovat dotace (§ 105), ale zároveň omezuje 
pravomoci orgánů kraje/obce v samostatné 
působnosti rozhodovat o tom, v jaké výši budou 
dotace poskytnuty. Poskytování finančních 
prostředků z rozpočtů krajů a obcí je dostatečně 
ošetřeno zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a další omezení se 
jeví jako nepřiměřené zasahování do 
samostatné působnosti krajů/obcí. 
Není dán jednoznačný postup při poskytování 
dotací – část činností spojených s poskytováním 
finančních prostředků bude probíhat na 
krajských úřadech (§ 101a odst. 2 a 3) a díky 
tomu není zcela zřejmé, jak bude probíhat 
dotační řízení, jak a kam budou poskytovatelé 

zařazených do sítě. V tomto smyslu je upraveno znění § 
105odst. 2: 
Kraje se spolupodílejí na financování sociálních služeb 
zařazených do garantované sítě sociálních služeb ve výši 
zbylých uznatelných provozních nákladů sociálních služeb 
poskytovaných v rozsahu daném pověřením podle § 105c 
odst. 9. Výčet a bližší specifikaci uznatelných a 
neuznatelných provozních nákladů stanoví prováděcí právní 
předpis.“ 
 
Neakceptováno ROZPOR 
 
I když byla ustanovení změněna, připomínkové místo trvá 
na rozporu. 
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podávat žádosti, kdo bude žádosti o dotace 
hodnotit, na základě jakých právních aktů 
budou finanční prostředky jednotlivým 
poskytovatelům sociálních služeb vypláceny 
apod. 
Z ustanovení návrhu dále není zřejmé, zda bude 
dotace určena na veškeré náklady sociálních 
služeb nebo pouze na personální náklady 
vztahující se k normativům, zda se bude jednat 
o náklady související pouze se základními 
činnostmi sociální služby či zda je možné hradit 
i doplňkové činnosti se sociální službou 
související apod.   Tato připomínka je zásadní 
 

Plzeňský kraj 53. Ke znění ust. § 96 písm. h) ve spojení s § 
101a odst. 2 – návrh dává ministerstvu 
pravomoc stanovit koeficienty, jedním dechem 
ovšem tyto koeficienty sám stanoví; pravomoc 
udělená ministerstvu návrhem je tak zcela 
bezobsažná, neboť ministerstvo nemůže měnit 
zákon, a to ani svou normotvorbou, natož zcela 
bezformální činností, jak je návrhem 
předestírána; i přes případnou nápravu zjevné 
nesprávnosti návrhu popsané v předcházející 
větě není zřejmé, za jakým účelem budou tyto 
koeficienty stanoveny, když dle ust. § 101a 
odst. 2 návrhu krajský úřad rozepisuje a 
poskytuje finanční prostředky pouze v souladu 
s normativy, tzn. ve výši stanovené normativy, 
aniž by ovšem toto ustanovení stanovené 
koeficienty zohledňovalo a tudíž stavělo na 
jisto, že poskytovatelé sociálních služeb 
skutečně obdrží nejen finanční prostředky ve 
výši stanovené normativy, ale i ty finanční 
prostředky, jejichž výše se má odvíjet od 

K Z Vysvětleno – centrální aplikace (registr) bude u 
bezúhradových služeb kalkulovat dotaci už přímo 
s koeficientem režijních nákladů. Výše koeficientu bude 
nabývat hodnot do 1,43 – závislosti od nákladovosti 
konkrétní služby. Tyto služby kraje vůbec financovat 
nebudou. Krajské řady pouze administrují přidělenou dotaci. 
Z předmětných ustanovení to jasně vyplývá. 
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koeficientů   Tato připomínka je zásadní 
 

Plzeňský kraj 54. Ke znění ust. § 96 písm. i) body 1. a 2. - 
ustanovení svěřuje MPSV pravomoc vydávat 
Věstník, ve kterém má stanovit lhůty pro 
výplatu dotace, pro čerpání dotace a pro zaslání 
splátek dotace poskytovatelům sociálních 
služeb; zákon na tomto místě ovšem zcela 
rezignuje na určení, jaké dotace či dotací se 
lhůty stanovené ministerstvem ve Věstníku 
mají týkat; to znamená, že toto ustanovení může 
dopadnout i na dotace, které mají dle návrhu 
povinně poskytovat obce a kraje ze svých 
rozpočtů poskytovatelům sociálních služeb; 
nejenže tedy návrh v § 105 nově mění možnost 
územních samosprávných celků takové dotace 
poskytovat na povinnost, zároveň však vytváří 
nejistotu, zda bude svěřena ministerstvu 
pravomoc určovat, v jakých termínech tak obce 
a kraje musí učinit, neboť nestanoví, jakým 
způsobem bude Věstník vydáván (nařízením, 
vyhláškou či jinak – neformálně); obdobná 
nejistota panuje ohledně toho, zda by při 
poskytování dotací v samostatné působnosti 
byly kraje a obce vázány prioritami financování 
sociálních služeb a byly tak omezeny 
v rozhodování o tom, komu tyto dotace 
poskytnou. 
Tímto ustanovením zároveň dochází 
k neopodstatněnému přesunu kompetence určit 
výše uvedené lhůty z vlády (srov. § 101a odst. 
7 ve spojení s § 119 odst. 1 současného znění 
zákona a rovněž § 3 nařízení vlády č. 98/2015 
Sb.) na ministerstvo. Zákon (srov. i zmocňovací 
ustanovení v navrhovaném § 119) nadto ani 

K Z Vysvětleno – bylo upuštěno od vydávání Věstníku, 
písmeno bude zrušeno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



705 
 

nestanoví formu, jakou má ministerstvo tyto 
lhůty a priority stanovit, omezuje se pouze na 
způsob jejich uveřejnění.   Tato připomínka je 
zásadní 
 

Plzeňský kraj 55. Ke znění ust. § 96b odst. 1 - pomocí 
argumentu a contrario lze druhou větu 
ustanovení vyložit tak, že podání podnětu, který 
nenaplní zde velmi vágně stanovené 
požadavky, může být osobě, jíž jsou sociální 
služby poskytovány, na újmu; zároveň první 
věta nikterak neomezuje okruh osob, které 
můžou podnět následně šetřený ministerstvem 
podat, zároveň však ve druhé větě jako osobu, 
které podaný podnět nemá být na újmu, určuje 
zcela obecně osobu, které jsou poskytovány 
sociální služby, aniž by tato osoba jakýkoliv 
podnět podávala či s ním měla byť i jen 
vzdáleně cokoliv společného. Celou druhou 
větu se proto jako zcela nadbytečnou navrhuje 
z návrhu vypustit   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
První část věty bude vypuštěna. Podmínka, že podání 
stížnosti/podnětu nesmí být osobě, která stížnost/podnět 
podala, nesmí být na újmu a současně nesmí být na újmu 
ani osobě, které je poskytována sociální služba. 
 

§ 96b 
Stížnosti a podněty v sociálních službách 

 (1)  Při poskytování sociálních služeb může osoba 
podat stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost se 
podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému 
směřuje. Podání stížnosti nesmí být na újmu osobě, která 
stížnost podala, nebo osobě, které je poskytována sociální 
služba, jíž se stížnost týká. 

(2) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vyřídit 
stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést 
evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení. 

(3) Pokud osoba, která podala stížnost podle 
odstavce 1, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět 
ministerstvu, ve kterém uvede důvody nesouhlasu 
s vyřízením stížnosti. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytnout ministerstvu součinnost při řešení podnětu. 
K prošetření podnětu je ministerstvo oprávněno provést 
místní šetření a vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
 

(5) Ministerstvo podnět odloží, jestliže je zjevně 
neopodstatněný nebo jde o podnět ve věci, která již byla 
ministerstvem prošetřena, a opakovaný podnět nepřináší 
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nové skutečnosti. O odložení podnětu a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala. 

(6) Ministerstvo je povinno vyřídit podnět 

a) do 30 dnů od jeho obdržení, 
b) do 60 dnů od jeho obdržení, jestliže provádí 

místní šetření, 
c) do 90 dnů od jeho obdržení, jestliže je 

zapotřebí vyžádat si stanovisko dotčených 
orgánů. 

(7) Jestliže ministerstvo při šetření podnětu osoby 
dojde k závěru, že sociální služby nejsou poskytovány 
v souladu se zákonem, uloží poskytovateli nápravná 
opatření s uvedením lhůty k jejich splnění nebo podá podnět 
k dalšímu postupu příslušnému orgánu.  

 (8) O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně 
vyrozumí osobu, která podnět podala. 
 

Plzeňský kraj 56. Ke znění ust. § 96b odst. 4 – část znějící 
„není plněna kvalita poskytování sociálních 
služeb nebo“ se navrhuje jako nadbytečná 
vypustit   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Celé znění bylo upraveno takto:  

Při poskytování sociálních služeb může osoba podat 
stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost se 
podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému 
směřuje. Podání stížnosti nesmí být na újmu osobě, která 
stížnost podala, nebo osobě, které je poskytována sociální 
služba, jíž se stížnost týká. 

(2) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vyřídit 
stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést 
evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení. 

(3) Pokud osoba, která podala stížnost podle 
odstavce 1, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět 
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ministerstvu, ve kterém uvede důvody nesouhlasu 
s vyřízením stížnosti. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytnout ministerstvu součinnost při řešení podnětu. 
K prošetření podnětu je ministerstvo oprávněno provést 
místní šetření a vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
 

(5) Ministerstvo podnět odloží, jestliže je zjevně 
neopodstatněný nebo jde o podnět ve věci, která již byla 
ministerstvem prošetřena, a opakovaný podnět nepřináší 
nové skutečnosti. O odložení podnětu a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala. 

(6) Ministerstvo je povinno vyřídit podnět 
g) do 30 dnů od jeho obdržení, 
h) do 60 dnů od jeho obdržení, jestliže provádí místní 

šetření, 
i) do 90 dnů od jeho obdržení, jestliže je zapotřebí vyžádat 

si stanovisko dotčených orgánů. 
(7) Jestliže ministerstvo při šetření podnětu osoby 

dojde k závěru, že sociální služby nejsou poskytovány 
v souladu se zákonem, uloží poskytovateli nápravná 
opatření s uvedením lhůty k jejich splnění nebo podá podnět 
k dalšímu postupu příslušnému orgánu.  

 (8) O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně 
vyrozumí osobu, která podnět podala. 
 

Plzeňský kraj 57. Ke znění ust. § 96b odst. 5 – navrhované 
ustanovení je duplicitní k § 73 a § 78 odst. 1 
přestupkového zákona   Tato připomínka je 
zásadní 
 

K Z Akceptováno  
Znění textu: 

§ 96b 
Stížnosti a podněty v sociálních službách 

 (1)  Při poskytování sociálních služeb může osoba 
podat stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost se 
podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému 
směřuje. Podání stížnosti nesmí být na újmu osobě, která 
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stížnost podala, nebo osobě, které je poskytována sociální 
služba, jíž se stížnost týká. 

(2) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vyřídit 
stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést 
evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení. 

(3) Pokud osoba, která podala stížnost podle 
odstavce 1, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět 
ministerstvu, ve kterém uvede důvody nesouhlasu 
s vyřízením stížnosti. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytnout ministerstvu součinnost při řešení podnětu. 
K prošetření podnětu je ministerstvo oprávněno provést 
místní šetření a vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
 

(5) Ministerstvo podnět odloží, jestliže je zjevně 
neopodstatněný nebo jde o podnět ve věci, která již byla 
ministerstvem prošetřena, a opakovaný podnět nepřináší 
nové skutečnosti. O odložení podnětu a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala. 

(6) Ministerstvo je povinno vyřídit podnět 

a. do 30 dnů od jeho obdržení, 
b. do 60 dnů od jeho obdržení, 

jestliže provádí místní šetření, 
c. do 90 dnů od jeho obdržení, 

jestliže je zapotřebí vyžádat si 
stanovisko dotčených orgánů. 

(7) Jestliže ministerstvo při šetření podnětu osoby 
dojde k závěru, že sociální služby nejsou poskytovány 
v souladu se zákonem, uloží poskytovateli nápravná 
opatření s uvedením lhůty k jejich splnění nebo podá podnět 
k dalšímu postupu příslušnému orgánu.  
 (8) O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně 
vyrozumí osobu, která podnět podala 
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Plzeňský kraj 58. Ke znění ust. § 99 odst. 1 - první věta 
postrádá logiku; nahrazením výrazu „pomocí“ 
ve spojení s genitivem instrumentálem slova 
„plnění“ (tj. „plněním“) při zachování 
původního smyslu věty první, lze dojít 
k závěru, že kvalita vykonávané činnosti má být 
ověřována činností samotnou, jejíž kvalita je 
předmětem ověřování; „Kvalita poskytovaných 
sociálních služeb se při výkonu inspekce 
ověřuje plněním povinností poskytovatelů 
sociálních služeb uvedených v § 88 písm. a), b) 
a d) až j);“ neboli „Tím, že poskytovatel plní 
svoje povinnosti, se ověřuje kvalita jím 
poskytovaných služeb.“   Tato připomínka je 
zásadní 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
V rámci vypořádání byl text upraven, ale nyní je opět 
připomínkován. Předkladatel připomínky byl telefonicky 
kontaktován k vyjasnění předmětu připomínky. Podle 
předkladatele připomínky není ani stávající formulace 
dostatečná a navrhuje například: „hodnotí ověřováním“… 
 
S ohledem na vývoj vypořádání připomínky se stahuje 
změněné znění návrhu a bude upraveno tak, jak je současná 
právní úprava tj. Kvalita poskytovaných sociálních služeb 
se při výkonu inspekce ověřuje pomocí. 
 
 
. 

Plzeňský kraj 59. Ke znění ust. § 99a – zavedení institutu 
nucené správy se jako nadbytečné navrhuje 
vypustit; právní řád má v současné době 
nástroje k řešení situací, kdy je zjištěno 
ohrožení života nebo lidských práv a 
důstojnosti občanů; podmínky, za kterých lze 
zavést u poskytovatele sociálních služeb 
nucenou správu, se jeví jako problematické, 
zejména z důvodu případného dokazování 
příčinné souvislosti mezi ohrožením života 
klientů či porušením jejich základních lidských 
práv a porušením povinnosti stanovené 
poskytovateli sociálních služeb. Nevhodné je 
rovněž použití neurčitých právních pojmů 
„zvlášť“ a „závažný“. Použití neurčitých 
právních pojmů „zvlášť“ a „závažný“ může 
vést k libovůli i případnému zneužití institutu 
nucené správy. S tím úzce souvisí i to, že novela 
z katalogu základních lidských práv vyzdvihuje 

K Z Akceptováno  
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští. 
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důstojnost, pojem rovněž do jisté míry neurčitý, 
jehož obsah se navíc v důsledku 
demografického a ekonomického vývoje 
společnosti může v průběhu času výrazně 
proměňovat. Pochybnosti vyvolává i možnost 
zavedení nucené správy u příspěvkových 
organizací obcí a krajů.   Tato připomínka je 
zásadní 
 

Plzeňský kraj 60. Legislativně-technická Ke znění ust. § 99a 
odst. 2 písm. a) – návrh odkazuje na neexistující 
ustanovení – ust. § 79 odst. 6 není rozděleno do 
písmen   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští. 

Plzeňský kraj § 79 odst. 6 je podle našeho názoru nesprávný 
Tato připomínka je zásadní 

K Z Akceptováno 
legislativně technická připomínka, je doplněn nový odkaz 
§81 odst. 2 písm. a) 

Plzeňský kraj 61. Ke znění ust. § 99a odst. 3 písm. a) - není 
zřejmé, k jakým jednáním jménem 
poskytovatele bude nucený správce oprávněn; 
sociální služba je dle zákona činností 
(souborem činností), tzn. že „nabytí působnosti 
na sociální službu“ nedává nucenému správci 
oprávnění např. jednat jménem poskytovatele 
coby zaměstnavatele vůči zaměstnancům či 
nakládat poskytovatelovým majetkem   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští. 

Plzeňský kraj 62. Ke znění ust. § 99a odst. 6 písm. a) - 
obdobně u § 99a odst. 3 písm. a)   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští. 
 
.  

Plzeňský kraj 63. Ke znění ust. § 99a odst. 6 písm. b) – 
ustanovení představuje nepřiměřený zásah do 

K Z Akceptováno jinak 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



711 
 

fungování právnické osoby; ustanovení je 
v rozporu s navrhovaným ustanovením § 99a 
odst. 3 písm. a); zdejší navrhované ustanovení 
znamená přechod veškerého jednatelského 
oprávnění statutárního orgánu na nuceného 
správce, tj. nucenému správci svěřuje jednat za 
poskytovatele i v záležitostech, které nemusí 
nijak souviset s poskytováním sociální služby; 
v praxi tak může docházet k situacím, kdy např. 
na poskytovatele sociálních služeb 
poskytovaných ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče podle ust. § 52 bude uvalena 
nucená správa, byť „sociální lůžka“ budou 
tvořit pouze okrajovou část kapacity takového 
zdravotnického zařízení, přesto na nuceného 
správce přejdou veškerá oprávnění statutárního 
orgánu poskytovatele sociálních, ale zejména 
zdravotních služeb   Tato připomínka je zásadní 
 

Nucená správa se z návrhu novely zákona vypouští  

Plzeňský kraj 64.  Ke znění ust. § 100 odst. 1 a ust. § 108 
písm. b), c), d) – obecní úřad ani krajský úřad 
nedisponují právní subjektivitou, nemohou tedy 
být ani zaměstnavateli ve smyslu § 7 zákoníku 
práce a tudíž nemohou ani mít zaměstnance   
Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno 

Plzeňský kraj 65. Ke znění ust. § 101 odst. 1 - nesouhlasíme 
s principem, aby všechny sociální služby byly 
považovány za služby obecného hospodářského 
zájmu. Dle našeho názoru minimálně dotace 
poskytované na zajištění služeb sociální 
prevence nenaplňují všechny znaky veřejné 
podpory (zejména neovlivňují obchod mezi 
členskými státy EU)   Tato připomínka je 
zásadní 

K Z Akceptováno – za služby obecného hospodářského zájmu 
byly označeny pouze služby zařazené do garantované sítě 
sociálních služeb 
. 
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Plzeňský kraj 66. Ke znění ust. § 101 odst. 3 – znění „článků 

107 a 708“ se navrhuje změnit na znění „článků 
107 a 108“   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno - odst. 3 byl odstraněn jako nadbytečný 
v souvislosti s tím, že rozvojové sítě realizovány nebudou. 

Plzeňský kraj 67. Ke znění ust. § 101a odst. 2 – nesprávný 
odkaz na odst. 3 navrhovaného ust. § 101a; 
návrh odkazem na ust. § 101a odst. 3 
nesystematicky eliminuje propojení mezi odst. 
1 a odst. 2 navrhovaného ustanovení, resp. mezi 
dotací uvedenou v odst. 1 a finančními 
prostředky uvedenými v odst. 2 navrhovaného 
ustanovení   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno –upraveno následovně: 
(1) Ministerstvo poskytuje dotaci poskytovatelům sociálních 
služeb zařazeným do garantované sítě sociálních služeb na 
základě žádosti podané prostřednictvím elektronické 
aplikace. Dotace pro příslušný kalendářní rok se vypočte 
vynásobením počtu přepočtených pracovních úvazků a 
vynásobením počtu krizových lůžek podle údajů uvedených 
v počítačovém programu a normativů stanovených 
prováděcím právním předpisem podle § 96 písm. f) a g) a 
počtem kalendářních měsíců.   
(2) Krajské úřady zprostředkují finanční prostředky 
obdržené podle odstavce 1 jednotlivým poskytovatelům 
sociálních služeb zařazeným do garantované sítě sociálních 
služeb; přitom jsou povinny používat počítačový program, 
který jim ministerstvo poskytne. 
 

Plzeňský kraj 68. Ke znění ust. § 101a odst. 2 – navrhované 
ustanovení stanoví, že krajský úřad rozepisuje a 
poskytuje finanční prostředky – jedná se o 
prostředky ze státního rozpočtu, o jejichž 
rozdělení rozhoduje MPSV (přinejmenším 
stanovením garantované sítě a normativů) a kraj 
nemá vliv na rozhodnutí, komu a v jaké výši 
budou finanční prostředky poskytnuty (krajský 
úřad už vůbec ne)   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno –  upraveno v § 101a odst. 2 s tím, že slovo 
„poskytují“ bylo nahrazeno slovem „zprostředkují“. 

Plzeňský kraj 69. Ke znění ust. § 104 odst. 3 písm. b) – není 
zřejmé, co jsou „specifické okruhy osob 
sociálních služeb“   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
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Plzeňský kraj 70. Ke znění ust. § 104 odst. 3 písm. d) - 

z návrhu není zřejmé, zda „zajištění 
garantovanou sítí“ značí zajištění potřeby 
garantovanou sítí ve smyslu ust. § 3 písm. i), tj. 
coby souhrnu potřebných pracovních úvazků a 
kapacit pro zajištění základních potřeb obyvatel 
nebo zajištění potřeby garantovanou sítí coby 
souhrnu již zcela konkrétních pracovních 
úvazků a kapacit zařazených do garantované 
sítě. Nejednoznačnost navrhované úpravy ve 
svém důsledku znemožní zhodnocení, zda je 
podmínka spočívající v zajištění potřeby 
garantovanou sítí splněna a tudíž, zda je vůbec 
možné dotaci podle § 104 poskytnout.   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno – viz také vypořádání připomínek ke změně 
definice garantované sítě (ve smyslu návratu k předchozí 
definici sítě).  
Není úplně jasné na co připomínka cíli a proč se tak urputně 
odráží od definice garantované sítě, a také z čeho je 
vyvozeno, že toto ustanovení zakládá „hodnocení, zda je 
podmínka spočívající v zajištění potřeby garantovanou sítí 
splněna“. 
 Ustanovením je jednoduše myšleno to, že v případě, že 
náhle nastane nepříznivá situace a je rychle potřeba zajistit 
nějakou službu nad rámec tj. možnosti garantované sítě - lze 
poskytnout mimořádnou dotaci na krytí veškerých běžných 
výdajů souvisejících s poskytnutím této služby. Zda je 
situace skutečně tak závažná a urgentní a v jaké výši má být 
poskytnuta dotace posuzuje společně ministerstvo kraj a 
obec. 
Jak již bylo uvedeno, § 104 představuje dotační titul pro 
mimořádné situace, jde o nenárokovou dotaci a její 
poskytnutí není nijak provázáno s normativy na úvazky.  
 

Plzeňský kraj 71. Ke znění ust. § 105 – možnost obcí a krajů 
poskytovat ze svých rozpočtů účelové dotace 
poskytovatelům sociálních služeb je 
neopodstatněně měněna na povinnost – 
s navrhovanou změnou nesouhlasíme; dle 
návrhu by musel kraj nebo obec poskytnout 
dotaci poskytovateli sociálních služeb 
zapsanému v registru bez ohledu na to, zda je 
uveden v garantované síti či rozvojové síti 
sociálních služeb, zda působí na území daného 
kraje. Jedinou podmínkou pro poskytnutí 
dotace je registrace sociální služby.   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
I když byla ustanovení změněna, připomínkové místo trvá 
na rozporu. 
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Plzeňský kraj 72. Ke znění ust. 105a - viz připomínka k ust. 3 
písm. i) – vzájemná neprovázanost jednotlivých 
ustanovení o garantované síti a 
nejednoznačnost jak tvorby, tak obsahu sítě   
Tato připomínka je zásadní 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 

Plzeňský kraj 73. Ke znění ust. § 105a odst. 4 – ustanovení 
omezuje meziroční nárůst kapacit jednotlivých 
druhů sociálních služeb – nárůst by měl 
vycházet z potřebnosti a neměl by být předem 
omezen; ostatně navrhované znění ustanovení § 
104 odst. 3 písm. d) předpokládá možnost 
zjištění nové potřeby v území, která není 
zajištěna garantovanou sítí – v takovém případě 
může být poskytnuta dotace ze státního 
rozpočtu, ale z důvodu omezení nárůstu 
meziročních kapacit nemusí být služba i přes 
svoji zjevnou potřebnost do garantované sítě 
zařazena   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Připomínkové místo trvá na rozporu, i přes úpravu textu. 
 
 
 

Plzeňský kraj 74. Ke znění ust. § 105a odst. 4 – ustanovení 
omezuje meziroční nárůst kapacit jednotlivých 
druhů sociálních služeb – nárůst by měl 
vycházet z potřebnosti a neměl by být předem 
omezen; ostatně navrhované znění ustanovení § 
104 odst. 3 písm. d) předpokládá možnost 
zjištění nové potřeby v území, která není 
zajištěna garantovanou sítí – v takovém případě 
může být poskytnuta dotace ze státního 
rozpočtu, ale z důvodu omezení nárůstu 
meziročních kapacit nemusí být služba i přes 
svoji zjevnou potřebnost do garantované sítě 
zařazena   Tato připomínka je zásadní 
75. Ke znění ust. § 107 odst. 2 písm. i) – návrh 
odkazuje na nesprávná ustanovení   Tato 
připomínka je zásadní 

K Z Duplicitní připomínka viz připomínka výše. 
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Plzeňský kraj 76. Ke znění ust. § 107 odst. 2 písm. l) – návrh 
odkazuje na nesprávné ustanovení   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno  
Přestupku se dopustí ten, kdo jako poskytovatel sociálních 
služeb   
 
a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytoval 
pomoc, podle § 21a odst. 2,  
b) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální 
služby úhradu v rozporu s § 72 až 77,  
c) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném 
v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2,  
d) nepodá žádost podle § 82 odst. 2,  
e) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 82 odst. 
1 nebo odst. 3 písm. d) anebo odst. 4, 
f) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  
g) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 4, 
h) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle § 85 odst. 
7 nebo jejich změny, 
i) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad způsobu 
poskytování sociální služby s nepříznivou sociální situací 
podle § 88 písm. a), 
j) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo údaje 
nezapisuje ve stanoveném termínu do registru,  
k) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které 
poskytuje sociální službu s ohledem na řešenou 
nepříznivou sociální situaci, průběh poskytování této 
sociální služby, nebo o něm nevede individuální písemné 
záznamy podle § 88 písm. e), 
l) poruší povinnost respektovat a chránit důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální službu, 
stanovenou v § 88 písm. f), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



716 
 

m) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s 
§ 89 odst. 2 až 4,  
n) nepodá informaci o použití opatření omezujících 
pohyb osob podle § 89 odst. 5, 
o) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do 
evidence podle § 89 odst. 6,  
p) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,  
q) nevede evidenci podle § 91c, 
r) neposkytne ministerstvu na vyžádání součinnost 
podle § 96b odst. 4 nebo ve lhůtě mu uložené neodstraní 
nedostatky zjištěné podle § 96b odst. 7, 
s) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo 
nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5. 

Plzeňský kraj 77. Ke znění ust. § 107 odst. 2 písm. s) – 
navrhuje se ustanovení vypustit, problematika 
je již pokryta písm. q) téhož odstavce   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno vizte vypořádání výše 

Plzeňský kraj 78. Ke znění ust. § 108 písm. b), c) – dle návrhu 
mají být k projednání přestupku podle § 106 
odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec obce 
zařazený do obecního úřadu, příslušné tři různé 
orgány – pověřený obecní úřad, obecní úřad 
obce s rozšířenou působností a krajský úřad; 
navrhujeme upravit navrhované ustanovení tak, 
aby byl jednoznačně určen orgán příslušný 
k projednání výše uvedeného přestupku   Tato 
připomínka je zásadní 
 
Doplnění připomínky: 
Netrváme na původní připomínce – 
připomínka byla akceptována; 
připomínkujeme nově navržené znění ust. § 

K Z Vysvětleno 
úprava konkrétně uvádí, jaká instituce bude řešit přestupek 
zaměstnance v dané oblasti. Respektuje posloupnost vedení 
jednotlivých zaměstnanců. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



717 
 

108 písm. a) bod 3. a ust. § 108 písm. c) bod 3. 
– návrh nepřípustně svěřuje rozhodování o 
přestupku podle navrhovaného ust. § 107 odst. 
2 písm. h), jehož se dopustí poskytovatel 
sociálních služeb registrovaný krajským 
úřadem dvěma orgánům – krajské pobočce ÚP 
a zároveň krajskému úřadu; připomínkujeme 
nově navržené znění ust. § 108 písm. d) bod – 
zcela chybí možnost vést k odpovědnosti za 
přestupek podle navrhovaného ust. § 107 odst. 
2 písm. h) a za přestupek podle navrhovaného 
ust. § 107 odst. 3 poskytovatele sociálních 
služeb registrovaného ministerstvem; 
připomínkujeme nově navržené znění ust. § 
108 – zcela chybí úprava projednávání 
přestupku podle navrhovaného ust. § 107 odst. 
písm. a) Tato připomínka je zásadní 
 
 

Plzeňský kraj 79. Ke znění ust. § 116 odst. 5 písm. a) – 
ukončenou povinnou školní docházku 
považujeme za nedostatečnou podmínku 
odborné způsobilosti; navrhuje se ponechat 
původní znění   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo i po vysvětlení na připomínce trvá. 
 
 

Plzeňský kraj 80. Ke znění ust. § 116 odst. 5 písm. c) – před 
slova „právním předpisem“ se navrhuje doplnit 
slovo „prováděcím“   Tato připomínka je 
zásadní 
 
Doplnění připomínky: 
Netrváme na původní připomínce – 
připomínka byla akceptována; 
připomínkujeme nově navržené znění ust. § 
116 odst. 5 písm. c) – ukončenou povinnou 

K Z  
 
 
 
 
Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo trvá na své připomínce. 
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školní docházku považujeme za nedostatečnou 
podmínku odborné způsobilosti Tato 
připomínka je zásadní 
 

Plzeňský kraj 81. Ke znění ust. § 119 odst. 2 – dle návrhu má 
být vyhláškou ministerstva provedeno 
navrhované ust. § 105a, to však nevytváří 
prostor pro své provedení   Tato připomínka je 
zásadní 
 

K Z Akceptováno upraveno 

Plzeňský kraj 82. Ke znění čl. II. bod 2. – vzhledem 
k neústavnosti navrhovaného ust. § 11 odst. 4 
ztrácí toto ustanovení význam   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno upraveno 

Plzeňský kraj 83. Ke znění čl. II. bod 6. věta první – navrhuje 
se změnit tuto větu v části znějící „činnost 
sociálního pracovníka“ tak, aby bylo zřejmé, že 
odbornou způsobilost podle této věty bude 
splňovat ten, kdo skutečně vykonával povolání 
sociálního pracovníka, tj. byl jako sociální 
pracovník zaměstnán, nejen vykonával činnost 
sociálního pracovníka; navrhované ustanovení 
považujeme za zavádějící a potenciálně 
problematické – navrhujeme znění „který 
činnost sociálního pracovníka vykonával“ 
nahradit tímto zněním „který vykonával 
povolání sociálního pracovníka“   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Akceptováno jinak. 
Text bude upraven. Souhlas s vypořádáním. 

Plzeňský kraj 84. Ke znění čl. II. bod 6. věta druhá – 
ustanovení staví minimálně vyšší odborné 
vzdělání již získané na roveň zahájenému 
studiu oboru právo – zahájení studia zde tedy 
protismyslně vystupuje jako kvalifikační 

K Z Akceptováno jinak 
Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního 
pracovníka podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se považuje za splněnou též u fyzické osoby, která získala 
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předpoklad srovnatelný se získaným 
vzděláním; ustanovení navíc jako jedinou 
podmínku pro splnění odborné způsobilosti 
stanoví zahájení studia ke dni nabytí účinnosti 
návrhu, aniž by se vyrovnávalo se situací, kdy 
toto studium bude, ať už úspěšně či neúspěšně 
ukončeno; z těchto důvodů se navrhuje 
ustanovení vypustit   Tato připomínka je 
zásadní 
 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo 
doktorském studijním programu zaměřeném na právo, nebo 
speciální pedagogiku, které zahájila přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Souhlas vypořádáním. 

(2) Bezúhonnost sociálního pracovníka se 
posuzuje podle § 79 odst. 2 písm. a). Bezúhonnost se 
dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, popřípadě 
výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou, která 
obsahuje informace o odsouzeních v jiných členských 
státech Evropské unie, a dále doklady prokazujícími 
splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve 
kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech 
nepřetržitě déle než 3 měsíce. Výpis z evidence Rejstříku 
trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, 
nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu o 
bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného 
členského státu Evropské unie, se postupuje podle jiného 
právního předpisu31). Registrující orgán si vyžádá za 
účelem kontroly plnění podmínek stanovených pro 
registraci výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného 
právního předpisu30a). Žádost o vydání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se 
předávají v elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 

Plzeňský kraj 85. Ke znění čl. II. bod 9. – navrhuje se 
sjednotit terminologii v rámci bodu – není 
jasné, zda žádost o rozhodnutí o registraci a 
žádost o obnovení rozhodnutí o registraci 
znamená to samé; znění „žádost o rozhodnutí o 

K Z Vysvětleno, 
Pojmy upraveny v rámci leg. Technických úprav, 
přechodné ustanovení bylo z 2 let prodlouženo na tři.  

 
31) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon 

o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 
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registraci“ v první větě navrhovaného bodu se 
navrhuje nahradit zněním „žádost o obnovení 
rozhodnutí o registraci.“ 
Z návrhu poslední věty bodu navíc není 
zřejmé, jaké povinnosti by dopadly 
v přechodné (zásadně) dvouleté lhůtě na 
stávající poskytovatele sociálních služeb, 
zejm. se jedná o povinnost zajišťovat návrhem 
nově zakotvené základní činnosti, 
problematiku zapisování údajů do registru, 
nově stanovený výčet povinností v ust. § 88 
návrhu apod. a tedy zda by stávající 
poskytovatelé měli možnost se otálením 
s podáním žádosti o (obnovení) rozhodnutí o 
registraci po určenou dobu vyhnout nově 
zakotveným zákonným povinnostem   Tato 
připomínka je zásadní 
 

Plzeňský kraj 86. Ke znění čl. II. bod 10. – navrhuje se znění 
tohoto bodu upravit obdobně jako bod 9. 
přechodných ustanovení (viz bod 82. těchto 
připomínek), případně toto ustanovení, 
v případě, že bod 9. přechodných ustanovení 
bude přepracován dle našeho návrhu, jako 
duplicitní k takto změněnému bodu 9. vypustit   
Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno, upraveno 

Plzeňský kraj 87. Ke znění čl. II. bod 11. – návrh ve zdejším 
ustanovení, ale ani jinde neřeší situace, kdy 
sociální služby, které budou „překlopeny“ do 
garantované sítě podle čl. II. bod 15., se budou 
ve svém personálním zajištění odchylovat od 
minimálních personálních podmínek 
stanovených prováděcím právním předpisem, a 
to, ať už bude do garantované sítě „překlopené“ 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu, i přes dodání 
prováděcích předpisů ze dne 20. 4. 2020. Personální 
standardy byly odstraněny.  
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personální zajištění vyšší nebo nižší než 
minimální personální podmínky; návrh nikterak 
neřeší, jak se popsaná situace projeví při 
financování sociálních služeb; tuto 
problematiku považujeme za neuspokojivě 
vyřešenou, a to i s ohledem na to, že současně 
s návrhem nebyly předloženy návrhy 
prováděcích právních předpisů týkajících se jak 
minimálního personálního zajištění, tak ale i s 
tím souvisejících normativů; ustanovení 
týkající se minimálních personálních 
podmínek, normativů, garantované sítě a 
obecně financování sociálních služeb 
považujeme za nedostatečně provázaná   Tato 
připomínka je zásadní 
 

Plzeňský kraj 88. Ke znění čl. II. bod 12. – navrhuje se 
sjednotit výčty služeb v první i druhé části 
souvětí; návrh je nesrozumitelný, když 
nepožaduje po stávajících poskytovatelích 
služeb domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, domovy pro seniory a domovy se 
zvláštním režimem zajištění plnění materiálně-
technických podmínek nejen u služby domovy 
sociální péče, ale i služeb odlehčovací služby, 
chráněné bydlení a azylové domy – není 
zřejmé, co je navrhovaným ustanovením 
zamýšleno, ani jak podle něj postupovat; návrh 
navíc nelze posoudit bez současně 
předloženého návrhu prováděcího právního 
předpisu   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka  

Plzeňský kraj 89. Ke znění čl. II. bod 13. – není zřejmé, proč 
se osobám v návrhu uvedeným (tj. zřejmě 
teprve budoucím poskytovatelům sociálních 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 
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služeb, byť návrh zde není příliš srozumitelný) 
umožňuje po dobu dvou let od nabytí účinnosti 
návrhu nezajišťovat plnění materiálně-
technických podmínek; navrhované ustanovení 
se navíc jeví rozporné s navrhovanými ust. § 79 
odst. 1 písm. i) a § 79 odst. 4, podle kterých je 
již k registraci sociální služby zapotřebí, aby 
žadatel materiálně-technické podmínky zajistil 
a toto prokázal předložením dokladů vydaných 
podle stavebního zákona   Tato připomínka je 
zásadní 
 

Plzeňský kraj 90. Ke znění čl. II. bod 14. – Použitím výrazu 
„financování sociálních služeb“, aniž by blíže 
určil jeho rozsah, návrh opomíjí jednoznačným 
způsobem určit, zda finanční kontrola u 
příjemců dotací bude v prvním roce po dni 
nabytí účinnosti návrhu vykonávána orgány 
k tomu určenými úpravou účinnou před 
účinností návrhu nebo bude vykonávána 
krajským úřadem ve spolupráci s ministerstvem 
ve smyslu ust. § 93 písm. d).   Tato připomínka 
je zásadní 

K Z Vysvětleno – analogicky jako při nabytí účinnosti 
současného § 101a dne 1. 1. 2014. Pro rok 2014 dotaci 
poskytovatelům sociálních služeb ještě přidělovalo MPSV 
(průtoková dotace přes Krajské úřady). Pro rok 2015 už kraje 
vyhlašovaly vlastní dotační řízení. Finanční kontrolu využití 
dotace roku 2014 provádělo ještě MPSV u příjemců dotace 
– tj. poskytovatelů. 
 

Plzeňský kraj 1. Legislativně-technická Ke znění ust. § 93 
písm. c) – ustanovení je ve slovech 
„prostřednictvím sociálního pracovníka 
realizuje a koordinuje činnosti sociální 
práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální 
situace a k sociálnímu začleňování osob“ 
duplicitní k § 93 písm. b 

 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Plzeňský kraj 2. Legislativně-technická Ke znění ust. § 93a 
odst. 5 – chybná formulace „vykonávající“ 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Plzeňský kraj 3. Legislativně-technická Ke znění ust. § 94 K Z Vysvětleno 
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písm. e) – chybná formulace „garantovou“ 
 

legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Plzeňský kraj 4. Legislativně-technická Ke znění ust. § 96 
písm. i) bod 3. – chybná formulace „stanoví“ 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Plzeňský kraj 5. Legislativně-technická Ke znění ust. § 
105b odst. 1 – není zřejmé, zástupci jakých 
odborů a jakých zaměstnavatelů mají 
s ministerstvem spolupracovat 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Plzeňský kraj Zásadní připomínka: 
Navrhujeme, aby ust. § 7, 11, 16, 21, 21a), 29, 
85 obsahovala i nadále dětské domovy – tedy 
ponechat platné znění. Do dětských domovů se 
umisťují nebo žijí  i děti, jejichž zdravotní stav 
je dlouhodobě nepříznivý a vyžadují při 
zvládání základních životních potřeb pomoc 
jiné fyzické osoby. Dětské domovy příspěvek 
využívají na úhradu asistenta sociální péče či na 
úhradu jiné služby (canisterapie, ozdravné 
lázeňské pobyty, úhrada zdravotnických 
pomůcek, placení internátu, Diakonie, doprava 
do speciálních zařízení atd.). 

K Z Akceptováno. 

Praha Obecně: 
 
Hlavní město Praha odmítá návrh zákona jako 
celek a žádá o jeho dopracování. K návrhu 
zákona podává hl. m. Praha obecnou 
připomínku, týkající se přijetí návrhu zákona a 
jeho obsahového zaměření. Navrhované změny 
v případě nabytí platnosti zákona razantně 
omezí kompetence kraje v oblasti sociální 
politiky, čímž dochází k narušení principu 
subsidiarity, a to především v oblasti plánování 
a financování sociálních služeb na území kraje. 

O Z Neakceptováno - ROZPOR 
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Praha k bodu 1 (§ 1 odst. 1): 

- Doporučujeme slova „„ , činností 
sociální práce““ nahradit slovy „„, činností 
sociální práce““. 

K Z Akceptováno 

(1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a 
podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci (dále 
jen „osoba") prostřednictvím sociálních služeb, činností 
sociální práce a příspěvku na péči, podmínky pro vydání 
oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné 
správy v oblasti sociálních služeb a činností sociální práce, 
výkon činností sociální práce ve veřejné správě a 
v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních 
služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních 
službách. 
 

Praha k bodu 2 (§ 1 odst. 2): 
- Doporučujeme slova „„ , a rovněž 
sociálního pracovníka““ nahradit slovy „„, a 
rovněž sociálního pracovníka““. 

K Z Akceptováno 

(2) Tento zákon dále upravuje předpoklady pro výkon 
povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v 
sociálních službách, ve veřejné správě nebo podle 
zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v 
sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských 
zařízeních, u poskytovatelů zdravotních služeb, ve 
věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových 
zařízeních69).  
 

Praha k bodu 3 (§ 2 odst. 2):  
- Požadujeme za slovo „formě“ vložit 
slova „, jestliže je to v nejlepším zájmu klienta“. 
     Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Jedná se o deklaratorní ustanovení, které je však 
zásadní; nelze odhadnout jeho „vymahatelnost“ 
a praktické využití v jednotlivých klientských 
případech. Někdy je podle našeho názoru 

K Z Akceptováno 
Bylo doplněno: 
„… poskytují se přednostně sociální služby v terénní anebo 
ambulantní formě vždy, kdy je to možné a vhodné.“ Tudíž i 
z toho je zřejmé, že určité upřednostnění tam je, ale vždy 
s ohledem na konkrétního zájemce o službu 

 
69) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. 
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pobytová služba v určité situaci klienta 
vhodnější než např. ambulantní. 
- Doporučujeme slova „„sociálních 
služeb a““ nahradit slovy „„sociálních služeb““. 

Praha k bodu 4 (§ 3 písm. h)): 
- Doporučujeme slova „„ , včetně 
potřeb“ nahradit slovy „„, včetně potřeb“ a dále 
doporučujeme slova „a na konci odstavce“, 
v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) a odst. 9 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „a 
na konci textu písmene“. 
 

K Z Akceptováno jinak 
ustanovení bylo změněno. Připomínka je nicméně formální. 
 
 

Praha k bodu 5 (§ 3 písm. i)):  
- Požadujeme rozšířit popis garantované 
sítě.  
    Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru v návrhu zákona chybí 
bližší kritéria pro nastavení garantované sítě 
služeb a její vztah k rozsahu stávajících 
krajských sítí a chybí popis mechanismu 
zařazení (resp. vyřazení) poskytovatelů do (ze) 
sítě, včetně časových lhůt. 
Požadujeme doplnit definici pojmu „základních 
potřeb”. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Bez definice „základních potřeb“ považujeme 
navrhované ustanovení prakticky 
za bezobsažné. 
 
Doporučujeme slova „(dále jen 
„ministerstvem“)“, v souladu s čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„(dále jen „ministerstvo“)“ a dále 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
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doporučujeme slova „republiky. Tato“, 
v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „republiky; tato“. 
 

Praha k bodu 6 (§ 3 odst. j) a k)):  
- U písmene j) požadujeme rozšířit popis 
rozvojové sítě.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění:  
Podle našeho názoru v návrhu zákona chybí 
bližší kritéria pro nastavení rozvojové sítě 
služeb a její vztah k rozsahu stávajících 
krajských sítí a chybí popis mechanismu 
zařazení (resp. vyřazení) poskytovatelů do (ze) 
sítě, včetně časových lhůt. 
- U písmene j) požadujeme doplnit 
definici pojmu „souhrn potřebných kapacit a 
úvazků sociálních služeb”.  
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
 Bez definice „souhrn potřebných kapacit a 
úvazků sociálních služeb” považujeme 
navrhované ustanovení prakticky za 
bezobsažné. 
 
- U písmene k) požadujeme navrhované 
znění nahradit zněním: 
„k) pečující osobou osoba blízká, která 
poskytuje pomoc osobě, jíž byl přiznán 
příspěvek na péči ve II., III., nebo IV. stupni 
závislosti, a osoba, které je vypláceno 
dlouhodobé ošetřovné z nemocenského 
pojištění z důvodu péče o osobu potřebující 
poskytování dlouhodobé péče v domácím 
prostředí. V případě úmrtí osoby, jíž byl 

K Z Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, v písmenu 
j) je teď definice přepočteného úvazku. 
 
Nová úprava písm. k) pečující osobou osoba blízká, která 
poskytuje pomoc osobě, jíž byl přiznán příspěvek na péči, a 
osoba, které je vypláceno dlouhodobé ošetřovné z 
nemocenského pojištění z důvodu péče o osobu potřebující 
poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí.“. 
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přiznán příspěvek na péči ve II., III., nebo IV. 
stupni závislosti, v průběhu vyřizování 
příspěvku na péči, je tento vyplacen zpětně.“. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Je třeba řešit situaci, kdy osoba, o kterou je 
pečováno, zemře během procesu žádosti o péči, 
a kdy pečující nedostane nic. Tedy situaci, kdy 
pečující rodina neobdrží zpětně žádnou 
finanční částku. 
k bodu 7 (§ 5): 
- Doporučujeme slova „se na konec 
textu“, v souladu s čl. 58 odst. 9 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „se na konci“. 
 

Praha k bodu 10 (§ 7 odst. 2): 
- Požadujeme navrhovaný bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Jako důvod vypuštění možnosti výplaty 
příspěvku na péči do dětských domovů je 
uvedeno, že úprava vyplývá z požadavků z 
praxe, neboť některé dětské domovy měly 
problém s přijímáním a účtováním dávky 
příspěvek na péči. Zamezení možnosti 
poskytování příspěvku na péči osobám 
závislým na pomoci jiné fyzické osoby je 
v rozporu s principy a podmínkami nároku na 
příspěvek na péči, které uvádí zákon. Pakliže 
některé dětské domovy neumí s příspěvkem na 
péči hospodařit, jedná se z našeho pohledu o 
metodický problém, nikoliv potřebu zákonné 
úpravy, resp. znemožnění poskytování 
příspěvku na péči nezletilým osobám v 
dětských domovech. Co se týká doplnění věty 

K Z Akceptováno – dětské domovy.  
 
Pokud jde o doplňovanou větu (Nárok na příspěvek na péči 
nemá osoba ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody 
nebo zabezpečovací detence), tato bude upravena dle 
připomínek Ministerstva spravedlnosti (které s uvedenou 
úpravou souhlasí, požaduje jen dílčí úpravu).  
Podotýkáme, že stav, kdy pomoc osobě ve výkonu trestu 
odnětí svobody nebo zabezpečovací detence apod. 
poskytuje jiná osoba ve výkonu trestu odnětí svobody 
apod., nepovažujeme za vhodný a jeho další existence by 
neměla být podporována příspěvkem na péči. 
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„Nárok na příspěvek nemá osoba ve vazbě, 
ve výkonu trestu odnětí svobody nebo 
zabezpečovací detenci.“, hlavní město Praha 
neshledává důvodnost (Ministerstvo práce a 
sociálních věcí tuto větu v Důvodové zprávě 
neuvádí), neboť tyto osoby sice nemají možnost 
během odnětí svobody využívat libovolné 
sociální služby, ale pomoc jim často poskytuje 
odsouzený určený věznicí. Tato osoba může být 
určena jako asistent sociální péče podle § 83. 
- V případě neakceptování výše uvedené 
zásadní připomínky požadujeme slova 
„doplňuje se věta druhá „Nárok na příspěvek 
nemá osoba ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí 
svobody nebo zabezpečovací detence.““ 
nahradit slovy „doplňují se věty „Nárok na 
příspěvek nemá osoba ve vazbě, ve výkonu 
trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací 
detence. Nárok na příspěvek nemá osoba ve 
vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo 
zabezpečovací detence.““. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Dochází k vyjmutí nároku na příspěvek na péči 
osobám, kterým je pomoc poskytována v 
dětském domově. Zkrácení práva na 
poskytování příspěvku na péči předkladatel 
zdůvodňuje tím, že „některé dětské domovy 
měly problém s účtováním dávky příspěvek na 
péči“. Omezení práva osob z důvodu 
neschopnosti upravit interní účetní postupy 
některých zařízení považujeme za nepřijatelné. 
 

Praha k bodu 11 (§ 11 odst. 1 písm. c) bodu 1, písm. 
d) bodu 1, odst. 2 písm. c) bodu 1 a písm. d) 

K Z  
Vysvětleno 
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bodu 1 a odst. 4): 
- V § 11 odst. 1 písm. c) bodu 1, písm. d) 
bodu 1, odst. 2 písm. c) bodu 1 a písm. d) 
bodu 1 požadujeme slova „nebo dětský domov“ 
včetně poznámky pod čarou ponechat.  
    Tato připomínka je zásadní.  
            Odůvodnění:  
            viz připomínka k bodu 10 
- V § 11 odst. 4 požadujeme navrhované 
znění nahradit zněním: 
„(4) Vláda nařízením zvýší částky příspěvku 
vždy s účinností od počátku kalendářního roku 
s přihlédnutím k vývoji minimální mzdy, 
mzdové úrovně a životních nákladů.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Zvyšování příspěvku nemůže být ponecháno na 
libovůli vlády, navrhujeme upravit text tak, aby 
vláda zvyšovat musela. 
- Doporučujeme za textem „písm. c) 
bodě 1“, v souladu s čl. 72 Legislativních 
pravidel vlády, vypustit tečku; slova „se text 
„49, 50,“ zrušuje, zároveň se zrušují slova 
„dětský domov“ a doplňuje se“ nahradit slovy 
„se čísla „49, 50,“ a slova „dětský domov 
anebo““ zrušují“; slova „a doplňuje se odstavec 
4, který zní: 
„(4) Vláda může nařízením zvýšit částky 
příspěvku, a to zpravidla s účinností od počátku 
kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji 
minimální mzdy, mzdové úrovně a životních 
nákladů.“.“ vypustit a vložit nový bod 12, 
kterým bude doplněn odstavec 4. 
 

 
Valorizace bude v nepojistných sociálních dávkách 
novinkou; valorizováno je pouze životní minimum, což se 
v některých nepojistných dávkách odráží; valorizace 
životního minima je „dobrovolná“ – vláda může. Proto je 
tento princip zaváděn i pro příspěvek  péči. Navíc se 
používá řešení již obsažené (v zákoně o zaměstnanosti). 
Připomínkové místo v zásadě presumuje, že každoročně 
bude docházet k vývoji (zvýšení) minimální mzdy, mzdové 
úrovně a životních nákladů, tento předpoklad se ale nemusí 
naplnit. Přesto by byla vláda nucena částky zvýšit, 
pravděpodobně neefektivně v řádu desetikorun, aby 
naplnila zákon.   
 
Legislativně-technické budou ověřeny. 

Praha k bodu 12 (§ 14 odst. 6): K Z Vysvětleno 
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- Doporučujeme slova „podle § 11 odst. 
1 písm. c) bod 1. a d) bod 1. nebo § 11 odst. 2 
písm. c) bod 1. a d) bod 1.“, v souladu s čl. 72 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„podle § 11 odst. 1 písm. c) bodu 1 a písm. d) 
bodu 1 nebo § 11 odst. 2 písm. c) bodu 1 a písm. 
d) bodu 1“ a dále doporučujeme na konci 
doplnit tečku. 
 

Leg. Technická připomínka 

Praha k bodu 14 (§ 16 odst. 1): 
- Požadujeme slova „dětský domov 
nebo“ ponechat.  
     Tato připomínka je zásadní. 
            Odůvodnění: 
            viz připomínka k bodu 10    
 

K Z Akceptováno 

Praha k bodu 15 (§ 20 odst. 1 a 3):  
- Požadujeme na konci textu doplnit 
slova „a na konci odstavce 3 se doplňuje věta 
„Právnická osoba může být ustanovena pouze v 
odůvodněných případech.”“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle Důvodové zprávy dochází na základě 
požadavku úřadu práce k doplnění zvláštních 
příjemců o právnické osoby. Rozšířením 
zvláštních příjemců o právnické osoby však 
hrozí riziko střetu zájmů (např. při ustanovení 
poskytovatele sociální služby). 
- Doporučujeme slova „větě první“ 
nahradit slovy „úvodní části“ a dále 
doporučujeme text „odst. 3“, v souladu s čl. 71 
Legislativních pravidel vlády, nahradit textem 
„odstavci 3“. 
 

K Z Vysvětleno 
Snahou je sjednotit pravidla pro všechny nepojistné 
sociální dávky. V oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi 
tato úprava již existuje, stejně tak u dávek státní sociální 
podpory a úprava není problematická.  
Navíc je třeba reagovat na problematiku 
„dostatku/nedostatku“ fyzických osob, které jsou ochotny 
souhlasit s rolí zvláštního příjemce. V konečném důsledku 
je tak možné úpravu považovat za „pro-klientskou“.  
Argumentace rizikem střetu zájmu je lichá, pokud 
kdybychom připustili riziko střetu zájmu, pak by bylo nejen 
u osob právnických ale i u osob fyzických.  
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Praha k bodu 16 (§ 21 odst. 2 písm. d)):  
- Požadujeme slova „dětským domovem 
anebo“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
viz připomínka k bodu 10 
 

K Z Akceptováno 

Praha k bodu 17 (§ 21a odst. 1 a 2): 
- Požadujeme slova „a dětský domov“ 
ponechat.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
viz připomínka k bodu 10 
- Doporučujeme slovo „text“, v souladu 
s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovem „slova“. 
 
 

K Z Akceptováno 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 

Praha k bodu 18 (§ 22 odst. 3): 
- Doporučujeme slova „vkládá text“, 
v souladu s čl. 58 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. 
j) Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„vkládají věty“ a dále doporučujeme slova „v 
odst. 5 se doplňuje věta druhá“, v souladu s čl. 
58 odst. 8 písm. a) a čl. 71 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „na konci 
odstavce 5 se doplňuje věta“. 
 
 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 

Praha k bodu 19 (§ 23 odst. 3):  
- Doporučujeme za text „odst. 3“ vložit 
slova „větě první“ a dále doporučujeme slovo 
„text“ nahradit slovem „číslo“. 
 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 

Praha k bodu 21 (§ 24):  K Z Vysvětleno 
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- Požadujeme navrhovaný text nahradit 
textem: „V § 24 dosavadní text označit jako 
odstavec 1 a vložit nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Součástí žádosti může být též znalecký 
posudek o zdravotním stavu žadatele a stupně 
jeho závislosti na péči jiné osoby. Orgán 
vedoucí řízení není obsahem posudku vázán, 
dojde-li však k odlišným závěrům, musí se s 
obsahem znaleckého posudku vypořádat.““. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Požadovaná změna umožní výslovně využít 
znalecký posudek jako důkaz v řízení, a dává 
správnímu orgánu povinnost se s ním 
vypořádat. 
 

 
Návrh není jasný (jaký znalec – jaká profese by byla 
kompetentní podat posudek o zdravotním stavu a stupni 
jeho závislosti); zcela by se změnila pravidla zakotvená v § 
25, kdy závislost posuzuje OSSZ, taktéž chybí způsob, 
jakým by se krajská pobočka vypořádala s rozdílnými 
závěry (OSSZ versus znalecký posudek). 

Praha k bodu 22 (§ 25 odst. 1):  
- Doporučujeme slova „a ve větě druhé 
se za slova „sociální šetření“ vkládají slova 
„podle věty první““, v souladu s Částí první čl. 
I bodem 4 zákona č. 189/2016 Sb., kterým se 
mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 
ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů (s účinností ode dne 1. 8. 2016), 
vypustit. 
 
 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 

Praha k bodu 23 (§ 25 odst. 2): 
- Doporučujeme v p oznámce pod čarou 
č. 8 za slova „zákona č. 582/1991 Sb.,“, 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 
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v souladu s čl. 61 Legislativních pravidel vlády, 
vložit slova „o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení,“. 
 
 

Praha k bodu 24 (§ 25 odst. 3):  
- Doporučujeme slovo „slovy“ nahradit 
slovem „slovem“. 
 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 

Praha k bodu 28 (§ 27):  
- Doporučujeme slova „V § 27 se na 
konci“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„Na konci § 27 se“. 
 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 

Praha k bodu 29 (§ 29 odst. 1 písm. b)): 
- Požadujeme slova „nebo dětský 
domov“ ponechat.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
viz připomínka k bodu 10 
 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 

Praha k bodu 30 (§ 30 odst. 3 a 10):  
- Požadujeme slova „Pro účely příspěvku 
ministerstvo a krajské pobočky Úřadu práce 
využívají“ nahradit slovy „Ministerstvo vnitra 
nebo Policie České republiky pro účely 
příspěvku poskytuje ministerstvu a krajským 
pobočkám Úřadu práce, které pro účely 
příspěvku ministerstvo a krajské pobočky 
Úřadu práce využívají“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhovaný text je podle našeho názoru 
matoucí, nevyplývá z něj, zda Ministerstvo 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 
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vnitra nebo Policie České republiky pro účely 
příspěvku bude mít i nadále povinnost 
vyjmenované informace poskytovat, či nikoliv. 
Z tohoto důvodu navrhuje hlavní město Praha 
stávající text ponechat a navrhovaným textem 
pouze úvodní text ustanovení doplnit.  
- Doporučujeme text „odst. 10“, 
v souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit textem „odstavci 10“ a dále 
doporučujeme za text „odstavci 10“ vložit slova 
„větě první“. 
 

Praha k bodu 31 (§ 32):  
- Doporučujeme za slova „§ 32 se“ vložit 
slova „za písmeno b)“; za slovo „vkládá“, 
v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. k) 
Legislativních pravidel vlády, vložit slovo 
„nové“ a dále doporučujeme slovo „podpory““, 
i v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovem „podpory,“.“. 
 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 

Praha k bodu 32 (§ 33a) 
- Požadujeme novou sociální službu 
komunitního charakteru vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
V kontextu zákona není zmínka o preferenci 
služeb komunitního charakteru, chybí 
provázání např. na úvodní ustanovení zákona a 
tím i zdůvodnění zařazení § 33a. Není podle 
našeho názoru zřejmé, co se přesně míní 
„místem“ a „domácností“, pojmy nejsou 
vymezeny. 
 

K Z Vysvětleno 
Nejedná se o nový druh sociální služby, což je zřejmé i z 
umístění v návrhu novely. Jedná se o jasné definování, 
které definuje co je ústavní služba a co už ne. Definice je 
stanovena bez ohledu na druh sociální služby. Tato definice 
narovnává stávající nepřehlednost v praxi, kdy se neustále 
bojuje o přesnou definici komunitní služby. Požadavek 
vložené této definice vyplývá i z jednání s DG regio, atd. 
kdy je neustále České republice vytýkáno, že nemá jasnou 
definici a pak zvláště pro ESIF není zřejmé, jestli se 
opravdu financují jenom služby komunitního charakteru, či 
ne. A v minulosti na základě neexistence této definici se 
např. pro IROP vyjednávala podoba této služby pro každou 
výzvu zvláště, což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o 
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finance nemohli předvídat podobu navazujících výzev. Což 
vedlo ke zproblematizování čerpání financí. Proto i 
požadavek pro zákonné definování. Podoba této definice se 
odvíjí již od realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně 
došlo u klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice 
slouží i pro monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to 
více propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. V současnosti tento 
nad druh služby nepoznáme ani v registru. 
 
Nová úprava: 
„§ 33a 
Sociální služby komunitního charakteru 
 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
kapacitu a personální a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování.“. 
 

Praha k bodu 33 (§ 34): 
- Požadujeme doplnit ve výčtu zařízení 
sociálních služeb pracoviště sociální složky 
pod novými pododstavci, tj. na konci písmene 
s) tečku nahradit čárkou a doplnit písmena t) a 
u, která znějí: 

K Z Vysvětleno 
 
Novelou zdravotního zákona se nám novelizuje zákon o 
sociálních službách, který vloží centra duševního zdraví. 
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„t) centra duševního zdraví, 
u) pracoviště služby tlumočení 
a zprostředkování komunikace pro osoby se 
sluchovým postižením a hluchoslepé osoby.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Ve výčtu zařízení sociálních služeb výše 
zmíněná pracoviště chybí. 
 

Služby tlumočení se poskytují především v terénní formě a 
distančně. Z povahy služby není nutné zřizovat pracoviště 
těchto služeb. 

Praha k bodu 34 (§ 35 písm. q) a s)):  
- U písmene q) požadujeme blíže 
specifikovat obsah „materiální pomoc“ ve 
vztahu k základním činnostem. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Materiální pomoc může být chápána velmi 
široce. Požadujeme její přesnější vymezení, 
obdobně jako je tomu např. při vymezení 
osobního vybavení (§ 48 odst. 3). 
- Požadujeme na konci písmene r) čárku 
nahradit tečkou a písmeno s) zrušit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhovaným ustanovením vzniká zákonný 
podklad pro financování duchovní služby 
ze sociálního rozpočtu. Obdobně není 
v základních činnostech zdravotní péče hrazená 
z veřejného zdravotního pojištění. 
 

K Z Vysvětleno 
 
Je to požadavek z praxe. 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. 
Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci. Nebo využití charitního šatníku atd.  
 
 
 
Nově upraveno jako základní činnost: psychosociální 
podpora. 

Praha  
k bodu 35 (§ 36): 
- Doporučujeme za text „§ 36“ vložit 
slova „větě první“ a dále doporučujeme slova 
„se text „c) až f)“ nahrazuje textem „a) a c)““, 
v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních 

K Z Akceptováno 
Nová úprava: 
V § 36 větě první se slova „§ 34 odst. 1 písm. c) až f)“ 
nahrazují slovy „§ 34 odst. 1 písm. a) a c)“ a na konci se 
doplňuje věta „Osobám, kterým jsou poskytovány sociální 
služby v denním stacionáři podle § 46, je poskytována 
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pravidel vlády, nahradit slovy „se slova „c) až 
f)“ nahrazují slovy „a) a c)““. 
 
 

ošetřovatelská a rehabilitační péče také prostřednictvím 
zaměstnanců tohoto zařízení, kteří mají odbornou 
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle 
zvláštního právního předpisu20); tato péče není hrazena z 
veřejného zdravotního pojištění.“. 

Praha  
k bodu 36 (§ 37): 
- Doporučujeme za slovo „konci“, 
v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) a odst. 9 
Legislativních pravidel vlády, vložit slovo 
„textu“. 
 
k bodu 39 (§ 44 odst. 1): 
- Požadujeme navrhované znění nahradit 
zněním: 
„V § 44 odst. 1 se za slovo „poskytované“ 
vkládají slova „na dobu nejdéle 90 dnů 
v kalendářním roce“ a na konci odstavce se 
doplňuje věta „Služba se poskytuje pečujícím 
osobám v rozsahu základních činností 
uvedených v odst. 2 písm. i).““. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Žádáme o zachování vzhledem k tomu, že 
klientům ambulantní forma vyhovuje. 
 

K Z  
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
 
Po přijetí nové úpravy zákona by docházelo k duplicitě 
s asistenční a pečovatelskou službou.  

Praha k bodu 40 (§ 44 odst. 2 písm. c)): 
- Požadujeme maximální dobu 
poskytování odlehčovací služby prodloužit na 
180 dní v kalendářním roce. Požadujeme 
ponechání poskytování služby i v terénní 
a ambulantní formě.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
90 dní za 1 rok je v některých případech pro 

K Z Akceptováno 
Prodlouženo na 180 dní. 
Vysvětleno 
 
V některých případech nemusí pečujících využít pouze 
odlehčovací služby, ale může využít i asistenčních a 
pečovatelských služeb. 
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pečující osoby příliš krátká doba na zařízení 
všech potřebných záležitostí, popř. zajištění 
návazné sociální služby. Odstranění možnosti 
poskytování této služby v terénní a ambulantní 
formě může zapříčinit nedostupnost služeb pro 
pečující osoby v přirozeném sociálním 
prostředí, kterého prozatím využívají, neboť 
žádná jiná služba jim tuto možnost nenabízí.    
 

Praha k bodu 42 (§ 46): 
- Doporučujeme uvést pouze nové znění 
písmene c), neboť ostatní části ustanovení jsou 
shodné s platným zněním zákona. 
- Doporučujeme na konci doplnit tečku. 
 
 

K Z Vysvětleno 
Nový § 46 je sloučení stávajících § 45 a §46, není to změna 
pouze v písmenu. Chtěli jsme, aby to bylo z předkládaného 
návrhu jasné. 
 

Praha k bodu 44 (§ 48): 
- Požadujeme blíže specifikovat 
mechanismus zřizování a obsazování krizových 
lůžek v domovech sociální péče. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru je nedostatečně popsán 
mechanismus zřizování a obsazování krizových 
lůžek v domovech sociální péče a jejich 
financování. 
- Doporučujeme v závěru bodu na 
samostatném řádku, v souladu s čl. 57 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády, doplnit větu 
„Poznámky pod čarou č. 23 a 24 se zrušují.“. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Mechanismus a obsazovaní, plus další specifikace budou 
upraveny v metodickém doporučení. Krizová lůžka jsou 
nově je upraveny v § 105a odst.5, je tam popsán 
mechanismus umísťování, doba umístění a navazuje na to i 
financování. 
 
Doplňovat odst. 5 je nadbytečné, protože dítě se dostane do 
zařízení domova sociální péče pouze při výkonu ústavní 
výchovy, ochranné výchovy nebo předběžného opatření, 
kdy už je orgán SPOD do tohoto řešení zainteresován. 
Tedy o takovém dítěti ví. Zřejmě i umístění doporučil. 
 

Praha k bodu 46 (Části třetí Hlavě I Dílu 4): 
- Požadujeme § 52a zcela vypustit nebo 
nově formulovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
 
Sociální služba poskytovaná osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým je natolik specifická a zahrnuje v sobě 
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Odůvodnění: 
Podle našeho názoru se jedná o velmi nejasnou 
formulaci, není z ní zřejmý smysl 
navrhovaného ustanovení. Pokud se jedná 
o definici, pak není dodržená vazba na § 52b. 
- U § 52b požadujeme novou sociální 
službu poskytovanou osobám v terminálním 
stavu a osobám blízkým vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru není jednoznačně zřejmé, 
zda mohou být sociální služby poskytované 
osobám v terminálním stádiu a osobám blízkým 
poskytovány též v zařízeních sociálních služeb. 
Podle navrhovaného ustanovení se zdá, že lze 
poskytovat služby pouze ve zdravotnických 
zařízeních a mimo zdravotnická zařízení je 
může poskytovat výhradně poskytovatel 
domácí péče, jejíž součástí je paliativní péče. Je 
otázkou, zda může být tato terénní služba 
poskytována i v pobytových zařízeních 
sociálních služeb, či nikoli.  
- Doporučujeme na konci § 52b doplnit 
uvozovky nahoře a tečku. 
 

poskytování sociálních služeb péče, prevence i poradenství, 
že ji nelze zařadit do jiného druhy služby, proto i vznik 
služeb sociální podpory podle §52a, do budoucna je možný 
vznik i dalších nových služeb, které by zde mohly spadat. 
Základem pro nemožnost zařazení do již existujících 
skupin je, že tato služba jako jediná v sobě obsahuje 
činnosti preventivní i péče. 
 
Z povahy potřeby zdravotnické péče o osoby v terminálním 
stádiu je jasné, že již nebude moci zůstat v sociální 
pobytové službě. Proto vymezení zdravotnického zařízení 
nebo při domácí hospicové péči. 
 
 

Praha k bodu 49 (§ 57 odst. 1): 
- Požadujeme navrhovaný text nahradit 
textem „, osobám v nepříznivé životní situaci, 
které jsou bez domova a mají lékařem 
indikován klid na lůžku a potřebu zdravotní 
péče z důvodu doléčení nebo osobám s 
látkovou či nelátkovou závislostí“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhovaný text rozšiřuje a zároveň upřesňuje 

K Z Akceptováno jinak  
Azylové domy jsou doplněny dle požadavku UZS a 
Platformy 10 
Nová úprava: 
§ 57 
Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
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cílovou skupinu uživatelů pobytové sociální 
služby. Nicméně z navrhovaného znění podle 
našeho názoru nevyplývá, zda by klient 
takovéto služby musel splnit všechny výše 
uvedené podmínky. Negativním dopadem by 
mohlo být znemožnění využití této sociální 
služby osobami, nesplňující kumulaci 
uvedených podmínek. Hlavní město Praha 
zároveň upozorňuje, že takto upravená cílová 
skupina klientů bude vyžadovat zároveň 
zdravotní péči, kterou může poskytovat pouze 
zdravotnický personál a není jasné, jak bude 
tato služba financována s ohledem na absenci 
zákona o sociálně zdravotním pomezí.  
 
 

(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 

Praha k bodu 50 (§ 57 odst. 2): 
- Požadujeme doplnění základních 
činností o sociálně terapeutické činnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Nakolik kvitujeme rozšíření cílových skupin a 
činností azylových domů, stávající rozsah 
základních činností této služby postrádá 
jakoukoliv ambici v aktivizaci a činnostech 
vedoucích osoby k podpoře v začlenění do 
běžného prostředí (např. získání bydlení, 
zaměstnání apod.). Z hlediska zajištění služby 
osobám bez domova, které zároveň mají 
lékařem indikován klid na lůžku a potřebu 
zdravotní péče z důvodu doléčení a osobám s 
látkovou či nelátkovou závislostí návrh 
hendikepuje azylové domy v možnosti zajistit 
zdravotní péči těmto osobám prostřednictví 
vlastních zaměstnanců (nejsou zahrnuty do § 36 

K Z Vysvětleno: 
 
Personální a materiální technický standardy jsou 
navrhovány a novelizovány v souvislosti s rozšířením 
stávajících AD pro osoby k doléčení a AD pro osoby 
s látkovou či nelátkovou závislostí, bude upraveno 
prováděcím předpisem (Vyhláška, kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách). 
 
Bude na poskytovateli, zda, či kterou alternativu konkrétní 
činnosti (tedy: možnost doléčení, případně poskytnutí 
služby pro osoby s látkovou či nelátkovou závislostí, či 
osoby ohrožené domácím a gendrově podmíněným 
násilím), zvolí. Tato skutečnost byla řešena a akceptována i 
na vypořádávací poradě k novele zákona dne 5. 2. 2020. 
 
Akceptováno, doplněno: 
U odst. 2 § 57 doplněny základní činnosti: sociálně 
terapeutické činnosti, nácvik dovedností pro zvládání 
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a v té souvislosti do kontraktační povinnosti ze 
strany zdravotních pojišťoven). Rovněž tak v 
případě osob závislých na návykových látkách 
a nelátkových závislostech není rozšířeno 
spektrum základních činností o sociálně 
terapeutické činnosti, které jsou běžně při práci 
s touto cílovou skupinou využívány (viz druhy 
služeb, které se na práci s touto cílovou 
skupinou zaměřují). 
 

bydlení, podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí k sociálnímu 
začleňování v rámci bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení a 
další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci 
bydlení; … 
Nová úprava § 57: 

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

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí., 

d) sociálně terapeutické činnosti, 

e) nácvik dovedností pro zvládání bydlení, podpora získání 
adekvátního bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení a 
další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci 
bydlení, 

f) zprostředkování potravinové a materiální pomoci. 
 
 

Praha k bodu 53 (§ 63 odst. 2):  
- Doporučujeme, v souladu s platným 
zněním zákona, v úvodní části text „písmene 
c)“ nahradit textem „písmene b)“ a text 
„písmeno d)“ nahradit textem „písmeno c“ a 
dále text „d)“ nahradit textem „c)“. 
 

K Z Akceptováno 
Upraveno:V § 63 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: 
„c) zprostředkování potravinové a materiální pomoci.“. 

Praha k bodu 54 (§ 69 odst. 1):  
- Doporučujeme za text „§ 69 odst. 1“ 
vložit slova „větě druhé“. 
 
k bodu 64 (§ 75 odst. 2): 
- Doporučujeme za text „§ 75 odst. 2“ 
vložit slova „úvodní části“. 

K Z Akceptováno 
Upraveno:  
V § 69 odst. 1 větě druhé se slova „problémové skupiny 
osob,“ zrušují. 
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k bodu 65 (§ 75 odst. 2 písm. b)): 
- Doporučujeme, v souladu s čl. 43 
Legislativních pravidel vlády, slovo „tří“ 
nahradit číslem „3“ a slovo „dvě“ nahradit 
číslem „2“. 
 
k bodu 66 (§ 75 odst. 2 písm. f)):  
- Doporučujeme za slovo 
„(partnerkám)“, v souladu s „Platným zněním 
částí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, s vyznačením navrhovaných změn“ a 
bodem 68 návrhu, vložit odkaz na poznámku 
pod čarou č. 70: 
 

V § 75 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova 
„Pečovatelská služba“ nahrazují slovy „Pečovatelská a 
asistenční služba“ a číslo „40“ se nahrazuje číslem „39“. 
 
V § 75 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), 
které zní: 
„b) rodinám, ve kterých žijí minimálně 3 děti narozené v 
rozmezí 3 let, přičemž se 2 z těchto dětí narodily současně, 
a to do 4 let věku nejstaršího z těchto dětí,“ 

Praha k bodu 68 (poznámkám pod čarou č. 30 a 70):  
- Doporučujeme slova: 
„„70) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném 
partnerství a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
    30) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících 
československé armády v zahraničí 
a o některých jiných účastnících národního boje 
za osvobození. 
  Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných 
veteránech.“.“, 
       v souladu s čl. 47 odst. 3 a čl. 64 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy: 
 „30) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících 
československé armády v zahraničí 
a o některých jiných účastnících národního boje 
za osvobození, ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných 
veteránech, ve znění pozdějších předpisů. 
70) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném 

K Z Akceptováno 
Doplněno 
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partnerství a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

Praha k bodu 69 (§ 78 odst. 2): 
- Požadujeme vymezit místní příslušnost 
krajského úřadu v případě více forem 
poskytování u jedné služby, např. v případě 
ambulantní a terénní formy u služby: raná péče, 
tlumočnické služby aj., případně odkázat na § 
11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Dosud je registrujícím orgánem krajský úřad 
podle sídla poskytovatele bez ohledu na formu 
poskytování sociální služby. Nově má být 
registrujícím orgánem u ambulantní a pobytové 
služby krajský úřad příslušný podle místa 
poskytování sociální služby a u terénní formy 
poskytování sociální služby 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. Hlavní město Praha 
upozorňuje na nutnost vymezení příslušnosti 
v případě souběhu forem ambulantní a terénní u 
jedné služby, protože jinak se řízení bude řídit 
podle § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, což může v praxi činit potíže 
v případě, že poskytovatel bude mít více služeb 
s různými formami poskytování. 
 

K Z Vysvětleno 
 
Podle našeho názoru je klíč použitý k určení příslušnosti 
jednoznačný a nemůže dojít ke kolizi. U pobytové služby je 
to vždy krajský úřad dle místa poskytování služby, u 
ambulantních a terénních služeb je to krajský úřad dle sídla 
organizace či trvalého bydliště fyzické osoby. 

Praha k bodu 70 (§ 79 odst. 1 písm. i) a odst. 4): 
- Požadujeme vypustit § 41 z okruhu 
poskytovaných sociálních služeb, u kterých je 

K Z Vysvětleno 
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nutné zajistit materiálně-technické podmínky, 
jejichž obsah stanoví prováděcí právní předpis 
a zároveň povinnost doložení dokladů 
vydaných podle právních předpisů vztahujících 
se k ochraně veřejného zdraví a stavebních 
předpisů podle druhu a formy poskytované 
sociální služby. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
V případě § 41 se jedná o stávající tísňovou 
péči, která se poskytuje v terénní formě, 
přičemž platné znění zákona požaduje tyto 
doklady jen u služeb podle § 34 odst. 1 písm. c) 
až f), tedy u pobytových forem služeb. 

V rámci novely budou rovněž stanoveny i materiálně 
technické podmínky pro zázemí sociální služby tísňová 
péče. Tato žádost byla podána přímo od poskytovatelů 
uvedené sociální péče s cílem sjednotit např. kvalitu a 
úroveň využívaných zařízení, apod.   

Praha k bodu 71 (§ 81 odst. 2):  
- Doporučujeme slova „a věta druhá“, 
v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „a věta poslední“ 
a dále doporučujeme na konci věty poslední 
doplnit tečku. 
k bodu 72 (§ 81 odst. 2):  
- Doporučujeme slovo „vkládají“, 
v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovem „doplňují“; 
slova „„ a vymezení“ nahradit slovy 
„„a vymezení“; text „bod 3“ v souladu s čl. 72 
Legislativních pravidel vlády, nahradit textem 
„bodu 3“ a dále doporučujeme slovo 
„doplňuje“, v souladu s čl. 58 odst. 6 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovem 
„vkládá“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Praha k bodu 74 (§ 82 odst. 2):  
- Doporučujeme slovo „doplňují“, 
v souladu s čl. 58 odst. 6 písm. d) 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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Legislativních pravidel vlády, nahradit slovem 
„vkládají“. 

Praha  
k bodu 75 (§ 82 odst. 5): 
- Požadujeme navrhovaný bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Díky institutu nucené správy podle 
navrhovaného § 99a  má Ministerstvo práce 
a sociálních věcí dostatečný nástroj k ochraně 
klientů a nápravě nedostatků, aby nemuselo 
dojít ke zrušení registrované sociální služby, na 
které jsou klienti závislí. V případě seniorů jde 
zejména o to, aby mohli v tomto místě, kde si 
zvykli, v klidu dožít.  Není možné, aby 
dosazený zaměstnanec Ministerstva práce a 
sociálních věcí (nucený správce) nenarovnal 
podmínky v sociální službě směrem k 
napravení nedostatků a na základě této 
skutečnosti- neschopnosti nuceného správce, 
klienti přišli o svou službu. Regulaci- 
podmínky pro řádný provoz sociální služby 
nastavuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Jeho orgán v tomto případě nucený správce 
musí být schopen těchto podmínek v dotčené 
službě dosáhnout 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se o odlišný nástroj. Již z dikce tohoto ustanovení je 
zřejmé, že tyto kroky sice mají souvislost – v případě, že 
opatření podle § 99a nevedou k nápravě, ale je zde také 
možná podmínka, a to že, je bezprostředně ohrožen život a 
zdraví osoby, kterým jsou poskytovány sociální služby a je 
zřejmé, že opatření by nebyla účinná (více viz. dikce 
ustanovení § 82 odst. 5). 

Praha k bodu 77 (§ 84 odst. 5):  
- Doporučujeme za text „§ 84 odst. 5“ 
vložit slova „větě poslední“ a dále 
doporučujeme, v souladu s čl. 57 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády, slovo „text“ 
nahradit slovem „slovo“ a slova „nahrazuje 
textem“ nahradit slovy „nahrazují slovy“. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka,  

Praha k bodu 78 (§ 85 odst. 1):  K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka,  
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- Doporučujeme za slova „„registrující 
orgán“ a“ vložit slova „a ve větě druhé“ a dále 
doporučujeme slovo „„ , speciální“ nahradit 
slovem „„, speciální“. 
 
k bodu 79 (§ 85 odst. 2):  
- Doporučujeme za text „§ 85 odst. 2“ 
vložit slova „větě první“. 
 
 
 
k bodu 81 (§ 85 odst. 3, 4 a 5): 
- Doporučujeme slova „odst. 3, 4 a 5“, 
v souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „odst. 3 až 5“ a 
dále doporučujeme slova „se zrušují“ nahradit 
slovem „zrušují“. 
 
k bodu 82 (§ 85 odst. 4): 
- Doporučujeme slovo „„ , včetně“ 
nahradit slovem „„, včetně“ a dále 
doporučujeme slova „na počátku poslední 
věty“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „ve větě 
poslední“. 
 
k bodu 83 (§ 85 odst. 3): 
- Doporučujeme zařadit navrhovaný bod 
před bod 82 a dále doporučujeme slova 
„doplňuje text“, v souladu s čl. 58 odst. 7 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„doplňují slova“. 
 
k bodu 84 (§ 85 odst. 4):  
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- Požadujeme slova „a slova „a to ve 
lhůtě do 30. června za předchozí kalendářní 
rok“ se zrušují“ vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s vypuštěním lhůty, dosud 
v platném znění zákona uvedené. Jedná se např. 
o údaje o kapacitě, personálním a materiálním 
zabezpečení, financování jednotlivých 
sociálních služeb, opatřeních omezujících 
pohyb osob aj.  
 
k bodu 85 (§ 85 odst. 7 a 8): 
- Doporučujeme, v souladu s čl. 58 odst. 
4 písm. a) Legislativních pravidel vlády, slova 
„za odstavec 6“ a slovo „nové“ vypustit. 
 
k bodu 88 (§ 87 odst. 2): 
- Doporučujeme, v souladu s čl. 58 odst. 
7 Legislativních pravidel vlády, slovo „text“ 
nahradit slovem „slova“ a slova „doplňuje text“ 
nahradit slovy „doplňují slova“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  

 
Lhůta „do 30. června za předchozí kalendářní rok“ 
doplněna.   
Navrhované znění: 
Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, 
je povinen tyto údaje sdělovat krajskému úřadu uvedenému 
v odstavci 1 prostřednictvím registru na tiskopisu 
předepsaném ministerstvem, a to ve lhůtě do 30. června za 
předchozí kalendářní rok 

Praha  
k bodu 91 (§ 91): 
- Doporučujeme za text „§ 91“ vložit 
slova „odst. 1 větě druhé“ a dále doporučujeme 
slovo „text“, v souladu s čl. 58 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovem 
„slova“. 
 
k bodu 93 (§ 91 odst. 4): 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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- Doporučujeme za číslo „71“, v souladu 
s čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, 
vložit závorku a dále doporučujeme 
v poznámce pod čarou č. 71 slova „Zákon 
č. 373/2001 Sb.“ nahradit slovy „Zákon 
č. 373/2011 Sb.“. 
 

Praha k bodu 96 (§ 92 písm. a) a b)):  
- U písmene a) požadujeme ponechání 
původního textu „zajišťuje osobě, které není 
poskytována sociální služba, a je v takové 
situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by 
ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí 
sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to 
v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí 
místem trvalého nebo hlášeného pobytu 
osoby“.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaný text oproti původnímu textu 
negarantuje pomoc ze strany státu všem 
osobám, které pomoc potřebují a nemotivuje 
obec s rozšířenou působností ke tvorbě 
komunitního plánu a rozvoje sítě sociálních 
služeb na svém území podle znalosti potřeb 
občanů. S ohledem na navrhovaný § 107 odst. 
6 „Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že 
nezabezpečí výkon činností sociální práce v 
rozsahu stanoveném v § 91d, § 92, § 93, § 93a 
odst. 2 a § 109.“ je nezbytné ponechat původní 
text jako povinnost obce s rozšířenou 
působností, aby bylo reálné ukládat případnou 
sankci za nesplnění této povinnosti. Zároveň 
navrhovaný text obsahuje duplicitně činnosti 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Připomínkové místo i po úpravě textu, respektive celého 
ustanovení na své připomínce trvá. 
 
a) prostřednictvím sociálního pracovníka realizuje a 

koordinuje činnosti sociální práce zaměřené na řešení 
nepříznivé sociální situace a na sociální začleňování 
osob, koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, 
jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností 
jiné osoby; přitom spolupracuje zejména s obecními 
úřady obcí s rozšířenou působností, koordinuje a 
provádí depistážní činnost a sociální šetření a poskytuje 
sociální poradenství, 

b) prostřednictvím sociálního pracovníka - sociálního 
kurátora zajišťuje výkon činností sociální práce ve 
prospěch osob, proti kterým je vedeno trestní řízení, 
osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu 
předchozí ústavní nebo ochranné výchovy, osob, jejichž 
práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné 
osoby, osob propuštěných z výkonu vazby nebo trestu 
odnětí svobody a osob, jejichž způsob života může vést 
ke konfliktu se společností, osob po ukončení léčby 
závislostí nebo závislostního chování ve 
specializovaném zařízení  a osob, které nemají 
uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem 
k tomu, že jsou osobami bez přístřeší; přitom 
spolupracuje zejména se zařízeními pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



749 
 

sociální práce uvedené v písmenech b) a d).  
- U písmene a) požadujeme ve spojení 
„s obecními úřady obcí s rozšířenou 
působností“ doplnit slovo „jinými“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nezbytné vyjasnit, že se jedná o 
spolupráci s ostatními úřady obcí s rozšířenou 
působností. 
- U písmene b) požadujeme navrhovaný 
text nahradit textem: 
„b) prostřednictvím sociálního pracovníka - 
sociálního kurátora zajišťuje výkon činností 
sociální práce ve prospěch osob, proti kterým je 
vedeno trestní řízení, osob ohrožených 
sociálním vyloučením z důvodu předchozí 
ústavní nebo ochranné výchovy, osob 
propuštěných z výkonu vazby nebo výkonu 
trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou 
ohroženy trestnou činností jiné osoby a osob, 
jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností, osob propuštěných po ukončení 
léčby chorobných závislostí ze zdravotnického 
zařízení, psychiatrické nemocnice 
nebo léčebného zařízení pro chorobné 
závislosti a osob, které nemají uspokojivě 
naplněny životně důležité potřeby vzhledem k 
tomu, že jsou osobami bez přístřeší; přitom 
spolupracuje zejména se zařízeními pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou 
službou České republiky, Probační a mediační 
službou České republiky, správními úřady a 
územními samosprávnými celky; přitom 
provádí zejména depistážní činnost, sociální 
šetření, poskytuje sociální poradenství 

republiky, Probační a mediační službou České 
republiky, správními úřady a územními samosprávnými 
celky; přitom provádí zejména depistážní činnost, 
sociální šetření, poskytuje sociální poradenství a 
zprostředkovává poskytování sociálních služeb, a to 
v místě skutečného pobytu těchto osob, 

c) prostřednictvím sociálního pracovníka na základě 
oznámení poskytovatele zdravotních služeb25) zjišťuje, 
zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné 
ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a 
zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, 
že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje 
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních 
služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba 
umístěna, a zároveň informuje krajský úřad 
o nedostupnosti sociální služby, 

d) prostřednictvím sociálního pracovníka na území svého 
správního obvodu a v místě skutečného pobytu osob 
realizuje činnosti sociální práce zaměřené na řešení 
nepříznivé sociální situace a na sociální začleňování 
osob v jejich přirozeném sociálním prostředí;  
koordinuje pomoc pro osoby závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby i pro osoby pečující, pomáhá předcházet 
vzniku krizových situací v důsledku nezajištění potřebné 
pomoci, a pokud tyto situace nastanou, napomáhá jejich 
řešení ve spolupráci s těmito osobami; provádí zejména 
depistážní činnost a sociální šetření, poskytuje sociální 
poradenství, ve správním obvodu spolupracuje 
především s obcemi, pověřeným obecním úřadem, 
příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce, příslušným 
krajským úřadem, poskytovateli sociálních služeb, 
veřejným opatrovníkem, poskytovateli zdravotních 
služeb, školami a školskými zařízeními, koordinuje 
poskytování sociálních služeb ve spolupráci 
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a zprostředkovává poskytování sociálních 
služeb, a to v místě skutečného pobytu těchto 
osob;“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhovaný text neobsahuje osoby propuštěné 
z výkonu vazby nebo výkonu trestu, se kterými 
sociální kurátor intenzivně pracuje.  
- Doporučujeme na konci doplnit tečku. 

s registrovanými poskytovateli sociálních služeb a 
krajským úřadem, 

e) bezodkladně informuje krajský úřad, pokud v rámci své 
činnosti zjistí skutečnosti nasvědčující poskytování 
sociálních služeb bez oprávnění. 

 
 
Poznámka k připomínce:  
S ohledem na navrhovaný § 107 odst. 6 „Právnická osoba 
se dopustí přestupku tím, že nezabezpečí výkon činností 
sociální práce v rozsahu stanoveném v § 91d, § 92, § 93, § 
93a odst. 2 a § 109.“ je nezbytné ponechat původní text 
jako povinnost obce s rozšířenou působností, aby bylo 
reálné ukládat případnou sankci za nesplnění této 
povinnosti. 
Toto konstatování je již bezpředmětné – tento „přestupek“ 
byl na základě konzultace s MV z návrhu novely vyňat. 
 

Praha k bodu 100 (§ 93 písm. a) bodu 4):  
- Požadujeme bod 4 zrušit a dosavadní 
bod 5 označit jako bod 4.   
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Zajištění sociální služby, která není v obvodu 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
dostupná, není činností krajského úřadu, ale je 
činností kraje. Zároveň je povinností obce 
zjišťovat potřeby občanů a plánovat sociální 
služby na svém území. Jedná se o jednu ze 
samosprávních činností. Krajský úřad nemá 
možnosti zprostředkování odpovídající služby, 
není zřizovatelem sociálních služeb 
a v neposlední řadě není ani dostatečně 
personálně obsazen tak, aby mohl tyto činnosti 
adekvátně zajišťovat. 

K Z  
Neakceptováno 
Struktura ustanovení § 93 je navrhována jinak, než jak zní 
připomínka.  
Znění § 93 písm. a) bod 4 není v rozporu s připomínkou – o 
činnost samosprávy se jedná, vložením povinnosti 
informovat krajský úřad je dána možnost kontroly, i 
poznatků o potřebě případného doplnění sítě sociálních 
služeb. 
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- Požadujeme navrhovaný text bodu 4 
nahradit textem: 
„4. krajský úřad o zjištěných skutečnostech 
v bodech 1 až 3 bezodkladně, nejdéle však ve 
lhůtě do 8 pracovních dní, informuje kraj.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Požadovanou úpravou se podle našeho názoru 
upřesní, o jaké zjištěné skutečnosti se jedná.  
 

Praha k bodu 102 (§ 93):  
- Doporučujeme za slova „„sociálních 
služeb““ vložit slovo „se“. 
 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Praha k bodu 103 (§ 93 písm. d) až f)): 
- Doporučujeme, v souladu s čl. 26 odst. 
6 Legislativních pravidel vlády, na konci 
písmen e) a f) doplnit středník. 
- Požadujeme doplnění písmene g), které 
zní: 
„g) metodicky řídí a kontroluje výkon 
přenesené působnosti v oblasti činností sociální 
práce a v ostatních oblastech, kde jsou činnosti 
sociální práce vykonávány sociálními 
pracovníky na území kraje.“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Krajský úřad má povinnost metodicky řídit a 
kontrolovat výkon přenesené působnosti v 
oblasti činností sociální práce a v ostatních 
oblastech, kde jsou činnosti sociální práce 
vykonávány sociálními pracovníky na území 
kraje, tato povinnost však na úseku sociální 
práce není prozatím ukotvena. Tato povinnost 

K Z Akceptováno. 
Text ustanovení § 93 byl upraven, legislativně-technická  
připomínka zapracována. 

§ 93 

  Krajský úřad 

b) ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 
pověřeným obecním úřadem, krajskou pobočkou Úřadu 
práce a dalšími institucemi příslušnými podle místa 
skutečného pobytu osob, zprostředkovává poskytnutí 
sociálních služeb osobám, které se nacházejí 
v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví a nejsou 
schopny samy si zajistit poskytování sociálních služeb, 
v případě, kdy  

5. poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování 
sociálních služeb z důvodu zrušení registrace nebo 
pozbytí její platnosti,  
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vychází z § 31 odst. 1 a § 113 odst. 2 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

6. ministerstvo informovalo krajský úřad, že cílem 
nucené správy je snížení kapacity nebo zrušení 
sociální služby,  

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

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

b) prostřednictvím sociálního pracovníka realizuje a 
koordinuje činnosti sociální práce zaměřené na řešení 
nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování 
osob, koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, 
jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné 
osoby; přitom spolupracuje s obecními úřady obcí 
s rozšířenou působností, koordinuje a provádí depistážní 
činnost a sociální šetření a poskytuje sociální 
poradenství, 

c) prostřednictvím sociálního pracovníka na území svého 
správního obvodu koordinuje poskytování sociálních 
služeb a realizuje a koordinuje činnosti sociální práce 
vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k 
sociálnímu začleňování osob., 

d) ve spolupráci s ministerstvem zajišťuje výkon finanční 
kontroly u příjemců, kterým byla poskytnuta dotace 
podle § 101a, 

e) rozhoduje o výběru žádostí do garantované sítě 
sociálních služeb, a to na základě žádosti poskytovatele 
sociálních služeb podané podle § 105c, 
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f) v registru poskytovatelů sociálních služeb eviduje počet 
přepočtených pracovních úvazků a kapacit zařazených 
do garantované sítě sociálních služeb. 

Vysvětleno: 
Zákonná úprava novelizace zákona o sociálních službách 
nemůže komplexně zohlednit všechny související platné 
právní předpisy – konkrétně se tedy hl.m. Praha řídí 
zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Praha k bodu 106 (§ 93a odst. 6): 
- Požadujeme navrhovaný odstavec 
zrušit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Výkon sociální práce je výkonem přenesené 
působnosti v oblasti činností sociální práce. 
Hlavní město Praha souhlasí s vyjádřením, že 
se nejedná o správní řízení, nicméně je nutné 
zohlednit, že sociální pracovníci ve veřejné 
správě jsou zároveň úředníky samosprávných 
celků, a tudíž se na ně vztahují i další právní 
předpisy, např. zákon č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a při své činnosti aplikují činnosti 
podléhající zákonu č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. Jako úředníci 
zpracovávají podněty občanů, reagují na ně, 
vyhotovují písemnosti (např. záznamy ze 
šetření, komunikace se spolupracujícími 
subjekty, individuální plány apod.) a zároveň 
musejí nakládat s dokumenty, které pro svou 
činnost potřebují, popř. je obdrželi. Pro svou 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Připomínkové místo neakceptuje fakt, že výkon činností 
sociální práce není správní činností. 
 

§ 93a  

(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje 
správní řád. O výkonu činností sociální práce se vede 
písemná elektronická dokumentace ve 
Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka. 

Výše uvedené ustanovení nebrání vedení dokumentace 
v rámci spisové služby, pouze je upozorněním, že výkon 
činností sociální práce v přenesené působnosti není správní 
činností. 
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činnost a pro vedení spisové dokumentace 
využívají Jednotný informační systém 
a ani „Standardizovaný záznam sociálního 
pracovníka“ není v současné době ve stavu a 
podobě, která by byla dostačující pro vedení 
elektronického spisu. Vedení spisové 
dokumentace sociálním pracovníkem, který je 
v tomto případě v postavení úředníka a úřední 
oprávněné osoby, musí být také v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a to s ohledem na pravidlo 
v § 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění zákona č. 303/2013 Sb. 
 

Praha  
k bodu 108 (§ 94 písm. d)):  
- Doporučujeme za text „§ 94 písm. d)“ 
vložit slova „slova „může zpracovávat 
střednědobý plán“ se nahrazují slovy 
„zpracovává střednědobý plán““. 
Odůvodnění: 
Pokud se obec podílí na financování sociálních 
služeb zařazených do garantované 
nebo rozvojové sítě (viz navrhovaný § 94 písm. 
g)), pak musí též zpracovávat strategické 
dokumenty rozvoje sociálních služeb 
(střednědobý plán). 
- Doporučujeme slova „se na konci 
doplňuje text“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. 
e) a odst. 9 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovy „a na konci textu písmene d) 
se doplňují slova“ a dále doporučujeme slovo 
„„ ; může“ nahradit slovem 
 „„; může“. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR   
ustanovení § 94 písm. d) zůstává ve stávajícím znění, tj. 
není již předmětem novelizace. 
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Praha k bodu 109 (§ 94 písm. e)):  

- Doporučujeme text „§ 94 písmeno e)“, 
v souladu s čl. 70 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit textem „§ 94 písm. e)“; 
v souladu s čl. 58 odst. 6 písm. e) Legislativních 
pravidel vlády slova „ve větě druhé 
za středníkem“ vypustit, slovo „slovy“ nahradit 
slovem „slova“ a slovo „doplňují“ nahradit 
slovem „vkládají“; slovo „„ , včetně“ nahradit 
slovem „„, včetně“; za slova „garantovou sítí 
sociálních služeb““ vložit čárku a dále 
doporučujeme slovo „„ , které“ nahradit slovem 
„„, které“. 
 

K Z Vysvětleno – legislativně technická připomínka. 

Praha k bodu 110 (§ 95 písm. a)):  
- Doporučujeme slova „na konci písm. 
a)“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) a odst. 9 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„na konci textu písmene a)“; slovo 
„„ ,včetně“ nahradit slovem „„, včetně“ a dále 
doporučujeme slova „na začátku písmene g)“ 
nahradit slovy „u písmene g)“. 
 
k bodu 111 (§ 95 písm. i)): 
- Požadujeme slovo „návrhu“ nahradit 
slovy „rozsahu kapacit“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Požadovaná úprava vychází z informací 
uvedených v Závěrečné zprávě hodnocení 
dopadů regulace podle obecných zásad (RIA). 
 
k bodu 113 (§ 96 písm. c) až i)): 

K Z Vypořádáno jinak – ustanovení § 95 písm. a) až f) 
zůstávají ve stávajícím znění, tj. nejsou již předmětem 
novelizace. 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení § 95 písm. i) bylo 
odstraněno. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
RIA upravena. 
 
 
Vysvětleno – legislativně technická připomínka. 
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- Požadujeme v úvodní části slova 
„písmena c) až h)“ nahradit slovy „písmena c) 
až g)“, dále písmena c) a d) zrušit a dosavadní 
písmena e) až i) označit jako písmena c) až g).  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Text navrhovaných písmen c) a d) podle našeho 
názoru svým obsahem výrazně zasahuje do 
činností samosprávy (viz obecná připomínka). 
 
k bodu 113 (§ 96 písm. c) až h)): 
- Doporučujeme u písmene d) slova 
„podle písm. c)“, v souladu s čl. 71 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„podle písmene c)“ a dále doporučujeme u 
písmene h) bodů 1 až 4 slova „podle písm. f)“, 
v souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovy „podle písmene f)“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – legislativně technická připomínka. 
 
 
 
 
 
 
 

Praha k bodu 115 (§ 97 odst. 1): 
- Doporučujeme slova „odst. 1 se na 
konci věty vkládá text“, v souladu s čl. 58 odst. 
7, odst. 8 písm. d) a odst. 9 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „se na konci 
textu odstavce 1 doplňují slova“ a dále 
doporučujeme slova „„ , a to“ nahradit slovy „„, 
a to“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 

Praha  
k bodu 117 (§ 98 odst. 1): 
- Doporučujeme slova „odst. 1 se na 
konci věty“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) 
a odst. 9 Legislativních pravidel vlády, nahradit 
slovy „se na konci textu odstavce 1“ a dále 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy. 
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doporučujeme slova „„ , a to“ nahradit slovy „„, 
a to“. 
 
k bodu 118 (§ 98 odst. 2): 
- Doporučujeme za text „§ 98 odst. 2“ 
vložit slova „větě první“. 
 

 
 
Vysvětleno – legislativně technická připomínka. 

Praha k bodu 123 (§ 100 odst. 2): 
- Doporučujeme za slova „na konci“, 
v souladu s čl. 58 odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády, vložit slovo „textu“. 
 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 

Praha  
k bodu 124 (§ 100 odst. 3): 
- Doporučujeme, v souladu s čl. 61 
Legislativních pravidel vlády, uvést úplnou 
citaci „občanského zákoníku“ a „trestního 
řádu“. 
 
 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 

Praha k bodu 126 (§ 101):  
- Požadujeme odstavce 2 a 4 zrušit, 
dosavadní odstavec 3 označit jako odstavec 2 
a dosavadní odstavce 5 a 6 označit jako 
odstavce 4 a 5.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Text navrhovaných odstavců 2 a 4 podle našeho 
názoru svým obsahem výrazně zasahuje do 
činností samosprávy (viz obecná připomínka). 
- Požadujeme v odstavci 2 větě první 
slova „které nejsou zařazeny do garantované 
sítě sociálních služeb“ vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

K Z Vypořádáno jinak – § 101 byl odstraněn, v návrhu novely 
je pouze § 101a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viz vypořádání výše. 
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Text podle našeho názoru svým obsahem 
výrazně zasahuje do činností samosprávy 
(viz obecná připomínka). 
- Doporučujeme, v úvodní části číslo 
„74“ nahradit číslem „72“ a číslo „76“ nahradit 
číslem „74“ a dále doporučujeme u poznámky 
pod čarou č. 72, v souladu s čl. 61 a 68 
Legislativních pravidel vlády, uvést úplnou 
citaci „Smlouvy o fungování Evropské unie“. 
 

Praha k bodu 127 (§ 101a):  
- Požadujeme zrušit označení odstavce 1 
a zrušit odstavce 2 a 3. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Text navrhovaných odstavců 2 a 3 zapojuje do 
systému krajský úřad, čímž se proces 
financování podle našeho názoru stává 
složitějším. Pro poskytnutí nárokové dotace je 
figurování kraje nadbytečné, navrhujeme 
ponechat celý proces financování garantované 
sítě a vydávání pověření v působnosti 
Ministerstva práce a sociálních věcí. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 
 

Praha k bodu 128 (§ 102):  
- Požadujeme za text „§ 102“ vložit slova 
„větě první slova „příspěvek formou účelové 
dotace“ se nahrazují slovy „neinvestiční 
účelová dotace“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
V současné podobě, podle našeho názoru, 
nastoluje nastavení financování sociální práce a 
její důležitost rozkol ve veřejné správě mezi 
způsobem financování výkonu sociálně právní 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu. 
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ochrany dětí a sociální prací s dospělými. 
V obou případech se jedná o činnosti sociální 
práce, vedoucí k řešení nepříznivé sociální 
situace osoby. Sjednocení způsobu financování 
by zajistilo požadované personální zajištění k 
výkonu činností sociální práce a důstojné 
podmínky pro výkon sociální práce na obcích. 
Tyto činnosti považujeme za neopomenutelné a 
dosavadní způsob financování sociální práce 
na obcích za nedostačující a snižující 
potřebnost a hodnotu těchto činností.   
- Doporučujeme slova „se na konec věty 
druhé“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. c) 
a odst. 9 a čl. 73 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, nahradit slovy „a ve větě poslední se na 
konci textu“ a dále doporučujeme slovo 
„jeden“, v souladu s čl. 43 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, nahradit 
číslem „1“. 
 
 

Praha  
k bodu 134 (§ 105): 
- Požadujeme navrhovaný bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava podle našeho názoru 
zasahuje do pravomocí samosprávy. 
 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu – i když bylo podáno 
vysvětlení. 
. 
 
 

Praha k bodu 135 (§ 105a a 105b): 
- Požadujeme navrhovaný bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Popis garantované sítě a dohadovacího řízení 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu – i když bylo podáno 
vysvětlení. 
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považujeme za nedostatečný a z předloženého 
návrhu, z Důvodové zprávy ani ze Závěrečné 
zprávy hodnocení dopadů regulace podle 
obecných zásad (RIA) není dostatečně 
srozumitelný. Chybí bližší kritéria pro 
nastavení garantované sítě služeb, její vztah 
k rozsahu stávajících krajských sítí, popis 
mechanismu zařazení (resp. vyřazení) 
poskytovatelů do (ze) sítě či proces aktualizace. 
Časové lhůty v dohadovacím řízení s kraji jsou 
nastaveny nereálně vzhledem k nutnosti 
projednání návrhů v orgánech kraje. Chybí 
podrobné a přehledné schéma procesů a 
výstupů. Uvedený text odstavce svým obsahem 
výrazně zasahuje do činností samosprávy (viz 
obecná připomínka). 
- V případě neakceptování výše uvedené 
zásadní připomínky požadujeme v § 105a  
odst. 4 větě první slova „u služeb sociální péče, 
na 3% u služeb sociální prevence a na 2% u 
služeb sociálního poradenství“ vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Žádáme o možnost uzpůsobení kapacit 
potřebám kraje v širším pásmu případných 
potřeb, navrhujeme sjednocení na 5 % u všech 
typů služeb. 
- V případě neakceptování zásadních 
připomínek doporučujeme, v souladu s planým 
zněním zákona, slova „§ 105a a 105b včetně 
nadpisu znějí:“ nahradit slovy „§ 105a včetně 
nadpisu zní:“; v § 105a odst. 4 za čísla „5“, „3“ 
a „2“ vložit mezery, na konci § 105a doplnit 
uvozovky nahoře a tečku; celé znění § 105b 
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vypustit a vložit nový bod, kterým bude vložen 
§ 105b. 
 

Praha k bodu 136 (§ 107): 
- Požadujeme v odstavci 2 písm. k) text 
„§ 85 odst. 5“ nahradit textem „§ 85 odst. 4“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhovanou úpravu požadujeme v návaznosti 
na navrhovaný bod 80. 
- Doporučujeme v odstavci 2 písm. l) 
text „§ 82 odst. 4 písm. d)“ nahradit textem „§ 
82 odst. 3 písm. d)“. 
Odůvodnění: 
Žádost o zrušení registrace je upravena v § 82 
odst. 3 písm. d); § 82 odst. 4 není členěn na 
pododstavce. 
- Doporučujeme na konci doplnit 
uvozovky nahoře a tečku.  
 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Nově:  
Vzhledem k novému platnému znění zákona navrhujeme 
v novém znění k bodu 155 ponechat v § 107 odstavec, který 
byl uveden v předchozí verzi novely a definuje přestupek za 
nezabezpečení výkonu činností sociální práce. Navrhujeme 
tedy vložit nový text § 107 odst. 6, který zní: „(6) Právnická 
osoba se dopustí přestupku tím, že nezabezpečí výkon 
činností sociální práce v rozsahu stanoveném v § 91d, § 92, 
§ 93, § 93a odst. 2 a § 109“. Následujícím odstavcům změnit 
číslování. Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
 
Zde doporučujeme získat názor legislativního odboru, 
navrhovaný typ přestupku byl vyňat z návrhu novely na 
základě názoru ministerstva vnitra.  
Dle našeho názoru obecní úřad nemá právní subjektivitu. Z 
právního hlediska nelze zaměňovat pojmy »obec« a 
»obecní úřad«. Obec, jakožto základní územní 
samosprávný celek (čl. 99 Ústavy ČR), je veřejnoprávní 
korporací (právnickou osobou veřejného práva), tj. 
disponuje právní subjektivitou (způsobilostí k právům a 
povinnostem), a to ale v oblasti samostatné působnosti. 
Není aktuální – dle konzultace a připomínky MV nemůže 
být obec (obecní úřad)  subjektem přestupku…..   

Praha  
k bodům 137 (§ 108 písm. a) bodu 3) a 139 (§ 
108 písm. c) bodu 2): 
- Požadujeme navrhovaný bod 137 
vypustit a v navrhovaném bodě 139 vypustit 
číslo „4,“  
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno 
Nově:  
Vzhledem k novému platnému znění zákona navrhujeme 
v novém znění k bodu 156 v § 108 písm. c) bod 2) doplnit 
text, který byl uveden v předchozí verzi novely a definuje 
projednávání přestupku za nezabezpečení výkonu činností 
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Odůvodnění: 
Požadujeme, aby přestupek podle § 107 odst. 4 
nadále projednávala krajská pobočka Úřadu 
práce. Podle navrhovaného § 107 odst. 4 
„Zdravotnické zařízení, které poskytuje 
sociální služby podle § 52 a speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu se 
dopustí přestupku tím, že neohlásí úmrtí 
oprávněné osoby, které poskytovalo pomoc, ve 
lhůtě stanovené v § 21a odst. 2.“. Toto 
oznámení je důležité z  důvodu ukončení 
výplaty příspěvku na péči, jež spadá 
do kompetence úřadů práce. Navíc 
subordinačně není krajský úřad nadřízeným 
orgánem úřadům práce, aby řešil kompetence 
v oblasti přestupků úřadů práce. 
 
 

sociální práce. Navrhujeme tedy text upravit následovně: 
„přestupek podle § 107 ods. 1, 5 písm. a), b), 6. 
 
Zde doporučujeme získat názor legislativního odboru, 
navrhovaný typ přestupku byl vyňat z návrhu novely na 
základě názoru ministerstva vnitra.  
Dle našeho názoru obecní úřad nemá právní subjektivitu. Z 
právního hlediska nelze zaměňovat pojmy »obec« a 
»obecní úřad«. Obec, jakožto základní územní 
samosprávný celek (čl. 99 Ústavy ČR), je veřejnoprávní 
korporací (právnickou osobou veřejného práva), tj. 
disponuje právní subjektivitou (způsobilostí k právům a 
povinnostem), a to ale v oblasti samostatné působnosti. 
Připomínka není aktuální, z návrhu byl tento typ přestupku 
vyňat – stanovisko MV.   

Praha k bodu 138 (§ 108 písm. b)):  
- Doporučujeme slova „„s rozšířenou 
působností a““ nahradit slovy „„s rozšířenou 
působností““; slovo „doplňují“, v souladu s čl. 
58 odst. 6 písm. e) Legislativních pravidel 
vlády, nahradit slovem „vkládají“; slova „na 
konci odstavce“ vypustit a dále doporučujeme 
slovo „slovem“ nahradit slovem „slovy“. 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 

Praha k bodu č. 139 (§ 108 písm. c) bodu 2):  
- Požadujeme slova „4, 5 písm. b) a 6“ 
nahradit slovy „4, odst. 5 písm. a) a b) a odst. 
6“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle Důvodové zprávy dochází k doplnění 
přestupků ve vazbě k výkonu činností sociální 

K Z Akceptováno částečně  
 
upraveno podle posledního znění návrhu  
přestupek podle § 107 odst. 1 a odst. 5 písm. b), 
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práce. Jedním z nových přestupků bude 
přestupek podle § 107 odst. 5 písm. a), kterého 
se dopustí ten, kdo jako zaměstnavatel 
nezabezpečí zaměstnanci další vzdělávání v 
rozsahu stanoveném v § 93b a 111. V případě 
projednání krajským úřadem takového 
přestupku, kterého se dopustil zaměstnanec 
obecního úřadu nebo zaměstnanec 
poskytovatele sociálních služeb, kterému 
krajský úřad vydal rozhodnutí o registraci 
krajským úřadem, není uvedeno. Z důvodu 
dodržení posloupnosti nadřízenosti orgánů 
státní správy, požadujeme doplnění a 
navrhujeme znění textu „přestupek podle § 107 
odst. 1, 4, odst. 5 písm. a) a b) a 6“.  
- Doporučujeme slovo „slovem“ 
nahradit slovem „slovy“; slova „na konec“, 
v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. f) a odst. 9 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„na konci textu“ a dále doporučujeme slova 
„doplňuje text“, v souladu s čl. 58 odst. 7 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„doplňují slova“. 
 

Praha k bodu 140 (§ 108 písm. d) bod 1): 
- Doporučujeme slovo „doplňují“, 
v souladu s čl. 58 odst. 6 písm. f) Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovem „vkládají“; 
v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády slovo „text“ nahradit slovem 
„slova“ a slova „nahrazuje textem“ nahradit 
slovy „nahrazují slovy“ a dále doporučujeme za 
číslem „7“ vypustit tečku. 
 

K Z Vysvětleno 
Leg. Technická připomínka 

Praha k bodu 142 (§ 110 odst. 2): K Z Vysvětleno 
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- Doporučujeme slovo „nově“, v souladu 
s čl. 57 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel 
vlády, vypustit a dále doporučujeme ve větách 
třetí a čtvrté slova „zvláštního právního 
předpisu“, v souladu s čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„jiného právního předpisu“. 
 

legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 

Praha  
k bodu 144 (§ 110 odst. 4 písm. a)): 
- Doporučujeme, v souladu s čl. 58 odst. 
8 písm. e) Legislativních pravidel vlády, slova 
„písm. a) se na konec textu“ nahradit slovy „se 
na konci textu písmene a)“ a slova „na konec 
textu písm. b)“ nahradit slovy „na konci textu 
písmene b)“; slova „zvláštního právního 
předpisu“, v souladu s čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„jiného právního předpisu“; slova „včetně 
poznámek pod čarou č. 75 a 76, které znějí“ 
nahradit slovy „. Poznámky pod čarou č. 75 a 
76 znějí:“ a dále doporučujeme u poznámek 
pod čarou č. 75 a 76 na konci textu, v souladu 
s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doplnit slova „, ve znění pozdějších předpisů“. 
 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 

Praha k bodu 145 (§ 110 poznámkám pod čarou č. 41 
a 42):  
- Doporučujeme, v souladu s platným 
zněním zákona, navrhovaný bod vypustit. 
 
k bodu 150 (§ 111 odst. 6):  
- Doporučujeme text „odst. 6“, v souladu 
s platným zněním zákona, nahradit textem 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 
 
Akceptováno. 

(6) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. d) se 
rozumí vzdělávací akce organizovaná zaměstnavatelem, 
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„odst. 5“; slovo „vkládají“ nahradit slovy „se 
vkládají“ a dále doporučujeme slovo 
 „„ , ministerstvem“ nahradit slovem „„, 
ministerstvem“. 
 
k bodu 151 (§ 111 odst. 7):  
- Doporučujeme text „odst. 7“, v souladu 
s platným zněním zákona, nahradit textem 
„odst. 6“. 
 
k bodu 152 (§ 111 odst. 8 a 9): 
- Doporučujeme v úvodní části slovo 
„nový“ vypustit a dále doporučujeme 
v devátém odstavci slovo „dva“, v souladu s čl. 
43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit číslem „2“. 
 
k bodu 153 (§ 111 odst. 11):   
- Doporučujeme označení odstavce 
„(10)“ nahradit označením „(11)“. 
 
k bodu 156 (Části desáté § 115a):  
- Doporučujeme slova „části desáté“, 
v souladu s platným zněním zákona, nahradit 
slovy „Části deváté“; v souladu návrhem 
zákona slova „č. 78“ nahradit slovy „č. 77“ 
a označení poznámky pod čarou „78)“ nahradit 
označením „77)“ a dále doporučujeme 
u poznámky pod čarou slova „§ 35 a § 36“, 
v souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „§ 35 a 36“. 
 
 
k bodu 157 (Části desáté § 115b): 

ministerstvem, krajským úřadem nebo odbornou 
organizací, jejíž program se týká oboru činnosti 
sociálního pracovníka. 
 
 
 
Bod 151: Vysvětleno 
Jedná se o jiné akce 
6) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. d) se 
rozumí vzdělávací akce organizovaná zaměstnavatelem, 
ministerstvem, krajským úřadem nebo odbornou 
organizací, jejíž program se týká oboru činnosti sociálního 
pracovníka. 
7) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. e) se rozumí 
akce odborného charakteru, jejíž program se týká oboru 
činnosti sociálního pracovníka. 
 
Bod 152: Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 
 
 
 
Bod 153: Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 
Bod 156:  
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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- Doporučujeme slova „části desáté“, 
v souladu s platným zněním zákona, nahradit 
slovy „Části deváté“. 
 
k bodu 158 (§ 116 písm. c)): 
- Doporučujeme za text „§ 116“ vložit 
text „odst. 1“; text „písm. d)“, v souladu s čl. 71 
Legislativních pravidel vlády, nahradit textem 
„písmenu d)“ a dále doporučujeme za slovo 
„činnosti“ vložit čárku. 
 
k bodu 159 (§ 116 odst. 3): 
- Doporučujeme ve větách čtvrté a páté 
slova „zvláštního právního předpisu“, 
v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „jiného právního 
předpisu“. 
 
k bodu 160 (§ 116 odst. 5): 
- Doporučujeme, v souladu 
s připomínkou k bodu 156, zvážit označení 
poznámky pod čarou č. 79 a dále doporučujeme 
v poznámce pod čarou slova „o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání“, v souladu 
s čl. 61 Legislativních pravidel vlády, nahradit 
slovy „o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)“. 
 
k bodu 161 (§ 116 odst. 7): 
- Doporučujeme za text „§ 116 odst. 7“ 
vložit slova „větě první“ a dále doporučujeme, 
v souladu s připomínkou k bodu 156, zvážit 
označení poznámky pod čarou č. 79. 
 

 
 
 
 
 
Bod 157: Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 
 
Bod 158: Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 
 
 
 
Bod 159: Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 
 
 
 
Bod 160: Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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k bodu 166 (§ 117a): 
- Doporučujeme na konci doplnit 
uvozovky nahoře a tečku. 
 
k bodu 167 (§ 117b odst. 1): 
- Dále doporučujeme text „odst. 4“, 
v souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit textem „odstavci 4“; slova „větě 
druhé“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „větě poslední“; 
slova „na konci věty“, v souladu s čl. 58 odst. 8 
písm. g) a odst. 9 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovy „na konci textu věty“ a dále 
doporučujeme slova „doplňuje text“, v souladu 
s čl. 58 odst. 7 a odst. 8 písm. g) Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „doplňují slova“. 
 
k bodu 170 (§ 117d odst. 2 a 4): 
- Doporučujeme v úvodní části slova „na 
konci odst. 2“, v souladu s čl. 58 odst. 8 
písm. d) a odst. 9 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovy „na konci textu odstavce 2“ a 
dále doporučujeme v odstavci 4 text „odst. 2“, 
v souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit textem „odstavce 2“. 
 
 

Bod 161: Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 
 
 
Bod 166: Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 
Bod 167: Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 
 
 
Bod 170: Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 

Praha K Části třetí čl. IV: 
k bodu 2 (§ 64 odst. 2): 
- Doporučujeme slova „na konci 
písmene“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) a 
odst. 9 Legislativních pravidel vlády, nahradit 
slovy „na konci textu písmene“ a dále 
doporučujeme slova „doplňuje text“, v souladu 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
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s čl. 58 odst. 7 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovy „doplňují slova“. 
 
 

Praha K Části čtvrté čl. V: 
 
k bodu 1 (položce 22 písm. n)): 
- Doporučujeme za slova „položce 22“ 
vložit text „písm. n)“. 
 
k bodu 2 (položce 22 písm. o) až q)): 
Doporučujeme zvážit nové označení 
pododstavců v souladu s „Platným zněním části 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
s vyznačením navrhovaných změn“ a v souladu 
s čl. 26 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
(písmena s háčkem se pro označení 
pododstavců nepoužívají) 

K Z  Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 

Praha Nad rámec návrhu 
 
- Doporučujeme v § 5 odst. 1 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, text 
písmene a), v návaznosti na Část první čl. I bod 
5 (§ 3 písm. i)) návrhu, nahradit textem: „a) 
ministerstvo,“. 
 
 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy 
 

Praha Předložený materiál považuje HMP za zcela 
nedostatečně zpracovaný a v praxi 
nevyužitelný podklad, např. nejasné a složité 
definice výpočtu personálního zajištění, 
definice nepříznivé sociální situace a teze 
standardů činností sociální práce. Co se týká 
posledního zmíněného, jedná se o činnosti, 
které jsou zakomponovány v sylabech 

K Z S připomínkou nesouhlasíme, standardizace – tedy 
specifikace, definice jednotlivých činností sociální práce 
v rámci prováděcího předpisu jsou zárukou kvality a 
nezbytnou součástí kontroly výkonu sociální práce dle 
zákona o sociálních službách. Právě nedostatečná dosavadní 
vymahatelnost dodržování doporučených postupů MPSV, 
nejednotná interpretace obsahu a rozsahu jednotlivých 
činností vedla k navrhovanému řešení. Pro úplnost 
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studijních programů sociální práce. Není tedy 
nutné je mít zakotveny ve Vyhlášce, postačí 
doporučené postupy. Naopak by HMP ve 
standardech sociální práce očekávalo definici 
personálního standardu na obcích, apod.  
 
 

doplňujeme, že využití sylabů / učebnic jednotlivých 
studijních programů zaměřených na sociální práci je pro 
zajištění jednotného výkladu výkonu činností sociální práce 
dle zákona o sociálních službách nevhodné, protože sociální 
práce je vykonávána i na základě jiných právních norem – 
například zákona č. 359/2000Sb. apod. 

SMO ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálních 
službách 
1. K bodu 6 § 3 písm. k) 
V ustanovení § 3 se navrhuje doplnění definice 
"pečující osoby" pro potřeby výkladu 
připomínkované právní normy – konkrétně je 
zde uvedeno "pečující osobou osoba blízká, 
která poskytuje pomoc osobě, jíž byl přiznán 
příspěvek na péči (dále jen „PnP“) ve II., III. 
nebo IV. stupni závislosti, a osoba, které je 
vypláceno dlouhodobé ošetřovné z 
nemocenského pojištění z důvodu péče o osobu 
potřebující poskytování dlouhodobé péče v 
domácím prostředí." 
Zcela souhlasíme s potřebou podpory 
pečujících osob – tedy lépe řečeno 
neformálních pečujících v systému, avšak s 
ohledem na zkušenost výkonu podpory 
pečujících osob, a to nejen pečujících 
rodinných (fyzických osob = osob blízkých - 
bližší definice § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů), ale také osob fyzických jiných než 
blízkých (terminologií zákona o soc. službách - 
asistent sociální péče - § 83).  
Jestliže definice pečující osoby, která je 
navrhována, bude vymezením "okruhu" osob, 
které budou mít nárok na podporu také 

K Z  
 
 
 
Akceptováno částečně 
Akceptovalo se doplnění pouze I. stupně. 
U osob fyzických jiných než blízkých (terminologií zákona 
o soc. službách - asistent sociální péče - § 83), jde o péči 
v rámci, níž dochází k zisku, bereme to jakoby zaměstnání. 
Pokud se potřebuje v této oblasti vzdělávat, má na to své 
prostředky. 
 
U osob pečujících se přepokládá jakési poslaní, kdy opustí 
své zaměstnání, aby mohly pečovat o své blízké, proto jim 
chceme v rámci zákona poskytnout výhody s tím spojené. 
Poskytnutí služeb a nácviků, rad atd. a to bez úhrady. Dále 
se okruh rozšiřuje i o první stupeň příspěvku na péči. 
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například ze systému soc. služeb (s ohledem na 
edukaci například v nově navrhované 
pečovatelské a asistenční službě - navrhovaně 
novelizovaný § 39), jedná se o úzké a 
nejpotřebnější pečující nezahrnující vymezení: 
pečující, které ještě systém nezachytil, a to 
například s ohledem na poskytování péče 
osobě, u které již bylo ukončeno řízení o 
příspěvku na péči (trvá mnohdy 6 - 12 měsíců; 
bez ohledu na lhůty ve vztahu k odvolání 
a zajištění vyšších stupňů závislosti - příspěvku 
na péči tato doba může být delší i než jeden rok) 
a edukace je nezbytná od samotného počátku, a 
to s ohledem na skutečnost "výdrže pečující", 
ale také ochrany osob, kterým je péče 
poskytována (např. riziko pádu, úrazu, apod.), 
a to bez ohledu, zda vůbec je požádáno o PnP. 
Příspěvek na péči není dávkou, o kterou by 
osoba musela žádat - terénní či ambulantní 
služby sociální péče jsou hrazeny hodinově a 
není nezbytné toto hradit ze zmíněné dávky (ale 
je možné z úspor nebo dalších příjmů osob; což, 
i když je požádáno v prvních několika měsících, 
je nutné); tedy zákonodárce nikterak 
nepředepisuje možnost vstupu do oblasti péče v 
systému sociálních služeb podáním žádosti o 
příspěvek na péči a z tohoto pohledu není 
možné na této dávce stavět podporu pečujících 
osob, jestliže tento příznak nebude možné 
posoudit u všech. 
S ohledem na realizovanou edukaci pečujících, 
a to jak formou kurzů (docházkových), tak 
formou individuální edukace v domácnosti 
pečujících, se ukazuje, že pokud například u 
degenerativních onemocnění, kdy je zcela 
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zřejmé, jakým způsobem se bude muset vyvíjet 
další podpora a zajištění péče ze strany 
pečujících, dochází k přípravě těchto pečujících 
na tyto situace (a to nejen s ohledem na podněty 
odborníků, ale s ohledem na žádost samotných 
pečujících, aby se na danou situaci a zhoršení 
připravili); z tohoto pohledu se jeví jako 
neúčelné opět odkazovat v definici pečující 
osoby na přiznání PnP - vynecháním I. stupně 
závislosti, kde právě k potřebě podpory může 
docházet. 
Širší okruh osob oproti osobám blízkým s 
odkazem na fyzickou osobu využívá druhá část 
definice, s určitě dobrým záměrem legislativců 
odkazuje na systém nemocenského pojištění - 
dávku dlouhodobé ošetřovné; je nutné zmínit, 
že nárok na tuto dávku bez souhlasu 
zaměstnavatele není zcela zřejmý (musí 
zaměstnance uvolnit), dále nárok mají osoby, 
které jsou účastny nemocenského pojištění v 
určité lhůtě, což s ohledem na předešlou péči po 
propuštění z nemocnice může činit problém 
(pečující předtím alespoň pracovala na DPP 
část týdne) nebo OSVČ (viz také odkazy na 
zvyšující se počet živnostníků/podnikatelů v 
určitých oblastech ekonomiky); opět tedy 
narážíme na skutečnost, že definice i ve své 
druhé části, byť přes pozitivní využití fyzické 
osoby naproti osobě blízké odkazuje na dávku, 
která je přiznána v ČR velmi málo a úzké 
skupině osob oproti potřebným (dle našeho 
názoru, těm, kterým danou zákonnou úpravu 
chtěl normotvůrce pomoci). 
Žádáme o rozšíření definice „pečující osoby“ 
ve výše uvedeném smyslu.  
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Tato připomínka je zásadní.  
 

SMO 2. K bodu 32 § 33a 
Uvedená definice sociální služby komunitního 
charakteru je příliš obecná. Je potřeba větší 
specifikace služby, pro jaké cílové skupiny je 
tato služba určena. Je použita terminologie, 
která nezaručuje vyšší míru srozumitelnosti s 
ohledem na použitou terminologií v dalších 
novelizačních pracích – oblastech, především 
na oblast registrace (s ohledem na definování 
charakteru provozu služby – cíl daného 
registračního procesu). U ambulantní formy 
poskytování jsou uvedeny termíny osob 
současně či osob v místě. Je otázkou, co 
znamená místo [tedy prostory k poskytování 
sociální služby, jež jsou charakterizovány 
provozní pospolitostí - tedy budou denní 
stacionáře v přízemí panelových domů, které 
bezprostředně sousedí, a v každém bude 
kapacita 30 osob - součet 90 (3 x 30); jedná se 
o službu komunitního charakteru či nikoliv?].  
S ohledem na využití okamžité kapacity a 
dalších termínů v rámci podmínek registrace 
(především navrhované ustanovení § 79) by 
bylo vhodné a navrhujeme, aby daná definice 
byla podrobena revitalizaci s ohledem na tyto 
termíny a jednotnou možnost výkladu. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
Vysvětleno 
Nejedná se o nový druh sociální služby, což je zřejmé i z 
umístění v návrhu novely. Jedná se o jasné definování, 
které definuje co je ústavní služba a co už ne. Definice je 
stanovena bez ohledu na druh sociální služby. Tato definice 
narovnává stávající nepřehlednost v praxi, kdy se neustále 
bojuje o přesnou definici komunitní služby. Požadavek 
vložené této definice vyplývá i z jednání s DG regio, atd. 
kdy je neustále České republice vytýkáno, že nemá jasnou 
definici a pak zvláště pro ESIF není zřejmé, jestli se 
opravdu financují jenom služby komunitního charakteru, či 
ne. A v minulosti na základě neexistence této definici se 
např. pro IROP vyjednávala podoba této služby pro každou 
výzvu zvláště, což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o 
finance nemohli předvídat podobu navazujících výzev. Což 
vedlo ke zproblematizování čerpání financí. Proto i 
požadavek pro zákonné definování. Podoba této definice se 
odvíjí již od realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně 
došlo u klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice 
slouží i pro monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to 
více propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. V současnosti tento 
nad druh služby nepoznáme ani v registru. 
 

SMO 3. K bodu 44 § 48 
V novele je navrhováno zrušení současných 
pobytových služeb: Domova pro seniory, 
Domova pro osoby se zdravotním postižením, 
Domova se zvláštním režimem. Sociální služby 

K Z  
Vysvěteleno 
Bylo upřesněno v RIA 
Sloučením se odstraní duplicity a ulehčí se tak registrace. 
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budou sjednoceny pod Domovy sociální péče.  
V ustanovení § 48 je uvedeno, že se v těchto 
domovech budou poskytovat pobytové služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu zdravotního postižení, věku, demence, 
chronického duševního onemocnění, závislosti 
na návykových látkách nebo nelátkových 
závislostí nebo osobám, které vedou rizikový 
způsob života, jejichž situace nebo zdravotní 
stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby.  
Je nutné v důvodové zprávě podrobně popsat, 
že služby budou poskytovány pouze v tom 
rozsahu, resp. těm cílovým skupinám, které 
budou uvedeny v registraci. Ze znění 
uvedeného ustanovení ani z důvodové zprávy 
toto jednoznačně nevyplývá. Z reakce našich 
členů je zřejmé, že uvedené ustanovení 
vyvolává pochybnosti. Ustanovení je chápáno 
tak, že v domovech pro sociální péči budou 
poskytovány všechny služby stávajících 
domovů, aniž by si poskytovatel mohl určit, 
jaké služby bude v domovech pro sociální péči 
poskytovat, resp. pro jaké cílové skupiny.  
Navrhujeme provést upřesnění v naznačeném 
směru výše.  
Tato připomínka je zásadní.  
 

Každý domov si pak zvolí okruh osob, kterým bude 
poskytován, nejedná se o to, že by všechny osoby, které 
byly cílovou skupinou stávajících domovů, měly být spolu 
v jednom zařízení. Logika tohoto seskupení je jiná. Nebude 
tak problematický např. přechod mezi domovem pro 
seniory a zvláštním režimem. Paragraf byl také upraven na 
základě požadavků APSS, NRZP a Děti úplňku se 
nesjednocují týdenní stacionáře a budou ze spojení vyňaty. 
Budou mít vlastní paragraf.  
 

SMO 4. K bodu 49 § 57 odst. 1 
Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení, a současně 
také osobám v nepříznivé životní situaci, 
které jsou bez domova a zároveň mají lékařem 
indikován klid na lůžku a potřebu zdravotní 

K Z  
Vysvětleno 
 
Co se týká zdravotní péče. Financování zdravotní péče přes 
§ 36, tedy přes odbornost 913 je primárně určena pro 
služby péče, kde má daný rozsah opodstatnění. U 
azylového domu, pokud je zdravotní péče, tak musí být 
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péče z důvodu doléčení a osobám s látkovou či 
nelátkovou závislostí. 
Z navrhovaného znění vyplývá, že do 
azylového domu budou moci být přijaty osoby, 
které jsou bez domova a zároveň mají lékařem 
indikován klid na lůžku a potřebu zdravotní 
péče z důvodu doléčení a osobám s látkovou či 
nelátkovou závislostí. To je v současné praxi 
některých azylových domů nereálné. Některé 
azylové domy nemají zdravotní personál, který 
by na toto dohlédl. Navíc není možné, aby ve 
všech azylových domech byly osoby s látkovou 
či nelátkovou závislostí – azylové domy na to 
nejsou personálně vybaveny a nebudou 
schopny zajistit bezpečnost ostatních klientů. 
Pro zajištění doléčení osobám bez domova 
nejsou dostatečné kapacity ve stávajících 
zařízeních. Znamenalo by to podstatné 
navýšení nákladů. Mělo by tak zůstat na 
rozhodnutí jednotlivých azylových domů, zda 
mají materiálně technické a personální 
podmínky k přijetí osob, které jsou bez domova 
a zároveň mají lékařem indikován klid na lůžku 
a potřebu zdravotní péče z důvodu doléčení, a 
osob s látkovou či nelátkovou závislostí  
Požadujeme upravit, aby přijetí osob, které jsou 
bez domova a zároveň mají lékařem indikován 
klid na lůžku a potřebu zdravotní péče z důvodu 
doléčení a osob s látkovou či nelátkovou 
závislostí do azylových domů nebylo povinné a 
bylo umožněno pouze u těch azylových domů, 
které budou chtít tuto službu poskytovat.  
Tato připomínka je zásadní   
 

poskytována přes spolupráci s poskytovatelem autorské 
odbornosti zejména 925 či 926. 
 
Nově je § 57 upraven: 
§ 57 
Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 
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SMO 5. K bodu 57, 58 a 63 § 73 odst. 1 a 4 a § 
75 
V § 73 odst. 1 je uvedeno, že za pobytové 
sociální služby hradí osoba úhradu za 
ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve 
sjednaném rozsahu. V písm. a) jsou uvedeny 
odlehčovací služby.  
V odst. 4 je stanoveno, že úhrada za 
poskytovanou péči se stanoví při poskytování 
pobytových služeb ve výši přiznaného 
příspěvku, s výjimkou poskytování těch služeb, 
které nemají v registru provoz uvedený 7 dní v 
týdnu 24 hodin denně. U těchto se úhrada 
stanoví maximálně ve výši 75 % přiznaného 
příspěvku. Z uvedeného vyplývá, že i za 
odlehčovací služby se platí úhrada ve výši 
přiznaného PnP.  
Naproti tomu je v § 75 odst. 1 písm. e) návrhu 
zákona uvedeno, že za odlehčovací služby hradí 
osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu 
stanoveném smlouvou, není-li v odstavci 2 
stanoveno jinak. Maximální výši úhrady 
stanoví prováděcí právní předpis.  
Z výše uvedeného není zřejmé, která varianta 
úhrady za péči v odlehčovací službě platí.  
Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.  
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z  
Akceptováno 
 
 
Dojde ke sjednocení. 
Úhrada odlehčovacích služeb je upravena v §75. 

SMO 6. K bodu 89 § 88 písm. d)  
Poskytovatel sociálních služeb je povinen 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 

K Z  
Akceptováno jinak  
Na jednání 11. 6. 2020 byl se zástupci SMO sjednán 
kompromis, že za cílem snížení administrativní zátěže bude 
poskytovatel vykazovat uvedené údaje čtvrtletně. 
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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. 
Vykazování údajů jedenkrát měsíčně 
považujeme za zbytečnou administrativní 
zátěž. 
Navrhujeme upravit výše uvedené na frekvenci 
1x za čtvrtletí. Tato připomínka je zásadní.  
 

SMO 7. K bodu 96 § 92 písm. b) 
Navrhujeme doplnit do věty první před 
středníkem: „prostřednictvím sociálního 
pracovníka - sociálního kurátora zajišťuje 
výkon činností sociální práce ve prospěch osob, 
proti kterým je vedeno trestní řízení, jsou ve 
výkonu zabezpečovací detence, výkonu vazby 
nebo výkonu trestu odnětí svobody, nebo jsou z 
tohoto výkonu propuštěny, osob ohrožených 
sociálním vyloučením z důvodu předchozí 
ústavní nebo ochranné výchovy, osob, jejichž 
práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností 
jiné osoby a osob, jejichž způsob života může 
vést ke konfliktu se společností, osob 
propuštěných po ukončení léčby chorobných 
závislostí ze zdravotnického zařízení, 
psychiatrické nemocnice nebo léčebného 
zařízení pro chorobné závislosti a osob, 
které nemají uspokojivě naplněny životně 
důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou 
osobami bez přístřeší.“ 
Dále dle navrženého znění obecní úřad obce s 

K Z Akceptováno. 
Ustanovení bude upraveno dle návrhu. 
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rozšířenou působností zajišťuje výkon činnosti 
sociální práce ve prospěch osob, proti kterým je 
vedeno trestní řízení. Není zřejmé, jakou 
činnost sociální práce by měl ORP zajistit, 
pokud se jedná o osobu, proti které je vedeno 
trestní řízení, osoba není odsouzena a nevrací se 
ani z výkonu trestu. Navíc se uplatňuje princip 
presumpce neviny.  
Požadujeme upravit důvodovou zprávu tak, aby 
toto ustanovení nevzbuzovalo výkladové 
problémy.  
Tato připomínka je zásadní.    

SMO 8. K bodu 106 § 93a odst. 4 
Dle uvedeného ustanovení § 93 odst. 4 mají 
zaměstnanci uvedení v odstavci 1 v rámci 
organizační struktury organizačním předpisem 
vnitřně zpracována oprávnění a povinnosti 
k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím 
se k výkonu činností sociální práce, konkrétní 
pracovní pozice je vyhrazena výlučně k výkonu 
činností sociální práce. 
Z důvodové zprávy MPSV vyplývá, že „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“. 
Možnost vykonávat pozici sociálního 
pracovníka spolu s činnostmi, které jsou úzce 
spjaty se sociální problematikou, je efektivní 
pro zajištění agend (tj. rychlosti - nedochází k 
předávání podkladů v rámci lhůt pro vyřízení 
mezi zaměstnanci; diskrétnosti pro klienta – s 
problémem klienta je obeznámen jen 1 
pracovník; hospodárnosti – nenavyšují se 

K Z Akceptováno  
 
Zákaz kumulace funkcí byl z návrhu vypuštěn, připomínka 
byla akceptována. Text důvodové zprávy byl upraven. 
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personální náklady na další osobu, která musí 
plnit podmínky stanovené zákonem o 
úřednících), ale současně se při tom uplatní 
potřebná míra znalostí, které má v této oblasti 
sociální pracovník, což prokazuje i v rámci 
zkoušky odborné způsobilosti a dokáže tak 
výsledek řízení po odborné stránce obhájit. 
Navrhujeme zrušit text „konkrétní pracovní 
pozice je vyhrazena výlučně k výkonu činností 
sociální práce“, aby bylo možné vykonávat 
pozici sociálního pracovníka spolu s činnostmi, 
které jsou úzce spjaty se sociální problematikou 
(tj. agenda úhrada za stravu a péči dle § 74 zák. 
č. 108/2006 Sb., agenda podepisování smluv 
dle § 91 odst. 6 zák. č. 108/2006 Sb., ustanovení 
zvláštního příjemce důchodu dle zákona č. 
582/1991 Sb.). 
Tato připomínka je zásadní.    

SMO 9. K bodu 100 § 93 písm. e)  
V uvedeném ustanovení je uvedeno, že krajský 
úřad rozhoduje o vstupu do garantované sítě 
sociálních služeb, a to na základě žádosti 
na tiskopise předepsaném ministerstvem.  
Z ustanovení textu zákona ani z důvodové 
zprávy není zřejmý postup při rozhodování o 
vstupu do garantované sítě.  
Požadujeme, aby do zákona byla doplněna 
úprava postupu při rozhodování o vstupu 
poskytovatele sociálních služeb do garantované 
sítě. Lze zvolit obdobný postup jako je 
výběrové řízení o poskytování hrazených 
zdravotních služeb v zákoně č. 48/1997 Sb.  
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z Vysvětleno – uvádíme zestručněný popis procesu. 
S ohledem na obdržené připomínky bude uvedené včleněno 
do paragrafového znění. 
Proces vstupu služeb do sítě: 

• na proces se bude aplikovat správní řád 
• odvolacím orgánem je ministerstvo 
• do 60 dnů od nabytí účinnosti vyhlášky krajské 

úřady vyhlásí výběrová řízení na vstup do 
garantované sítě 

• výběrové řízení na vstup do garantované sítě 
sociálních služeb bude zveřejněno na úřední 
desce krajských úřadů a Magistrátu hlavního 
města Prahy po dobu 30 dnů 

• žádost o vstup do sítě podává poskytovatel 
krajskému úřadu na formuláři předepsaném 
ministerstvem 
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• základní podmínky pro vstup služby do 
garantované sítě: 

- pravomocné rozhodnutí o registraci 
- deklarace souladu se SPRSS (akčním plánem na daný 
rok) a potřebnosti služby ze strany kraje 

• budou stanoveny také kvalitativní kritéria pro 
vstup do sítě  

• Rozhodnutí o zařazení/nezařazení do sítě 
obdrží žadatel do 15 dnů od ukončení 
výběrového řízení 

• odvolání proti Rozhodnutí musí být žadatelem 
zasláno do 15 dnů ode dne doručení 
Rozhodnutí 

• v případě Rozhodnutí o zařazení služby do sítě 
bude součástí Rozhodnutí i Pověření 
k poskytování SOHZ (úprava § 101 odst. 2) – 
pověření vydává krajský úřad) 

Vyřazení služeb ze sítě: 
• k vyřazení služeb se sítě dochází: 

- zánikem právní osoby 
- úmrtím fyzické osoby 
- zánikem registrace služby 
- na základě vlastního rozhodnutí poskytovatele 
 
S ohledem na již připomínkování paragrafového znění 
návrhu zákona si dovolujeme požádat o zaslání 
zpracovaného procesu, jak bude probíhat řízení o 
rozhodnutí o zařazení do garantované sítě v paragrafovém 
znění, neboť takto se nedá s vysvětlením k naší zásadní 
připomínce ztotožnit. 
 

SMO 10. K bodu 109 § 94 písm. g)  
Zásadně nesouhlasím se stanovením povinností 
obcí v samostatné působnosti se spolupodílet na 
financování sociálních služeb zařazených do 

K Z Akceptováno – povinnost spoluúčasti obcí na financování 
sociálních služeb byla z návrhu novely vyjmuta. 
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garantované sítě nebo rozvojové sítě. 
Dle článku 101 odst. 4 Ústavy stát může 
zasahovat do činnosti územních 
samosprávných celků, jen vyžaduje-li to 
ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným 
zákonem. Navrhovaná právní úprava by musela 
projit testem proporcionality, aby nebyla 
shledána jako protiústavní zásah 
do samosprávy obcí. Nic na tom nemění 
ustanovení § 35 odst. 2 zákona o obcích, které 
říká, že obec v samostatné působnosti ve svém 
územním obvodu dále pečuje v souladu s 
místními předpoklady a s místními zvyklostmi 
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče 
a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde 
především o uspokojování potřeby bydlení, 
ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, 
potřeby informací, výchovy a vzdělávání, 
celkového kulturního rozvoje a ochrany 
veřejného pořádku. Je výsostným právem 
zastupitelstva obce v samosprávné působnosti, 
jakým způsobem bude vytvářet podmínky pro 
rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb 
svých občanů. Bude-li např. obec zajišťovat 
poskytování služeb prostřednictvím 
poskytovatele, který není zařazen do 
garantované či rozvojové sítě, bude tím plnit 
svoji povinnost uvedenou v § 35 odst. 2 zákona 
o obcích, a přesto bude „povinna spolupodílet 
se na financování sociálních služeb zařazených 
do garantované sítě nebo rozvojové sítě“, ač 
jejich služby nebude využívat, resp. občané 
obce je nebudou využívat. Stejně tak lze 
argumentovat tím, že pokud obec nebude pro 
své občany vytvářet podmínky pro rozvoj 
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sociální péče a uspokojování potřeb občanů, 
jsou to právě občané, kteří by svoji svobodnou 
volbou měli dát najevo, zda taková samospráva 
plní to, co se od ní očekává. Nutno dodat a 
zdůraznit, že většina obcí se chová zodpovědně 
a dobrovolně se spolupodílí na financování 
sociálních služeb. I tyto obce však vnímají 
navrhované ustanovení negativně, neboť je jim 
upíráno právo samostatně rozhodovat, jaké 
poskytovatele a případně v jaké formě budou 
podporovat. 
Požadujeme vypustit písm. g) zcela bez 
náhrady. 
Tato připomínka je zásadní.  

SMO 11. K bodu 111 § 95 písm. f) a k bodu 135 
§ 105a a 105b 
Dle ustanovení § 95 písm. f) kraj může určovat 
rozvojovou síť sociálních služeb na území 
kraje; přitom přihlíží k informacím obcí 
sděleným podle § 94 písm. f). 
 
Dle ustanovení § 105a odst. 1 garantovanou síť 
sociálních služeb sestavuje ministerstvo 
ve spolupráci s kraji na základě zjištěných 
potřeb obyvatel České republiky.  
 
V odst. 3 písm. b) je uvedeno, že potřebnost 
sociální služby vychází z podkladů pro 
stanovení garantované sítě; garantovanou síť 
sestavuje ministerstvo ve spolupráci s 
příslušným krajem podle údajů obsažených ve 
střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb 
kraje a aktuálních informací o zjištěných 
potřebách.  
V ustanovení § 105b je uvedeno, že 

K Z Vysvětleno 
 
Vysvětleno na vypořádací poradě dne 11. 6. 2020. 
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ministerstvo ve spolupráci s kraji a zástupci 
odborů a zaměstnavatelů sestaví návrh 
garantované sítě sociálních služeb na 
následující období, které není pokryto platností 
garantované sítě sociálních služeb. Vždy do 31. 
května navrhne aktualizaci již schválené 
garantované sítě. 
Uvedená ustanovení neposkytují obcím jistotu, 
že kraje nebo ministerstvo budou rozhodovat 
i s přihlédnutím k zájmů obcí. Není jasné 
postavení obcí v procesu tvorby rozvojové sítě 
ani v procesu tvorby garantované sítě. 
Garantovaná síť je sestavována v rámci státní 
správy a postavení obcí by tak mělo být v rámci 
jejího sestavování posíleno.  
Žádáme o dopracování návrhu ve výše 
uvedeném smyslu.  
Tato připomínka je zásadní.  

SMO 12. K bodu 126 § 101 odst. 3 
Návrh v § 101 odst. 3 stanoví, že: „V případě, 
že obec nevytvoří síť sociálních služeb, které 
nejsou zařazeny do garantované sítě sociálních 
služeb, může na ty sociální služby, které nejsou 
zařazeny do jiné sítě sociálních služeb, 
poskytnout podporu v souladu s Nařízením 
Komise o použití článků 107 a 708 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de 
minimis udílenou podnikům poskytujícím 
služby obecného hospodářského zájmu.“ 
Domníváme se, že by mělo být uvedeno:  „V 
případě, že obec vytvoří síť sociálních 
služeb…“ 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno – s ohledem na to, že se upustilo od možnosti 
tvorby rozvojové sítě a bude existovat pouze jediná – 
garantovaná síť sociálních služeb, bude uvedené ustanovení 
vyjmuto jako nadbytečné. 
Doplnění garantované sítě v průběhu roku bude probíhat 
prostřednictvím § 104, tj. dotace v případě mimořádné 
situace, když se identifikuje vzniklá urgentní potřeba. 
Ustanovení umožňuje řešit náhle vzniklou situaci 
mimořádnou dotací s tím, že pro rok následující, již tato 
potřeba bude reflektována garantovanou sítí. 
 
 
 
 

SMO 13. K bodu 129 § 103 odst. 1 
Účelová dotace musí pokrýt náklady na 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
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zajištění činností sociální práce v plné výši. 
Nebude-li dostatečně zajištěno financování 
sociální práce, nelze ji ze strany obecních úřadů 
zajistit v  potřebném rozsahu.  
Poskytování sociální práce je základním 
stavebním kamenem v sociálních službách a je 
třeba, aby byla takto vnímána i ze strany státu. 
Stát si tuto službu u obcí objednává, musí tedy 
hradit náklady s ní související v plné výši, 
stejně jako tak činí u sociálně právní ochrany 
dětí.  
Mimo výše uvedené upozorňujeme, že 
příjemcem dotace není obecní úřad, ale obec 
(viz odst. 1). Návrh zákona klade na obecní 
úřady v souvislosti s výkonem sociální práce 
nové úkoly. Např. v § 92 písm. d) – obecní úřad 
obce s rozšířenou působností má provádět 
depistáž, která je v katalogu prací zařazena v 
11. platové třídě. Bohužel dosud MPSV 
nepokryje náklady na mzdy pracovníků, kteří 
jsou zařazeni do 10. platových tříd. Tedy pokud 
bude povinnost realizovat depistáže, je nutné, 
aby stát zajistil financování sociální práce na 
obcích v plném rozsahu. 
Obdobně v § 91d návrh zákona stanovuje nové 
povinnosti obcím s pověřeným obecním 
úřadem, aniž by na to reagoval vůbec nějakou 
refundací zvýšených nákladů obcí s výkonem 
přenesené působnosti, kterou jsou obce povinny 
zajišťovat namísto státu. Obce mají povinně 
prostřednictvím sociálního pracovníka 
realizovat sociální práci ve správním obvodu 
pověřeného obecního úřadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Text ustanovení § 103 byl upraven. 

(1) Na zajištění výkonu činností sociální práce 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 písm. 
a) až d) ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 

(2) Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního 
právního předpisu37). Dotace ze státního rozpočtu je obcím 
poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost 
krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti. 

 (3) Obce pro podávání žádostí o dotace používají 
počítačový program, který jim ministerstvo poskytne. 
Krajské úřady používají počítačový program také pro 
posouzení žádostí o dotace obcí a posouzení výše finanční 
podpory. Za podanou žádost obce o dotaci podle odstavce 1 

 
37) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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Rozsah sociální práce bude v podstatně větším 
rozsahu, než je tomu v současné době. Změně 
rozsahu a odpovědnosti za výkon sociální práce 
musí odpovídat její financování ze strany státu.  
V současnosti je financování sociální práce ze 
strany státu ve výši cca 50 % nákladů, zbytek 
dofinancovávají samosprávy ze svých 
rozpočtů. Tento stav je neudržitelný.  
Žádáme vypustit v § 103 odst. 1 a 2 slovo 
„příspěvek“.  
Tato připomínka je zásadní.  

se považuje pouze žádost, která je podána prostřednictvím 
tohoto počítačového programu. 
 

SMO 14. K bodu 129 § 103 odst. 2  
Návrh v § 103 odst. 2 stanoví, že na zajištění 
činností sociální práce, které jsou vykonávány 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 92 
písm. a) a b) až d), se obcím s rozšířenou 
působností poskytuje příspěvek formou účelové 
dotace, a to vždy na jeden celý pracovní úvazek. 
Navrhujeme upravit text takto: 
Na zajištění činností sociální práce, které jsou 
vykonávány v souvislosti s povinnostmi 
uvedenými v § 92 písm. a) a b) až d), se obcím 
s rozšířenou působností poskytuje příspěvek 
formou účelová dotace, a to vždy na jeden celý 
pracovní úvazek dle rozsahu pracovní pozice 
pro výkon sociální práce. 
Odůvodnění: 
Velký rozsah vykonávaných agend, které mají 
obce svěřeny, je vykonáván na oddělení 
sociální péče. Tyto agendy vykonávají s 
určitým počtem zaměstnanců. Z tohoto důvodu 
vykonávají sociální pracovníci více agend, a to 
i těch, které nejsou dotovány. V rámci pracovní 
pozice je stanoven rozsah úvazku pro výkon 
sociální práce a další agendu. Z větší části se 

K Z Akceptováno 
 
Text byl upraven - Nyní odstavec 1 § 103: 

(1) Na zajištění výkonu činností sociální práce 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 písm. 
a) až d) ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 
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týká rozdělení pracovní pozice sociálních 
pracovníků vykonávajících, jak sociální práci, 
tak i výkon veřejného opatrovníka. Při výkonu 
veřejného opatrovníka je velmi těžké stanovit 
hranici mezi sociální prací a výkonem funkce 
veřejného opatrovníka. V současnosti žádný 
právní předpis nestanovuje tuto hranici a 
činnosti, které má sociální pracovník vykonávat 
jako sociální práci a jako veřejný opatrovník. 
Žádný právní předpis nezakazuje kumulaci 
těchto agend. Problematika, kterou musí tento 
sociální pracovník řešit se svým opatrovancem, 
je velmi úzce spjata. Práce s osobou omezenou 
ve svéprávnosti (duševně nemocnou) je velmi 
náročná a vyžaduje individuální a profesionální 
přístup s velkým okruhem znalostí z obou 
oblastí. Tito klienti mají mnohdy velký problém 
při navázání komunikace, jak s veřejným 
opatrovníkem, tak i např. se zástupci 
poskytovatelů sociálních služeb, případně 
dalších státních a nestátních organizací. Taktéž 
je samozřejmě nutné získat si důvěru 
opatrovance. Další podstatnou skutečnost 
vidíme i při komunikaci a získávání informací 
k řešenému problému opatrovance. Z praxe je 
známo, že opatrovanci mnohdy nedokážou 
interpretovat svůj problém více osobám stejně, 
může docházet ke zkreslení údajů i při 
předávání mezi jednotlivými pracovníky. 
Na základě výše uvedených skutečností máme 
za to, že při poskytování dotací pouze na jeden 
celý pracovní úvazek, a s tím spojenou nutnost 
případného přerozdělení pracovních pozic, by 
toto mělo význam pouze pro účely financování 
činností sociální práce z účelové dotace ze 
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státního rozpočtu. Sociální pracovnice 
vykonávající současně i pracovní pozici 
veřejného opatrovníka zpracovávají SZSP při 
výkonu sociální práce. 
Tato připomínka je zásadní. 

SMO 15. K bodu 134 § 105 
Zásadně nesouhlasíme se stanovením 
povinností obcí v samostatné působnosti 
poskytovat dotace k financování běžných 
výdajů souvisejících s poskytováním sociálních 
služeb. 
  
Dle článku 101 odst. 4 Ústavy stát může 
zasahovat do činnosti územních 
samosprávných celků, jen vyžaduje-li to 
ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným 
zákonem. Navrhovaná právní úprava by musela 
projít testem proporcionality, aby nebyla 
shledána jako protiústavní zásah 
do samosprávy obcí. Nic na tom nemění 
ustanovení § 35 odst. 2 zákona o obcích, které 
říká, že obec v samostatné působnosti ve svém 
územním obvodu dále pečuje v souladu s 
místními předpoklady a s místními zvyklostmi 
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče 
a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde 
především o uspokojování potřeby bydlení, 
ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, 
potřeby informací, výchovy a vzdělávání, 
celkového kulturního rozvoje a ochrany 
veřejného pořádku. Je výsostným právem 
zastupitelstva obce v samosprávné působnosti, 
jakým způsobem bude vytvářet podmínky pro 
rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb 
svých občanů.  

K Z Akceptováno – povinnost spoluúčasti obcí na financování 
sociálních služeb byla z návrhu novely vyjmuta. 
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Stejně tak lze argumentovat tím, že pokud obec 
nebude pro své občany vytvářet podmínky pro 
rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb 
občanů, jsou to právě občané, kteří by svoji 
svobodnou volbou měli dát najevo, zda taková 
samospráva plní to, co se od ní očekává. Nutno 
dodat, že většina obcí se chová zodpovědně a 
dobrovolně se spolupodílí na financování 
sociálních služeb. I tyto obce však vnímají 
navrhované ustanovení negativně, neboť je jim 
upíráno právo samostatně rozhodovat jaké 
poskytovatele a případně v jaké formě budou 
podporovat. 
K navrhované úpravě je třeba akcentovat, že 
zcela chybí výkladové ustanovení ve zvláštní 
části důvodové zprávy. Není tedy zřejmé, zda 
navrhovatel uvedené ustanovení podrobil testu 
proporcionality z hlediska dodržení ústavnosti. 
Zásadně nesouhlasíme se změnou textu: „může 
poskytnout“ na „poskytuje“. 
Navrhujeme ponechat stávající znění § 105: 
„Obec nebo kraj může poskytnout ze svého 
rozpočtu účelové dotace podle zvláštního 
zákona k financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb 
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou 
zapsáni v registru.“ 
Tato připomínka je zásadní.  

SMO 16. K bodu 136 § 107  
Zásadně nesouhlasíme s vymezením přestupku 
uvedeného v tomto ustanovení.  
Sociální práce je vykonávána v přenesené 
působnosti a je zajišťována úřadem. 
Obecní/krajský úřad nemá právní osobnost, tu 
má obec/kraj. V přenesené působnosti se 

K Z Akceptováno 
 
Souhlasíme.  
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uplatňuje dozor. Navíc zajištění výkonu 
činností sociální práce je závislé na 
dostatečném zajištění financování sociální 
práce ze strany státu a dále na situaci na trhu 
práce. 
Požadujeme vypustit odst. 6 § 107 bez náhrady.  
Tato připomínka je zásadní.  

SMO Nad rámec návrhu: 
17. K § 74 (úhrada za stravu a péči) 
V ustanovení § 74 odst. 2 zákona o sociálních 
službách je stanoveno, že „Je-li dítě umístěno 
do domova pro osoby se zdravotním postižením 
sociální péče (§ 48) na základě rozhodnutí 
soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného 
opatření nebo předběžného opatření, stanoví 
úhradu za stravu a za péči rozhodnutím obecní 
úřad obce s rozšířenou působností příslušný 
podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu 
dítěte. Rodiče se na hrazení úhrady podílejí 
rovným dílem, není-li dále stanoveno jinak. 
Úhrada se na žádost osoby, která je podle 
odstavce 1 povinna hradit úhradu, popřípadě z 
podnětu zařízení sociálních služeb uvedeného v 
odstavci 1, nestanoví, jestliže doloží, že tato 
osoba nebo osoba s ní společně posuzovaná je 
příjemcem dávek podle zákona o pomoci v 
hmotné nouzi. Úhrada se na žádost osoby, která 
je podle odstavce 1 povinna hradit úhradu, 
popřípadě z podnětu zařízení sociálních služeb 
uvedeného v odstavci 1, rovněž nestanoví nebo 
se sníží, jestliže tato osoba doloží, 
že po zaplacení úhrady by její příjem nebo její 
příjem a příjem osob s ní společně 
posuzovaných poklesl pod součet částky 
životního minima podle zákona o životním a 

K Z  
 
 
 
 
Neakceptováno 
nad rámec návrhu, ale SMO doporučuje k dalšímu řešení. 
O návrhu budeme dále jednat 
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existenčním minimu a  částky normativních 
nákladů na bydlení podle zvláštního právního 
předpisu.“ 
U těchto propočtů (stejně jak u propočtu k 
úhradě za poskytování ochrany a pomoci ve 
ZDVOP u zákona o sociálně-právní ochrany 
dětí) musí být plná znalost a schopnost pracovat 
s částkami životního minima, normativními 
náklady, při vyhodnocování společně 
posuzovaných osob, dle čehož jsou příjemcem 
dávky v hmotné nouzi, což ovládá jen sociální 
pracovník (nikoliv jakýkoliv pracovník úřadu, 
kdy v případě nemožnosti kumulace funkce by 
toto hrozilo) nebo pracovníci úřadu práce.  
V případě, že by tato agenda byla nadále 
vykonávána v rámci činnosti ORP a bylo by 
nutné ji oddělit od sociální práce, jedná se o 
nesystémový krok. Posouzení nákladů a 
provedení sociálního šetření nadále je v činnosti 
sociální práce a pouze akt správního řízení 
(vydání rozhodnutí, hlídání lhůt a změn) by 
bylo v gesci jiného pracovníka, který musí mít 
pro tuto činnost zkoušku odborné způsobilosti a 
musí plnit další podmínky vyplývající ze 
zákona o úřednících. 
V rámci celkové novelizace tak nedošlo k 
nějaké výrazné změně – tedy stanovení úhrady 
obcí je stále zachováno, přesto chceme 
připomínkovat i ve vztahu k navrhovanému 
§ 93 odst. 4 a ve vztahu k připomínkování 
návrhu novelizace zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí § 42f odst. 1). 
Navrhujeme, aby tuto úhradu stanovovaly 
krajské pobočky Úřadu práce.  
Tato připomínka je zásadní.  
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SMO 18. K úhradě za poskytování sociálních 
služeb v pobytových zařízeních (prováděcí 
vyhláška 505/2006 Sb.) 
Požadujeme přehodnotit výši úhrad 
v pobytových službách.  
Současný stav: pobyt: 210 Kč/den, strava: 130 
Kč/den a hodina péče: 130 Kč.  
Navrhujeme navýšení: pobyt: 230 Kč/den, 
strava: 150 Kč/den a hodina péče: 140 Kč. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Vypořádáno jinak – do návrhu novely byl zapracován 
valorizační mechanismus pro úhrady uživatelů (nově § 76a), 
které se budou každoročně navyšovat analogicky růstu 
procentní výměry důchodů. 
 
 

SMO Dodatečná připomínka č. 1: II. část – Teze 
vyhlášky o materiálně technických podmínkách 
poskytování sociálních služeb a  minimálních 
personálních podmínkách pro poskytování 
sociálních služeb, část první – Materiálně 
technické podmínky, bod č. 7: Dovolujeme si 
vyslovit zásadní nesouhlas s uvedeným 
ustanovením, dle kterého „Budova, ve které je 
poskytována služba sociální péče v pobytové 
formě, nesmí být v bezprostřední blízkosti jiné 
služby sociální péče poskytované v pobytové 
formě s cílem předcházení segregace klientů 
sociálních služeb. Bezprostřední blízkostí se 
pro účely tohoto standardu považuje shodná 
ulice nebo ulice tuto ulici protínající. 
S takovým ustanovením nelze souhlasit – pro 
řadu měst a obcí by tato podmínka byla zcela 
likvidační, řada z nich má již připravené 
projekty na vybudování těchto služeb a 
nemožnost jejich dokončení by daným městům 
a obcím způsobila obrovské problémy. V řadě 
měst a obcí navíc existují ulice, jejichž délka 
se pohybuje i v řádech několika kilometrů. 

K Z Akceptováno 
 
Odst. 7 byl změněn následovně: 
 
(7) Budova, ve které je poskytována služba komunitní 
sociální služba péče v pobytové formě, nesmí být 
v bezprostřední blízkosti jiné služby sociální péče 
poskytované v pobytové formě s cílem předcházení 
segregace klientů sociálních služeb. Bezprostřední blízkostí 
se pro účely tohoto standardu považuje shodná ulice nebo 
ulice tuto ulici protínající.  
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V návaznosti na uvedené si dovolujeme 
zdvořile požádat o vypuštění této podmínky. 

 
SMO Dodatečná připomínka č. 2: IV. část – Teze 

vyhlášky o stanovení normativů nákladů a 
garantované sítě sociálních služeb: 
Dovolujeme si upozornit na riziko normativů 
ve vazbě na průměrné mzdy a velikosti 
jednotlivých měst a obcí, v nichž je z naší 
strany napříč územím České republiky 
spatřován značný nesoulad. Největší diference 
jsou zejména u normativů kategorií PSS a 
TH1. Zejména pro města s téměř nulovou 
nezaměstnaností a vysokou konkurencí 
v sociálních službách jsou uvedené průměry 
silně diskriminující a financování ohrožující. 
Z toho důvodu si dovolujeme požádat o 
přehodnocení nastavení výpočtu těchto 
normativů. 

 

K Z Neakceptováno – ROZPOR 
SMO trvá na změně normativu 

SMS ČR  
Připomínka č. 1 – obecná 
Sdružení místních samospráv České republiky 
akceptuje plán prací Ministerstva práce a 
sociálních věcí a váží si příprav i času, který 
byl vyjednávání nad okruhy návrhu změny 
zákona o sociálních službách věnován. Stejně 
tak si váží i prostoru pro vyjádření, který byl 
jednotlivým partnerům a zástupcům organizací 
během setkání pracovních skupin dán. 
Z pohledu této fáze přípravy je evidentní, že 
stejný čas a efektivní zacílení mělo být dáno o 

O Z  
K očekáváným pozitivním změnám po převodu části 
dotačního řízení na podporu sociálních služeb na krajskou 
úroveň a k naplnění principu subsidiarity, obecně vzato, 
nedošlo. Systém je čím dál víc rozdrobený, podmínky pro 
poskytovatele jsou nejednotné, liší se region od regionu. 
Financování sociálních služeb ze strany samospráv celkově 
stagnuje, přičemž ale výdaje státního rozpočtu do této 
oblasti strmě rostou. Stát vydává na sociální služby čím dál, 
tím víc prostředků, nad kterými ale nemá žádnou kontrolu. 
První dva roky po přechodu financování sociálních služeb 
na kraje se zdálo, že se jednalo o krok správným směrem, 
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přípravě paragrafového znění návrhu zákona, 
který by v případě stejné časové investice 
netrpěl jak legislativními, tak faktickými 
vadami.  
  Pro připomínkového řízení by bylo 
mnohem efektivnější, kdyby tento návrh dostal 
prioritu a nebyl předkládán společně s 
návrhem zákona o přídavku na bydlení, 
změnovým zákonem o sociálně právní ochraně 
dětí a zákonem o zaměstnanosti. Pro všechna 
připomínková místa tato čtveřice zákonů 
předložených ve stejné chvíli představovala 
zbytečný stres a vyhrocené emoce. Zvlášť, 
když předložené zákony trpí vadami a nezbývá 
než vybídnout předkladatele ke kompletnímu 
přepsání některých částí či jejich vypuštění.  
  Jak je z úvodu zřejmé, Sdružení 
místních samospráv především z důvodu 
nevyjasněné role obcí v systému financování 
sociálních služeb a z důvodu narušení principu 
subsidiarity v oblasti plánování a financování 
sociálních služeb na území jednotlivých krajů 
navrhuje rozdělení návrhu na dvě části, kdy 
část věnující se financování a plánování 
sociálních služeb by byla vrácena 
k dopracování a druhá (zbylá) část, která je 
relativně schopná projít připomínkovým 
řízením, by byla samostatně předložena do 
nového připomínkového řízení. Obě části je 
třeba předložit i s prováděcími předpisy, na 
něž se některá ustanovení odkazují, ale jejichž 
obsah není znám, a proto není možné se 
k těmto ustanovením vyjádřit.   
  Za předpokladu připomínkování 
návrhu změny zákona o sociálních službách 

avšak vývoj v posledních letech potvrzuje opak. Kraje 
přistupují k problematice sociálních služeb různorodě, 
s rozdílnou mírou angažovanosti, což systém zbytečně tříští 
a stát při stávající legislativě nemá šanci tento negativní 
vývoj zvrátit. Obavy, že k této situaci může dojít, se 
nakonec ukázaly jako oprávněné, dovolujeme si 
připomenout, že nabytí účinnosti současného § 101a bylo 
od vzniku zákona o sociálních službách 3 krát odloženo. 
Záměrem MPSV je tedy opětovně převzít nad systémem 
kontrolu včetně veškeré odpovědnosti z toho vyplývající. 
 
Ad příklady nejasností – financování sociální práce je 
v řešení, zavedení pojmu sociální pracovník – sociální 
kurátor reflektuje v praxi již zavedený pojem pro sociální 
pracovníky pracující v rámci terciární prevence. 
 
SMS ČR: ČÁSTEČNĚ VYPOŘÁDÁNO, rádi bychom 
požádali o do vypořádání nejasností, abychom mohli tuto 
připomínku považovat za vypořádanou.  
 
- není vyřešeno víceleté financování sociálních služeb a 
dostatečné financování sociální práce, není jasná provazba 
změn na státní rozpočet 
 
- po sloučení některých služeb pod §48 (domovy pro osoby 
se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem) není jasné, jak bude služba 
financována, neboť každá cílová skupina klientů má jiné 
nároky a požadavky 
 
- není jasné, jakým způsobem byla vypočítána potřeba 2% 
krizových lůžek 
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jako celku Sdružení místních samospráv 
odmítá tento nedopracovaný návrh zákona 
(jako celek) a doporučuje jeho kompletní 
přepracování, především v oblasti financování 
a plánování sociálních služeb.  
 
 
Příklady nejasností a zmatečnosti, které se 
v návrhu zákona objevují: 
- po sloučení některých služeb pod §48 
(domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy pro seniory, domovy se zvláštním 
režimem) není jasné, jak bude služba 
financována, neboť každá cílová skupina 
klientů má jiné nároky a požadavky 
- není jasné, kdo je odpovědný za dostupnost 
sociálních služeb 
- není jasný vztah mezi garantovanou a 
rozvojovou sítí, není jasná definice 
garantované sítě 
- není vyřešeno víceleté financování sociálních 
služeb a dostatečné financování sociální práce, 
provazba změn na státní rozpočet 
- nevypadá to, že bude dosaženo stabilizace 
systému, která je v důvodové zprávě hojně 
deklarovaná 
- není známo, jak bude zajištěno personální 
obsazení jednotlivých kapacit 
- není jasné, jakým způsobem byla vypočítána 
potřeba 2% krizových lůžek 
- není znám obsah personálního a materiálně-
technického standardu, ani co bude obsahovat 
registr a jaké budou podmínky jeho fungování 
- v textu jsou použity neoficiální názvy jako 
např. „sociální kurátor“ 

- vyčíslené objemy prostředků na mzdy v následujících 
letech nereflektují valorizaci, zvyšování minimální mzdy 
apod.  
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- není jasné, jak budou zjišťovány potřeby 
osob 
- není jasné, co znamená poskytování 
terénních sociálních služeb ve zdravotnických 
zařízeních a jak bude financováno 
- vyčíslené objemy prostředků na mzdy 
v následujících letech nereflektují valorizaci, 
zvyšování minimální mzdy apod.  
 
Z výše uvedených důvodů SMS zákon odmítá 
jako celek a navrhuje jeho přepracování, či 
novelizaci po částech.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 

SMS ČR Připomínka č. 2 k bodu 6 - § 3 písm. k) 
Dle dostupných statistik každý desátý 
zaměstnanec pečuje o osobu blízkou, která 
zpravidla pobírá PnP, případně je zřejmé, že 
v budoucnu příspěvek pobírat bude. Není 
vhodné neformálně pečující vymezovat pouze 
příspěvkem na péči, a to ještě až od II. stupně. 
Pečující potřebují pomoc již v počátcích péče, 
kdy se zorientovávají, snaží se udržet své 
blízké v domácím prostředí a žádají o PnP, 
jehož získání může trvat až rok. Proto 
navrhujeme rozšíření i na I. stupeň: 
„k) pečující osobou osoba blízká, která 
poskytuje pomoc osobě, jíž byl přiznán 
příspěvek na péči v I.,  II., III., nebo IV. stupni 
závislosti…“ 
 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Akceptováno 
Nová úprava: 
§ 3 písm. k) pečující osobou osoba blízká, která poskytuje 
pomoc osobě, jíž byl přiznán příspěvek na péči, a osoba, 
které je vypláceno dlouhodobé ošetřovné z nemocenského 
pojištění z důvodu péče o osobu potřebující poskytování 
dlouhodobé péče v domácím prostředí.“. 

SMS ČR Připomínka  č. 3 k § 11 odst. 4  K Z Vysvětleno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



795 
 

Je třeba upozornit, že PnP je položkou 
v rozpočtu, který každý rok schvaluje 
Poslanecká sněmovna. Z tohoto pohledu je 
ustanovení o zvyšování PnP nařízením vlády 
v závislosti na vývoji minimální mzdy, 
mzdové úrovně a životních nákladů nesprávné, 
neboť výše PnP vývoj minimální mzdy 
neovlivňuje.  
Na základě uvedeného je třeba ustanovení 
přepracovat.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
Připomínka č. 4 k bodu 23 - § 25 odst. 2 
V případě žádosti o PnP by měla „krajská 
pobočka Úřadu práce ve lhůtě 5 pracovních 
dnů ode dne následujícího po dni zahájení 
řízení o příspěvku započíst sociální šetření a 
současně v této lhůtě zaslat příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení žádost o 
posouzení stupně závislosti, popřípadě 
lékařské zprávy a nálezy, pokud je osoba k 
žádosti o příspěvek přiložila; o započetí 
sociálního šetření se učiní záznam do spisu. 
Písemný záznam o provedeném sociálním 
šetření zašle krajská pobočka Úřadu práce 
příslušné okresní správě sociálního 
zabezpečení bezodkladně po jeho vyhotovení.“ 
Není jasné, zda lhůta 5 dní je reálná a zda se 
nedostanou krajské pobočky do zbytečného 
tlaku. V procesu žádosti o PnP je nejdelší lhůta 
potřeba pro posouzení zdravotních záznamů, 
proto navrhujeme prodloužení na 8 dní.  

Zavedení valorizačního mechanismu iniciovala Poslanecká 
sněmovna Parlamentu ČR. RIA uvádí, že pro účely 
valorizace nebyla shledána jednoznačně vyhovující žádná 
(jedna) veličina, proto bylo zvoleno komplexnější řešení 
(již obsažené v zákoně o zaměstnanosti); osoba závislá si 
ve své podstatě „nakupuje práci“, z toho důvodu má 
příspěvek vztah jak k minimální mzdě (i přes její způsob 
zvyšování/dohadování), tak k mzdové úrovni.  
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
.Lhůta je reálná.    
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Tato připomínka je zásadní.  

SMS ČR  
Připomínka č. 5 k bodu 32 - §33a 
Nově zavedená služba komunitního charakteru 
není dostatečně vysvětlena v provazbě na druh 
či formu registrovaných služeb, které by 
komunitní charakter naplňovaly. Není 
například jasné, zda splnění definice 
komunitního charakteru nepřináší bonifikaci či 
výhodu. Službu by bylo proto dobré v tomto 
ohledu lépe v důvodové zprávě popsat. Je 
otázkou, zda by nestačilo, aby služba 
komunitního charakteru byla uvedena pouze v 
§ 3 pod novým písmenem.   
 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Vysvětleno 
Nejedná se o nový druh sociální služby, což je zřejmé i z 
umístění v návrhu novely. Jedná se o jasné definování, 
které definuje co je ústavní služba a co už ne. Definice je 
stanovena bez ohledu na druh sociální služby. Tato definice 
narovnává stávající nepřehlednost v praxi, kdy se neustále 
bojuje o přesnou definici komunitní služby. Požadavek 
vložené této definice vyplývá i z jednání s DG regio, atd. 
kdy je neustále České republice vytýkáno, že nemá jasnou 
definici a pak zvláště pro ESIF není zřejmé, jestli se 
opravdu financují jenom služby komunitního charakteru, či 
ne. A v minulosti na základě neexistence této definici se 
např. pro IROP vyjednávala podoba této služby pro každou 
výzvu zvláště, což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o 
finance nemohli předvídat podobu navazujících výzev. Což 
vedlo ke zproblematizování čerpání financí. Proto i 
požadavek pro zákonné definování. Podoba této definice se 
odvíjí již od realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně 
došlo u klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice 
slouží i pro monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to 
více propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. V současnosti tento 
nad druh služby nepoznáme ani v registru. 
Nová úprava: 
„§ 33a 
Sociální služby komunitního charakteru 
 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
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jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
kapacitu a personální a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování.“. 
 

SMS ČR Připomínka č. 6 k § 37 odst. 4 písm. d) 
Manželské a rodinné poradenství nepatří mezi 
základní činnosti, protože to by znamenalo, že 
by muselo být poskytováno v rámci všech 
odborných poradenství, což nedává smysl. 
Doporučujeme proto písm. d) vypustit.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K Z Vysvětleno  
Zařazení manželského a rodinného poradenství považujeme 
za vhodné, jedná se na základě poznatků z praxe o 
chybějící článek, oblast odborného sociálního poradenství. 
 
Zdůvodnění bude doplněno do dokumentu RIA, důvodem 
je, že stávající základní činnost neodpovídají potřebám 
praxe, tedy tomu, čeho si žádají uživatelé manželských a 
rodinných poraden 
Nově je upraveno tak, že základní činnost manželské a 
rodinné poradenství budou poskytovat pouze manželské a 
rodinné poradny. 
Nová úprava: 
§ 37 odst. 5) Služba poskytovaná v manželských a 
rodinných poradnách obsahuje základní činnosti uvedené v 
odstavci 4 a základní činnost manželské a rodinné 
poradenství. 
 

SMS ČR Připomínka č. 7 k bodu 39 a 40 - § 44  
Odlehčovací služba je využívána neformálními 
pečujícími, kteří by měli mít možnost ji využít 
na více než 90 dní v roce, což ve skutečnosti 
představuje v případě péče o závislého člena 
rodiny krátkou dobu, a proto navrhujeme 
navýšení na 180 dní neboť odstranění 
možnosti poskytovat službu v ambulantní a 

K Z Akceptováno  
Poskytování bylo prodlouženo na 180 dní. 
V některých případech nemusí pečujících využít pouze 
odlehčovací služby, ale může využít i asistenčních a 
pečovatelských služeb. 
 
Činnost pro pečující bude bez úhrady, vnímáme to jako 
benefit pro pečující. 
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terénní formě zvýší poptávku po odlehčovací 
službě, která bude mít jedinou možnou formu.  
 
Zároveň se domníváme, že by nácvik 
dovedností pro zvládání péče o osoby závislé 
na jejich pomoci podle odst. 2 písm. i) měl být 
hrazenou fakultativní službou.  
 
Tyto připomínky jsou zásadní.  
 

 
 
 

SMS ČR Připomínka č. 8 k bodu 49 - § 57 odst. 1 
Ustanovení § 57 odst. 1 o umístění osob bez 
domova, kterým byl lékařem indikován klid na 
lůžku a mají potřebu zdravotní péče z důvodu 
doléčení v azylovém domě vytváří situaci, kdy 
poskytovatelé azylové služby jsou povinni také 
zajistit zdravotnický personál, což je velmi 
složité až nereálné, nákladné a zbytečně 
zatěžující poskytovatele.  
 
Doporučujeme ustanovení § 57 odst. 1 přepsat 
tak, aby text neindikoval povinnost zajištění 
lékařské péče, případně nebyla zde dána 
povinnost přijetí výše popsané osoby bez 
domova, pokud tuto péči azylový dům 
nezajišťuje.    
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z Vysvětleno na jednání dne 5.2. 
Nejedná se o zajištění zdravotní péče, ale pokud bude 
potřeba u azylového domu, bude poskytována přes 
spolupráci s poskytovatelem autorské odbornosti zejména 
925 či 926, nevidíme v tomto problém. 
 
Personální a materiální technický standardy jsou 
navrhovány a novelizovány v souvislosti s rozšířením 
stávajících AD pro osoby k doléčení a AD pro osoby 
s látkovou či nelátkovou závislostí. 
Nová úprava § 57 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 
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SMS ČR Připomínka č. 9 k bodu 55 - §69 odst. 2 
Mezi základními činnostmi terénní práce není 
uvedena depistážní činnost, žádáme proto o 
doplnění.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z Vysvětleno 
 
Depistážní činnost není základní činnost, ale metoda 
sociální práce. 
 
 

SMS ČR Připomínka č. 10 k bodu 106 - § 93a odst. 4 
Nesouhlasíme se zákazem kumulace funkcí.  V 
§93a odst. 4 je stanoveno, že konkrétní 
pracovní pozice je vyhrazena výlučně k 
výkonu činností sociální práce. Především pro 
pověřené úřady, tedy menší obce, kde je 
kumulace funkcí běžná, je toto ustanovení 
problematické jak z hlediska financí, kdy bude 
třeba na část činností, které představují zlomky 
úvazků najmout dalšího zaměstnance a tím 
pádem platit za dvě osoby a také z hlediska 
nedostatku kvalitních zaměstnanců, které není 
snadné získat.  
  Činnosti, které na sebe v tuto chvíli 
navazují, či si nekolidují, byly prováděny 
souběžně se sociální prací (např. ustanovení 
zvláštního příjemce důchodu, agenda úhrady 
za stravu a péči apod.), neboť představují 
například 0,01 úvazku a není efektivní najímat 
na tuto část agendy dalšího zaměstnance. Je 
třeba si uvědomit, že takovou zátěž nelze na 
obecní úřady uvalit zvlášť za situace, kdy 
výkon sociální práce je státem hrazen zhruba 
z poloviny. Požadovat dodržování zákazu 
kumulace výkonu činností sociální práce se 
pak jeví více absurdní.  
 

K Z Akceptováno - vypuštěno 
 

§ 102  

(1) Na zajištění povinnosti uvedené v § 93 
písm. a) a na zajištění činností sociální práce, které jsou 
vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 
písm. b) a c), se krajům poskytuje dotace. Dotaci poskytuje 
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu37), a to 
výlučně na výkon činností sociální práce. 

(2) Krajské úřady jsou povinny pro podávání žádostí 
o dotace používat počítačový program, který jim 
ministerstvo poskytne. Krajské úřady jsou povinny používat 
tento počítačový program pro evidenci nároků, výplaty a 
kontroly dotace podle odstavce 1 a též pro posouzení výše 
finanční podpory. 
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Požadujeme vypuštění požadavku výlučného 
výkonu sociální práce uvedeného v §93a odst. 
4. 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

SMS ČR Připomínka č. 11 k bodu 108 - §93a odst. 6 
Správní řád se vztahuje na činnost veřejné 
správy, kdy definující je činnost, ne osoby. 
Některé činnosti sociálního pracovníka se řídí 
správním řádem – například lhůty. Nicméně 
určující je činnost a lze tedy ustanovení § 93a 
odst. 6 přeformulovat tak, že činnost sociální 
práce není na obecním úřadě vykonávána 
v režimu správního řízení a nevede se o této 
činnosti spisová dokumentace. Žádáme o 
změnu formulace viz výše.  
 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z  
Akceptováno jinak 
 
Na základě vypořádání: 

(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje 
správní řád. O výkonu činností sociální práce se vede 
písemná elektronická dokumentace ve 
Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka. 

 
 
 

SMS ČR Připomínka č. 12 k § 94 písm g) 
Dle tohoto ustanovení se obec spolupodílí na 
financování sociálních služeb zařazených do 
garantované sítě sociálních služeb nebo 
rozvojové sítě sociálních služeb, což 
představuje snahu předkladatele zavázat obce 
k financování sociálních služeb. Financování 
sociálních služeb ze strany obcí je pouze 
dobrovolné a toto bylo i naposledy potvrzeno 
Ministerstvem vnitra, které během příprav 
novely zákona bylo požádáno o vyjádření, jež 
bylo doručeno jak MPSV, tak všem 
účastníkům kulatých stolů v druhé polovině r. 
2019. Podílet se na spolufinancování 
sociálních služeb spadá do rozhodování 

K Z Akceptováno – povinnost spoluúčasti obcí na financování 
sociálních služeb byla z návrhu novely vyjmuta. 
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v samosprávné působnosti obce a zavazovat 
takto obce je protiústavní.  
 
   
 
 
Z výše uvedených důvodů doporučujeme toto 
ustanovení buď úplně vypustit nebo začátek 
ustanovení „spolupodílí se“ nahradit „může se 
spolupodílet“, aby byla jasně daná 
dobrovolnost obcí.  
 
a) může se spolupodílet na financování 
sociálních služeb zařazených do garantované 
sítě sociálních služeb nebo rozvojové sítě 
sociálních služeb. 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

SMS ČR Připomínka č. 13 k §96 
S ohledem na fakt, že z návrhu není jasné, kdo 
odpovídá za zajištění dostupnosti sociálních 
služeb, navrhujeme doplnění „písm. i) 
zajišťuje dostupnost sociálních služeb“, které 
by jasně stanovilo odpovědnost Ministerstva 
práce a sociálních věcí, tedy státu, za zajištění 
dostupnosti. S ohledem na centralistický směr 
novely je takovéto doplnění více než logické.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z Akceptováno - MPSV s ohledem na neochotu 
samosprávných celků, upouští od konceptu rozvojové sítě 
sociálních služeb - bude existovat pouze jediná síť sociálních 
služeb, a to garantovaná síť sociálních služeb. Za dostupnost 
sociálních služeb tedy bude odpovědné MPSV. 
 
 
 

SMS ČR Připomínka č. 14 k §101 odst. 3 
S ohledem na vyjádření Evropské komise 
považující sociální služby z pohledu 
ovlivňování obchodu mezi členskými státy a 

K Z Akceptováno - § 101 byl odstraněn (některá ustanovení se 
řeší v jiných §§), ustanovení odst. 3 se v návrhu novely již 
nevyskytuje vůbec. 
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pohledu příjemců služby za služby tzv. lokální 
povahy, doporučujeme ustanovení o aplikaci 
režimu de minimis vypustit, neboť není 
aplikovatelné.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

SMS ČR Připomínka č. 15 k §101 odst. 4  
Navrhujeme sladění desetileté lhůty pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu s dobou platnosti střednědobého plánu, 
který je vytvářen na 5 let. 
 
Nově: „(4) Pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu se vydává na 
dobu nejdéle 10 5 let.“ 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z Vypořádáno jinak – § 101 byl odstraněn, doba vydání 
Pověření upravena v § 105c. 
 
 
 

SMS ČR Připomínka č. 16 k § 103 odst. 2 
Na zajištění činností sociální práce, které jsou 
vykonávány v souvislosti s povinnostmi 
uvedenými v § 92 písm. a) a b) až d), se obcím 
s rozšířenou působností poskytuje příspěvek 
formou účelové dotace, a to vždy na jeden celý 
pracovní úvazek. 
 
Jak bylo výše uvedeno, nesouhlasíme se 
zákazem kumulace a zákazem dělení úvazků, 
především z důvodu enormní finanční zátěže a 
nefunkčnosti s ohledem na chod obecních 
úřadů. Žádáme o vypuštění povinnosti celého 
úvazku/zákazu dělení úvazku z ustanovení, 
neboť mimo jiné toto odporuje i podstatě 
slaďování soukromého a pracovního života a 

K Z Akceptováno 
nové znění: 
 
(2) Na zajištění činností sociální práce, které jsou 
vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 92 
písm. a) a b) až d), se obcím s rozšířenou působností 
poskytuje příspěvek formou účelové dotace. 
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podpoře zkrácených úvazků, které nejvíce 
využívají ženy po návratu z rodičovské 
dovolené.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

SMS ČR Připomínka č. 17 k §105 
Nesouhlasíme se změnou:  
„Obec nebo kraj může poskytnout poskytuje 
ze svého rozpočtu účelové dotace podle 
zvláštního zákona k financování běžných 
výdajů souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb poskytovatelům sociálních 
služeb, kteří jsou zapsáni v registru.“a 
požadujeme ponechání původního znění, které 
potvrzovalo Ústavou dané postavení obcí, 
jejichž finanční participace je dobrovolná. 
Toto bylo potvrzeno i Ministerstvem vnitra 
v době příprav této novely v létě/podzim 2019.  
 
Trváme na původním znění.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z Akceptováno – bylo navráceno původní znění. Dále byla 
z návrhu novely vyjmuta povinnost spoluúčasti obcí na 
financování sociálních služeb. 
 

SMS ČR Připomínka č. 18 k § 107 odst. 6 
„(6) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, 
že nezabezpečí výkon činností sociální práce v 
rozsahu stanoveném v § 91d, § 92, § 93, § 93a 
odst. 2 a § 109“. Nesouhlasíme s nově 
stanoveným přestupkem, kterého se dopustí 
POÚ či ORP, v případě že nezabezpečí výkon 
činností sociální práce. V tuto chvíli není 
sociální práce ani z poloviny hrazena ze strany 
státu a do budoucna je zde snaha MPSV o 
přesun financování sociální práce do kapitoly 

K Z Akceptováno 
Ustanovení bylo po dohodě s MV vypuštěno. 
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Ministerstva vnitra. Za předpokladu, že stát 
nedá obcím podmínky pro výkon sociální 
práce (dostatek financí) nelze obce za případný 
nedostatek sankcionovat.  
 
Trváme na vypuštění tohoto ustanovení.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 

SMS ČR  
Připomínka č. 19 k bodu 156 - § 155a odst. 3 
Navrhujeme navýšení délky odborné praxe 
inspektorů na 5 let. Nepovažujeme rok a půl 
praxe v terénu a stejnou délku praxe z úřadu za 
dostačující.  
 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Vysvětleno 
§116a) odst.2 písm. h) novely uvádí požadavek 5 let praxe 
v poskytování sociálních služeb v přímé péči s klienty 
v souladu s připomínkou. 
 
 

SMS ČR Připomínky k čl. VI – účinnost 
S ohledem na nepřipravenost jak území, tak 
financování ze strany státu, navrhujeme 
účinnost novely posunout minimálně o rok, 
tedy k 1. ledna 2022, aby byla jistota, že je 
zajištěno financování ze státního rozpočtu i 
dokončená tvorba sítí.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

K Z Akceptováno  
Účinnost byla posunuta. 

SMS ČR  
Nad rámec připomínek: 
Připomínka k § 11 
Výše příspěvku na péči by ve III. a IV. stupni 
závislosti měla být sjednocena a příspěvek na 
péči vyplácený osobám, kterým poskytuje 
pomoc pobytová služba by měl být vyplácen 

K Z  
Akceptováno 
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ve stejné výši jako osobám mimo pobytové 
služby a speciální lůžkové zařízení 
hospicového typu. Pobytové služby musí mít 
rozdíl kompenzovány dotací, tedy je evidentní, 
že zde není důvod, proč by měl být PnP 
v tomto případě rozdílný.  
  
Tato připomínka je zásadní.  
 
 

Středočeský kraj Úpravy ZSS vztahující se ke garantované síti 
sociálních služeb  
Body:4., 5., 6., 56., 103., 108., 109., 110., 
111., 112., 113. a 126 až 135 a 172 . 
 
Středočeský kraj (SK) se obává, že 
vytvoření   konceptu garantované sítě 
sociálních služeb je nesprávné ve vztahu 
k principům dobré správy. Oproti tomu 
navrhovaný § 105a určuje MPSV zásady 
transparentnosti, zákazu diskriminace, rovného 
zacházení a přiměřenosti, které ale nejsou 
definovány. Ustanovení novely vztahující se 
k vzniku garantované sítě sociálních služeb 
včetně změny způsobu financování sociálních 
služeb, která jsou založená na centralizaci a 
normalizaci, vzbuzují obavy, protože 
nesměřují k financování potřeb osob, jimž jsou 
poskytovány sociální služby.  
 
Máme obavu, že předloženým materiálem 
budou opět destabilizovány krajské a obecní 
rozpočty, kdy kraje a obce, coby majoritní 
poskytovatelé sociálních služeb, budou nuceny 
povinně dorovnávat prostředky na zajištění 

K Z Neakceptováno – ROZPOR – připomínkové místo i po 
vysvětlení trvá na rozporu. 
– k očekáváným pozitivním změnám po převodu části 
dotačního řízení na podporu sociálních služeb na krajskou 
úroveň a k naplnění principu subsidiarity, obecně vzato, 
nedošlo. Systém je čím dál víc rozdrobený, podmínky pro 
poskytovatele jsou nejednotné, liší se region od regionu. 
Financování sociálních služeb ze strany samospráv celkově 
stagnuje, přičemž ale výdaje státního rozpočtu do této oblasti 
strmě rostou. Stát vydává na sociální služby čím dál, tím víc 
prostředků, nad kterými ale nemá žádnou kontrolu. První 
dva roky po přechodu financování sociálních služeb na kraje 
se zdálo, že se jednalo o krok správným směrem, avšak 
vývoj v posledních letech potvrzuje opak. Kraje přistupují 
k problematice sociálních služeb různorodě, s rozdílnou 
mírou angažovanosti, což systém zbytečně tříští a stát při 
stávající legislativě nemá šanci tento negativní vývoj zvrátit. 
Způsob a proces zařazování sociálních služeb do krajských 
sítí není jednotný a neexistují zde žádné opravné prostředky. 
Obavy, že k této situaci může dojít, se nakonec ukázaly jako 
oprávněné, dovolujeme si připomenout, že nabytí účinnosti 
současného § 101a bylo od vzniku zákona o sociálních 
službách 3 krát odloženo. Záměrem MPSV, jako garanta 
systému, je tedy opětovně převzít nad ním kontrolu včetně 
veškeré odpovědnosti z toho vyplývající. Na základě 
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dostupnosti sociálních služeb a sanovat je z 
vlastních zdrojů. Smyslem novely č. 254/2014 
Sb. bylo tuto skutečnost narovnat. Úprava 
§ 105 s ultimativním návrhem, že kraje a obce 
poskytují dotace ze svého rozpočtu, bez 
dalšího jasného vymezení této povinnosti, 
vede SK k úvaze, že nebude možné se 
destabilizaci krajského rozpočtu účinně bránit 
a tato povinnost povede k dalším neúměrným 
nákladům na sociální služby, které budou 
potřeba, ale nebudou MPSV do garantované 
sítě zařazeny.  
 
Není zřejmé, jak budou do dohadovacího 
řízení zapojeni poskytovatelé a zejména 
uživatelé sociálních služeb. Přenesením správy 
sítě sociálních služeb a jejího financování zpět 
na úroveň MPSV neumožní flexibilně reagovat 
na potřeby, které se v území objevují. Princip 
tzv. „rozvojové sítě sociálních služeb“ bez 
vazby na finanční zajištění povede 
k neúměrnému zatížení kraje, případně 
přezkumnému řízení ve vztahu k silovému 
postavení MPSV v dohadovacím řízení, resp. 
správním žalobám krajů na zrušení 
garantované sítě sociálních služeb, která má 
charakter opatření obecné povahy podle 
správního řádu, což předložená novela vůbec 
nereflektuje (srov. viz. § 171 – 174 správního 
řádu).  
 
Není zřejmé, jak bude garantovaná síť 
ustanovena. Navrhované znění § 96, pís. c) 
upravuje, že (MPSV) „na základě požadavků 
kraje určuje garantovanou síť sociálních 

obdržených připomínek, kdy zejména kraje shledávají 
koexistenci dvou typů sítí jako nesmírně problematickou, 
bylo aktuálně úplně upuštěno od možnosti tvorby rozvojové 
sítě ze strany samospráv. Existovat bude tedy pouze jediná 
síť - garantovaná. Definice garantované sítě je nově téměř 
identická se stávající definicí sítě. 
Tím, že bude existovat pouze jediná síť, kterou ve finále 
sestaví (a zveřejní) ministerstvo, tak také odpovědnost za 
dostupnost služeb plně přechází na ministerstvo. 
Ministerstvo při sestavování garantované sítě musí jednat 
s krajem jako samosprávným celkem, který zjišťuje potřeby 
v území, stanovuje potřebnost služeb v území, plánuje a 
určuje síť a její územní členění. 
Krajský úřad bude rozhodovat v přenesené působnosti o 
vstupu/výstupu služeb do/z garantované sítě, na tento proces 
bude aplikován správní řád. 
Směrná čísla zaniknou, kraje nebudou žádat o dotaci ani 
tvořit vlastní síť. MPSV se zavazuje financovat pouze 
osobní náklady na přepočtené úvazky zařazené do jediné – 
garantované sítě. Dotační řízení vůči poskytovatelům 
nebude existovat. MPSV přidělí částku dle evidovaných 
úvazků v garantované síti a Krajský úřad ji poté přerozdělí 
mezi poskytovatele v této síti. Dofinancování sociálních 
služeb nebude možné, zachován je pouze nenárokový 
dotační titul pro mimořádné situace. 
 
Valorizace platů a mezd bude řešena meziročním navýšením 
normativů. V návrhu znění novely již neexistuje institut 
mimořádného kola dotace, legislativní změny v odměňování 
se můžou řešit pouze nárůstem normativů pro další rok, 
Cíleně není navržen paragraf, dle kterého by bylo možné 
realizovat dofinancování sociálních služeb. Kraje tedy 
nebudou mít žádnou možnost vyvíjet v tomto směru tlak na 
státní správu. 
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služeb“, nicméně § 105b definuje aktéry jako 
„kraje“, zástupce odborů a zaměstnavatelů 
(které?). Zajistit zákonem účast zástupců 
odborů a zaměstnavatelů považujeme za 
nepřijatelnou. Mezi aktéry spolupracující na 
sestavení garantované sítě služeb nejsou 
poskytovatelé služeb, které není možné 
nahradit pojmem „zaměstnavatelé“. Je 
diskutabilní, aby spolupracujícím aktérem byly 
odbory, neboť ti ze své povahy poslání hájí 
zájmy zaměstnanců, nikoli zájmy osob, jimž 
jsou poskytovány sociální služby. Je pak 
nabíledni, že silnými odborovými svazy budou 
zvýhodněné velké ústavní sociální služby a 
nikoli menší poskytovatelé, typicky terénní 
služby, ke kterým proces transformace 
pobytových služeb má vyústit. Naopak, jak 
jsme již víše poukázali, z celého procesu právě 
osoby, jimž jsou poskytovány sociální služby, 
resp. o ně mají zájem, zcela vypadávají.  
 
Ve vztahu ke garantované síti sociální služeb 
není vůbec upraveno, jaké povinnosti 
poskytovatelům ze zařazení plynou a jakým 
způsobem může dojít k vyřazení služby 
z garantované sítě sociálních služeb. Zároveň 
není řešeno, jakým způsobem bude do 
garantované sítě zařazena jen částečná 
kapacita služby v souladu s principem 
rovnoměrné dostupnosti sociálních služeb 
v územích ve vztahu k obvyklé (průměrné) 
dostupnosti, resp. specifikům jednotlivých 
území podle územního členění státu, resp. 
územního členění veřejné správy. V celém 
systému jsou zcela upozaděny obce, resp. tzv. 

Vysvětleno 
Dohodovací řízení bylo upraveno – nově bude probíhat 
pouze mezi kraji a MPSV. 
Proces sestavování sítě: 

• od začátku roku budou probíhat jednání 
ministerstva, krajů a partnerů o podobě sítě 
sociálních služeb na další rok 

• na základě údajů z nové centrální aplikace 
(registr) o evidovaných úvazcích, požadavků 
krajů na počet kapacit/úvazků služeb na svých 
územích a na základě realizovaných jednání 
bude do sestaven návrh garantované sítě, který 
ministerstvo zašle kraji k vyjádření 

• kraj zašle písemné vyjádření k návrhu 
(schvaluje Rada kraje) do 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení návrhu, včetně případných 
námitek 

• v případě, že kraj s návrhem souhlasí nebo 
ministerstvo plně akceptuje případné námitky 
kraje - je dohodovací řízení ukončeno  

• v případě, kdy ministerstvo s námitkami 
nesouhlasí, vyzve kraj k osobnímu jednání, 
které se uskuteční nejdéle do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení námitek  

• dohodovací řízení bude ukončeno oznámením 
této skutečnosti dopisem ministryně/ministra 
práce a sociálních věcí hejtmanům kraje do 30. 
června  

• garantovaná síť bude zveřejněna ve vyhlášce do 
31. srpna 
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ORP, které mají k občanům a jejich potřebám 
nejblíže. Zprostředkovávání informací 
o potřebách osob vždy vede k jejich zploštění 
a preferování univerzálnějších silových řešení. 
 
Současně se nemůžeme ztotožnit s konceptem, 
kdy za dostupnost sociálních služeb 
odpovědný kraj bez vazby na garantovanou síť 
sociálních služeb a specifikace spolupráce 
s KÚ a MPSV není nijak, ani v důvodové 
zprávě, vymezena, bude obtížně určitelná a 
osoby, které mají o sociální služby zájem, ale 
nejsou jim dostupné, budou žalovat kraj, který 
ale nemá odpovědnost za správu garantované 
sítě sociálních služeb.  Není tedy jasně 
vymezena odpovědnost MPSV za dostupnost 
sociálních služeb, což považujeme za naprosto 
nepřijatelné, neboť ono by mělo garantovat síť 
sociálních služeb.   
 
Proto požadujeme zcela vypustit úpravu 
garantované sítě sociálních služeb a 
transformaci financování sociálních služeb 
konkrétně jde o úpravy: § 3, pís. h)-j); § 72, 
odst. 2); § 93, písm. d)-f); § 94 g), h) a i); § 95 
a) a g)-i); § 96 b)-h); § 101-105b; a 
v přechodných ustanoveních body 15 a 16  
Tato obecná připomínka je zásadní. 
 

 
 

Středočeský kraj Nový bod -  § 3, pís. b) 
Navrhujeme definici nepříznivé sociální 
situace změnit tak, že pojem „oslabení“ bude 
nahrazen přiléhavějším pojmem „omezení“. 
Některé cílové skupiny, zejm. děti, nemohou 
mít svou schopnost oslabenou, neboť ji ani 

K Z Vysvětleno Ponecháváme stávající úpravu jako dostačující. 
Pokud podle vašeho výkladu nemohly děti schopnost 
nabýt, nemohou jí mít stejně tak oslabenou ani omezenou. 
V našem výkladu naopak tím, že ji nenabyly zcela je 
oslabena.  
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teoreticky nemohly nabýt. Proto je přiléhavější 
definovat NSS jejím omezením.  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

Středočeský kraj Bod 6 -   § 3, pís. k)  
Požadujeme nepodmiňovat příslušnost člověka 
k CS skupině „pečující osoba“ již přiznaným 
příspěvkem na péči. Mnohé pečující osoby 
pečují o osoby silně závisle na péči ještě před 
přiznáním příspěvku či podání žádosti o něj. 
Právě toto období ale bývá kritické a péče se 
děje, navíc bez finanční podpory státu; situace 
pečujícího a pečovaného je stejně závažná, je 
třeba poskytnout poradenství atd. Zjištění 
konkrétní nepříznivé sociální situace bude 
probíhat běžným způsobem. 
Navrhujeme upravit znění: 
k) pečující osobou osoba blízká, která 
poskytuje pomoc osobě se sníženou 
soběstačností odpovídající II., III., nebo IV. 
stupni závislosti, a osoba, které je vypláceno 
dlouhodobé ošetřovné z nemocenského 
pojištění z důvodu péče o osobu potřebující 
poskytování dlouhodobé péče v domácím 
prostředí.“ 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
Příspěvek na péči je zde jistým vodítkem pro posouzení 
rozsahu péče, zatím jiné vodítko nemáme. V praxi se 
skutečně nachází osoby, které o PNP i přes potřebu vysoké 
míry potřeby péče nepožádali, ať už z neznalosti či jiných 
důvodů, ale to už není tak problém služeb samotných, ale 
spíše sociální práce, zejména na obci, která musí osoby 
identifikovat a informovat o všech možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace.  

Středočeský kraj Bod 11 - § 11, odst. 4) 
Požadujeme vypustit tento odstavec, neboť 
vláda nemůže zvyšovat částky příspěvku, které 
jsou stanoveny zákonem v témže §. 
Ustanovení není v souladu s ústavním 
pořádkem ČR.  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
legislativně technická připomínka, děkujeme za návrh 
úpravy  

Středočeský kraj Bod 32 - §33a  
Důvodu určení kvantifikačních parametrů 
komunitních služeb rozumíme, doporučujeme 

K Z Vysvětleno 
Nejedná se o nový druh sociální služby, což je zřejmé i z 
umístění v návrhu novely. Jedná se o jasné definování, 
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ale vymezení komunitních služeb přesunout 
pod § 3 –Vymezení některých pojmů., aktuální 
navrhované umístění je matoucí. 
Dále je třeba vzít v potaz, že v ambulantních 
službách mohou být v zájmu uživatelů 
realizovány i občasné skupinové aktivity; 
striktní stanovení max. 10 osob pak povede 
poskytovatele k porušování zákona. Řešením 
je vztáhnout tuto podmínku k běžnému 
provozu, viz návrh znění. 
Navrhujeme znění: 
(2) U ambulantních služeb je omezena počtem 
nejvýše 32 osob v místě a čase, přičemž jednu 
místnost smí za běžného provozu využívat 
maximálně 10 osob současně. místnosti smí 
být maximálně 10 osob současně, a u pobytové 
služby Zje omezena počtem nejvýše 18 osob 
v jednom místě, přičemž v jedné domácnosti 
může být nejvýše 6 osob. Tento počet lze v 
odůvodněných případech navýšit v případě, že 
dojde k narození nebo osvojení dítěte nebo dětí 
jedné nebo více z těchto osob.“ 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

které definuje co je ústavní služba a co už ne. Definice je 
stanovena bez ohledu na druh sociální služby. Tato definice 
narovnává stávající nepřehlednost v praxi, kdy se neustále 
bojuje o přesnou definici komunitní služby. Požadavek 
vložené této definice vyplývá i z jednání s DG regio, atd. 
kdy je neustále České republice vytýkáno, že nemá jasnou 
definici a pak zvláště pro ESIF není zřejmé, jestli se 
opravdu financují jenom služby komunitního charakteru, či 
ne. A v minulosti na základě neexistence této definici se 
např. pro IROP vyjednávala podoba této služby pro každou 
výzvu zvláště, což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o 
finance nemohli předvídat podobu navazujících výzev. Což 
vedlo ke zproblematizování čerpání financí. Proto i 
požadavek pro zákonné definování. Podoba této definice se 
odvíjí již od realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně 
došlo u klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice 
slouží i pro monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to 
více propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. V současnosti tento 
nad druh služby nepoznáme ani v registru. 
Nová úprava: _ 
„§ 33a 
Sociální služby komunitního charakteru 
 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
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kapacitu a personální a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování.“. 
 

Středočeský kraj bod 36 - § 37  
Požadujeme doplnit odst. 4) o základní 
činnosti podle nových ustanovení § 35 pís. n) a 
o) vzhledem k možnému zaměření odborného 
sociálního poradenství na hospicovou 
klientelu.  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
Nově upraveno: 
V § 37 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, s 
osobami ohroženými návykovými látkami a nelátkovými 
závislostmi, práci s pečujícími osobami a  oběmi 
genderově podmíněného násilít 

Středočeský kraj Bod 37 - § 39  
Požadujeme doplnit v odst. 2) základní činnost 
podle § 35, odst.1), pís. q) z důvodu podpory 
nebonitních seniorů závislých na péči 
v přirozením sociálním prostředí. Uvedené 
ustanovení zajistí vyšších ochranu seniorů před 
podvýživou a zhoršení zdravotního stavu a 
nezbytnost poskytování pobytových sociálních 
služeb.  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. 
Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci. Což by nebylo efektivní z hlediska typu služby 
podle §39. Finanční problémy seniorů by měly být řešeny 
jinými mechanismy, např. nepojistné sociální dávky.   

Středočeský kraj Bod 37 - § 39   
Odstavec 1 a 2 si odporují: 1)…Okruhem osob 
v tomto druhu služby nemůže být samostatně 
jen osoba pečující. 2) Služba podle odstavce 1 
obsahuje tyto základní činnosti: i) u pečujících 
osob pomoc s vyrovnáním se s traumatem 
spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby.“. 
Z toho plyne, a je to v pořádku, že služba je 
pečující osobě po úmrtí osoby pečované ku 
pomoci (zásadní je podpora nejen psychická, 
ale i praktická, např. poradenství ohledně 
zajištění pohřbu a dalších náležitostí, které 
v době psychické zátěže generují také sociální 
rizika). 

K Z Vysvětleno 
Výklad tohoto ustanovení je jiný. Okruhem osob v tomto 
druhu služby nemůže být samostatně jen osoba pečující, 
znamená, že služba se nemůže samostatně provozovat jen 
pro pečující, protože by např. učili nácviku dovednosti, ale 
sami péči neposkytovali, dostali bychom se tak do 
teoretické roviny což nechceme, chceme provázanost na 
praxi.  
Nová úprava tohoto paragrafu: 
§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
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Požadujeme upravit znění poslední věty odst. 
1): …Okruhem osob v tomto druhu služby 
nemůže být samostatně jen osoba pečující 
vyjma poskytování služby osobě po 
přiměřenou dobu ve službě po úmrtí osoby se 
sníženou soběstačností. 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora. 

Středočeský kraj Bod 42 - § 46  
Požadujeme doplnit  
odst. 1): Na konci první věty nahradit tečku 
čárkou a doplnit: „ nebo osobám pečujícím. 
Okruhem osob nemůže být samostatně osoba 
pečující.“ 
odst. 2): o základní činnost podle nových 
ustanovení § 35 pís. r), neboť i denní 
stacionáře mohou být pečujícím osobám 
vhodným nástrojem pro edukaci.  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
Úprava, které základní činnosti jsou pro pečující osoby je 
zřejmá z názvu činnosti. 
 
 
 

Středočeský kraj Bod 46 - § 52a  K Z Neakceptováno - ROZPOR 
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Požadujeme tento § zcela vypustit, neboť 
nemá žádnou vazbu na § 52b. 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

Jedná se o nový druh služeb, sloučení péče a podpory. 
Vznik tohoto druhu služeb má své opodstatnění. 

Středočeský kraj Bod 46 - § 52b  
Sociální služby poskytované osobám 
v terminálním stavu a osobám blízkým: 
Navrhovaná podoba služby, kdy se 
předpokládá, že do lůžkových zdravotnických 
zařízení bude docházet terénní sociální služba 
provádět úkony přímé obslužné péče, je 
naprosto nepřijatelná. Nelze tímto způsobem 
ze systému sociálních služeb saturovat péči, 
která by měla být hrazena ze zdravotního 
pojištění. Další základní činnosti této služby 
lze označit jako spadající do oblasti 
poradenství a lze je proto zajistit v rámci 
odborného sociálního poradenství. Taková 
služba bude narážet na nepřekonatelné 
překážky spojené s mlčenlivostí apod.. 
Požadujeme vypustit.  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Pokud se jedná o péči o osoby na lůžku ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče (§ 52), tak toto lůžko je „sociální“, 
protože je pod registrací zákona o sociálních službách. 
Tudíž je tam personál sociální. Takže se nejedná o 
ošetřovatelství, ale pečovatelství a to poskytuje pracovník 
v sociálních službách. Takže se nejedná o duplicitu. 
Zároveň základní činnost týkající se hygieny v této podobě 
„pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygien“ je v ZSS již od začátku účinnosti tohoto 
zákona a praxe tuto činnost aktivně poskytuje a není žádný 
problém při jeho poskytování.  

Středočeský kraj Bod 40 - § 45  
Požadujeme vypustit v odst. 2) pís. i)., neboť 
cílem služby je umožnit pečující osobě 
odpočinek, nikoli ji vzdělávat v péči.  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
Chápeme, že jde o službu podle § 44. Odlehčovací služba 
samozřejmě zajišťuje odpočinek pečující osobě, ale pokud 
pečující díky tomu, že opečovávaná osoba využívá jejich 
služeb, zjistí, že péči tam poskytují kvalitně, není důvod 
službu také nevyužít proto, aby ho něco naučila.  

Středočeský kraj Bod 49 - § 57 
Požadujeme doplnit v první větě před nově 
vložený text „rodinám s dětmi, “ a za nově 
navrhované ustanovení doplnit: „Je-li služba 
určena pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, 
není možné službu poskytovat dále uvedeným 
cílovým skupinám.“ Kombinace cílových 
skupin s cílovou skupinou rodiny s dětmi nám 

K Z Vysvětleno  
§ 57 upraven 
Nová podoba návrhu: 
§ 57 
Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
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přijde zcela nevhodná z důvodu dodržování 
práv dětí na zdravý, dobrou životní úroveň, 
odpočinek, ochranu před drogami a jinými 
závislostmi. Má-li být ustanovením překonána 
podmínka stanovená § 91) pís. d), je tato 
úprava podstatná. 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 

Středočeský kraj Bod 49 - § 57   
Požadujeme doplnit v odst. 2) základní činnost 
podle § 35 i), jejichž poskytování je pro 
stabilizaci uživatele podstatné.  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno 
Nová úprava §57: 
2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí., 
d) sociálně terapeutické činnosti, 
e) nácvik dovedností pro zvládání bydlení, podpora 
získání adekvátního bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení a 
další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci 
bydlení, 
f) zprostředkování potravinové a materiální pomoci 

Středočeský kraj § 57  
Služba azylový dům 
„, osobám v nepříznivé životní situaci, které 
jsou bez domova a zároveň mají lékařem 
indikován klid na lůžku a potřebu zdravotní 
péče z důvodu doléčení a osobám s látkovou 
nebo nelátkovou závislostí“.  
U služby se pozastavujeme nad tím, proč se 
rozlišují se osoby se ztrátou bydlení a osoby 
bez domova (obě skupiny jsou bez domova). 

K Z Vysvětleno  
Personální a materiální technický standardy jsou 
navrhovány a novelizovány v souvislosti s rozšířením 
stávajících AD pro osoby k doléčení a AD pro osoby 
s látkovou či nelátkovou závislostí. 
Nová podoba návrhu: 
§ 57 
Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
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Dále se nám jedná o osoby bez domova v 
nepříznivé životní situaci, které jsou bez 
domova a zároveň mají lékařem indikován klid 
na lůžku a potřebu zdravotní péče z důvodu 
doléčení. 
Budou nahrazovat zdravotní službu? Počítá 
navrhovatel s tím, že dojde k větší finanční a 
personální náročnosti služby - př. 
ošetřovatelské úkony. Jaké bude hrazení ze 
zdravotního pojištění, § 36 není upraven). Jak 
bude ošetřena kontraindikace (např. infekční 
choroby, problémové projevy chování …)? 
Nicméně je to velmi početná a zranitelná 
skupina klientů sociálních pracovníků obcí (ať 
již mají jakoukoliv zdravotní diagnózu nebo 
jsou dosud bez výrazných somatických obtíží), 
a je potřeba ji pokrýt vhodnou službou 
(sociální nebo jinou veřejně dostupnou 
službou). 
Návrh: 
• V zákoně vydefinovat pojem „ztráta 
bydlení“ a „bez domova“ – rozdíl, případně 
sjednotit v jednotný termín 
• Zvážit základní úkony především při 
potřebě zdravotní péče z důvodu doléčení, 
propojit s legislativou ve zdravotnictví nebo 
ponechat ve zdravotních službách (následná 
péče) 
Zásadní připomínka. 

(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 

Středočeský kraj Bod 56 - § 72, odst. 2, pís. n) 
Sociální služby poskytované bez úhrady  
Sociální služby poskytované osobám 
v terminálním stavu a osobám blízkým (§ 52b) 
mají být poskytovány zcela bez úhrady, a to 
včetně úkonů přímé obslužné péče. To je i 

K Z Akceptováno 
Úhrada bude stanovena ve výši přiznaného PNP. 
Úhrady služeb podle § 52b upravuje §75. 
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s ohledem na stávající úpravu bezprecedentní a 
pouze potvrzuje obavu, že má jít o saturaci 
nedostatku financí na zajištění paliativní péče 
ze zdrojů zdravotních pojišťoven, a to na úkor 
sociálních služeb. Požadujeme vypustit. 
Zásadní připomínka. 

Středočeský kraj Bod 56 - § 72 odst. 2)  
Ačkoliv v připomínce č. 1 požadujeme tento 
odstavec vypustit, chceme zároveň poukázat, 
že důvodová zpráva neobsahuje žádné 
odůvodnění, jak předkladatel k uvedeným 
koeficientům dospěl. Pakliže by uvedené 
ustanovení v novele zůstalo, požadujeme 
doplnění důvodové zprávy o vysvětlení 
stanovení koeficientů normativu.  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno 
Odst. 2 byl vypuštěn a došlo k nové úpravě v rámci oddílu 
financování. 

Středočeský kraj Bod 57 - § 73 odst. 1  
Požadujeme přidat chráněné bydlení (§ 51) 
jako písm. d) do § 73 odst. 1.   
(1) Za pobytové služby poskytované v  
 a) odlehčovacích službách (§ 44), 
 b) domovech sociální péče (§ 48),  
 c) zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 
52),  
d) chráněném bydlení (§ 51) 
hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za 
péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.  
Účtování úhrady za poskytovanou péči ve výši 
příspěvku na péči u pobytové sociální služby 
chráněné bydlení by bylo pro poskytovatele i 
klienty praktičtější. V dosavadní právní úpravě 
(účtování za úkony péče) mají poskytovatelé 
snahu při stanovení úhrady za péči vejít se do 
výše přiznaného příspěvku na péči klienta.  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno  
Nová úprava: 
71. V § 73 odstavec 1 zní: 
„(1) Za pobytové služby poskytované v  
a) domovech sociální péče (§ 48), s výjimkou 
základní činnosti poskytované podle § 48 odst. 2 písm. i), 
b) zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52),  
c)    chráněném bydlení (§ 51), 
hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči 
poskytovanou ve sjednaném rozsahu.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



817 
 

Středočeský kraj Bod 58 - § 73 odst. 3 
Požadujeme upravit znění § 73 odst. 3 
s ohledem na přidání CHB do § 73 odst. 1. 
…“při poskytování pobytových služeb 
celoročního charakteru uvedených v odstavci 1 
písm. b), c) a d)  musí osobě zůstat alespoň 15 
% jejího příjmu.“  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno V § 73 odst. 3 -nová úprava 

„(3) Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví 
prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu 
při poskytování pobytových služeb v domovech sociální 
péče, které nemají provoz 7 dní v týdnu 24 hodin denně, 
musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu.  Při 
poskytování pobytových služeb celoročního charakteru 
uvedených v odstavci 1 musí osobě zůstat alespoň 15 % 
jejího příjmu. 
 
 
 
 

Středočeský kraj Bod 63 - § 75 odst. 1, písm. h) 
V návaznosti na předchozí úpravu požadujeme 
vypustit z § 75 odst. 1 písm. h) služeb v 
chráněném bydlení. 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno 
Bylo vypuštěno. 

Středočeský kraj Bod 67 - § 75 odst.3  
V návaznosti na předchozí úpravu požadujeme 
vypustit celé znění § 75 odst. 3. 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno 
Bylo vypuštěno. 

Středočeský kraj § 79 odst. 1 písm. i) a odst. 4 písm. i)   
Zajištění materiálně technických podmínek 
odpovídajících druhu § 41 (což je tísňová 
péče) 
Návrh 
§ 41 (tísňovou péči) z výše uvedených 
ustanovení vynechat. 
Zásadní připomínka. 

K Z Vysvětleno 
V rámci novely jsou rovněž stanoveny i materiálně 
technické podmínky pro zázemí sociální služby tísňová 
péče. Tato žádost byla podána přímo od poskytovatelů 
uvedené sociální péče s cílem sjednotit např. kvalitu a 
úroveň využívaných zařízení, apod.   
 

Středočeský kraj Bod 70 - § 79, odst. 5), pís. d) bod 3.  
Požadujeme odstranění konceptu registrované 
nepříznivé sociální situace, tedy vypustit 
ustanovení „vymezení nepříznivé sociální 

K Z Vysvětleno 
Definice NSS slouží především k bližší specifikaci okruhu 
osob, kterým je služba poskytována. S novou úpravou se 
bude rovněž více pracovat s popisem realizace, kde bude 
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situace, jejichž výčet stanoví prováděcí právní 
předpis, a“ a to z důvodu daleko vhodnější 
úpravy formou cílové skupiny. Řešení 
nepříznivé sociální situace musí spočívat 
v holistickém, komplexním přístupu, který 
není možné svázat do taxonomie a ještě jej 
provázat s konceptem cílové skupiny. 
Důvodová zpráva neobsahuje odůvodnění 
zavedení takového konceptu. 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

mít poskytovatel možnost blíže definovat, komu je služba 
určena. 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.   

Středočeský kraj Bod 72 - §81 odst. 2) pís. e)  
Požadujeme odstranit vetu za čárkou: „ a 
vymezení nepříznivé sociální situace podle § 
79 odst. 5 písm. d) bod 3,“ v souvislosti 
s uplatnění předchozí připomínky ke konceptu 
registrované nepříznivé sociální situace. 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
Odůvodnění viz připomínka výše.  

Středočeský kraj § 86  
Tiskopis o změně registrace je součástí 
registru. 
Návrh: Při registraci nové sociální služby je 
povinnost tiskopis použít. V případě změny 
registrace použití tiskopisu není nezbytně 
nutné. 
(zdůvodnění: týká se například cílové skupiny, 
věkové struktury, kapacity apod. – jednalo by 
se o zvýšenou administrativu). 
Zásadní připomínka. 

K Z Vysvětleno 
Z důvodu sjednocení postupu i podoby podávaných žádostí 
(především o změnu registrace, která nemá doposud 
stanovenou jednotnou podobu) je povinností poskytovatele 
používat tiskopisy MPSV.  

Středočeský kraj Bod 89 - § 88, pís. a)   
Požadujeme opustit koncept „registrované 
nepříznivé sociální situace“ a tedy z věty 
„poskytovat sociální služby způsobem 
odpovídajícím okruhu osob a nepříznivé 
sociální situaci vymezenými v registru 
poskytovatelů sociálních služeb a ve lhůtě 

K Z Vysvětleno Odůvodnění viz. připomínka k bodu 70.  
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stanovené standardy kvality poskytování 
sociálních služeb tento způsob poskytování 
sociální služby vyhodnocovat,“ požadujeme 
vypustit část „a nepříznivé sociální situaci“ a 
slovo „vymezenými“ nahradit slovem 
„vymezeným“.  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

Středočeský kraj Bod 89 - § 88 písm. h)  
Požadujeme upravit znění § 88 písm. h) takto: 
Zpracovat a zveřejnit písemná vnitřní pravidla 
pro podávání a vyřizování stížností na 
poskytování sociálních služeb, tak, aby bylo 
zřejmé, na koho se má uživatel obrátit a 
v jakém pořadí podle těchto pravidel 
postupovat. 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
Nebude upraveno. Současně se doplňuje samostatným 
ustanovením stížnostní mechanismus. 
 

Středočeský kraj § 91 odst. 6  
Stanovit povinnost před podpisem smlouvy o 
poskytování sociální služby provést přechozí 
sociální šetření. Bez této povinnosti (při které 
se zjišťují potřeby, schopnosti a vůle klienta) 
je riziko poskytnutí zcela nevhodné služby, 
které má pak negativní dopad jak na 
samotného klienta, tak i personál služby a 
v neposlední řadě i ostatní klienty ve službě. 
Problémy to způsobuje i vlastním ORP, kdy 
jsou pak sociální pracovníci povinni hledat 
jinou službu pro následné výpovědi ze 
smlouvy nebo v krajním případě i posuzování 
případné detence.  Dalším aspektem je i 
zákonná povinnost při podepisovaní smlouvy s 
pobytovou službou, zjišťovat, zda není možný 
jiný méně omezující způsob pomoci. Ačkoliv 
jsou v rámci metodické pomoci ORP v praxi 

K Z Vysvětleno 
Bude řešeno metodickým pokynem  
Požadavek připomínkového místa je nad rámec novely – 
toto ustanovení je bez zásadní změny. K požadavku 
uvádíme, že povinnosti výkonu sociálního šetření bude 
věnována pozornost v rámci metodické činnosti, případně 
vymezena metodickým postupem pro ORP 
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k tomuto postupu vedeni, nepovažují to za 
svou povinnost.  
U terénních služeb jsou bez šetření uzavírány 
smlouvy, které svým rozsahem rovněž 
neodpovídají skutečným potřebám a 
schopnostem klienta. 
Návrh: 
Vložit do ustanovení povinnost před podpisem 
smlouvy provést sociální šetření sociálním 
pracovníkem obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, př. odkázat na povinnosti podle § 
92 písm. a) zákona. 
Zásadní připomínka. 

Středočeský kraj Bod 97 - § 92 písm. c)  
Požadujeme upravit znění § 92 písm. c) takto:  
Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
Prostřednictvím sociálního pracovníka na 
základě oznámení poskytovatele zdravotních 
služeb25) zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout 
osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení 
služby sociální péče a zprostředkovává 
možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze 
služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje 
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli 
zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém 
zařízení je osoba umístěna a zároveň informuje 
krajský úřad o nedostupnosti sociální služby,  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno  
Navržený text na doplnění ustanovení byl doplněn: .. a 
zároveň informuje krajský úřad o nedostupnosti sociální 
služby,  
 

Středočeský kraj § 93 písm. a) bod 5. 
Zpřehlednit ustanovení tak, aby bylo 
srozumitelné a naplnilo požadavky zákona 
takto: 
Odstranit bod 5. a za bod 1- 4. pokračovat:  
„přičemž krajský úřad o zjištěných 
skutečnostech bezodkladně, nejdéle však ve 

K Z Akceptováno. 
Text ustanovení byl přeformulován. 
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lhůtě do 8 pracovních dnů, informoval (př. 
informuje kraj) za účelem zajištění spolupráce 
podle věty první  ( viz ve spolupráci s krajem 
zprostředkovává poskytnutí sociálních služeb 
….). 
Zásadní připomínka. 

Středočeský kraj § 93a odst. 4 ve spojení s § 103 odst. 2  
Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 mají v rámci 
organizační struktury organizačním předpisem 
vnitřně zpracována oprávnění a povinnosti k 
jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se 
k výkonu činností sociální práce, konkrétní 
pracovní pozice je vyhrazena výlučně k 
výkonu činností sociální práce.  
Ustanovení není jednoznačné, pokud tak, že se 
jedná o konkrétní pozici 1 sociálního 
pracovníka (plný úvazek, bez dalších 
kumulací) uplatňujeme tuto připomínku: 
Navrhovateli rozumíme, nicméně je obtížné 
tyto podmínky splnit. Jsou agendy, které 
v praxi vykonávají sociální odbory, které se 
mohou se sociální prací prolínat. Nejsou v 
takového rozsahu, aby byly obsazovány 
celými úvazky, např. zvláštní příjemce 
důchodu, parkovací průkazy…. (sociální 
šetření, sociální poradenství …). Stejně tak 
bude problematické naplnit dikci zákona 
v případě vedoucího oddělení/odboru, který 
současně vykonává činnosti sociální práce.  
Současně není dostatečné množství kvalitních 
zájemců o obsazení pozice sociálního 
pracovníka na úřadech, a to i s ohledem na 
území (např. kolem Prahy). U pověřených 
obecních úřadů je tento požadavek zcela 
nesplnitelný, kdy musí vykonávat i další 

K Z Akceptováno - vypuštěno 
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agendy. Mnohdy se jedná o kritický stav i 
v současné době, kdy není povinnost dosud 
uzákoněna. 
Dále upozorňujme na rozpor, kdy se tato 
povinnost vztahuje na všechny úřady, nicméně 
je zohledňována v dotaci jen pro obecní úřady 
obce s rozšířenou působností.  
 
Návrh:  
Ze zvýrazněné části věty vyškrtnout slovo 
„výlučně“ a nahradit slovem „především“ 
(„konkrétní pracovní pozice je vyhrazena 
především k výkonu činností sociální práce“). 
Zásadní připomínka. 

Středočeský kraj § 93a odst. 6  
Na zaměstnance obce zařazené do obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností nebo 
pověřeného obecního úřadu jako sociální 
pracovníky a zaměstnance kraje zařazené do 
krajského úřadu jako sociální pracovníky se 
při výkonu činností sociální práce nevztahuje 
správní řád a o výkonu této činnosti se nevede 
písemná spisová dokumentace.“ 
Součástí podkladů k výkonu sociální práce 
bývají různé podpůrné dokumenty, které 
mohou dokreslovat situaci klientů, nebo je 
sami poskytnou klienti a žádají o založení u 
sociálního pracovníka. 
Dále s možnou listinnou dokumentací počítá i 
návrh obsahu standardů činnosti sociální práce 
(cit.“ Ověření naplnění standardu: SZSP, 
listinná dokumentace klienta“). 
 
Navrhované znění vyvolává dojem, že vedení 
písemné dokumentace je zakázáno. 

K Z Akceptováno jinak 
Na základě vypořádání s jinými připomínkovými místy: 

(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje 
správní řád. O výkonu činností sociální práce se vede 
písemná elektronická dokumentace ve 
Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka. 
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Navrhujeme, aby bylo umožněno zvážení na 
jednotlivém soc. pracovníkovi, zda je podle 
potřeby povede. Pochopitelně musí být 
současně veden zákonem předepsaný 
elektronický spis (SZSP) s povinnými údaji. 
 
Návrh: 
- Vyznačenou část věty odstranit. 
- Vyznačenou část upravit takto: …o 
výkonu této činnosti vedení spisové 
dokumentace není povinné. 
Zásadní připomínka. 

Středočeský kraj Bod 112 - § 96b odst. 2  
Požadujeme upravit znění §96b odst. 2 takto: 
„K prošetření podnětu ministerstvo provede 
místní šetření a vyžádá si stanovisko 
dotčených orgánů. Poskytovatel sociálních 
služeb……“ 
 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno 
 
Není možné a ani žádoucí, aby ve všech případech bylo 
provedeno místní šetření. Není tak i nezbytné ve všech 
případech vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
 

Středočeský kraj Bod 122 - § 100, odst. 1)  
Kromě zaměstnanců, kteří jsou v § uvedení, 
požadujeme doplnit i další osoby, které se 
podílejí na poskytování sociálních služeb. 
Podle některých výkladů MPSV je možné 
poskytovat sociální službu prostřednictvím 
pečujících osob na živnostenský list. Tyto 
osoby nejsou vázány zákonnou mlčenlivostí, 
což je zásadní etický problém ve vztahu 
k lidem, jimž jsou poskytovány sociální 
služby. Požadujeme tedy doplnit v odst. 1) za 
slovy „zaměstnanci státu“ vypustit „a“ a 
nahradit jej „,“a za slova „zaměstnanci 
poskytovatelů sociálních služeb“ doplnit 

K Z  
 
Vysvětleno 
Pečující osoba není osobou, která pečuje na živnostenský 
list, jedná se o osobu blízkou dle občanského zákoníku 
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„anebo osoby, které přímo poskytují sociální 
služby.“ 
 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

Středočeský kraj Bod 127 - §101a 
Dle §101a v bodě 1) je uvedeno: 
„Ministerstvo poskytuje nárokovou dotaci 
poskytovatelům sociálních služeb zařazeným 
do garantované sítě sociálních služeb“ 
V bodě 2): 
„Krajský úřad v souladu se vydanými 
normativy rozepisuje a poskytuje finanční 
prostředky podle odstavce 3 jednotlivým 
poskytovatelům sociálních služeb zařazených 
do garantované sítě sociálních služeb. 
 
Z uvedeného znění není patrné, kdo dotaci 
poskytuje.  
Pakliže by uvedené ustanovení v novele 
zůstalo (s ohledem na naši připomínku č. 1, 
kdy požadujeme jeho vypuštění), požadujeme 
úpravu znění tak, aby bylo jasné, kdo je 
zodpovědný za poskytnutí dotace konečnému 
příjemci, tj. poskytovateli soc. služeb. 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Vysvětleno - identický systém plně fungoval ještě v roce 
2014, kdy dotaci stanovovalo ministerstvo. Krajský úřad 
tehdy dělal přesně to, co je v návrhu novely zákona i teď – 
přeposílal dotaci, kterou stanovilo ministerstvo. 
 

Středočeský kraj § 107 odst. 2 písm. i) a l) 
Ustanovení odkazuje na § 82 odst. 4 písm. d) 
zákona.   Pravděpodobně se jedná o § 82 
odstavec 3 písm. d). 
Zásadní připomínka. 

K Z  
Akceptováno 
Přestupku se dopustí ten, kdo jako poskytovatel sociálních 
služeb   
 
a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytoval 
pomoc, podle § 21a odst. 2,  
b) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální 
služby úhradu v rozporu s § 72 až 77,  
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c) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném 
v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2,  
d) nepodá žádost podle § 82 odst. 2,  
e) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 82 odst. 
1 nebo odst. 3 písm. d) anebo odst. 4, 
f) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  
g) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 4, 
h) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle § 85 odst. 
7 nebo jejich změny, 
i) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad způsobu 
poskytování sociální služby s nepříznivou sociální situací 
podle § 88 písm. a), 
j) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo údaje 
nezapisuje ve stanoveném termínu do registru,  
k) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které 
poskytuje sociální službu s ohledem na řešenou 
nepříznivou sociální situaci, průběh poskytování této 
sociální služby, nebo o něm nevede individuální písemné 
záznamy podle § 88 písm. e), 
l) poruší povinnost respektovat a chránit důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální službu, 
stanovenou v § 88 písm. f), 
m) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s 
§ 89 odst. 2 až 4,  
n) nepodá informaci o použití opatření omezujících 
pohyb osob podle § 89 odst. 5, 
o) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do 
evidence podle § 89 odst. 6,  
p) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,  
q) nevede evidenci podle § 91c, 
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r) neposkytne ministerstvu na vyžádání součinnost 
podle § 96b odst. 4 nebo ve lhůtě mu uložené neodstraní 
nedostatky zjištěné podle § 96b odst. 7, 
s) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo 
nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5. 

Středočeský kraj Bod 143 - § 110, odst. 4) pís. b)  
Požadujeme současně s vyjmutím osoby, která 
se kvalifikovala v oboru právo, rovněž 
vyjmout mezi sociální pracovníky osoby, které 
se kvalifikovaly v oboru speciální pedagogika, 
která obvykle na osoby nenahlíží optikou 
potřeb a práv, ale poruch, defektů a jejich 
kompenzace, což je diametrálně odlišný 
pohled. Speciální pedagogové nemají 
kompetence poskytovat základní sociální 
poradenství, nemohou vykonávat agendy podle 
navrhovaných § 92 a 93. 
Tedy požadujeme vyškrtnout v první větě 
sousloví „speciální pedagogiku, „.  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno  
 
 
 

Středočeský kraj Bod 152 - § 111, odst. 11  
Navrhujeme slova „etickou citlivost sociálních 
pracovníků“ nahradit slovy „osvojovat si 
hodnoty sociální práce.“ 
Tato konkrétní připomínka je doporučující. 

K D Akceptováno. 
Text ustanovení byl přeformulován, připomínka je již 
bezpředmětná. 

(1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit 
sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu 
nejméně 48 hodin za 2 kalendářní roky, kterým si 
obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. V případě, 
kdy pracovní nebo služební poměr sociálního pracovníka 
u téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok, nebo 
v případě omluvené nepřítomnosti v práci v rozsahu 
delším než 1 kalendářní měsíc, se rozsah dalšího 
vzdělávání krátí o jednu dvanáctinu doby uvedené 
ve větě první o 2 hodiny za každý takový kalendářní 
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měsíc. Povinnost zabezpečení dalšího vzdělávání se 
nevztahuje na zaměstnance ve zkušební době.  

(2) Formy dalšího vzdělávání jsou 

a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými 
školami a vyššími odbornými školami navazující na 
získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání 
sociálního pracovníka, 

b) účast v kurzech s akreditovaným programem, 
c) odborné stáže, 
d) účast na školicích akcích, 
e) účast na konferencích, 
f) supervize, 
g) dlouhodobý sebezkušenostní výcvik bezprostředně 

související s výkonem sociální práce. 

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

(4) Další vzdělávání podle odstavce 2 písm. b) se 
uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích 
programů udělené ministerstvem na vysokých školách, 
vyšších odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních 
právnických a fyzických osob (dále jen „vzdělávací 
zařízení“) v rozsahu nejméně 16 hodin za 2 kalendářní 
roky. 

  (5) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. c) 
se rozumí výkon odborné činnosti na základě písemné 
smlouvy mezi zaměstnavatelem a zařízením zajišťujícím 
odbornou stáž. 

  (6) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. d) 
se rozumí vzdělávací akce organizovaná 
zaměstnavatelem, ministerstvem, krajským úřadem 
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nebo odbornou organizací, jejíž program se týká oboru 
činnosti sociálního pracovníka. 

  (7) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. e) 
se rozumí akce odborného charakteru, jejíž program se 
týká oboru činnosti sociálního pracovníka. 

 (8) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. f) 
se rozumí systematická odborně vedená činnost, jejímž 
cílem je v rámci skupinových nebo individuálních 
setkání prohlubovat, upevňovat a doplňovat profesní 
kompetence a osvojovat si hodnoty sociální práce, a to v 
maximálním rozsahu 16 hodin za 2 kalendářní roky. 

(9) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. g) 
se rozumí dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v rozsahu 
nejméně 100 hodin ročně, přičemž do povinného dalšího 
vzdělávání se započítá maximálně 32 hodin za dva 
kalendářní roky. 

              (10) Účast na dalším vzdělávání podle odstavce 2 
se považuje za prohlubování kvalifikace podle jiného 
právního předpisu43). 

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

 
43) § 230 zákoníku práce. 
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e) je potvrzení vydané organizátorem konference. 
Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle 
odstavce 2 písm. f) je písemné potvrzení vydané 
supervizorem. Dokladem o absolvování dalšího 
vzdělávání podle odstavce 2 písm. g) je písemné 
potvrzení vydané poskytovatelem výcviku. 
 
 

Středočeský kraj Bod 157 - § 115b, odst. 3  
Požadujeme, aby supervizor měl odbornou 
způsobilost zaměstnance podle § 115, odst. 1) 
a-e). 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno jinak  
Pozice supervizora byla vypuštěna. 
 

Středočeský kraj Bod 170 - § 117d 
Požadujeme opravit znění, protože odkaz na § 
107, odst. 9, pís. a) je neúčinný. 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Akceptováno - vypuštěno 

Středočeský kraj Připomínky nad rámec navrhovaných změn  
§ 74 odst. 2 
Při nařízení ústavní výchovy, ochranné 
výchovy …dítěte se soud zabývá i stanovením 
výživného rodičům (osob povinných výživou) 
k rukám služby, kde se nezaopatřené dítě 
nachází. 
Tato vyživovací povinnost je nejasná při 
stanovení úhrady za stravu. 
- Při stanovení úhrady v určité výši bez 
zohlednění výživného dochází dle některých 
názorů ke dvojímu plnění ze strany rodičů 
(výživné je určeno na potřeby dítěte, tj. i strava) 
- V případě, že není úhrada v souladu 
s dosavadním ustanovení ZoSS stanovena nebo 
snížena pod částku výživného, dochází 
k opomenutí rozsudku soudu o výživném 

K Z Vysvětleno 
Tak v praxi funguje již nyní, soudní rozhodnutí o výživném 
má vyšší váhu než rozhodnutí o stanovení úhrady. 
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V praxi dochází i k pochybnostem, kdo je 
oprávněn vymáhat nedoplatky a z jakého 
titulu: zanedbání povinné výživy (soudní 
rozhodnutí) x neplnění povinností stanovených 
správním orgánem (rozhodnutí obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností) 
Návrh: 
Při výpočtu úhrady za stravu zohlednit soudem 
stanovení výživné 
1) Úhrada za stravu se stanovuje ve výši 
soudem určeného výživného (pozn. Při potřebě 
změně výše je možné podat návrh nebo podnět 
na soud, a to jak ze strany poskytovatele tak i 
rodiče) 
2) Jinak 
 

Ústecký kraj K závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
Požadujeme zkontrolovat a případně předložit 
aktuálně platné znění novely ZSS, a to tak, aby 
součástí bylo navrhované znění zákona ve 
formátu sledování změn.  
Tj. úplné znění s tím, že bude jednoznačně 
patrné, co a jak bylo změněno (znění, které 
nebylo změněno, bude obsaženo z důvodu 
toho, že se na ně některá měněná ustanovení 
odkazují). 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Zpráva RIA – obsaženy jsou zmínky o druzích 
služeb, které návrh novely neobsahuje (str. 79 
služba pro osoby ohrožené genderově 
podmíněným násilím, domovy pro děti na 
přechodnou dobu), dále jsou zde nedokončené 
věty (např. na str. 100), některé obsahy se 

K Z       
Akceptováno 
Ria byla upravena a přepracována. 
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opakují (např. informace týkající se 
personálního standardu) atp. Výše uvedené 
zakládá pochybnosti, zda je obsaženo finální 
aktuálně platné znění zprávy RIA.  
Předkládaný návrh je nepřehledný, v 
podkladech se některá zdůvodnění opakují, 
některá nejsou obsažena vůbec. Ve 
zdůvodnění je obsaženo to, co návrh zákona 
již neobsahuje, atp. Navrhovatel ve všech částí 
návrhu zákona nedodržuje formát sledování 
změn, takže je nezbytné stále porovnávat 
stávající a navrhované znění zákona, což je 
časově náročné, a tudíž zcela bez respektu k 
těm, pro něž je nezbytné se obsahem návrhu 
zákona v rámci připomínkovacího řízení 
zabývat. 

Ústecký kraj K závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
Normativ pro rok 2022 bude stanoven v roce 
2021 z dat za rok 2020 
Odůvodnění: 
Zde se opět dostáváme do situace, kdy 
normativ nebude reflektovat navyšování platů 
a mezd, růst inflace apod.   

K Z Vysvětleno  
Normativ sice bude vycházet z dat roku předchozího, 
nicméně MPSV do něj promítne navýšení, která budou 
v době konstrukce normativu již známá. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 31, § 32 
Požadujeme - S ohledem na definici a obsah 
služeb sociální podpory a skutečnost, že 
v podstatě každá sociální služba poskytuje 
podporu (alespoň v některé své základní 
činnosti), je další členění umělé a nadbytečné. 
Následující body navrhujeme přečíslovat 
odpovídajícím způsobem. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 

K Z Vysvětleno 
Nová podoba návrhu: 
„§ 33a 
Sociální služby komunitního charakteru 
 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
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Další členění vypustit. Nový druh sociální 
služby, jehož existence je nezbytná, podřadit 
pod stávající členění. 

ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
kapacitu a personální a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování.“. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 32, § 33a odst. 1 
Požadujeme předmětné ustanovení vypustit, 
případně definici sociální služby komunitního 
charakteru zařadit do § 3 ZSS.  Následující 
body navrhujeme přečíslovat odpovídajícím 
způsobem. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Nově navrhované znění činí ze „sociálních 
služeb komunitního charakteru“ v podstatě 
nový druh sociální služby. Tomu ale tak není. 
V podstatě se jedná o každou sociální službu, 
která je poskytována v lokalitě, v níž daný 
klient žije. Což je (zvláště u ambulantních a 
terénních forem poskytování) téměř každá 
služba. Nová úprava má systém zjednodušit 
(aspoň takto je to předkladatelem 
deklarováno), ne komplikovat. Pokud je 
nezbytné definovat v zákoně služby 
komunitního charakteru vzhledem k tomu, že 
se MPSV v řadě strategických dokumentů na 
tyto služby odvolává, nechť je tak učiněno v § 
3 ZSS „vymezení některých pojmů“. 

K Z Vysvětleno 
Nejedná se o nový druh sociální služby, což je zřejmé i z 
umístění v návrhu novely. Jedná se o jasné definování, 
které definuje co je ústavní služba a co už ne. Definice je 
stanovena bez ohledu na druh sociální služby. Tato definice 
narovnává stávající nepřehlednost v praxi, kdy se neustále 
bojuje o přesnou definici komunitní služby. Požadavek 
vložené této definice vyplývá i z jednání s DG regio, atd. 
kdy je neustále České republice vytýkáno, že nemá jasnou 
definici a pak zvláště pro ESIF není zřejmé, jestli se 
opravdu financují jenom služby komunitního charakteru, či 
ne. A v minulosti na základě neexistence této definici se 
např. pro IROP vyjednávala podoba této služby pro každou 
výzvu zvláště, což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o 
finance nemohli předvídat podobu navazujících výzev. Což 
vedlo ke zproblematizování čerpání financí. Proto i 
požadavek pro zákonné definování. Podoba této definice se 
odvíjí již od realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně 
došlo u klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice 
slouží i pro monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to 
více propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. V současnosti tento 
nad druh služby nepoznáme ani v registru. 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 32 § 33a odst. 2 K Z Vysvětleno 
Viz předchozí připomínka. 
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Požadujeme vkládané ustanovení §33a odst. 2 
vypustit. Následující body navrhujeme 
přečíslovat odpovídajícím způsobem. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Není patrné, jak předkladatel došel k počtu 32 
osob u ambulantních služeb. Z formulace 
nejsou patrné souvislosti, které počet osob v 
místě a čase limitují, jako jsou druh sociální 
služby, personální, materiální a technické 
podmínky. Toto by mělo být jednoznačně 
stanoveno, aby v praxi nedošlo k tomu, že se 
někteří poskytovatelé budou domáhat naplnění 
tohoto normativu, aniž by k němu měli 
vytvořeny podmínky, případně aniž by to bylo 
smysluplné z hlediska druhu sociální služby.  
Dále by měly být stanovované normativy v 
praxi reálně uplatnitelné. Z obsahu 
předkládaných dokumentů není patrné, zda 
spolu s požadavkem, který vyžaduje nemalé 
finanční náklady, MPSV ve svém rozpočtu 
uvolní dostatečný objem finančních 
prostředků.  
Dále není patrné, jak bude v praxi 
postupováno v případě stávajících 
vícekapacitních pobytových sociálních služeb. 
Nejsou uvedena žádná přechodná ustanovení. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 33 § 34 
Požadujeme upřesnit (byť ve výkladu zákona) 
nově zaváděné termíny tak, aby bylo 
jednoznačně patrné, co znamenají. 
Doporučující připomínka 
Odůvodnění: 
Z předložených dokumentů není patrné, co je 
myšleno „pracovištěm asistenční a 

K D Vysvětleno 
 
§ 34 nám vymezuje zařízení sociálních služeb, dále je 
uvedeno, že pro poskytování sociálních služeb se zřizují 
tato zařízení sociálních služeb, mezi kterými je „pracoviště 
asistenční a pečovatelské služby“. Z logiky zákona je jasné, 
co je tím myšleno. Ano spadají sem i střediska osobní 
hygieny. 
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pečovatelské služby“. Zda je jedná o prostory 
dříve označované jako „střediska osobní 
hygieny“, nebo nikoli. Pokud není upřesněn v 
podstatě nově zaváděný termín, může docházet 
k nepochopení. V tomto případě například k 
tomu, že se současní poskytovatelé 
pečovatelské služby či osobní asistence budou 
domnívat, že je nezbytné každé zázemí 
pracovníků (neboť se z pohledu pracovníka 
jedná o jeho pracoviště, kde např. sepisuje 
záznamy  
o provedených úkonech atp.) registrovat jako 
zařízení sociálních služeb dle § 34 písm. r) 
ZSS (obdobně u § 34 písm. o) pracoviště rané 
péče). 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 34 § 35 odst. 1 
písm. q) a následující 
Navrhujeme vypustit vkládaná písmena q), r) a 
s) tedy základní činnosti: zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci a pastorační a 
duchovní péči. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Novela ZSS zahrnuje některé nové základní 
činnosti, z nichž některé jsou nadbytečné, 
neboť jsou vykonávány již nyní v rámci 
základních činností pod písm. e, f, g, j, l, a 
není tudíž nezbytné je vyčleňovat (ani není z 
důvodové zprávy patrné, proč by to nezbytné 
být mělo). Dále není nezbytné zahrnovat ty 
činnosti, které nejsou zcela v souladu se 
základními zásadami zákona a standardy 
kvality sociálních služeb (viz pastorační a 
duchovní péče či zprostředkování potravinové 
a materiální pomoci, kdy hrozí krom jiného i 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Vznik těchto činností byl podpořen požadavky z praxe 
poskytování sociálních služeb, důvodová zpráva a RIA dále 
objasňují vznik těchto nových základních činností. 
Nově je upravena základní činnost – psychosociální 
podpora, na míso pastorační a duchovní péče. Dle dohody 
s Jihočeský krajem.  
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nebezpečí vzniku závislosti na sociální 
službě). Pokud předkladatelé půjdou cestou 
nahrazování běžně dostupných služeb, pak by 
zde měly být i další činnosti, jako např. 
zprostředkování poštovních služeb apod.). 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 36 § 37 odst. 4 
písm. d) 
Navrhujeme tuto vypustit činnost uvedenou ve 
vkládaném ust. § 37 odst. 4 písm. d). 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Manželské a rodinné poradenství – je 
diskutabilní, zda jde o zaměření odborného 
sociálního poradenství, nebo zda jde o 
základní činnost. Pokud jde o základní činnost, 
nabízí se otázka, proč potom nejsou ve stejném 
duchu vypsány/popsány základní činností 
s ohledem na možné zaměření ostatních v odst. 
3 uvedených poraden. A dále proč není tato 
činnost uvedena ve výčtu základních činností 
při poskytování sociálních služeb v § 35. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Zdůvodnění doplněno do dokumentu RIA, důvodem je, že 
stávající základní činnost neodpovídají potřebám praxe, 
tedy tomu, čeho si žádají uživatelé manželských a 
rodinných poraden, základní činnost bude poskytovat 
výhradně manželská a rodinná poradna. 
 
Nová podoba návrhu: 
§ 37 odst. 5) Služba poskytovaná v manželských a 
rodinných poradnách obsahuje základní činnosti uvedené v 
odstavci 4 a základní činnost manželské a rodinné 
poradenství. 
 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 37 § 39 
Navrhujeme, aby bylo jednoznačně stanoveno, 
že asistenční a pečovatelskou služba nelze 
poskytovat v pobytových zařízeních sociální 
péče. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Formulace „Služba se poskytuje bez časového 
omezení, v přirozeném sociálním prostředí 
osob, vyjma působení ve školách, v zařízeních 
sociálních služeb ve vymezeném čase“ zakládá 
možnost poskytovat základní úkony asistenční 
a pečovatelské služby i v pobytových 
sociálních službách. Což je z hlediska 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se zejména o pracoviště pečovatelské a asistenční 
služby. Zabezpečení osob bez přístřeší v rozsahu potřebné 
péče. 
Nová úprava Pečovatelské a asistenční služby: 
§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
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duplicity nepřijatelné, byť by mělo jít o 
poskytování „pouze“ ve vymezeném čase. 
Pokud bude osoba umístěna v pobytovém 
zařízení sociální péče, není důvod zároveň 
čerpat asistenční a pečovatelskou službu 
(docházelo by k suplování základních činností, 
k souběhu dvou služeb, které ze zákona 
poskytují totožné úkony péče). Pokud osobě 
postačuje péče poskytovaná asistenční a 
pečovatelskou službou, pak by neměla být 
umístěna v pobytovém zařízení sociální péče. 
V případě, že má být uvedená formulace 
naopak chápána tak, že se jedná o vyloučení 
působení v zařízeních sociálních služeb, pak 
jde o zavádějící formulaci, neboť z obsahu toto 
vyloučení nevyplývá. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 42 § 46 
Oproti původnímu návrhu byly vypuštěny 
osoby s chronickým duševním onemocněním. 
S ohledem na probíhající transformaci 
psychiatrické péče se nabízí otázka, zda je toto 
žádoucí. Nicméně to, co jednoznačné je, je 
skutečnost, že je nepřípustné, aby nebyly denní 
stacionáře určeny osobám s chronickým 
duševním onemocněním (zejména osoby s 
Alzheimerovou chorobou a ostatními typy 
demencí), které běžně bývají klienty tohoto 
druhu sociální služby. Osoby s chronickým 
duševním onemocněním a osoby s chronickým 
onemocněním jsou v současné době dvě 
oddělené skupiny – pokud by tomu bylo i 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Definice je dostačující, obsahuje všechny možné variability 
pro určení okruhu osob.  
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nadále, budou ti, kteří nejčastěji služby 
využívají, z poskytování vyloučeni. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Navrhujeme ponechat osoby s chronickým 
duševním onemocněním mezi osobami, pro 
které je sociální služba určena. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 44 § 48 
Formulace “osobám, které vedou rizikový 
způsob života, jejichž situace nebo zdravotní 
stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby.“, připouští, že i „prosté“ 
bezdomovectví by mohlo být důvodem 
k přijetí do domova sociální péče. Skutečnost, 
že je daná osoba bez domova, by však sama o 
sobě důvodem být neměla, pokud současně 
není daná osoba závislá na pomoci druhé 
osoby. Což nekoresponduje 
s potřebností/s podstatou poskytování 
pobytových služeb sociální péče 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Navrhujeme vypustit tuto část, neboť 
prakticky tatáž cílová skupina je nově uvedena 
u Azylových domů.  
Navrhujeme upravit text: na „osobám, které 
vedou rizikový způsob života, jejichž situace a 
zdravotní stav vyžadují …“. 

K Z Vysvětleno 
Definice je dostačující, obsahuje všechny možné variability 
pro určení okruhu osob. Pro umístění do pobytového 
zařízení sociální péče je určující míra potřeby péče, nebude 
saturovat ztrátu bydlení.  

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 46 § 52a 
Služby sociální podpory jsou definovány tak, 
že obsáhnou i služby sociální prevence apod., 
neboť i v ostatních druzích se v podstatě jedná 
o podporu. Další dělení je tedy nadbytečné. 
Jako jediný zástupce služeb sociální podpory 
se jeví „Sociální služby poskytované osobám v 

K Z Vysvětleno viz výše 
 
Sociální služba poskytovaná osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým je natolik specifická a zahrnuje v sobě 
poskytování sociálních služeb péče, prevence i poradenství, 
že ji nelze zařadit do jiného druhy služby, proto i vznik 
služeb sociální podpory podle §52a, do budoucna je možný 
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terminálním stavu a osobám blízkým“, což 
z hlediska definice není příliš logické, neboť 
v tomto případě jistě není hlavním důvodem 
poskytnutí služby např. „…životních návyků a 
způsobu života vedoucímu ke konfliktu se 
společností,…“ atp. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zrušit další členění (včetně  
§ 52a) a sociální služby poskytované osobám 
v terminálním stavu a osobám blízkým 
ponechat jako službu sociální péče. 

vznik i dalších nových služeb, které by zde mohly spadat. 
Základem pro nemožnost zařazení do již existujících 
skupin je, že tato služba jako jediná v sobě obsahuje 
činnosti preventivní i péče. 

Ústecký kraj K části první, článek I. body 50,52,53 a 55 
Viz připomínka výše § 35 odst. 1. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Navrhujeme základní činnost „zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci“ vypustit. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Je to požadavek z praxe. 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. 
Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 49 § 57 
Azylové domy: 
„…které jsou bez domova a zároveň mají 
lékařem indikován klid na lůžku a potřebu 
zdravotní péče z důvodu doléčení..“ 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Azylové domy nejsou v současné době 
přizpůsobeny na přijímání klientů 
s onemocněním, které potřebují zdravotní péči. 
Vybavení AD je nedostačující. 

K Z Vysvětleno: 
 
Bude na poskytovateli, zda, či kterou alternativu konkrétní 
činnosti (tedy: možnost doléčení, případně poskytnutí 
služby pro osoby s látkovou či nelátkovou závislostí, či 
osoby ohrožené domácím a gendrově podmíněným 
násilím), zvolí. Tato skutečnost byla řešena a akceptována i 
na vypořádávací poradě k novele zákona dne 5. 2. 2020. 
Nová podoba návrhu: 
§ 57 
Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
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(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 56 § 72 odst. 2 
Zde je uvedeno, že koeficient režijních 
nákladů pro sociální služby poskytované bez 
úhrady činí … alokace na normativy podle § 
96 písm. f) 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Jelikož neznáme výši stanovených normativů, 
nelze uvedenou hodnotu normativu posoudit. 
Doporučujeme zpracovat alespoň předběžné 
návrhy prováděcích právních předpisů.   

K Z Vysvětleno 
Došlo k úpravě a odst. 2 § 72 byl vypuštěn, nově upraveno 
v oddílu financování. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 69 § 78 
Na zvážení: původní záměr předkládané 
novely bylo zjednodušení systému a snížení 
administrativní zátěže, čemuž obsah příliš 
neodpovídá. Proto navrhujeme zvážit, zda by 
poskytovatele působící v několika krajích (s 
tzv. nadregionální působností) nemělo 
registrovat MPSV, aby se nemuseli registrovat 
ve všech (vícero) krajích. 
Doporučující připomínka 

K D Jedná se o doporučující připomínku. 

Ústecký kraj § 79 odst. 1 písm. f) versus § 79 odst. 5 písm. 
h) – nově je stanoveno, že není akceptovatelný 
splátkový kalendář, což je u žadatelů o 

K D Vysvětleno 
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registraci zcela logické. Nicméně je zapotřebí 
zvážit, zda tato možnost (splátkový kalendář) 
nebude dána již registrovaným 
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou 
leckdy nějakou dobu dlužní jen z důvodu, 
který sami neovlivní (jedná se zejména o 
nedoložení bezdlužnosti v rámci KPRP). 
Pokud mají „nedoplatek" např. na zdravotním 
pojištění, příslušná zdravotní pojišťovna jim 
sice doklad  
o bezdlužnosti nevystaví, ale pokud 
domluvený splátkový kalendář řádně plní, 
nehledí na ně jako na „dlužníky". 
Z praxe další případ: dlužníci vznikají i v 
rámci dotačních řízení (nesplněné výkaznictví, 
výsledky veřejnosprávních kontrol), vzniklá 
nesrovnalost - dluh je také nějakým způsobem 
řešen. Budeme vážně rušit např. celou Oblastní 
charitu a jejích cca 30 registrovaných 
sociálních služeb jen proto, že mají 
nedoplatek, který dle splátkového kalendáře 
řádně splácí? 
Doporučující připomínka 

Splátkový kalendář nesplňuje podmínku bezdlužnosti, jak u 
žadatele o registraci tak i u stávajícího poskytovatele 
sociálních služeb. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 89 § 81 odst. 2 
písm. h) 

Provozní dobu (předkladatel novely má zřejmě 
na mysli časovou dostupnost) poskytovaných 
sociálních služeb je nesmyslné uvádět 
v rozhodnutích z důvodu častých změn (zátěž 
registrujícího orgánu i poskytovatele). 
Smysluplné je oznamování změny časové 
dostupnosti registrujícímu orgánu, nikoliv však 
v provazbě na rozhodnutí. 

K Z Vysvětleno 
 
Předkladatel má na mysli provozní dobu jednotlivých 
zařízení a míst poskytování. V rozhodnutí je uvedena 
z toho důvodu, aby nedocházelo k časté úpravě. Jedná se o 
náležitost rozhodnutí, změna tedy nepodléhá oznamovací 
povinnosti, ale je nutné o ni požádat registrující orgán. 
Změny provozní doby zapisuje do registru registrující 
orgán.     
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Navíc se jedná o údaj, který si budou do 
registru podle novely zapisovat poskytovatelé 
sami, a není na jeho změny vázána 
oznamovací povinnost. 
RIA zpráva ani Důvodová zpráva 
neobsahují vysvětlení. 
 
Navrhujeme z obsahu rozhodnutí vypustit! 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 97 § 83 odst. 4 

Nově je uveden počet osob na asistenta péče, 
který je neakceptovatelný, zejména u osob 
s těžkou a úplnou závislostí. V praxi toto může 
svádět k nelegálnímu poskytování pobytových 
sociálních služeb. 
Ria zpráva ani důvodová zpráva neobsahují 
vysvětlení, jak k tomuto číslu zákonodárce 
došel!! 
Navrhujeme snížit na max. 2 osoby u III. a 
IV. stupně (jsou to lidé převážně nebo úplně 
závislí na pomoci druhé osoby, v téměř nebo 
ve všech úkonech, není reálné zvládnout 
péči o 5 takovýchto osob). 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 70 § 79 odst. 1 
písm. h) 
§ 79 odst. 1 písm. h) - lze ponechat v této 
podobě pouze v případě, že minimální 
personální podmínky budou nastaveny u všech 
druhů sociálních služeb. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Ponechat v původním znění, které je 
dostačující, případně stanovit u všech druhů 
sociálních služeb 

K Z Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 70 § 79 odst. 1 
písm. i) 
V souvislosti s materiálně technickými 
podmínkami (neznáme jejich finální znění) by 
bylo žádoucí zakomponovat i ty požadavky, 
které jsou nyní v praxi v souvislosti s těmito 
podmínkami požadovány. Jedná se například o 
účel užívání stavby, nebo vyjádření HZS ke 
stavu dané nemovitosti z hlediska bezpečné 
evakuace osob se sníženou pohyblivostí či s 
omezenou schopností orientace. V mnohém si 
touto povinností registrující orgány 
„pomáhají”, ale pokud bude materiálně 
technický standard pevně nastaven a toto 
obsaženo nebude, pak už to nebude možné. 
Pokud nebude materiálně technický standard 
nastaven pro všechny druhy služeb, je třeba 
zvážit, zda výše uvedené „nepovýšit” na 
základní podmínku registrace, kterou by 
museli splňovat všichni. Doporučující 
připomínka 

K D Akceptováno  
Vyřešeno s HZS 

Ústecký kraj K části první, článek I. § 79 odst. 2, § 110 
odst. 2 a § 116 odst. 3 
Klienti sociálních služeb by měli být chráněni, 
neboť v mnohém nejsou schopni hájit svá 
práva sami (jsou zranitelní). Jedním 
z prostředků ochrany je poměrně přísně 
nastavena povinnost bezúhonnosti a je 
nepřijatelné se jí v tomto případě zříkat. 
Zvláště v případě, kdy i předkládací zpráva 
uvádí, že by mělo dojít k posílení nástrojů, 
které mají přispět k tomu, aby osoby, které 
vstupují do systému sociálních služeb, byly 
dostatečně chráněny. Sociální služby nelze 
dávat na roveň se školstvím, kde tráví člověk 

K Z Vysvětleno 
 
Důvodem je zmírnění tvrdosti dosavadní právní úpravy na 
rozsah požadované bezúhonnosti u pracovníků sociálních 
služeb, aby bylo možno zajistit pro sociální služby dostatek 
pracovníků. 
Dále je nutné uvést, že trestný čin vražda v navrhované 
úpravě rovněž nesplňuje podmínku bezúhonnosti u 
pracovníku v sociálních službách. 
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sotva pár hodin denně, ani se zdravotnictvím, 
kde (zvláště nyní kdy primát vede jednodenní 
chirurgie) tráví sotva pár dní.    Zásadní 
připomínka 
Odůvodnění: 
Ponechat v původním znění. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 70 § 79 odst. 5 
Identifikační číslo (IČO) je poměrně důležitým 
vyhledávacím znakem konkrétní PO (případně 
FO), a to ve všech rejstřících. Ne vždy má 
žadatel (poskytovatel) vždy vše uvedeno 
v pořádku (časté je, že neuvádí přesně název, 
leckdy zaměňuje místo poskytování se sídlem 
apod.), vyhledávání je pak složité.   
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Ponechat v původním znění. 

K Z Akceptováno 
 
IČO ponecháno v textu návrhu.  

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 70 § 79 odst. 5 
písm. f) 
Rozhodnutí o schválení provozního řádu 
zařízení sociálních služeb vydané orgánem 
ochrany veřejného zdraví je (po úpravě) 
nastaveno pro všechny druhy sociálních služeb 
(viz obsah sdělení), což je nadbytečné. A 
s ohledem na další právní úpravy 
nekompatibilní (viz předpisy pro KHS). 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Ponechat v původním znění s upravením dle 
nového nastavení druhů sociálních služeb. 

K Z Akceptováno  
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) je doplněno o „rozhodnutí 
o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c ) vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví“ 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 70 § 79 odst. 6 
Bude tedy akceptovatelné, že se správní řízení 
přeruší do doby, než dané změny budou 
zaneseny do příslušných evidencí a rejstříků? 
Počítá se s tím, že některé údaje (např. v 

K Z Vysvětleno 
 
Správní řízení je vedeno po dobu dokládání potřebných 
dokumentů pro splnění podmínek pro registraci.  
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insolvenčním rejstříku) nejsou nějakou dobu k 
dispozici? I s tím, že kopie ze sbírky listin 
nejsou označeny touto skutečností a leckdy na 
nich ani není znát, že jde o závazný dokument 
získaný řádnou „cestou”? 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Pokud není vše uvedené akceptovatelné, 
navrhujeme ponechat v původním znění. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 79 a 80 
§ 85 odst. 3 a původní odst. 3 
§ 85 odst. 2 a původní odst. 3 - ruší se listinná 
podoba registru, budou ostatní ustanovení 
„stačit” z hlediska dodržování GDPR k tomu, 
abychom vedli spisovou dokumentaci ve věci 
registrace/změn registrace? Žadatelé o 
registraci/poskytovatelé měli a nadále mají 
nadále povinnost dokládat určité skutečnosti 
(např. potvrzení o pojištění atp.), na základě 
čeho, pokud původní ustanovení zrušíme, bude 
vést registrující orgán listinnou spisovou 
dokumentaci? Jak s danými listinami 
naložíme? Z obsahu zaslaného materiálu toto 
není patrné. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Ponechat v původním znění, které je 
dostačující 

K Z Vysvětleno  
 
Spisová dokumentace bude vedena jako správní spisy ve 
věci řízení o registraci či změny registrace,  nejedná se o 
listinnou podobu registru.  

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 84 
§ 85 odst. 4 
Registrující orgán nemůže odpovídat za 
správnost údajů, když nemá z čeho tuto 
správnost zjišťovat. Nemohl dříve, a nyní, 
když část informací bude nahrazena strohým 
prohlášením, nebude tím více moci. Může 

K Z Akceptováno 
 
Upraveno v textu, poslední věta vypuštěna.   
 
Navrhované znění: 
Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, 
je povinen tyto údaje sdělovat krajskému úřadu uvedenému 
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odpovídat pouze a jenom za údaje, které sám 
spravuje a zadává! Nemá nástroje k tomu, aby 
tuto povinnost naplnil! 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Zrušit obecnou povinnost registrujícímu 
orgánu odpovídat za správnost a úplnost údajů. 

v odstavci 1 prostřednictvím registru na tiskopisu 
předepsaném ministerstvem, a to ve lhůtě do 30. června za 
předchozí kalendářní rok. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 85 
§ 85 odst. 7 
Toto ustanovení je unáhlené, neboť ještě nyní 
mnozí poskytovatelé doposud nejsou schopni 
oznámit změny, natož je oznámit v zákonné 
lhůtě. Zástupci MPSV na setkání 19. 07. 2019 
hovořili o tom, že poskytovatel bude průběžně 
zadávat i údaje o personálním zajištění a 
jmenovitě o pracovnících, jejich odborné 
způsobilosti, jejich pracovní pozici a úvazku. 
Na základě čeho bude mít povinnost zadávat 
údaje o pracovní pozici a odborné 
způsobilosti? Tyto údaje nejsou v ustanovení 
vůbec obsaženy. Dalším údajem, o jehož 
změně by měl být KÚ informován, je provozní 
doba (souvislost s plněním registračních 
podmínek, ale i s pověřením atp.). Pokud 
registr nebude schopen bezodkladně oznámit 
příslušnému registrujícímu orgánu, že u tohoto 
údaje došlo ke změně (včetně historie změn 
obsahující konkrétní časové údaje) je zadávání 
poskytovatelem neakceptovatelné 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Ponechat v původním znění (včetně ustanovení 
§ 82 odst. 1 nyní platného znění), které je 
dostačující. 

K Z Vysvětleno 
 
Do textu doplněna povinnost uvádět pracovní pozici a do 
ustanovení § 85 odst. 7 písm. c) provozní doba sociální 
služby.  
 
Navrhované znění: 
 

(7) Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán 
v registru, je povinen do registru zapisovat ve lhůtě 20 
pracovních dnů od právní moci rozhodnutí o registraci nebo 
ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, tyto 
údaje a jejich změny: 

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

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

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

d) jméno, příjmení, titul oprávněného vedoucího sociální 
služby, 
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e) jména a příjmení, úvazky, pracovní pozice, den vzniku a 
den ukončení pracovněprávního vztahu všech fyzických 
osob, které budou přímo poskytovat sociální službu. 

 
Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 89 § 88 písm. a) 

Standardy kvality (pokud je tím myšlen 
konkrétně standard č. 15) v současném 
platném znění nestanovují žádnou lhůtu pro 
vyhodnocování způsobu poskytování sociální 
služby uvedeným způsobem. V tomto 
standardu je uvedeno pouze: „průběžně 
kontroluje“. Poskytovatelé v souladu se 
standardy kvality si sami stanovují 
prostřednictvím svých vnitřních pravidel 
konkrétní termín hodnocení způsobu 
poskytování sociální služby. Pokud je na 
zvážení samotného poskytovatele, jaká tato 
lhůta bude, měla by být stanovena nejzazší 
lhůta, ve které by k vyhodnocení mělo dojít. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Jelikož je již běžnou praxí poskytovatelů 
vyhodnocovat způsob poskytování sociální 
služby min. jednou za rok, navrhujeme 
stanovit v rámci povinnosti konkrétní lhůtu 
„minimálně jednou za rok“, případně stanovit 
nejzazší termín např. „nejpozději do konce 
dubna následujícího kalendářního roku“ 
(apod.).  

K Z Vysvětleno 
 
Lhůta bude stanovena standardy kvality sociálních služeb. 
Tam bude uvedeno konkrétní lhůta . 
 
Znění ve standardech je navrženo takto: Poskytovatel 
alespoň jedenkrát za dvanáct měsíců vyhodnocuje, zda 
způsob poskytování sociální služby odpovídá okruhu osob 
a nepříznivé sociální situaci vymezenými v registru 
poskytovatelů sociálních služeb. Písemně zpracované 
hodnocení obsahuje popis zjištěného stavu, případné 
nedostatky a způsob jejich nápravy, včetně stanovení 
termínu a odpovědného zaměstnance. Náprava je 
realizována v praxi. 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 89 § 88 písm. d) 
Když opomineme, že prostřednictvím zprávy 
RIA je deklarováno, že novela má snížit 
administrativní zátěž pro poskytovatele, 
třebaže jim přibude zapisování údajů do 
registru souvisejících jednak se změnami 

K Z Vysvětleno 
 
Povinnost poskytovatele dle § 88 písm. d) vychází ze 
stávajících povinností a stávající praxe, zejména jak ji 
definuje platné znění § 88 písm. e),f),g) a i), podle kterého 
musí poskytovatel zejména vést evidenci odmítnutých 
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registračních podmínek (§ 85 odst. 7), přibývá 
evidence všech žádostí o sociální službu do 
registru. Pokud to bude mít ten efekt, že 
budeme moci sledovat případnou duplicitu 
vykazování /souběh poskytování služby jedné 
osobě, pak jde o smysluplný a koncepční krok. 
Povinnost zapisovat tyto údaje minimálně 
jednou měsíčně se však zdá nesystematická – 
poskytovatel by byl tak nucen zapisovat do 
registru údaje ještě v době, kdy neprovedl 
sociální šetření, aby vůbec zjistil, zda žadatel 
skutečně potřebuje jeho službu či nikoliv, a 
stihl se rozhodnout, jakým způsobem žádost 
vyřídí. Stanovena by měla být lhůta, která 
umožňuje základní vyřízení žádosti. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Navrhujeme, aby povinnost zapisovat tyto 
údaje do registru byla stanovena takto: 
„…zapisují poskytovatelé, a to do konce 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
ve kterém byla žádost vyřízena nebo byla 
uzavřena/vypovězena smlouva o poskytování 
sociální služby (případně obdobně). 

žádostí, uzavřít s žadateli smlouvu a  vést individuální 
písemné záznamy o průběhu poskytování sociální služby. 
Je zřejmé, že aktuálně poskytovatel musí pro svojí potřebu 
vést vlastní evidenci žádostí, které vyhodnocuje, některé 
odmítá a zbylé jsou podkladem pro uzavření smlouvy a 
zahájení poskytování služby, tj. vstupem pro individuální 
písemné záznamy o průběhu služby. Záměrem 
předkladatele nebylo rozšíření povinností poskytovatelů, 
pouze poskytnutí jednotného nástroje pro zjednodušení 
vedení administrativních evidencí, které tak jako tak 
provádí. Dále pak získání centrálního přehledu o skutečně 
žádaných a čerpaných kapacitách jednotlivých služeb, aby 
bylo možné lépe plánovat rozvoj sociálních služeb. 
Lhůta bude stanovena alespoň jedenkrát za čtvrtletí. 
Zároveň je předpoklad, že v rámci evidence bude 
zohledněn / aktualizován stav žádosti, takže pokud 
poskytovatel neprovede sociální šetření do jednoho měsíce 
od doručení žádosti, bude žádost evidovat v prvním kroku 
jako nezpracovanou. 
Připomínka nebude zapracována. 
 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 89 § 88 písm. f) 
Není patrné, jak bude takto obecně 
formulovaná povinnost kontrolována, a jak 
bude následně dokladováno (prokazováno) její 
případné porušení. Podle zprávy RIA měla být 
v této oblasti na základě požadavku úřadu 
veřejného ochránce práv pouze provázána tato 
povinnost do přestupků a podléhat sankci. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 

K Z Vysvětleno 
 
Formulace je výsledkem vyjednávání v rámci projednávání 
tzv. systémové novely. Byly zohledněny i připomínky 
LRV. Současné znění povinnosti nebylo dostatečné, Proto 
bylo přeformulováno takto. Bude kontrolován skutečný 
stav poskytování sociálních služeb, následně bude potřeba 
doložit zjištění k tomuto ustanovení.  
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Ponechat v původním znění (aktuálně platné § 
88 odst. 1 písm. c) ZSS) 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 89 
§ 88 písm. g), h), i) 
Předkladatel ve zprávě RIA uvádí, že dochází  
k odstranění duplicit v oblasti kvality, které 
jsou pro poskytovatele matoucí, vedou 
mnohdy k duplicitnímu zpracování vnitřních 
pravidel a nadbytečné administrativní zátěži, 
apod. Nyní má zákonodárce možnost tyto 
povinnosti vypustit, neboť stejným způsobem 
jsou deklarovány standardy kvality a povinnost 
dodržovat standardy kvality je stanovena 
v písm. b) téhož paragrafu, což ale nečiní 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Vypustit tyto povinnosti z důvodu duplicity a 
v souvislosti s tím upravit i znění § 107 ZSS. 

K Z Vysvětleno 
 
Návrh výrazně, a to především v navazujícím znění kritérií 
standardů kvality sociálních služeb, snižuje povinnost 
zpracovávat dokumenty v sociální službě. Určité procento 
dokumentů však samozřejmě návrh zachovává – jedná se o 
oblast stížností, jednání se zájemcem a uzavírání smlouvy a 
nastavuje pravidla pro řízení a vedení dokumentace ve 
službě, které požaduje připomínka vypustit. Není možné 
úplně všechny dokumenty zrušit. I tvorba a správa 
dokumentace vypovídá o kvalitě sociální služby. Cílem je 
nastavení nezbytného minima v povinnostech, dále pak 
specifikace v kritériích standardů kvality sociálních služeb.  
 
 Dále pak je nezbytné vést individuální záznamy o průběhu 
poskytování sociální služby, jak je uvedeno v § 88 písm. e). 
Zpracování dokumentace je možné podle daného druhu 
sociální služby a podle jejího charakteru. To také umožňuje 
zachování rozdílnosti služeb podle dílčích druhů.  
Rozhodně nesouhlasíme s duplicitou se standardy. 
Standardy kvality jsou součástí podzákonné normy, zde 
jsou formulovány zákonné povinnosti.   

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 95 § 91d písm. a) 
„prostřednictvím sociálního pracovníka 
realizuje činnosti sociální práce vedoucí 
k řešení nepříznivé sociální situace a 
k sociálnímu začleňování osob v místě jejich 
skutečného pobytu, v souladu s prováděcím 
právním předpisem provádí zejména 
depistážní činnost, sociální šetření a poskytuje 
sociální poradenství, přitom zejména 
spolupracuje s obcemi v jeho správním 
obvodu, obecním úřadem obce s rozšířenou 

K Z Akceptováno. 
Ustanovení bude doplněno.  
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působností, příslušnou krajskou pobočkou 
Úřadu práce, příslušným krajským úřadem, 
poskytovateli sociálních služeb, veřejným 
opatrovníkem a poskytovateli zdravotních 
služeb“ 
Odůvodnění: 
Požadujeme doplnit za odstavec: „školami a 
školskými zařízeními.“ Tak aby byly v souladu 
kompetence obce II. a III. typu a 
zainteresované všechny subjekty pomoci. 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 96 § 92 písm. b) 
Nově vloženo „…osob propuštěných po 
ukončení léčby chorobných závislostí ze 
zdravotnického zařízení, psychiatrické 
nemocnice nebo léčebného zařízení pro 
chorobné závislosti a osob, které nemají 
uspokojivě naplněny životně důležité potřeby 
vzhledem k tomu, že jsou osobami bez 
přístřeší…“.  
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Vypustit část v připomínce. Nejedná se o 
typickou cílovou skupinu sociálního kurátora a 
je možné, aby tuto cílovou skupinu vykonával 
i „klasický“ sociální pracovník, který má 
stejnou odbornost jako sociální kurátor. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Text byl upraven dle § 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi v platném znění. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 100 § 93 písm. a) 
část 3 
Je ukládána povinnost zprostředkovat 
poskytnutí sociální služby už v době oznámení 
podezření poskytování sociální služby bez 
registrace. Tedy v době, kdy není ještě 
prokázáno, zda skutečně k tomuto konání 
dochází.  

K D Jedná se o doporučující připomínku. 
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Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Provázat povinnost na prokázání skutkové 
podstaty, tj. zprostředkovat poskytnutí sociální 
služby tehdy, kdy bylo zjištěno, že v jejich 
správním obvodu je poskytována sociální 
služba bez oprávnění.  
 
Doporučující připomínka: 
Dále je tento § koncipován tak, že písmenka 
jsou nadřazena číselnému označení, přičemž 
v ostatních částech zákona je tomu opačně 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 102 § 93 písm. c) 
Je třeba vyjasnit termín „vytváří strategické 
plány pro činnosti sociální práce“. Není 
zřejmé, co tento termín obnáší a jaké jsou 
v tomto směru požadavky na kraje, ačkoliv 
chápeme provazbu na 12. platovou třídu. Bylo 
by vhodné držet se § 109 ZSS, kde jsou 
jednotlivé činnosti uvedeny. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Místo termínu „vytváří strategické plány pro 
činnosti sociální práce“ použít termín „vytváří 
analytické, metodické a koncepční činnosti 
v oblasti sociální práce a činnosti sociální 
práce“. 

K Z Akceptováno - vypuštěno  
 
 
 
 
  

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 103 § 93 písm. d) 
Ve spolupráci s ministerstvem zajišťuje výkon 
finanční kontroly u příjemců, kterým byla 
poskytnuta dotace podle § 101 odst. 2 - §101 
odst. 2 se věnuje Pověření a nikoli poskytnutí 
dotace 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 

K Z Akceptováno – bylo opraveno 
 

d) ve spolupráci s ministerstvem zajišťuje výkon 
finanční kontroly u příjemců, kterým byla 
poskytnuta dotace podle § 101a, 
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Měl by být uveden § 101a odst. 1 
Ústecký kraj K části první, článek I. bod 106 § 93a odst. 4 

Z výše uvedeného má zřejmě vyplynout 
povinnost výkonu SP na celý jeden úvazek, 
tedy by měla být zakázána kumulace s jinými 
agendami, a to jak na obcích III., tak také II. 
typu, ale i na krajských úřadech. Navrhujeme 
však jiné paragrafové znění, které bude 
jasnější. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Návrh paragrafového znění: „Zaměstnanci 
uvedení v odstavci 1 vykonávající činnosti 
sociální práce vykonávají svou pracovní pozici 
výlučně k výkonu sociální práce.“ 

K Z Akceptováno - vypuštěno 
 

(1) Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností nebo pověřeného obecního úřadu 
jako sociální pracovníci a zaměstnanci kraje zařazení do 
krajského úřadu jako sociální pracovníci jsou na základě 
souhlasu osoby, která se nachází v nepříznivé sociální situaci 
nebo je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto 
stavu nachází, oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle 
§ 91d, 92 a 93 vstupovat do obydlí, v němž tato osoba žije, 
a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce. Oprávnění k 
této činnosti jsou povinni prokázat průkazem vydaným 
příslušným úřadem; náležitosti průkazu stanoví prováděcí 
právní předpis. 
 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 109 § 94 písm. e) 
Oprava překlepu. 
Slovo „garantovou“ nahradit slovem 
„garantovanou“. 

K Z Vysvětleno 
Připomínka je nad rámec úpravy, ale děkujeme za podnět. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 109 § 95 písm. g) 
Kraj spolupracuje s ministerstvem a krajským 
úřadem na zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb na svém území v souladu se 
střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb. Pokud kraj vyhodnotí, že je v lokalitě 
potřebnost, avšak MPSV nerozhodne o 
zařazení kapacity do garantované sítě, ponese 
poté MPSV zodpovědnost za zajištění 
dostupnosti? 
Zásadní připomínka 

 Z Vysvětleno - v rámci obdržených připomínek, kdy zejména 
kraje shledávají koexistenci dvou typů sítí jako nesmírně 
problematickou, bylo úplně upuštěno od tohoto konceptu (tj. 
možnosti tvorby rozvojové sítě ze strany samospráv). 
Existovat bude tedy pouze jediná síť - garantovaná. 
Odpovědnost za dostupnost tedy plně přebere ministerstvo. 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 113 § 96 písm. f) K Z Vysvětleno – při vyjednávaní o návrhu státního rozpočtu 
MPSV předloží Ministerstvu financí částku, která vznikla 
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Dle tohoto ustanovení ministerstvo zajišťuje 
plnou úhradu stanoveného normativu ze 
státního rozpočtu. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Dotace je v novele ZSS uvedena jako 
nároková, dále je uvedeno, že normativ bude 
hrazen v plné výši. Novela neuvádí, jakým 
způsobem budou finanční prostředky 
nárokovány ze státního rozpočtu. 

vynásobením počtu úvazků v garantované síti normativem 
ročních osobních nákladů. Nicméně, na základě akceptování 
připomínek Ministerstva financí novela zákona mandatorní 
výdaj ani nárokovou dotaci nezavádí. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 115 § 97 odst. 2 a 
§ 99 
S odkazem na tato nová ustanovení se nabízí 
dotaz, kdo bude kontrolovat povinnost 
stanovenou § 88 písm. k) ZSS? Připomínáme, 
že jde o sankcionovanou povinnost, která je 
v kompetenci MPSV. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Doplnit v § 97 odst. 2 písm. a) za písm. c) i 
písm. „k)“. 

K Z Akceptováno 
 
MPSV (bude kontrolována inspekcí, nebudou se k němu 
vztahovat kritérium standardů kvality), je doplněno do 
předmětu inspekce. 
 
Znění je upraveno takto: 

           (2) Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních 
služeb je 

a) plnění povinností uvedených v § 88 písm. c) a k), 
b) plnění povinností uvedených v § 89, 
c) plnění povinnosti vést evidenci podle § 91c, 
d) kvalita poskytovaných sociálních služeb podle § 99. 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 129 § 103 odst. 2 
Na zajištění činností sociální práce, které jsou 
vykonávány v souvislosti s povinnostmi 
uvedenými v § 92 písm. a) a b) až d), se obcím 
s rozšířenou působností poskytuje příspěvek 
formou účelové dotace, a to vždy na jeden celý 
pracovní úvazek. Není zřejmé, zda-li je to 
myšleno na jeden celý pracovní úvazek, tedy i 
v případě, že pracuje na poloviční úvazek? 
Zásadní připomínka 

K Z Akceptováno 
nové znění: 
§ 102 

(1) Na zajištění povinnosti uvedené v § 93 písm. a) a na 
zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v 
souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 písm. b) a c), se 
krajům poskytuje příspěvek formou účelové dotace. Dotaci 
poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního 
předpisu37), a to výlučně na výkon činností sociální práce. 
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Odůvodnění: 
Požadujeme upřesnění podmínek pro čerpání 
dotace na výkon sociální práce. 

§ 103 

(1) Na zajištění činností sociální práce, které jsou 
vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d, 
se pověřeným obecním úřadům poskytuje příspěvek formou 
účelové dotace. 
 
Vysvětlení:  
Z výše uvedeného – odst. 1 § 102 – vyplývý, že dotace jsou 
poskytovýány výlučně na výkon činností sociální práce – 
ale velikost, rozsah pracovního úvazku není určen…. 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 136 § 107 
§ 107 - již není obsažen přestupek za nesplnění 
oznamovací povinnosti dle § 85 nyní odst. 6 
ZSS. Povinnost, která je v praxi 
nezastupitelná, zůstává, ale sankce za 
nesplnění nikoli. Jak bude zajištěna 
vymahatelnost této povinnosti? Nadále by 
mělo být nesplnění povinnosti přestupkem s 
nastavenou sankcí. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Ponechat přestupek za nesplnění oznamovací 
povinnosti dle § 85 odst. 6 ZSS. 

K Z Akceptováno – bude doplněno  

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 136, § 107 odst. 2 
písm. i) 
V § 82 odst. 4 není dále členěn, 
předpokládáme, že jde o překlep a má zde být 
uveden odst. 3 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Oprava odst. 4 na odst. 3. 

K Z Akceptováno  

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 136, § 107 odst. 2 
písm. j) 

K Z Vysvětleno 
 je uvedeno, kontrolovat bude ministerstvo. 
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Na povinnost se váže přestupek, ale zákonem 
není stanoveno, kdo bude tuto povinnost 
kontrolovat! 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Doplnit v § 97 odst. 2 písm. a) za písm. c) 
„písm. k)“. 

 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 136 § 107 odst. 2 
písm. k) 
§ 85 odst. 5 stanovuje povinnost krajskému 
úřadu a ministerstvu nikoliv poskytovateli. 
Evidentně jde o chybu a má zde být uveden 
odst. 4 ZSS, pak zde ale není stanovena 
poskytovateli žádná lhůta. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Navrhujeme opravit odst. 5 na odst. 4 a v § 85 
odst. 4 u povinnosti stanovit v návaznosti na 
tento přestupek lhůtu. 

K Z Akceptováno – bylo upraveno. 
Přestupku se dopustí ten, kdo jako poskytovatel sociálních 
služeb   
 
a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytoval 
pomoc, podle § 21a odst. 2,  
b) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální 
služby úhradu v rozporu s § 72 až 77,  
c) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném 
v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2,  
d) nepodá žádost podle § 82 odst. 2,  
e) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 82 odst. 
1 nebo odst. 3 písm. d) anebo odst. 4, 
f) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  
g) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 4, 
h) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle § 85 odst. 
7 nebo jejich změny, 
i) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad způsobu 
poskytování sociální služby s nepříznivou sociální situací 
podle § 88 písm. a), 
j) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo údaje 
nezapisuje ve stanoveném termínu do registru,  
k) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které 
poskytuje sociální službu s ohledem na řešenou 
nepříznivou sociální situaci, průběh poskytování této 
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sociální služby, nebo o něm nevede individuální písemné 
záznamy podle § 88 písm. e), 
l) poruší povinnost respektovat a chránit důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální službu, 
stanovenou v § 88 písm. f), 
m) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s 
§ 89 odst. 2 až 4,  
n) nepodá informaci o použití opatření omezujících 
pohyb osob podle § 89 odst. 5, 
o) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do 
evidence podle § 89 odst. 6,  
p) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,  
q) nevede evidenci podle § 91c, 
r) neposkytne ministerstvu na vyžádání součinnost 
podle § 96b odst. 4 nebo ve lhůtě mu uložené neodstraní 
nedostatky zjištěné podle § 96b odst. 7, 
s) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo 
nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5. 
 
 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 136, § 107 odst. 2 
písm. l) 
V § 82 odst. 2 není poskytovateli žádná lhůta 
stanovena, nemůže být tudíž na ni 
odkazováno.  
V § 82 odst. 4 není dále členěn na žádná 
písmena! Pokud jde o překlep a má zde být 
uveden odst. 3, pak se tento přestupek opakuje, 
neboť je již stanoven § 107 odst. 2 písm. i) 
ZSS. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 

K Z Akceptováno – vizte vypořádání výše  
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Navrhujeme přeformulovat ustanovení tak, aby 
z něho bylo patrné, v čem spočívá skutková 
podstata přestupku, případně zvážit, zda se 
nejedná (do vydání nového rozhodnutí) o 
přestupek dle § 107 odst. 2 písm. a) ZSS. Dále 
navrhujeme „odst. 4 písm. d)“ vypustit, neboť 
takové ustanovení v návrhu zákona neexistuje. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 136, § 107 odst. 2 
písm. s) 
Přestupek se opakuje, je již uveden v písm. q) 
téhož ustanovení. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Navrhujeme písm. s) vypustit. 

K Z Akceptováno – vizte vypořádání výše  
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 136, § 107 odst. 4 
V tomto bodě se hovoří o zařízení „speciální 
lůžkové zdravotnické zařízení hospicového 
typu“, přestože  
v návrhu novely zákona není žádný takový 
druh sociální služby definován. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Navrhujeme „speciální lůžkové zdravotnické 
zařízení hospicového typu“ vypustit. 

K Z Vysvětleno 

 

4) Zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby 
podle § 52, a speciální lůžkové zdravotnické zařízení 
hospicového typu podle § 51b se dopustí přestupku tím, 
že neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovalo 
pomoc, ve lhůtě stanovené v § 21a odst. 2. 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 136, § 107 odst. 7 
Přestupek za povinnost stanovenou § 117a 
odst. 2 je již stanovena v §107 odst. 2 písm. u). 
Tak, jak je to uvedeno, se zdá, že jde o tentýž 
přestupek. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Vypustit konec věty „ …, nebo že ve 
stanovené lhůtě nesplní ohlašovací povinnost 
podle § 117a odst. 2.“. Případně sloučit 

K Z Akceptováno – vizte vypořádání výše  
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přestupky v jedné oblasti do jednoho 
ustanovení. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 136, § 107 odst. 8 
Některá ustanovení § 107 nejsou v souladu 
s ostatními částmi zákona, případně se opakují 
(viz výše), je tedy nezbytné tuto část upravit. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Odst. 8 uvést do souladu s úpravami  
§ 107 odst. 2 až 7 ZSS. 

K Z Akceptováno – vizte vypořádání výše  
 

Ústecký kraj K části první, článek I. § 108 
Některá ustanovení § 107 nejsou v souladu 
s ostatními částmi zákona, případně se opakují 
(viz výše), je tedy nezbytné tuto část upravit. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
§ 108 uvést do souladu s úpravami  
§ 107 odst. 2 až 7 ZSS. 

K Z Akceptováno, bude uvedeno do souladu 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 139 a 140, § 108 
písm. c) a d) bod 3 
Je stanoveno, že porušení povinnosti dalšího 
vzdělávání u sociálních pracovníků má 
v kompetenci MPSV, zatímco u PSS krajské 
úřady. Z hlediska efektivity výkonu kontrol a 
zátěže kontrolované osoby toto rozdělení nemá 
logiku. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Nastavit kontrolu a řízení ve věci přestupku u 
obou povinností do kompetence jednoho 
orgánu. 

K Z Vysvětleno 
Současná právní úprava je zachována. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 144, § 110 odst. 4 
písm. a) a b) 
„…a to za podmínky, že škola získala 
předchozí souhlasné stanovisko uznávacího 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
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orgánu podle zvláštního právního předpisu…“ 
Není zřejmé, jakým způsobem budou tato 
souhlasná stanovisko kontrolována. Kdo bude 
tyto informace předávat krajům, tj. přehled 
oborů, které stanovisko obdržely a které ne. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Navrhujeme ponechat kontrolu souhlasných 
stanovisek v gesci MPSV. 

Škola má u sebe písemné vyhotovení stanoviska MPSV a 
tudíž ho může doložit. Postup vychází z aplikace předpisů 
MŠMT. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 146, § 111 odst. 1 
Zaměstnavatel je povinen zabezpečit 
sociálnímu pracovníkovi další vzdělávání 
v rozsahu nejméně 48 hodin ročně.  
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Ponechat rozsah časové dotace v původním 
znění zákona, tj. 24 hodin za rok. 

K Z Vysvětleno 
Návrh reaguje na potřebu pružnějšího časového rámce pro 
splnění povinného dalšího vzdělávání. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 147, § 111 odst. 2 
písm. f) 
Supervize není ze strany KÚÚK vnímána jako 
další forma vzdělávání. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Vypustit písmeno f) ze zákona. 

K Z Vysvětleno 
Supervize je modelem učení, který supervidovanému 
jedinci, týmu, skupině či organizaci pomáhá vnímat a 
reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení 
problematických situací, profesního chování.  
Sebezkušenost je pro práci profesionálů nezbytná a je 
podstatná nejen pro jejich osobní, ale i profesní růst.  
Proto je supervize i sebezkušenostní výcvik dlouhodobého 
charakteru zahrnut do forem dalšího vzdělávání. 
Návrh respektuje stanoviska odborníků, a to jak z oblasti 
akademické půdy, tak i výzkumu. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 161, § 116 odst. 7 
§ 116 odst. 7 – takto formulované není zcela 
v souladu s předchozími ustanoveními, neboť 
může být pojato, že je do 18 měsíců třeba 
splnit obě zde uvedené podmínky (viz spojka 
„a“ místo „nebo“). 
Zásadní připomínka 

K Z Akceptováno 
nové znění: 
(7) Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu podle 
odstavce 5 nebo získání profesní kvalifikace Pečovatel 
(pečovatelka) podle zákona o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání79) je třeba splnit do 18 měsíců ode dne zařazení 
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Odůvodnění: 
Navrhujeme místo spojky „a“ uvést spojku 
„nebo“. 

zaměstnance na pracovní místo pro výkon povolání 
pracovníka v sociálních službách. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 164, § 116b 
Navrhuje se upravit: 
„Zaměstnavatel je povinen zabezpečit 
vedoucímu pracovníku, který není zařazen do 
krajského úřadu, obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností a obecního úřadu 
s pověřeným obecním úřadem, který není 
zařazen jako sociální pracovník 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Oblast činnosti úředníků územních 
samosprávných celků (vč. sociálních 
pracovníků a jejich nadřízených) upravuje 
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, v platném znění. Zákon upravuje 
kromě pracovního poměru také další 
vzdělávání (další prohlubování kvalifikace). 
Oproti vedoucím zaměstnancům stojících 
mimo územní samosprávy by došlo 
k přenesení další povinnosti na vedoucí 
pracovníky na obecních (krajských) úřadech. 
Přitom úředníci jsou povinni ještě splnit další 
povinnosti – např. složení zkoušky zvláštní 
odborné způsobilosti, což pracovníci stojící 
mimo úřady splňovat nemusí 

K Z Akceptováno. 
Upravený text§116b: 
Zaměstnavatel je povinen zabezpečit vedoucímu 
pracovníku, který není zařazen jako sociální pracovník a 
který neplní kvalifikační předpoklady pro výkon činností 
sociální práce, ale přímo řídí, organizuje a kontroluje 
činnost sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních 
službách a dalších odborných pracovníků v sociálních 
službách,………. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 32, k § 33a a 
dalším paragrafům 
Sociální služba komunitního charakteru 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 

K Z Akceptováno 
Došlo k úpravě tohoto ustanovení. 
Nová podoba návrhu: 
„§ 33a 
Sociální služby komunitního charakteru 
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Důvodová zpráva a závěrečná zpráva RIA 
neuvádí, jak dospěl předkladatel k omezení 
max. 10 osob pro denní stacionáře. 
Ambulantní služby mají samo o sobě 
komunitní charakter a umožňují setrvání 
klientů v jejich přirozeném prostředí. Pokud 
bude denní stacionář disponovat dostatečnými 
a strukturovanými prostory a dále 
odpovídajícím personální vybavením, resp. 
dostatečným počtem pracovníků, může i denní 
stacionář s kapacitou např. 12 – 15 osob 
odpovídat služby komunitního typu. 
Navrhujeme navýšení na 20. 

 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
kapacitu a personální a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování.“. 

Ústecký kraj Krizová lůžka 
Návrh předpokládá zřízení krizových 
lůžek v pobytových sociálních služeb 
v rozsahu 2 % stávající kapacity těchto služeb. 
Důvodová zpráva, ani závěrečná zpráva RIA 
neuvádí žádnou analýzu, dle které by 
předkladatel došel právě k navrhované 
kapacitě 2 %. Není jasné z čeho předkladatel 
vycházel, proč by nebylo např. dostačující 1 % 
či proč naopak není zapotřebí např. 3 %. 
Doporučující připomínka 

K D Akceptováno 
bylo změněno na 0,5 % a dopracováno v RIA 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 36, § 37 
Odborné sociální poradenství 
Nesouhlasíme s doplněním textu  
„d) manželské a rodinné poradenství.“ V 
ustanovení §37. 
Doplnění další základní činnosti, kterou je 
povinen poskytovatel obligatorně zajistit 
v případě potřeby jeho uživatelů zásadním 
způsobem zužuje odborné poradenství na 
manželské a rodinné poradny. Pro toto 

K Z Vysvětleno 
Zdůvodnění doplněno do dokumentu RIA, důvodem je, že 
stávající základní činnost neodpovídají potřebám praxe, 
tedy tomu, čeho si žádají uživatelé manželských a 
rodinných poraden, nově doplněno, že tuto základní činnost 
budou poskytovat pouze manželské a rodinné poradny. 
Nová podoba návrhu: 
§ 37 odst. 5) Služba poskytovaná v manželských a 
rodinných poradnách obsahuje základní činnosti uvedené v 
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ustanovení není relevantní důvod, což 
koresponduje s neodůvodněním tohoto 
doplnění v důvodové zprávě ze strany MPSV. 
Zásadní připomínka 

odstavci 4 a základní činnost manželské a rodinné 
poradenství. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 37, § 39 
Asistenční a pečovatelská služba 
Navrhujeme vypustit v navrhovaném 
textu odstavce 1 „bez časového omezení“, 
neboť toto časové vymezení pozbylo 
sloučením pečovatelské a asistenční služby 
smyslu. 
Zásadní připomínka 

K Z Vysvětleno 
 
Došlo k redefinici této služby podle § 39. 
Nová úprava tohoto paragrafu: 
§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora. 
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Ústecký kraj § 44 Odlehčovací služby 
Navrhujeme prodloužení max. doby pobytu 
z 90 na 180 dnů. V některých případech 
potřebují rodiče zejména dětí s těžkým 
kombinovaným postižení, využití odlehčovací 
služby víckrát než 3 měsíce v roce. 
Zásadní připomínka 

K Z Akceptováno 
V návrhu je změněno na 180 dnů. 

Ústecký kraj § 48 Pomoc osobám blízkým k vyrovnání se s 
traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 
blízké osoby 
Psychosociální podpora při umírání 
Ze závěrečné zprávy RIA vyplývá, 
že tyto nové základní činnosti mají 
poskytovány ideálně multidisciplinárním 
týmem. 
Chápeme, že, že členy tohoto týmu jsou 
primárně sociální pracovník, pracovník v 
sociálních službách zdravotnický pracovník. 
Pokud by byla podmínka, aby členem týmu 
byl vždy i kaplan, psycholog, sociální 
pedagog, lékař, apod., museli bychom tento 
návrh odmítnout, neboť řada poskytovatelů 
pobytových sužeb nedisponuje těmito dalšími 
odbornými pracovníky. Protože to ze 
závěrečné zprávy RIA nepřímo vyplývá, 
požadujeme změnu věty ze str. 114:“ 
Základní činnost „psychosociální podpora při 
umírání“ mohou provádět pouze pracovníci v 
sociálních službách, kteří mají vzdělání podle 
zákona o sociálních službách, u složitějších 
úkonů či úkonů, či těch částí úkonu, která 
vyžaduje komplexnější práci s uživatelem 
služby, se na poskytování této služby podílejí i 
další pracovníci sociální služby, např. sociální 
pracovník se vzděláním podle zákona 

K Z Akceptováno 
Pomoc osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem 
spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby byla 
nahrazena základní činností psychosociální podpora.  
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108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, zdravotně-sociální 
pracovníci, psycholog, kaplan, sociální 
pedagog, lékař apod.“ 
Změnit na: 
Základní činnost „psychosociální podpora při 
umírání“ mohou provádět pouze pracovníci v 
sociálních službách, kteří mají vzdělání podle 
zákona o sociálních službách, u složitějších 
úkonů či úkonů, či těch částí úkonu, která 
vyžaduje komplexnější práci s uživatelem 
služby, se na poskytování této služby mohou 
podílet i další pracovníci sociální služby, např. 
sociální pracovník se vzděláním podle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, zdravotně-sociální 
pracovníci, psycholog, kaplan, sociální 
pedagog, lékař apod.“ 
Zásadní připomínka 

Ústecký kraj § 48 Nácvik dovedností u pečujících 
Je pro nás zcela nepřijatelné, aby tato nová 
činnosti a tím pádem povinnost byla 
bezúhradová a jsme schopni jí akceptovat 
pouze formou fakultativního úkonu. 
Současné kapacity pobytových služeb (včetně 
počtu zaměstnanců) neumožňují rozšíření této 
nové bezúhradové základní činnosti. 
Zařazení pečujících do kategorií uživatelů 
sociálních služeb také znamená, že se na ně 
vtahují všechny procesy, které jsou ve vztahu 
k uživatelům sociálních služeb zákonem 
vyžadovány (individuální plán, podmínka 
uzavření písemné smlouvy, nepříznivá sociální 
situace apod.) Bez jasného vymezení postavení 
pečujících ve vztahu 

K Z Akceptováno 
U služeb podle § 48 tato základní činnost není. 
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k poskytovatelům sociálních služeb a naopak 
není možné akceptovat ani navrhované 
zařazení pečujících mezi uživatele sociálních 
služeb. 
Logické je pak zařazení této nové základní 
činnosti u služeb terénních, iracionální pak u 
služeb pobytových. 
Zásadní připomínka 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 121, § 99a 
Zavedení nucené správy. 
Obecně nesouhlasíme se zavedením nucené 
správy, instrumentu, který je používán v 
oblasti majetkoprávní, nikoliv lidskoprávní. 
Zavedení nucené správy je zásahem do 
vlastnického práva, tedy do Ústavou 
garantovaného práva. Jako takové se 
domníváme, že předložený návrh musí být 
zpracován velmi detailně a to včetně 
konkrétního návrhu podzákonných předpisů a 
popisu očekávané aplikační praxe. 
Bez těchto dokumentů nelze posoudit, zda 
návrh zásadně negativně nezasahuje do 
Ústavou zaručených vlastnických práv. 
Domníváme se, že takto koncipovaný návrh 
není v souladu s Občanským zákoníkem a 
zákonem o obchodních korporacích a 
Zákoníkem práce. 
Nezpochybňujeme potřebu permanentního 
důrazu na posilování důstojnosti uživatelů 
sociálních služeb, nicméně samotná materie 
důstojnosti má obrovskou variabilitu a její 
posuzování je vždy individuální. Důvodně se 
obáváme, že vágní použití obecného pojmu 
důstojnost bez další precizace povede 

K Z Akceptováno  
Nucená správa se z návrhu vypouští,  
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k vytvoření prostoru pro novodobý hon na 
čarodějnice, dehonestaci poskytovatelů 
sociálních služeb anebo také zneužití tohoto 
institutu v mocenském soupeření na všech 
úrovních veřejné správy. 
Sociální služby poskytují i fyzické osoby, jak 
to bude v těchto případech - to návrh vůbec 
neřeší. 
Nezpůsobilé statutární orgány a vedoucí 
„špatné“ služby budou mít nadále platnou 
smlouvu o výkonu funkce nebo pracovní 
smlouvu (placenou)? 
Některé subjekty, které poskytují sociální 
služby, se nezapisují do veřejného rejstříku - 
např. církevní organizace. Nucená správa by se 
měla zapsat i do jakéhokoliv rejstříku, který 
registruje příslušnou právnickou osobu. 
Zásadní připomínka 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 121, § 99a 
Zavedení nucené správy. 
Dále podle našeho soudu zcela chybí 
úvodní ustanovení, které by specifikovalo, 
jaký je účel nucené správy – něco ve smyslu: 
„Účelem nucené správy je odstranění 
závadného stavu a uvedení sociální služby do 
souladu se zákonem, nebo, není-li to vzhledem 
k situaci možné, omezení kapacity sociální 
služby, nebo její úplné zrušení“. 
Zásadní připomínka 

K Z Akceptováno jinak 
Nucená správa se z návrhu vypouští, 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 121, 99a odst. 1 
Zavedení nucené správy. 
Za klíčové proto považujeme vypuštění 
porušení důstojnosti klientů jako důvodu pro 
zavedení nucené správy a požadujeme tuto 
část vypustit. Jsme přesvědčeni, že důvody 

K Z Akceptováno jinak 
Nucená správa se z návrhu vypouští, 
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ohrožení života zdraví a porušení základních 
lidských práv jsou dostačující. 
Dále požadujeme aktivní participaci při tvorbě 
Metodických postupů pro porušování 
základních lidských práv. 
Navrhujeme nové znění odst.1: 
„Vznikne-li při poskytování sociální služby 
situace, která ohrožuje klienty sociální služby 
na životě, nebo dochází-li při poskytování 
sociální služby k soustavnému či 
opakovanému zvlášť závažnému porušování 
povinnosti stanovené poskytovatelům 
sociálních služeb, a nelze-li nápravy dosáhnout 
jinak, lze na danou sociální službu uvalit 
nucenou správu.“ 
Zásadní připomínka 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 121, § 99a odst. 8 
písm. c) 
Zavedení nucené správy. 
Nesouhlasíme s délkou zavedení nucené 
správy, pro urychlené změny v organizaci stačí 
6 měsíců na místo navrhovaných 48 měsíců. Je 
nutné dořešit odměnu správci, poskytovatel 
může mít majetek, ale ten nebude možná na 
odměnu správci použít 
(státní dotace). 
Zásadní připomínka 

K Z Akceptováno jinak 
Nucená správa se z návrhu vypouští, 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 121, § 99a odst. 2 
písm. c) 
Zavedení nucené správy 
Navrhujeme používat jednotné číslo („sociální 
služby“), abychom zdůraznili, že nucená 
správa se vztahuje vždy jen na konkrétní 
sociální službu, nikoli na poskytovatele jako 
celek. 

K Z Akceptováno jinak 
Nucená správa se z návrhu vypouští  
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„c) název a místo poskytování sociální služby, 
na kterou je nucená správa uvalena.“ 
Zásadní připomínka 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 121, § 99a odst. 2 
písm. f)  
Zavedení nucené správy 
Požadujeme zpřesnění textace tak, aby bylo 
jasné, co bude vlastně předmětem rozhodnutí. 
Např. „procesy organizace“ jsou zcela 
nevhodný termín, když v celém textu mluvíme 
o „poskytovateli“, dále také není jasné, jaké 
procesy má předkladatel vlastně na mysli. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Akceptováno jinak 
Nucená správa se z návrhu vypouští  

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 121, § 99a odst. 2 
písm. g) 
Zavedení nucené správy 
V situaci, kdy se rozhodnutí vydává, bude mít 
MPSV ČR těžko dostatek relevantních údajů 
pro stanovení odměny. Doporučujeme odměnu 
stanovovat až po zahájení nucené správy 
Doporučující připomínka 

K D Akceptováno jinak 
Nucená správa se z návrhu vypouští  

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 121, § 99a odst. 4 
Zavedení nucené správy 
Požadujeme stanovení nějaké relativně krátké 
lhůty k projednání rozkladu. Vzhledem k 
tomu, že rozklad nemá odkladný účinek, je 
nanejvýš potřebné takto ochránit poskytovatele 
před možnou svévolí úředníků, kteří o 
zavedení nucené správy rozhodli. 
Zásadní připomínka 

K Z Akceptováno jinak 
Nucená správa se z návrhu vypouští 
 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 121, § 99a odst. 4 
písm. b) 
Zavedení nucené správy 

K Z Akceptováno jinak 
Nucená správa se z návrhu vypouští  
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Vydáním rozhodnutí registrujícího orgánu o 
zrušení registrace na základě žádosti nuceného 
správce. 
Požadujeme nahradit za: Vydáním rozhodnutí 
registrujícího orgánu o zrušení registrace 
sociální služby, na kterou byla nucená správa 
uvalena. 
Zásadní připomínka 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 121, § 99a odst. 9 
Zavedení nucené správy 
Ministerstvo rozhodne o ukončení nucené 
správy, pokud byla splněna uložená opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci 
poskytování sociálních služeb. 
Požadujeme nahradit za: „Ministerstvo 
rozhodne o zrušení nucené správy bezodkladně 
poté, co byl naplněn její účel.“ 
Zásadní připomínka 

K Z Akceptováno jinak 
Nucená správa se z návrhu vypouští 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 121, § 99b 
Nucený správce 
Nucený správce bude vykonávat úkony 
statutárního zástupce, a to v organizace, resp. 
sociální služby, která vyžaduje krizový 
management. Je proto klíčové, aby to nebyla 
pouze osoba mající obornou praxi v sociálních 
službách (jako např. pracovník v sociálních 
službách či sociální pracovník), ale osoba 
mající také praxi ve vedoucí funkci nebo (a to 
spíše) ve funkci statutárního zástupce. 
Navrhujeme tedy nové znění odst. 1, 
písm. d): 
„Vykonávala alespoň po dobu 10 let odbornou 
praxi v oblasti sociálních služeb z toho 
nejméně 5 let výkon statutárního zástupce 

K Z Akceptováno jinak 
Nucená správa se z návrhu vypouští 
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registrovaného poskytovatele sociálních 
služeb.“ 
Zásadní připomínka 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 126, § 101 
Financování sociálních služeb a činností 
sociální práce 
V současné době probíhá proces konzultace s 
Evropskou komisí a UOHS ve věci stanoviska 
u vybraných služeb sociální prevence jako 
sociální služeb, které se 
nepovažují za služby obecného hospodářské 
zájmu s předpisy EU. 
Z tohoto důvodu, i z důvodu společného zájmu 
budoucího vyčlenění některých služeb sociální 
prevence z financování 
prostřednictvím vyrovnávacích plateb 
navrhujeme jinou formulaci, příp. vypuštění. 
Zásadní připomínka 

K Z Akceptováno - § 101 byl odstraněn. Jako služby obecného 
hospodářského zájmu jsou označeny pouze sociální služby 
zařazené do garantované sítě. 
 
Co se týká služeb prevence, stanovisko Evropské komise 
nelze v tuto chvíli předjímat. Jak uvedl i Odbor 
kompatibility v jedné ze svých připomínek: Evropskou 
komisí byla iniciována veřejná konzultace ke zhodnocení 
pravidel pro služby v obecném hospodářském zájmu v 
sociální oblasti. Nelze vyloučit, že na základě uskutečněné 
veřejné konzultace dojde v blízké době ke změně předpisů 
upravujících služby obecného hospodářského zájmu, čímž 
se vyřeší i situace předmětných služeb sociální prevence. 

Ústecký kraj K závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
Navyšování kapacit 
Návrh předpokládá možné meziroční zvýšení 
celkových kapacit o 5 % (2 % sociální 
prevence, 3 % sociální péče). Předpokládáme, 
že tento nárůst (zejména u služeb sociální 
péče) bude jednak naplňován současnou 
poddimenzovanou kapacitou těchto služeb a 
dále zvyšující se poptávkou po těchto službách 
z důvodu stárnutí populace a zvyšujícího se 
počtu osob trpící demencí. 
Počítal však předkladatel s nutným 
zvyšováním kapacit z důvodu reformy 
psychiatrické péče? 
Doporučující připomínka 

K D Akceptováno 
Bude více specifikováno v RIA. 
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Ústecký kraj K závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
Formální chyby 
Na str. 158 nejsou u domovů sociální péče 
uvedeny všechny základní činnosti. 
Zpráva uvádí v jednom místě informace o 500 
vzdělavatelích, na jiném místě o uvádí číslo 
600. 
Závěrečná zpráva RIA obsahuje překlepy a 
gramatické chyby. 

K Z Akceptováno 
Opraveno 

Ústecký kraj K závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
Finanční dopady 
Závěrečná zpráva RIA uvádí na str. 182 nárůst 
výdajů státního rozpočtu v souvislosti se 
změnou financování sociálních služeb. Zpráva 
uvádí nepřesný údaj o alokaci částky pro státní 
dotace poskytovatelům sociálních služeb pro r. 
2020. 
Požadujeme upravit stávající text: 
„Pro rok 2020 je v návrhu zákona o státním 
rozpočtu alokováno 17,8 mld. Kč na sociální 
služby zařazené ve stávajících sítích sociálních 
služeb. Pro rok 2022, na základě změny 
financování sociálních služeb dle normativů, 
byly vykalkulovány výdaje státního rozpočtu 
do sociálních služeb (zařazených do 
garantované sítě) na 19,7 mld. Kč.“ 
Jedná se tedy o nárůst výdajů státního rozpočtu 
pro tuto oblast o 1,9 mld. Kč mezi roky 2020 a 
2022. 
Návrh upraveného znění: 
„Pro rok 2020 je v návrhu zákona o státním 
rozpočtu alokováno 18,6 mld. Kč na sociální 
služby zařazené ve stávajících sítích sociálních 

K Z Akceptováno – RIA byla upravena a přepracována. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



871 
 

služeb. Pro rok 2022, na základě změny 
financování sociálních služeb dle normativů, 
byly vykalkulovány výdaje státního rozpočtu 
do sociálních služeb (zařazených do 
garantované sítě) na 20,5 mld. Kč.“ 
Jedná se tedy o nárůst výdajů státního rozpočtu 
pro tuto oblast o 1,9 mld. Kč mezi roky 2020 a 
2022. 
Zásadní připomínka 

Ústecký kraj Nad rámec návrhu 
V § 11 odst. 1 a odst. 2 navrhujeme zrušit 
diskriminaci příjemců příspěvku na péči 
zajišťující si potřebnou péči prostřednictvím 
pobytových sociálních služeb. Jedná se o 
uživatele pobytových sociálních služeb se 
závislostí na péči druhé osoby ve stupni III. a 
stupni IV. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Navýšení PNP ve III. a IV. stupni závislosti 
pouze pro některé příjemce zakládá 
diskriminační prostředí, kdy dva občané ve 
stejném stupni závislosti a se stejnou potřebou 
pomoci nebudou dostávat stejnou podporu.  
Proto se navrhuje zvýšení příspěvku na péči ve 
III. a IV. stupni závislosti tak, aby u všech 
příjemců v jednotlivých stupních 
byla výše dávky stejná, tudíž také 
v případě využívání pobytových služeb. Níže 
jsou uvedeny i další důvody, proč navýšit 
všem příjemcům: 
- Financování pobytových služeb sociální péče 
je v ČR velmi problematické, výše dotací je 
rozdílná. Existuje zde 14 různých systémů, a 
ačkoliv jsou klienti těchto zařízení stejní, 

K Z Akceptováno 
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rovněž i jejich potřeby a péče, financování je 
však odlišné. 
Některá zařízení, která nejsou zařazena do sítě, 
nedostávají dotace vůbec. Zvýšený příspěvek 
ve III. a IV. stupni by znamenal větší stabilitu 
a posílení principu spravedlivého rozdělení. 
Zvýšený příspěvek na péči by byl zohledněn 
snížením státních dotací, tzn. navrhovaná 
změna je rozpočtově neutrální a nemá dopad 
na státní rozpočet ČR. Dle Výzkumného 
ústavu práce a sociálních věcí je například 
v pobytových zařízeních umístěno na 
20.000 klientů s příspěvkem na péči ve III. st. 
a stejně i ve IV. st. Zvýšení i v pobytových 
službách by tak znamenalo 2,4 mld. Kč, o 
stejnou částku by byly poníženy státní dotace 
poskytovatelům těchto služeb. 
 
- Pokud by nebylo možné zvýšení příspěvku 
na péči i v případě pobytových služeb (jak je 
tomu v návrhu) profitovali by z toho pouze 
nelegální (neregistrovaní) poskytovatelé 
pobytových služeb (kterých je v ČR stále asi 
70). Zatímco legálních domovů by se toto 
zvýšení netýkalo, nelegální by ho hojně 
využívaly. 
 
- Rozšíření zvýšeného příspěvku na péči i na 
pobytové služby není v rozporu s principem 
podpory osob ve smyslu co nejdelšího setrvání 
v přirozeném prostředí nebo podpory 
rodinných pečujících. Tito budou mít i tak 
vyšší příspěvek dle návrhu, a pobytové služby 
by měly spravedlivější a systémové 
financování – ale také nižší dotace, jejichž 
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rozdíl se použije pro rozvoj terénních a 
ambulantních služeb, jejichž kapacity jsou v 
ČR nedostatečné. 

Ústecký kraj Nad rámec návrhu 
Navrhujeme doplnit do § 116a 
V rámci poskytování sociálních služeb je v 
odpovídajících případech využívána i 
psychoterapie. S ohledem na potřebu jasně 
vymezit odbornou způsobilost lidí, kteří 
psychoterapii v sociálních službách poskytují, 
navrhujeme stanovit odbornou způsobilost pro 
oblast sociálních služeb tak, aby zajistila 
připravenost psychoterapii řádně podle všech 
pravidel poskytovat. 
Navrhované vymezení respektuje názor 
odborné veřejnosti sdružené okolo APSS ČR. 
Zásadní připomínka 

K Z Nad rámec návrhu 
 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Úvod 
Zásadními limity předložené Závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace (dále ZZ RIA) je 
její nepřehlednost, roztříštěnost a nízká 
provázanost konkrétních problémů na cíle a 
varianty řešení. V zájmu zvýšení informační 
hodnoty ZZ RIA žádáme o její důkladnou 
revizi a úpravu ve smyslu následujících 
připomínek.  

O Z  Není připomínka     

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Shrnutí ZZ RIA  
Je nezbytné doplnit celkovou odhadovanou 
hodnotu nákladů a přínosů pro státní rozpočet 
(včetně rozkladu po letech a dle konkrétních 
položek), samosprávy a poskytovatele soc. 
služeb.  

K Z Akceptováno 
RIA doplněna dle připomínky 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 

Definice problému  
Je nutné konkretizovat ty nejzásadnější 
problémy, strukturovat je na dílčí 

K Z Akceptováno 
RIA doplněna dle připomínky 
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Legislativní rady 
vlády 

podproblémy a vymezit jejich možné příčiny, 
důsledky a vzájemné vazby. To vše ideálně 
formou přehledného schématu či diagramu 
(např. strom problémů), který umožní, aby na 
konkrétní problémy mohly být navázány cíle a 
varianty řešení.  
 
Tvrzení o problémech je nezbytné ilustrovat 
konkrétními daty, zjištěními a příklady 
z praxe, které ukáží rozsah, četnost či 
závažnost problémů. Žádáme proto, aby byla 
relevantní data přesunuta z popisu stávajícího 
právního stavu (např. s. 39–41, 45–47, 53–64 a 
další) do definice problému a byla doplněna ta 
zbývající (zdrojem může být např. Analýza 
financování sociálních služeb, MPSV, 2019). 
Je nutné doplnit např. počet poskytovatelů 
a klientů soc. služeb dle druhu služby a kraje, 
poměr mezi nabídkou a poptávkou, počet 
pracovníků v soc. službách dle druhu služeb, 
kraje a jeho vývoj, data k odměňování těchto 
pracovníků, počet osob pobírajících příspěvek 
na péči, průměrné částky příspěvku, dále v 
jakém rozsahu dochází k prodlevám při 
rozhodování o jeho přiznání, kolika osob se 
toto týká a jak dlouho proces zpravidla trvá, 
v jakém rozsahu dochází k  porušování 
lidských práv klientů a závažným nedostatkům 
při poskytování soc. služby (jde o výjimečné 
excesy či „běžnou praxi“), počet inspektorů a 
kolik jich chybí, počet krizových lůžek a kolik 
jich chybí, atd.  

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 

Popis stávajícího právního stavu   
V návaznosti na předchozí připomínku je 
nutné část omezit pouze na výstižný popis 

K Z Akceptováno 
RIA doplněna dle připomínky 
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Legislativní rady 
vlády 

věcného obsahu platných práv. předpisů, které 
danou oblast upravují, a zdůvodnění, proč jsou 
nedostatečné pro řešení problémů, popř. jak 
přímo zapříčiňují vznik problémů. 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Identifikace dotčených subjektů  
Jako další dotčené subjekty žádáme uvést 
klienty soc. služeb a neformální pečovatele, 
např. v oblastech kvalita poskytování služeb, 
sociální práce a vzdělávání. 

K Z Akceptováno 
RIA doplněna dle připomínky 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Popis cílového stavu  
Žádáme danou část věnovat výhradně jasnému 
vymezení konkrétních cílů (a jejich podcílů), 
přičemž by měla být zřejmá jejich vazba na 
konkrétní problémy. Na mnoha místech nejsou 
popisovány cíle, ale spíše problémy a 
konkrétní opatření, pomocí nichž by cíle měly 
být naplněny. V tomto ohledu nadbytečné 
pasáže textu je proto nutno odstranit (zaměřit 
se zejména na s. 87–89, 91–101, poslední 
odstavec na s. 106, dále s. 107–109. a části 
1.5.6 a 1.5.7). Při formulaci cílů lze následovat 
např. tento postup: nejobecnější cíl – 1. zvýšit 
kvalitu poskytování soc. služeb, konkrétnější 
podcíle – 1.1 zefektivnit a zpřesnit proces 
provádění inspekcí, 1.1a upravit četnost 
a  pravidelnost inspekcí, 1.1b upravit počet 
inspektorů, 1.1c rozšířit jejich možnosti pro 
zachycení co nejreálnějšího stavu poskytování 
služby, 1.1d posílit metodické vedení 
inspektorů, atd. 

K Z Akceptováno 
RIA doplněna dle připomínky 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Návrh variant  
Upozorňujeme, že varianty v navržené podobě 
– dvě celkové varianty nestrukturované 
na podvarianty, které sestávají z velkého 
množství vzájemně neprovázaných opatření 

K Z Akceptováno 
RIA doplněna dle připomínky 
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zacílených na různé dílčí problémy – není 
možné spolehlivě a komplexně vyhodnotit 
a porovnat. Aby toto bylo možné, je nutné lépe 
provázat konkrétní problémy s konkrétními 
řešeními. Je třeba vyjít z identifikovaných 
tematických oblastí, určit jejich nejzásadnější 
problémy a k nim hledat věcná řešení, tj. tvořit 
podvarianty. V dalším kroku by předkladatel 
měl vyhodnocením a porovnáním těchto 
podvariant získat nejvhodnější dílčí řešení 
jednotlivých problémů a z nich složit variantu 
celkovou.  
 
Žádáme vysvětlit, proč je v oblasti financování 
jako jediná alternativní varianta k té 
preferované uvedena varianta pojištění na soc. 
služby, která je, jak uvádí předkladatel, 
v současnosti prakticky nerealizovatelná a 
politicky neprůchodná. Přínosnější by tudíž 
bylo tuto variantu pouze stručně popsat, 
zdůvodnit, proč ji nelze zrealizovat a věnovat 
více prostoru uskutečnitelným variantám. 
 
Žádáme, aby opatření bez nových a rozsáhlých 
dopadů (formální, legislativně-technické či 
parametrické změny) byly uvedeny pouze 
stručně formou výčtu.  

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Identifikace nákladů a přínosů  
Žádáme, aby předkladatel u dílčích variant 
řešení v přehledné a porovnatelné podobě 
(např. formou tabulky či schématu) vymezil a 
specifikoval (kvalitativně či kvantitativně) 
veškeré relevantní náklady a přínosy, a to vždy 
za reflexe, jakým dotčeným subjektům 
vznikají, v jakém rozsahu či s jakou četností. 

K Z Akceptováno 
RIA doplněna dle připomínky 
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Je nutné zaměřit se více na náklady a přínosy 
pro poskytovatele soc. služeb (např. náklady či 
přínosy spojené se změnou registrace, 
rozšířením či sloučením některých služeb), 
jejich klienty (např. oblast ochrany zdraví a 
lidských práv či úpravy nabídky soc. služeb), 
neformální pečovatele, sociální pracovníky, 
samosprávy či poskytovatele vzdělávání v soc. 
službách. 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant  
Žádáme, aby předkladatel pro vyhodnocení a 
porovnávání variant zvolil jednu ze 
standardizovaných metod (viz Vzdělávací 
manuál pro hodnocení dopadů regulace RIA) 
či alespoň transparentně vysvětlil postup svého 
vyhodnocení. Je nutné předem jasně vymezit 
druhy nákladů, přínosů, popř. jiných kritérií, 
podle kterých je vyhodnocena vhodnost 
variant a tento výběr zdůvodnit (cíle návrhu, 
politické zadání, preference dotčených 
subjektů, apod.). Upozorňujeme, že aby byly 
varianty porovnatelné, je nutné vyhodnotit 
náklady a přínosy stejným způsobem a na 
stejné úrovni podrobnosti. Z analýzy je 
nezbytné vytvořit přehledný výstup (opět 
např. tabulka či schéma), ve kterém budou 
varianty porovnány dle svých nákladů, přínosů 
či jiných kritérií. Současnou směsici téměř 
neokomentovaných tabulek a textů s 
neporovnatelnými částkami a slovně 
vyjádřenými přínosy, které nadto chybí 
sjednocující závěrečné shrnutí a porovnání, 
nelze použít jako podklad pro výběr 
nejvhodnější varianty. 

K Z Akceptováno 
RIA doplněna dle připomínky 
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Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Stanovení pořadí variant a výběr 
nejvhodnějšího řešení  
Je nutné zdůvodnit, proč je k realizaci 
doporučena právě první varianta. V ideálním 
případě by mělo jít o variantu, jejíž vhodnost 
je prokazatelná z provedeného vyhodnocení 
(viz předchozí připomínka), může však jít i o 
důvody, jako je politické rozhodnutí, 
konsensus vzešlý z konzultací, náklady a 
úspory pro státní rozpočet, atd.  
 
Okruhy dopadů stanovené Obecnými zásadami 
pro hodnocení dopadů regulace (dále OZ RIA) 
jsou povrchně vyhodnoceny pouze formou 
Shrnutí ZZ RIA. Z tohoto důvodu a s ohledem 
na nedostatky uvedené v předcházejících 
připomínkách žádáme, aby v této části byly 
podrobněji a celkově vyhodnoceny dopady 
zejména na samosprávy (např. odhadovaná 
finanční účast krajů na zajišťování soc. 
služeb), poskytovatele soc. služeb, státní 
rozpočet a oblast sociální. 

K Z Akceptováno 
RIA doplněna dle připomínky 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Implementace doporučené varianty a 
vynucování  
 
Žádáme komplexně doplnit tuto část dle 
požadavků OZ RIA. Důraz je třeba klást na 
vymezení role jednotlivých dotčených 
subjektů při naplňování či vynucování opatření 
a shrnutí povinností, práv i příležitostí, které 
jim nově mohou vzniknout. 

K Z Akceptováno 
RIA doplněna dle připomínky 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 

Přezkum účinnosti   
Je nutné doplnit, jaké konkrétní indikátory 
budou sledovány za účelem ověření účinnosti 
navrhovaných změn. Indikátory by měly být 

K Z Akceptováno 
RIA doplněna dle připomínky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



879 
 

Legislativní rady 
vlády 

měřitelné a ideálně vztažené k vymezeným 
problémům a cílům úpravy. 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Konzultace  
Předkladatel by měl přiblížit, jaká řešení 
navrhovaly konzultované subjekty a jak s nimi 
bylo naloženo a dále jaký je jejich postoj 
k výsledné podobě návrhu. 

K Z Akceptováno 
RIA doplněna dle připomínky 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Doporučující připomínky k ZZ RIA  
1. V zájmu zvýšení přehlednosti, 
srozumitelnosti, a tudíž i kvality textu 
doporučujeme zrevidovat a přepracovat ZZ 
RIA s ohledem na následující připomínky: 
- ve Shrnutí ZZ RIA uvést ANO v 
indikaci dopadu na spotřebitele; 
- vytvořit obsah a seznam zkratek (a 
zavádět je); 
- dbát na soudržnost a souvislost textu – 
co nejvíce eliminovat nedostatky vzniklé tím, 
že text tvořil kolektiv autorů a je poslepován 
z často neprovázaných úryvků, 
tj. přinejmenším odstranit prázdné části stránek 
a jednotně text formátovat (týká se zejména 
částí definice problému, popis současného 
právního stavu a cílového stavu); 
- text obecně lépe formátovat a 
strukturovat – použití různých druhů 
zvýraznění, odrážek, sumarizujících tabulek, 
schémat, atd.;  
- dbát na to, aby se zbytečně 
neopakovaly informace, které již byly uvedeny 
(týká se zejména částí definice problému, popis 
současného právního stavu a cílového stavu); 
- sjednotit terminologii u varianty 2 – 
v úvodu se hovoří o Sociálním úřadu pro 
sociální služby, o pár řádků níže v jeho 

K D Akceptováno 
RIA doplněna dle připomínky 
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specifikaci však o Úřadu práce; 
- zestručnit popis druhů soc. služeb u 
varianty 2 – takto detailní popis by měl být spíše 
obsahem paragrafového znění, daná varianta 
nadto nebyla zvolena jako nejvhodnější, tudíž 
je takto zdlouhavý popis nadbytečný; 
- vysvětlit, proč jsou některé části textu 
(i ty nehovořící o příspěvku na péči) vyznačeny 
červeně, popř. tento omyl opravit. 
2. Doporučujeme specifikovat, jak bude 
určena a definována hodnota dobré praxe 
výkonu soc. služby pro stanovení personálního 
standardu. Konkrétně z jakých údajů se bude 
vycházet, jak se zaručí jejich soulad s realitou a 
zda k tomuto aspektu proběhnou konzultace 
s dotčenými subjekty. 
3. Doporučujeme přiblížit, jak konkrétně 
budou upraveny standardy kvality, aby byly 
více srozumitelné pro dotčené subjekty a lepším 
podkladem pro kontrolu poskytování služeb a 
zda toto proběhne ve spolupráci s dotčenými 
subjekty. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

1) K části první, čl. I, bodu 3 (§ 2 odst. 2 
zákona o sociálních službách)  
 
Vítám ustanovení o přednosti terénní a 
ambulantní formy sociálních služeb v 
přirozeném sociálním prostředí klienta, avšak 
ustanovení se dále v zákoně již jinak prakticky 
neprojevuje. Aby bylo skutečně efektivním a 
katalyzátorem systémových změn, je třeba jej 
přímo promítnout do vymezení druhů služeb, 
strategického plánování a financování služeb. 
Toto však návrh postrádá. 

K Z Vysvětleno: 
Princip deistitucionalizace se nám prolíná celým zákonem 
díky uplatňování principu subsidiarity, který podporuje 
v setrvávání v přirozeném prostředí a přednostní využívání 
ambulantních a terénních služeb. Pobytová služba se tak 
stává poslední možností řešení nepříznivé sociální situace 
osob. 
 
V zákoně nastavujeme podmínky poskytování sociálních 
služeb a tím i uplatňování principu subsidiarity. 
V návaznosti na praxi , k vynucování tohoto principu nám 
však nepomůže již zákon, ledaže by byl vynucen nějakou 
sankcí, což z povahy sociálních služeb není vhodné.  
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Požaduji proto princip deinstitucionalizace 
aplikovat v dalších zákonných ustanoveních 

Provázanost na plánování a financování se tedy musí 
pojmout dále koncepčně, metodicky, podporou financování 
vzniku komunitních služeb v rámci dotačních výzev apod. 
Zastáváme názor, že kladný pohled veřejnosti a institucí na 
deinstitucionalizaci nelze vynucovat prostřednictvím 
zákona, ale je potřeba cílit na změnu v rámci společnosti a 
přístupu k sociálním službách, což se děje v rámci dílčích 
projektů MPSV. 
 
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

o druzích služeb, plánování a financování.  
2) K části první, čl. I, bodům 5 a 6 (§ 3 
písm. i) a j) zákona o sociálních službách)  
Navrhované vymezení pojmu „garantovaná síť 
sociálních služeb“ není dostatečné. 
Z navrhované definice nevyplývá, co by měla 
„garantovaná síť sociálních služeb“ garantovat 
a vzhledem ke kterým subjektům. Lze 
předpokládat, že má jít o zajištění dostupnosti 
sociálních služeb osobám v nepříznivé sociální 
situaci, to však uvedeno není. Není obsaženo 
ani vymezení vztahu a role státu, krajů, 
krajských úřadů a obcí při zajišťování 
sociálních služeb obsažených v garantované 
síti a kdo bude mít odpovědnost za případné 
nezajištění služby. Stejně tak není jasné, jak se 
budou základní potřeby osob zjišťovat a co 
tato potřeba je. Není rovněž jasné, jaká je 
vazba garantované sítě na střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb. Podobné nejasnosti 
panují i u „rozvojové sítě sociálních služeb“ a 
nejsou ani jasné vzájemné vazby těchto sítí.  
Požaduji proto návrh v tomto směru doplnit.  
 

K Z Vysvětleno: 
Garantovaná síť má primárně krýt potřeby, které lze 
uspokojit prostřednictvím sociálních služeb, jak je zřejmé i 
z její definice v § 3, písm. i). 
Potřeby obyvatel jsou vztaženy k sociálním službám, jde 
tedy o základní potřeby obyvatel ve sféře sociálních služeb, 
tj. v podstatě o zajištění základní potřebnosti služeb na 
území kraje. Kraje zjišťují ve svém území tzv. potřebnost 
sociálních služeb, tj. jaké druhy, formy a strukturu sociálních 
služeb je potřeba zajistit s ohledem na demografické složení 
obyvatelstva, strukturální postižení území apod., a zároveň 
identifikují potřeby obyvatel, které lze prostřednictvím 
sociálních služeb uspokojit a na jejichž základě by měl 
vznikat model sítě služeb v území. 
V § 96 je uvedeno, že ministerstvo:“ c) na základě 
požadavků kraje určuje garantovanou síť sociálních služeb“ 
Ministerstvo tedy ponechává krajům jejich kompetenci – 
stanovit síť v samostatné působnosti, ale nastavuje procesní 
mantinely, které jsou účastníci zvláštního řízení povinni 
dodržet. Návrh garantované sítě ministerstvo projedná 
s krajem, přičemž přihlíží k informacím uvedeným ve 
střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje. 
Zařazování nových sociálních služeb do garantované sítě (a 
také případné vyřazování) bude zajišťovat MPSV ve 
spolupráci s krajskými úřady – tento proces bude probíhat 
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v přenesené působnosti a bude se na něho vztahovat správní 
řád. Dohodovací řízení o kapacitách a úvazcích 
v garantované síti probíhá mezi státní správou a 
samosprávou, samotný proces zařazení včetně rozhodnutí o 
vstupu do garantované sítě realizuje krajský úřad 
v přenesené působnosti po schválení garantované sítě za 
předpokladu, že služba splňuje podmínky zařazení a pro 
daný kraj (myšleno území daného kraje) bylo odsouhlaseno 
navýšení úvazků či kapacit tj. vstup nové služby do sítě. 
V dohadovacím řízení kraj a MPSV jednají pouze o počtech 
úvazků a lůžek, nikoliv o konkrétním poskytovateli 
(organizaci). Služby budou vstupovat do garantované sítě na 
základě transparentního a nediskriminačního výběrového 
řízení.  
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

3) K části první, čl. I, bodu 6 (§ 3 písm. 
k) zákona o sociálních službách)  
Považuji za nutné zahrnout do definice 
pečující osoby i osoby pečující o osoby, jímž 
byl přiznán příspěvek na péči v I. stupni. I tyto 
osoby by měly mít nárok na podporu při péči a 
rozvoj svých schopností, aby zvládaly své 
povinnosti. Péče i osoby v I. stupni závislosti 
může být náročná (např. osoby s mentálním 
postižením, PAS/ADHD, po mozkových 
příhodách nebo při diagnóze ALS) Vzhledem 
k tomu, že zajišťování této péče je velice 
psychicky náročné, je nezbytné, aby i těmto 
pečujícím bylo umožněno využívat 
odpovídající sociální služby, zejména pak 
služby odlehčovací a poradenství a byly 
připraveny na poskytování pomoci v případě, 
že závislost na pomoci jiné osoby se bude 
zvyšovat.  

K Z Akceptováno 
Nová úprava: 
pečující osobou osoba blízká, která poskytuje pomoc 
osobě, jíž byl přiznán příspěvek na péči, a osoba, které je 
vypláceno dlouhodobé ošetřovné z nemocenského pojištění 
z důvodu péče o osobu potřebující poskytování dlouhodobé 
péče v domácím prostředí. 
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Požaduji proto mezi pečující osoby zahrnout i 
osoby poskytující pomoc osobě, jíž byl 
přiznán příspěvek na péči v I. stupni závislosti. 
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

4) K § 4 odst. 3 zákona o sociálních 
službách nad rámec návrhu 
 
Osobní rozsah poskytovaných sociálních 
služeb zejm. všem cizincům legálně 
pobývajícím v ČR pokládám za příliš úzký. 
Považuji za nutné jim v nutných případech 
poskytnout přístup nejen ke službám sociální 
prevence, ale i k některým službám sociální 
péče, které mohou akutně potřebovat na 
základě svého zdravotního stavu.  
 
Požaduji proto cizincům oprávněně 
pobývajícím v ČR zajistit přístup i k sociálním 
službám uvedeným v § 37, 39 až 42, 44, 48, 
52b, 56, 57, 59 – 65 a 69. 
 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

5) K části první, čl. I, bodům 10, 11, 14, 
16, 17 a 29 (§ 7 odst. 2 zákona o sociálních 
službách a další) 
 
Nesouhlasím zásadně se zrušením výplaty 
příspěvku na péči dětem v dětských 
domovech. Vedle zásahu do práv dítěte, 
kterému tak mohou být odepřeny potřebné 
sociální služby, které dětský domov nemusí 
běžně poskytovat, jde i o krok proti integraci 
dětí se zdravotním postižením do běžné 
společnosti (byť v rámci ústavního zařízení). 
Děti se zdravotním postižením tak nejsou 
umísťovány do domovů pro osoby se 

K Z Akceptováno  
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zdravotním postižením a mohou být tak 
v kolektivu dětí bez postižení (byť 
institucionálním). V důvodové zprávě uváděné 
administrativní problémy nemohou být 
důvodem pro další znemožnění výplaty 
příspěvku dítěti v dětském domově (resp. 
zánik nároku na příspěvek). 
 
Požaduji proto uvedenou úpravu vypustit. 
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

K části první, čl. I, bodu 11 (§ 11 odst. 4 
zákona o sociálních službách)  
Oceňuji, že je předkládán návrh valorizace 
příspěvku na péči. Pro zajištění valorizace je 
však nezbytné zpřesnění formulace 
navrhovaného ustanovení tak, aby bylo jasné, 
kdy a za jakých podmínek bude výše 
příspěvku na péči valorizována. 
Požaduji proto ustanovení upřesnit. 

K Z Vysvětleno 
 
Využívá se již přijatá úprava (stejná valorizace je obsažena 
v zákoně o zaměstnanosti).  

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

6) K části první, čl. I, bodu 17 (§ 21a odst. 
3 a 4 zákona o sociálních službách   
Není jasné, proč by započetí a ukončení 
poskytování pobytových služeb měli hlásit jak 
samotní poskytovatelé, tak klienti a konečně i 
další dotčené osoby. Takový systém je 
zbytečně zatěžující pro všechny, kteří ani 
nemusí být natolik v kontaktu, aby věděli, zda 
někdo povinnost splnil či nikoliv. Hlásit 
změny stavu by mělo být primární povinností 
příjemce příspěvku a péče. Není vhodné tuto 
povinnost pak přenášet poněkud chaoticky na 
další subjekty. 
Požaduji proto omezit povinnost hlásit změny 
v pobírání služby na klienta, případně osobu 
jednající jeho jménem. 

K Z Akceptováno.  
Ustanovení bude upraveno, duplicity odstraněny.  
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Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

7) K části první, čl. I, bodu 18 (§ 22 odst. 
3 zákona o sociálních službách  
Nesouhlasím se srážením celé částky 
příspěvku na péči při vzniku přeplatku. 
Poskytováním příspěvku na péči se stát podílí 
na zajištění pomoci při zvládání základních 
životních potřeb osob, které nejsou samy 
schopny tyto činnosti vykonávat. S ohledem 
na tuto skutečnost nelze akceptovat zavedení 
možnosti provedení srážky až do výše celého 
přiznaného příspěvku, neboť by došlo ke 
znemožnění/ztížení zajištění nezbytných 
sociálních služeb. Tato srážka by měla 
dosahovat maximálně výše 50% přiznaného 
příspěvku. 
Požaduji proto výši srážky z příspěvku při 
přeplatku stanovit na max. 50%. 

K Z Akceptováno.  
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

8) K části první, čl. I, bodu 22 (§ 25 odst. 
1 zákona o sociálních službách)  
Z návrhu ani z důvodové zprávy nevyplývá, co 
je obsahem pojmů „zdroje pomoci a podpory“, 
informace o těchto zdrojích mají být získávány 
v rámci prováděného sociálního šetření pro 
posouzení stupně závislosti.  V oblasti 
sociálněprávní legislativy jsou tyto pojmy 
používány často ve vztahu k poskytovaným 
finančním prostředkům, zejména pak slovo 
„podpora“. Navrhuji proto jejich nahrazení 
slovy „potřeby pomoci od okolí“, která více 
odpovídají druhu potřebných informacím 
získávaných v rámci sociálního šetření. 
Požaduji proto slova „zdrojích pomoci a 
podpory“ nahradit slovy „potřebě pomoci od 
okolí“. 

K Z Vysvětleno 
Pojmy neshledáváme problematické.  Návrh nepovažujeme 
za jednoznačný -  zejména pokud jde o slovo „od okolí“.  
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Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

9) K části první, čl. I, bodu 32 (§ 33a 
zákona o sociálních službách)  
 
Vítám také zavedení nového pojmu „Sociální 
služba komunitního charakteru“. Není však 
zřejmé, jaký je jeho smysl. V důvodové zprávě 
se mluví pouze o užívání tohoto pojmu ve 
strategických dokumentech. To však není 
důvod pro zavádění legislativního pojmu. Aby 
pojem v souladu s ústavními i mezinárodními 
závazky ČR skutečně přinesl do systému 
změny a byl v praxi přínosný a aplikovatelný, 
je nutné pojem navázat na podmínky registrace 
a financování služby, kontroly kvality apod. 
Jinak pojem zůstane jen na papíře.    
Požaduji proto vymezení sociální služby 
komunitního charakteru navázat na podmínky 
registrace, financování a další systémové 
prvky. Doporučuji rovněž používat spojení 
„osoba žije“ místo „osoba je“, neboť klíčové 
je, kolik osob ve službě dlouhodobě pobývá, 
nikoliv je v jeden určitý okamžik.  

K Z Vysvětleno 
 
Jedná definování nového pojmu, který dosud není ve znění 
zákona. V zákoně o sociálních službách je opravdu potřeba 
definovat sociální služby komunitního charakteru vzhledem 
k provazbě na strategické dokumenty. Definice je skutečně 
stanovena bez ohledu na druh registrované sociální služby 
a bez ohledu na formu, záměrem je pouze specifikovat 
takto služby vzhledem k jejich velikosti a postavení 
v životě obce. Např. když je chráněné bydlení v klasické 
zástavbě ne mimo osídlení obce. Je možné, že se 
v budoucnu vytvoří výzvy, které podpoří právě vznik 
těchto zařízení, a proto je nutné specifikaci takto v zákoně 
uvést.  
 
V rámci návrhu zákona nelze stanovit systém vynucování 
vzniku komunitních služeb. Pro nás je důležité je definovat, 
aby měli oporu v různých návazných dokumentech a 
podporu jejich vzniku zajišťovat prostřednictvím dotačních 
výzev na vznik a podporu těchto zařízení. 
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

10) K části první, čl. I, bodům 33 a 44 (§ 34 
a 48 zákona o sociálních službách)  
 
Považuji za nutné pobytovou službu domov 
sociální péče koncipovat odděleně pro děti a 
dospělé z důvodů jejich odlišných potřeb. 
 
Požaduji proto oddělit domovy sociální péče 
pro dospělé a děti. 
 

K Z Vysvětleno 
 
Z logiky již platného znění, žádné takové rozdělení není 
nutné, již dnes máme domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, které se buď v cílové skupině zaměřují na děti 
a mládež,  a nebo na dospělé. Tato funkčnost zákona bude i 
na dále zachována. Každý poskytovatel si určí okruh osob, 
kterým bude služba poskytována, stejně jako tomu je 
doposud. 
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Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

11) K části první, čl. I, bodu 34 a dalším (§ 
35 odst. 1 zákona o sociálních službách)  
 
Navrhuji do základních činností při 
poskytování sociálních služeb zařadit 
psychosociální podporu pro osoby ohrožené 
domácím a genderově podmíněným násilím, 
neboť psychosociální podpora obětem těchto 
forem násilí je nedílnou součástí služeb 
specializovaných na tuto cílovou skupinu. Pro 
oběti trestných činů, jakými jsou domácí nebo 
sexuální násilí, je tato forma podpory a pomoci 
zásadní pro vyrovnání se s traumatickou 
zkušeností. V bezpečných specializovaných 
azylových domech a poradnách je obětem 
těchto trestných činů poskytována odborná 
psychologická a sociální pomoc. Tyto formy 
odborné pomoci a individuální přístup obětem 
pomáhají zvládat krizovou situaci, překonávat 
prožité trauma a vrátit se k plnohodnotnému 
životu. Zařazení psychosociální podpory pro 
osoby ohrožené domácím a genderově 
podmíněným násilím mezi základní činnosti 
při poskytování sociálních služeb by nemělo 
nic bránit, neboť podle §116a již psycholog 
patří mezi další odborné pracovníky 
v sociálních službách. 
 
V návaznosti na to navrhuji v § 37 namísto 
formulace „řešení genderově podmíněného 
násilí“ výše uvedené zpřesnění. Specializované 
odborné poradny poskytují sociální 
poradenství obětem genderově podmíněného 
násilí včetně domácího násilí. Mezi základní 
činnosti sociálního poradenství je dále nutné 

K Z Akceptováno - Vysvětleno 
 
Nové znění: 
3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se 
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin 
osob v občanských poradnách, manželských a rodinných 
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů 
a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických 
zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s 
osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností, s osobami ohroženými návykovými látkami 
a nelátkovými závislostmi, práci s pečujícími osobami a 
řešení genderově podmíněného násilí obětmi genderově 
podmíněného násilí.  
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zařadit také psychosociální podporu osobám 
ohroženým domácím a genderově 
podmíněným násilím.  
 
Požaduji proto mezi základní činnosti zahrnout 
psychosociální podporu osobám ohroženým 
domácím a genderově podmíněným násilím a 
tu pak včlenit i do odborného sociálního 
poradenství, které by ve své definici mělo 
zahrnovat také specializovanou práci 
s osobami ohroženými domácím a genderově 
podmíněným násilím. 
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

12) K části první, čl. I, bodu 35 (§ 36 
zákona o sociálních službách)  
 
Pokud má být služba azylový dům nově určená 
pro osoby bez domova se zdravotními 
problémy, které potřebují klid na lůžku a 
doléčení, je jasné, že budou rovněž potřebovat 
zdravotní služby (min. v podobě 
ošetřovatelství zdravotní sestrou). Proto je 
nutné pro tyto zdravotní služby také zajistit 
řádné financování a doplnit je k podobným 
sociálním službám, kde již ošetřovatelství 
poskytováno a hrazeno je. 
 
Požaduji proto doplnit do § 36 i azylové domy 
podle § 34 písm. e) 

K Z Vysvětleno 
Nelze zahrnout pod služby pod §36.  
Smyslem úpravy bylo, aby si člověk lehnul na lůžko. 
Případně bude poskytování odbornosti přes 925 a  926 
(prostřednictvím home care). 
 
U azylových domů poskytování odbornosti přes 925 a  926 
(prostřednictvím home care)- bude hrazeno z vějného 
zdravotního pojištění. 
U denních stacionářů bude z prostředků zřizovatele. 
V současnosti nelze hradit z veřejného zdravotního 
pojištění, protože to má provázanost na související zákon, 
který se novelizovat nebude. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

13) K části první, čl. I, bodu 37 (§ 39 a 40 
zákona o sociálních službách)  
 
Nejsem si úplně jista, zda sloučení osobní 
asistence a pečovatelské služby je správným 
krokem. Nejde dle mého názoru úplně o stejné 

K Z Vysvětleno 
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 služba doplňuje o cílovou 
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služby, byť mají podobné vymezení. Za 
klíčové považuji, že osobní asistence je i dle 
definicí asistencí, tj. podpora osobě při její 
vlastní aktivitě a každodenních činnostech 
směřující k její aktivizaci a samostatnosti, 
zatímco péče je spíše pomoc osobě, která je na 
ní závislá a již se bez ní ani do budoucna 
neobejde. Tomu odpovídá i širší vymezení 
činností u asistence o výchovu, vzdělávání a 
aktivizaci, zprostředkování kontaktů s venkem 
či pomoc v obstarávání svých záležitostí. 
Kloním se tedy spíše k ponechání stávajícího 
stavu.  
 
Pokud by nicméně ke sjednocení došlo, tak 
považuji za nutné zachovat stávající podmínky 
přístupu ke službě, tj. její poskytování ve 
všech prostředích, včetně i (pobytových) 
sociálních služeb. Preference komunitní formy 
totiž nemůže probíhat formou restrikcí vůči 
klientům.  
 
Požaduji proto zachovat rozdělení osobní 
asistence a pečovatelské služby a v případě 
jejich sjednocení zachovat přístup k těmto 
službám ve stejné šíři jako dnes. 

skupinu osoby pečující. Služba se bude poskytovat ve 
středisku asistenčních a pečovatelských služeb. 
Nová úprava: 
§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

14) K části první, čl. I, bodu 39 (§ 44 odst. 
1 zákona o sociálních službách)  
 
Není jasné, proč byla u odlehčovacích služeb 
zrušena ambulantní a terénní forma. Jde to 

K Z Vysvětleno 
Byla by to duplicitní služba s novou službou Pečovatelskou 
a asistenční  službou podle nové úpravy § 39. 
Nová úprava: 
§ 39  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



890 
 

proti smyslu jejich upřednostnění zmíněnému 
v předchozích bodech. Poskytování těchto 
služeb terénní i ambulantní formou považuji ze 
stěžejní, zejména u osob, u nichž může dojít 
pobytem v zařízení sociální péče ke zhoršení 
zdravotního či psychického stavu, např. na 
základě déle trvající změny prostředí. Osoby 
pečující by i nadále měly mít možnost na 
základě znalosti individuálních potřeb závislé 
osoby zvolit i jinou formu odlehčovací služby, 
která bude danému uživateli nejlépe 
vyhovovat. Nesouhlasím ani s omezením 
využívání odlehčovacích služeb na 90 dní 
v roce, neboť potřeba pečujících osob 
v některých situacích (PAS atd.) může být i 
vyšší.  
 
Požaduji proto zachovat stávající stav.  

Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

15) K části první, čl. I, bodu 42 (§ 46 odst. 
2 zákona o sociálních službách)  
 
Není jasné, proč u denního stacionáře nejsou 
zařazeny činnosti na podporu pečujících osob, 
které jsou naopak zařazeny u domovů sociální 
péče, které jsou přitom svou povahou nejvíce 
pobytové služby ze všech. Naopak stacionáře 
jako služby ambulantní předpokládají 

K Z Akceptováno 
Bylo doplněno. 
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zachování péče v domácím prostředí z rukou 
pečujících osob.  
 
Požaduji proto doplnit u denních stacionářů 
jako základní činnost nácvik dovedností 
pečujících osob pro zvládání péče o osoby 
závislé na jejich pomoci. Navrhuji naopak tuto 
činnost u domovů sociální péče vypustit. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

16) K části první, čl. I, bodu 44 (§ 48 
zákona o sociálních službách)  
 
V návaznosti na mezinárodní závazky o 
právech dítěte a osob se zdravotním 
postižením a nevhodnosti institucionální péče 
pro nejmenší děti považuji za nutné výrazné 
omezení umísťování těchto dětí do ústavních 
zařízení. Navrhuji proto u dětí mladších sedmi 
let pobytové služby poskytovat pouze 
v případě, že jsou závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby ve stupni III a IV nebo se u nich 
taková závislost dá předpokládat na základě 
jejich zdravotního stavu a nelze pro ně zajistit 
péči jinak či by je neposkytnutí péče ohrozilo 
na životě či zdraví (např. v případě domácího 
násilí).  
 
Požaduji proto u dětí mladších sedmi let 
omezit ústavní péči na případy těžké závislosti, 
pokud jsou ohroženy a péči o ně nejde zajistit 
jinak. Navrhuji následující znění: 
„Osobám mladším sedmi let se pobytové 
služby podle věty první poskytují pouze 
v případě, že se považují za osoby závislé na 
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III a IV 
nebo za osoby, u nichž lze po dosažení 

K Z Vysvětleno 
MPSV se na problematiku umisťování nejmladších dětí 
zaměřuje v širším kontextu.  
 
Požadavek na zamezení umisťování nejmladších dětí do 
institucionální péče je dlouhodobě součástí koncepčního 
směřování MPSV. Tato vůle byla vyjádřena mimo jiné 
usnesením vlády č. 1033 z 23. 11. 2016, kdy byla MPSV 
uloženo připravit návrh změn příslušných zákonů, který 
omezí možnost umisťování dětí do 7 let věku v zařízeních 
kolektivní péče, a to s postupným stanovováním věkové 
hranice jednoho roku, tří a sedmi let věku pro umístění do 
zařízení kolektivní péče v přechodném období nejvýše šesti 
let od platnosti zákona, spolu se stanovením podmínek, kdy 
by taková forma péče byla výjimečně přípustná. Přestože 
návrh nebyl schválen, MPSV pokračuje ve vyjednávání 
s relevantními rezorty, zejména MZ a MŠMT na řešení 
situace dětí mladších 7.  
 
Na tuto cílovou skupinu dětí se zaměřuje též systémový 
projekt Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o 
ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice, 
v jehož rámci je přezkoumávána situace téměř 5 500 dětí 
v pobytové péči, včetně DOZP, se zvláštním zřetelem na 
situaci dětí mladších 7 let.  V rámci projektu Systémový 
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí byla 
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jednoho roku věku předpokládat naplnění 
podmínek závislosti na pomoci jiné fyzické 
osoby ve stupni III a IV, a orgán sociálně-
právní ochrany dětí písemně potvrdí, že 
potřebnou péči nelze zajistit v rodinné nebo 
náhradní rodinné péči. Podmínka podle věty 
druhé se považuje za splněnou i tehdy, je-li 
podána žádost o přiznání příspěvku na péči a 
neposkytnutí pomoci by podle posudku 
vydaného poskytovatelem zdravotních služeb 
ohrozilo život nebo zdraví zájemce o službu, a 
to do skončení tohoto řízení.“ 

rozsáhlým způsobe, podpořena  náhradní rodinná péče o 
děti se specifickými potřebami. 
 
Požadavek na deinstitucionalizaci a rozvoj sítě služeb byl 
též zdůrazněn Národní strategií Právo na dětství, kde 
jedním z cílů bylo vytvoření sítě potřebných terénních a 
ambulantních služeb pro děti se zdravotním 
znevýhodněním a podpora náhradní rodinné péče o tyto 
děti a dalším rozvinutí alternativních služeb péče a 
deinstitucionalizace péče o děti obecně. Národní strategie 
je nyní v procesu aktualizace a budeme usilovat o opětovné 
předložení vládě s perspektivou zachování původních 
strategických cílů.  
 
Vzhledem k současné situaci, kdy náhradní rodinná péče 
má v různých krajích různé podoby, nelze v rámci novely 
zákona nastavit úplné zrušení umísťování dětí do 7 let. 
Ohrozilo by to tuto cílovou skupinu. Zasazujeme se o 
podporu náhradní rodinné péče, ale v současnosti není 
systém sociálních služeb a systém náhradní rodinné péče 
připraven na takovou zásadní zákonnou úpravu, čímž ale 
nepopíráme, že k ní nesměřujeme. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

17) K části první, čl. I, bodu 44 (§ 48 odst. 
3 zákona o sociálních službách)  
 
Považuji za nutné přizpůsobit poskytované 
osobní vybavení nezaopatřeným dětem 
v pobytových sociálních službách dnešním 
podmínkám. Z textu není zcela jasné, zda je 
možné hradit školní pomůcky, drogerii, další 
hygienické úkony než stříhání vlasů, holení či 
pedikúra (např. manikúra).   
 

K Z Vysvětleno 
Jedná se o zajištění základních věcí pro dítě, které se ocitne 
v pobytové sociální službě úplně bez jakýchkoliv osobních 
věcí. 
Návazné další potřeby se budou řešit systémem 
nepojistných sociálních dávek a z výživného rodičů a 
jiných prostředků. 
 
Financování školních pomůcek a hygienických prostředků 
je možné ze systému nepojistných sociálních dávek, pokud 
by nešlo jinak. 
V rámci sociálních služeb bude mít systém pomoci pro 
ohrožené děti v těchto situacích, ale nechce ani opomíjet 
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Požaduji proto ponechat definici obecnou a 
otevřenou anebo výčet hrazených věcí a služeb 
adekvátně rozšířit. 

vyživovací povinnost rodičů, kteří mají prvotně tyto 
potřeby saturovat. Až v případě, kdy dojde k selhání 
rodičovské role, dojde na tato opatření. Automaticky 
bychom  rodiče neměli zbavovat své odpovědnosti vůdčí 
jejích dětem. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

18) K části první, čl. I, bodu 46 (§ 52a 
zákona o sociálních službách)  
 
Se zavedením nového typu sociálních služeb 
„Služby sociální podpory“ mohu v principu 
souhlasit. Nicméně tento typ je specifikován 
jen jedním konkrétním typem služby a to 
„Sociální služby poskytované osobám 
v terminálním stavu a osobám blízkým“ Tím 
se ovšem navržený obsah těchto služeb 
zdaleka nevyčerpává, neboť mají „napomáhat 
zajistit základní osobní potřeby dětí a rodin 
a další potřeby napomáhající osobám k 
překonání jejich nepříznivé sociální situace 
a osobám, které jsou ohroženy z důvodu své 
krizové sociální situace, životních návyků 
a způsobu života vedoucímu ke konfliktu se 
společností, sociálně znevýhodňujícího 
prostředí nebo jiného vážného důvodu, a to s 
cílem umožnit jim v co nejvyšší možné míře 
zapojení do běžného života společnosti a 
začlenit je do života v jejich přirozeném 
sociálním prostředí nebo toto začlenění 
podpořit.“ Považuji tedy za více než žádoucí 
tuto novou příležitost využít k vytvoření 
nových potřebných typů služeb. Nabízí se 
např. zaváděné manželské a rodinné poradny, 
které jsou pouze přičleněny k „běžnému“ 
sociálnímu poradenství, kde přitom mohou 
odborně poněkud „zanikat“, speciální 

K Z Vysvětleno 
Stávající úprava dává možnost rodinám s dětmi využití 
několika služeb, služby sociální podpory jsou nyní 
primárně zaměřeny na osoby v terminálních stadiu, ale 
jedná se o služby, kde dochází ke spojení podpory, péče a 
prevence a do budoucna nelze vyloučit vznik dalších 
nových služeb.  
 
Změna, která byla plánovaná se zařazením služeb pro 
rodiny a děti do služeb sociální podpory, prozatím  nebyla 
uskutečněna. Ale předpokládá se tento vývoj další novelou 
souvisejících zákonů, proto nám zde i zůstává tento nový 
druh služeb. 
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poradenské služby pro pečující osoby či služby 
poskytující např. materiální a potravinovou 
pomoc rodinám s dětmi anebo poskytující 
podporu rodinám s dětmi se zdravotním 
postižením či znevýhodněním. Za potřebné 
pak považuji i služby pro rodiny a osoby 
sociálně znevýhodněné či sociálně vyloučené. 
 
Požaduji proto v rámci služeb sociální podpory 
vytvořit nové vhodné služby na pomoc 
rodinám s dětmi či dalším osobám.  
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

19) K části první, čl. I, bodu 46 (§ 52b 
zákona o sociálních službách)  
 
Oceňuji vytvoření speciální sociální služby pro 
osoby v terminálním stavu a jejich blízké. 
Avšak považuji za důležité v této službě odlišit 
aspekty sociální, které by měly být předmětem 
služby, od aspektů zdravotních, které by měl 
nadále poskytovat odborný zdravotnický 
personál, neboť zdravotní stav osoby bude ve 
valné většině případů vyžadovat poskytování i 
určitých zdravotních služeb ve formě hospicu. 
Riziko kolize vidím zejména u činností 
podpora při zvládání osobní péče či hygieny, 
kde při přenosu těchto činností na sociální 
služby může docházet k situacím vyžadujícím 
odbornost, kterou jejich zaměstnanci nemusí 
mít. Může pak docházet i k ohrožení klienta 
jako takového. Nemělo by tedy být umožněno 
splývání této sociální služby s hospicem jako 
zdravotní službou. 
 

K Z Vysvětleno. 
Úkony zdravotnické a sociální jsou zcela odlišné.  
Pokud se jedná o péči o osoby na lůžku ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče (§ 52), tak toto lůžko je „sociální“, 
protože je pod registrací zákona o sociálních službách. 
Tudíž je tam personál sociální. Takže se nejedná o 
ošetřovatelství, ale pečovatelství a to poskytuje pracovník v 
sociálních službách. Takže se nejedná o duplicitu. Zároveň 
základní činnost týkající se hygieny v této podobě „pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygien“ je v ZSS již od záčátku účinnosti tohoto zákona a 
praxe tuto činnost aktivně poskytuje a není žádný problém 
při jeho poskytování. 
 
Vzhledem k tomu, že sociální služby budou poskytovány 
ve speciálních lůžkových  zdravotnických zařízeních 
hospicového typu, je jasné, že garantem zdravotní péče je 
hospic. Služba poskytovaná  podle § 52b nemá ambice 
nijak zasahovat do zdravotní péče.  V rámci poskytování 
sociální služby , ale může nastat situace, kdy je potřeba 
dopomoct s běžnými úkony péče a pomoc při osobní 
hygieně. 
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Požaduji proto základní činnosti služby 
definovat tak, aby nedocházelo ke konkurenci 
s činnostmi hospicu jako zdravotní služby. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

20) K části první, čl. I, bodu 50 (§ 57 odst. 
2 zákona o sociálních službách)  
Považuji za vhodné doplnit k sociální službě 
azylový dům jako nové základní činnosti 
nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí 
k sociálnímu začlenění v rámci bydlení, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a 
sociálně-terapeutické činnosti, které mohou 
významně přispět k sociální aktivizaci klientů 
a jejich sociální integraci.  
 
Požaduji proto uvedené základní činnosti 
doplnit. 

K Z Akceptováno 
Základní činnosti byly doplněny dle připomínky. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

21) K části první, čl. I, bodu 50 (§ 57 odst. 
2 zákona o sociálních službách)  
 
Výsledky Analýzy dostupnosti 
specializovaných pobytových sociálních 
služeb pro dospělé oběti domácího násilí 
zpracované Úřadem vlády ČR v roce 2017 
ukázaly, že v současnosti v ČR pouze 5 z 
registrovaných pobytových sociálních služeb 
poskytuje své služby výhradně obětem 
domácího násilí. Těchto 5 služeb je 
provozováno pouze 3 organizacemi ve 2 
městech ČR. Kapacita těchto služeb je cca 90 
lůžek – tedy cca 30 rodinných míst.13  Tato 

 Z Akceptováno - Vysvětleno 
Služba azylové domy poskytuje primárně pobytové služby 
na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situace 
spojené se ztrátou bydlení. Cílová skupina se rozšířila 
uvedené skupiny. Analogie služby zůstává stejná,  jen 
budou azylová  zařízení specifikována  pro daný okruh 
osob. 
 
Nové znění: 
§ 57 
Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  

 
13 ÚV ČR. 2017. Analýza dostupnosti specializovaných pobytových sociálních služeb pro dospělé oběti domácího násilí. Dostupné z: 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Analyza-dostupnosti-a-kvality_final_s-opravami_revize-leden.pdf  
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pilotní analýza ukázala, že kapacity těchto 
služeb jsou nedostačující. Rada Evropy 
doporučuje jako minimální standard 1 rodinné 
místo na 10 000 obyvatel, v ČR by jich tedy 
mělo být 1000.14 ČR tedy dosahuje pouze 10 
% tohoto standardu. O potřebě zajištění 
dostupnosti specializovaných služeb, zejm. 
bezpečných azylových domů, hovoří např. i 
studie EIGE ohledně naplňování Pekingské 
akční platformy.15  
 
Oběti domácího násilí nevyhledávají pobytové 
sociální služby z důvodu ztráty bydlení, ale 
proto, že v jejich domovech dochází k násilí a 
tedy k porušování základních lidských práv. 
Domov pro ně není synonymem bezpečí, ale 
místem, kde je ohrožena jejich lidská 
důstojnost, zdraví a v mnoha případech i život. 
Nehledají tedy jen „střechu nad hlavou“, ale 
bezpečný prostor a specializovanou 
psychosociální podporu, které jim umožní 
vyrovnat se s následky traumatu a učinit právní 
či jiné kroky, které jsou nezbytné pro ukončení 
násilí. Nezbytnou součástí poskytovaných 
služeb v bezpečných azylových domovech 
specializovaných na oběti domácího a 
genderově podmíněného násilí jsou i sociálně-
terapeutické činnosti.   
 
Současná právní úprava má také za následek 
skutečnost, že jsou na existující specializované 

(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 
 
(5) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí., 
d) sociálně terapeutické činnosti, 
e) nácvik dovedností pro zvládání bydlení, podpora 
získání adekvátního bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení a 
další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci 
bydlení, 
f) zprostředkování potravinové a materiální pomoci. 
omezení“, čárku za slovem „osob“ navrhujeme nahradit 
tečkou a zbytek věty vypustit. Toto časové vymezení 
pozbylo sloučením 

 
14 Blíže viz např. Council of Europe Combating violence against women: minimum standards for support services. Dostupné z: 
https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF(2007)Study%20rev.en.pdf 
15 EIGE. 2012. Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Violence against Women – Victim Support. Dostupné 
z: file:///C:/Users/pavlicem/Downloads/Violence-against-Women-Victim-Support-Report.pdf 
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bezpečné azylové domy a jejich odbornou 
specifickou práci s obětmi kladeny podmínky i 
rozsah činnosti jako na problém 
bezdomovectví či jiné formy bytové nouze. 
Obětem domácího a genderově podmíněného 
násilí tak v rámci současného zákona nemůže 
být poskytnuta adekvátní pomoc a podpora, 
v opačném případě může být poskytnutí těchto 
forem pomoci považováno případnou 
kontrolou sociálních služeb jako nadstandard a 
důvod např. k postihu v podobě odebrání části 
dotace nebo dokonce uzavření služby. 
Nedostupnost bezpečných azylových domů je 
přitom jedním z hlavních důvodů proč osoby 
zažívající domácí násilí setrvávají v násilné 
domácnosti déle. Situaci obětí zcela neřeší ani 
možnost vykázání, neboť to nemusí být 
dostatečným ochranným opatřením, a to 
zejména u osob ohrožených zvláště závažnými 
formami násilí, včetně vyhrožování zabitím. 
Právě tyto oběti potřebují specializovanou 
službu bezpečného azylového bydlení.  
 
Požaduji proto doplnit osoby ohrožených 
domácím a genderově podmíněným násilím 
mezi cílové skupiny a doplnit mezi základní 
činnosti sociálně terapeutických činností a 
psychosociální podpory pro osoby ohrožené 
domácím a genderově podmíněným násilím  

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

22) K § 60 zákona o sociálních službách 
nad rámec návrhu 
 
Považuji za vhodné doplnit do krizové pomoci 
jako základní činnost zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci. Klienti 

K Z Vysvětleno 
Tyto základní činnosti jsou předmětem dalších návazných 
služeb, docházelo by tak k dublování služeb.  
 
Jedná se o fakt, že služba podle § 60 v základních 
činnostech poskytování stravy má a z analogie služby 
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tohoto druhu služby jsou osoby v krizi, která 
může být spojena i s nemožností uspokojovat 
základní lidské potřeby. Jednou z vhodných 
forem pomoci je právě zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci. 
 
Požaduji proto uvedenou základní činnost 
doplnit. 

vyplývá, že osobám v situaci ohrožení zdraví nebo života 
může poskytovat stravu nebo pomoct s jejím zajištěním. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

23) K § 65 zákona o sociálních službách 
nad rámec návrhu 
 
Považuji za vhodné doplnit do sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi jako 
základní činnost nácvik dovedností pro 
zvládání bydlení, podpora získání adekvátního 
bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení a další 
činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění 
v rámci bydlení. To umožní komplexnější a 
účinnější řešení nepříznivé sociální situace 
spojené se ztrátou bydlení v sociální službě, 
kde uživatel bydlí. 
 
Požaduji proto uvedenou základní činnost 
doplnit.  

K Z Vysvětleno 
Tyto základní činnosti jsou předmětem dalších návazných 
služeb, docházelo by tak k dublování služeb. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

24) K § 69 zákona o sociálních službách  
 
Vzhledem k situaci uživatelů služeb terénních 
programů je zcela legitimní metodami sociální 
práce usilovat o změnu v jejich životě. Ta je 
možná za pomoci terapeutických a sociálně 
aktivizačních činností. 
 
Požaduji proto uvedené základní činnosti 
doplnit. 

K Z Akceptováno 
Základní činnosti byly doplněny. 
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Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

25) K § 70 zákona o sociálních službách 
nad rámec návrhu 
 
Považuji za vhodné doplnit základní činnosti 
podpora, vytváření a zdokonalování 
základních pracovních návyků a dovedností a 
nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí 
k sociálnímu začlenění v rámci bydlení. To 
umožní komplexnější a účinnější řešení 
nepříznivé sociální situace, kterou často klienti 
této služby řeší. V praxi je po nich rovněž 
poptávka. 
 
Požaduji proto uvedené základní činnosti 
doplnit. 

K Z Vysvětleno 
Tyto základní činnosti jsou předmětem dalších návazných 
služeb, docházelo by tak k dublování služeb. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

26) K části první, čl. I, bodu 56 (§ 72 odst. 
2 zákona o sociálních službách)  
 
Podle návrhu mají provozní a ostatní náklady 
sociálních služeb poskytovaných bez úhrady 
být financovány skrze kompenzace podle 
koeficientu režijních nákladů. Tento koeficient 
je přitom zvyšován ve vlnách z 1,2 v roce 
2022 až na 1,43 od roku 2025. V tom případě 
může hrozit, že mnozí poskytovatelé nebudou 
mít do roku 2024, a zejména do roku 2022, 
zabezpečeny prostředky na mimomzdové 
náklady a může tak být ohroženo poskytování 
sociálních služeb. 
Požaduji zvýšit koeficienty pro roky 2022, 
2023 a 2024 tak, aby nedošlo k tomu, že 
poskytovatelé nebudou mít dostatečné 
prostředky na mimomzdové náklady. 

K Z Vysvětleno 
Bylo upraveno jinak, odst. 2 byl vypuštěn a problematiku 
řeší oddíl financování. 
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Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

27) K části první, čl. I, bodu 69 (§ 78 odst. 
2 zákona o sociálních službách)  
 
Rozdělení místní příslušnosti pro registraci 
podle typu služby považuji za matoucí. Pokud 
jeden subjekt bude poskytovat pobytové i 
terénní služby v dvou místech, bude se 
zbytečně registrovat dvakrát na dvou různých 
místech. Za vhodnější považuji stávající 
úpravu vázanou na sídlo, resp. bydliště 
poskytovatele. 
 
Požaduji proto uvedený bod vypustit a 
zachovat stávající úpravu.  

K Z Vysvětleno 
Podle našeho názoru je klíč použitý k určení příslušnosti 
jednoznačný a nemůže dojít ke kolizi. U pobytové služby je 
to vždy krajský úřad dle místa poskytování služby, u 
ambulantní a terénních služeb je to krajský úřad dle sídla 
organizace.  
 
Dochází k rozdělení registrací sociálních služeb dle forem 
poskytování. Navrhovaná úprava má sloužit především 
k větší přehlednosti poskytovaných služeb v tom kterém 
kraji. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

28) K části první, čl. I, bodům 70 a 135 (§ 
79 a 105a zákona o sociálních službách)  
 
Na rozdíl od současného stavu má být 
podmínkou pro registraci služby zajištění 
minimálního personálního standardu. Co může 
být na první pohled vnímáno jako vstřícný 
krok vůči poskytovatelům, se však v praxi 
může projevit negativně ve financování, pokud 
by se tento minimální standard stal zároveň 
maximálně podporovaným. Pokud se má tedy 
zavádět minimální standard definovaný 
v prováděcím předpisu, považuji za nutné 
zavést i optimální standard, aby se optimálním 
nestalo v praxi jen minimum. I tento optimální 
standard by měl být finančně podporován. 
 
Požaduji proto definovat vedle minimálního 
personálního standardu i standard optimální a 
zavést v § 105 dotační podporu na jeho 
zajištění. 

K Z Akceptováno jinak 
Personální standard se z návrhu novely vypouští 
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Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

29) K části první, čl. I, bodu 70 (§ 79 
zákona o sociálních službách) nad rámec 
návrhu 
V návaznosti na vytvoření samostatné 
pobytové služby pro děti považuji za nutné 
vytvořit v prováděcím předpise samostatné 
standardy pro kapacitu služby, další stavebně 
technické a hygienické podmínky poskytování 
služby a požadavky na minimální personální 
zajištění poskytování služby podle 
jednotlivých odborností. 
 
Požaduji proto tyto samostatné standardy 
vytvořit. 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

30) K části první, čl. I, bodu 70 (§ 79 odst. 
5 písm. d) zákona o sociálních službách)  
 
Stávající úprava umožňuje poskytovateli, který 
poskytuje služby např. obětem trestných činů 
nebo domácího násilí, požádat o nezveřejnění 
místa zařízení. Zároveň však právní úprava 
neumožňuje nezveřejňovat ostatní údaje o 
poskytovateli. V některých případech tak 
fakticky dojde ke zveřejnění místa skutečného 
poskytování služby např. zveřejněním místa 
sídla poskytovatele. Navrhuji proto doplnit k 
možnosti nezveřejnění místa zařízení ještě 
možnost nezveřejnění dalších údajů, ze 
kterých by se dalo místo zařízení určit. 
 
 

K Z Vysvětleno 
Pokud poskytovatel (jedná se v řádu o jednotky) má zájem 
o nezveřejňování svých ostatních údajů, požádá o toto 
registrující orgán. Na základě žádosti je možné tuto úpravu 
uvést v registru.   
 
Jedná se o poskytovatele těch sociálních služeb, které jsou 
uvedené v § 79 odst. 5 písm. d). Tento nárok je rovněž 
metodicky zpracován. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 

 
Požaduji proto návrh v tomto smyslu doplnit. 

K Z Vysvětleno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



902 
 

 31) K části první, čl. I, bodu 73 (§ 82 odst. 
1 zákona o sociálních službách)  
 
Nesouhlasím se zkrácením lhůty pro hlášení 
změn v registračních údajích na 15 pracovních 
dní oproti současným až 45. Jako vhodný 
kompromis navrhuji stanovit lhůtu na 20 
pracovních dnů. 
 
Požaduji proto stanovit lhůtu pro hlášení změn 
na 20 pracovních dnů. 

Jedná se o vyjednaný kompromis všech stran a návrh 
novely tohoto ustanovení odpovídá stávající praxi. 
 
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

32) K části první, čl. I, bodu 76 (§ 82b 
zákona o sociálních službách)  
 
Jakkoliv jsem si vědoma problémů při 
poskytování sociálních služeb jako nelegální 
poskytovatelé, neplnění standardů, nedostatky 
v péči a zacházení s klienty, nasazení skrytých 
kontrol je krokem poměrně zásadním, navíc 
v prostředí, kde osoby tráví i svůj soukromý či 
intimní život a sdílejí informace z něj. Pokud 
by již mělo dojít k nasazení takového nástroje, 
považuji je za přiměřené pouze ve 
výjimečných situacích jako např. předchozí 
zjištění zásadních problémů, několikanásobný 
postih za přestupky či dokonce za trestný čin, 
vícenásobné stížnosti apod. Při kontrole musí 
být rovněž dostatečně chráněna práva ostatních 
klientů a minimalizován zásah do nich. 
 
Požaduji proto omezit případy skryté kontroly 
na situace po zjištění a konstatování 
významných nedostatků při poskytování 
sociálních služeb a rovněž stanovit povinnost 

K Z Vysvětleno 
 
Bude se skutečně jednat o mimořádné situace, a to i 
s ohledem na proces, který je nezbytný pro to,, aby bylo 
možné „ve skrytě“ identitě kontrolu vykonat. 
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omezení zásahu do práv ostatních klientů 
služby během kontroly. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

33) K části první, čl. I, bodu 85 (§ 85 odst. 
7 písm. e) zákona o sociálních službách)  
 
Nepovažuji za přiměřené, aby se v registru 
poskytovatelů sociálních služeb automaticky 
zveřejňovali údaje o všech zaměstnancích 
poskytujících danou službu. Informace o 
zaměstnancích bývají sice často přítomny 
např. na webových stránkách poskytovatele, 
ale pak se dobrovolně a souhlasem daných 
zaměstnanců. V registru by se naopak 
objevovaly za zákona, aniž by se zaměstnanci 
proti tomu mohli bránit. 
 
Požaduji proto uvedené písmeno vypustit a 
údaje o zaměstnancích v registru 
neshromažďovat. 

K Z Vysvětleno 
Údaje o zaměstnancích budou anonymní a nebudou 
zveřejňovány ve veřejné části registru. Budou pouze 
k dispozici poskytovateli a registrujícímu orgánu. 
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

34) K části první, čl. I, bodu 89 (§ 88 písm. 
d) zákona o sociálních službách)  
 
Návrh nově pro poskytovatele služeb přináší 
povinnost evidovat veškeré své skutečné i 
potenciální, avšak odmítnuté klienty. Nyní 
jsou evidování pouze odmítnutí klienti. Tato 
povinnost by byla náročná především pro 
preventivní služby typu sociálního 
poradenství, které mají i stovky a tisíce klientů 
ročně. Mají tak navíc činit každý měsíc 
 
Požaduji proto povinnou evidenci zachovat 
v původním rozsahu, anebo jí omezit a nastavit 
tak, aby byla co nejméně zatěžující.  

K Z Vysvětleno 
Předmětná evidence je zavedena jako centrální nástroj pro 
odstraňování duplicit a garance znalosti klienty skutečně 
poptávané kapacity sociálních služeb. 
Především menší poskytovatelé sociálních služeb vedou 
evidenci žádostí v papírové podobě a v této souvislosti se 
jedná o zefektivnění jejich činnosti, nikoli zvýšení 
administrativní zátěže. Součástí implementace bude také 
možnost napojení specializovaných informačních systémů 
na centrální systém prostřednictvím univerzálního rozhraní. 
 
Nástroj navrhovaný v § 88 písmen d) je anonymním 
nástrojem, který přes agendový identifikátor fyzické osoby 
(AIFO) umožní zjistit zda klient sociálních služeb žádá 
nebo je evidovaný ve více službách bez toho aniž by byl 
ztotožněn třetí osobě. Informace které v rámci této 
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evidence budou, je že existuje duplicitní žádost na několika 
místech bez vědomosti konkrétní osoby nebo jakýchkoli 
osobních informací. Nejedná se tedy o narušení důvěry 
poskytovatele a klienta, protože poskytovatel bude mít 
informace o klientovi nadále jen u sebe. 
Evidence odmítnutých žádostí považujeme za 
nedostatečnou a to z důvodu, že nezohledňuje ještě 
neodmítnuté žádosti, které čekají značnou dobu na jejich 
zpracování a tím se drží v „pomyslné“ frontě na službu. 
Dále pokud bude uzavřena smlouva o poskytování služby a 
žadatel měl podáno ve více službách stejného typu, ostatní 
služby nemají nástroj jak zjistit, že s konkrétním klientem 
byla již někde smlouva o poskytování uzavřena a musí tedy 
provádět vlastní šetření a vynakládat jak personál tak čas na 
klienta, který jejich službu už nepotřebuje, což považujeme 
za více administrativně náročné než zapsání do registru 
Lhůtu však prodlužujeme jedenkrát za čtvrtletí. Také je 
nutné podotknout, že současný systém odmítnutých žádostí 
nereflektuje duplicity tvořené velkým duplicitním a 
opakovaným podáváním žádostí a vznikají tak nepřesné 
informace o potřebnosti sociálních služeb bez možnosti 
tuto informaci ověřit. 
 
Navrhovaný nástroj by ve výsledku usnadnil práci 
poskytovatelům, kteří by tak byly schopni se věnovat 
reálným žádostem a klientům a tím neplýtvat personálem 
na duplicity, které se v systému tvoří. Současně by také 
získali přehled o potřebnosti služby. Informace 
poskytovatel vs klient by nadále zůstali na dosavadní 
úrovni a neposkytovali se dále, pouze by vznikla anonymní 
evidence bez konkrétních informací, která by propojovala a 
pomáhala nacházet duplicity a informovala již o vyřízených 
žádostech bez narušení soukromí nebo poskytnutí 
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Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

35) K části první, čl. I, bodu 89 (§ 88 písm. 
d) zákona o sociálních službách)  
 
Velice oceňuji formulaci nové povinnosti 
poskytovatele respektovat důstojnost, 
soukromí a osobní integritu klientů i její 
postih. Považuji však za nešťastné, že se touto 
povinností úplně nahradila povinnost aktivně 
přispívat k naplňování práv klienta podle 
stávajícího písm. c). Nejde přitom o úplně 
stejné věci. Zatímco nová povinnost je o 
respektu, tj. o neporušování a nejednání, ta 
původní je naopak o naplňování a aktivní práci 
s klientem, která by měla být nedílnou součástí 
sociální služby. Považuji proto za vhodné i 
původní povinnost zachovat, byť nadále 
nemusí být předmětem sankčního postihu. 
 
U formulace nové povinnosti pak považuji za 
důležité zajistit nejen respekt lidské důstojnosti 
a práv osob závislých na péči, ale i jejich 
ochranu před zásahy jiných osob, jak plyne i 
z judikatury Evropského soudu pro lidská 
práva 
 
Požaduji proto zachovat povinnost 
poskytovatele vytvářet při poskytování 
sociálních služeb podmínky pro naplňování 
lidských i občanských práv klientů a do nové 
povinnosti doplnit i ochranu důstojnosti a 
lidských práv osob. 
 

K Z Akceptováno jinak  
 
Na základě jednání dne 14. 7. 2020 bude do textu návrhu 
novely v § 88 doplněno slovo „chránit“. 
 
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 

36) K § 91 zákona o sociálních službách   
 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
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 V návaznosti na preferenci terénních a 
odlehčovacích služeb před službami 
pobytovými považuji za nutné u dětí starších 
tří let omezit dobu, na kterou je možné 
smlouvu o poskytnutí pobytové sociální služby 
uzavřít. Smlouva nad 14 dní by měla být 
podmíněna souhlasem OSPODu, smlouva nad 
3 měsíce pak soudu a celkově by neměla trvat 
déle než 6 měsíců. 
 
Požaduji proto doplnit pro uzavírání smluv o 
poskytování pobytových služeb výše uvedené 
limity. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

37) K části první, čl. I, bodu 103 (§ 93 
písm. e) zákona o sociálních službách)  
 
Navrhované ustanovení má poskytnout 
krajskému úřadu pravomoc pro rozhodování o 
vstupu do garantované sítě sociálních služeb. 
Návrh však nestanoví žádné podmínky pro 
vstup do této sítě. Podle § 105a má nadto o 
vstupu do sítě rozhodovat Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. 
Požaduji proto doplnit do návrhu úpravu 
podmínek pro vstup do garantované sítě 
sociálních služeb.  
 

K Z Vysvětleno: 
Viz také návrh vypořádání připomínky č. 2. 
Krajský úřad bude ve správním řízení rozhodovat o 
vstupu/výstupu do/z garantované sítě sociálních služeb 
v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti.  

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

38) K části první, čl. I, bodu 110 (§ 95 
písm. g) zákona o sociálních službách)  
 
Na rozdíl od současné úpravy má kraj již 
nikoliv zajišťovat dostupnost služeb na svém 
území, ale pouze na ní spolupracovat s MPSV 
a krajským úřadem, Odpovědnost za zajištění 
dostupné sociální služby pro osoby v nouzi 

K Z Vysvětleno: 
Z upraveného znění § 95 písm. g) kraj: „spolupracuje 
s ministerstvem a krajským úřadem na zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb“ je zřejmé, 
že odpovědnost za dostupnost přechází na ministerstvo. 
MPSV bude připravovat návrh garantované sítě na základě 
informací z krajských střednědobých plánů i aktuálně 
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jako součást jejích ústavních a mezinárodně 
garantovaných práv je tak rozmělňována a 
znepřehledňována,  
 
Požaduji v návrhu jasně určit, kdo je 
odpovědný za zajištění dostupnosti služeb 
v území pro danou skupinu klientů. 
 

identifikované potřebnosti v území. Tyto informace předají 
MPSV kraje, které nadále plánují a zjišťují potřeby (viz § 
95).  MPSV, resp. stát bude zodpovídat za dostupnost 
sociálních služeb, avšak kraje budou poskytovat relevantní 
informace nezbytné k zajištění dostupnosti.   

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

39) K části první, čl. I, bodu 115 (§ 96b 
zákona o sociálních službách)  
 
Oceňuji vytvoření nezávislého stížnostního 
mechanismu v sociálních službách. Formulaci 
však považuji za poněkud kostrbatou. Podání 
jakékoliv stížnosti, nejenom stížnosti formálně 
správné a oprávněné, by nemělo nikdy být 
stěžovateli na újmu. 
 
Požaduji proto oddělit podmínky přijatelnosti 
stížnosti od zákazu postihu stěžovatele za její 
podání. 

K Z Akceptováno 
Podmínka přijatelnosti bude vypuštěna. Část zákazu 
postihu stěžovatele, ale i osoby, které je poskytována 
sociální služba, bude ponechána. Text je přepracován 
v souladu s ostatními připomínkami dalších 
připomínkových míst. Znění textu ustanovení:  

§ 96b 
Stížnosti a podněty v sociálních službách 

 (1)  Při poskytování sociálních služeb může osoba 
podat stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost se 
podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému 
směřuje. Podání stížnosti nesmí být na újmu osobě, která 
stížnost podala, nebo osobě, které je poskytována sociální 
služba, jíž se stížnost týká. 

(2) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vyřídit 
stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést 
evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení. 

(3) Pokud osoba, která podala stížnost podle 
odstavce 1, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět 
ministerstvu, ve kterém uvede důvody nesouhlasu 
s vyřízením stížnosti. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytnout ministerstvu součinnost při řešení podnětu. 
K prošetření podnětu je ministerstvo oprávněno provést 
místní šetření a vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
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(5) Ministerstvo podnět odloží, jestliže je zjevně 
neopodstatněný nebo jde o podnět ve věci, která již byla 
ministerstvem prošetřena, a opakovaný podnět nepřináší 
nové skutečnosti. O odložení podnětu a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala. 

(6) Ministerstvo je povinno vyřídit podnět 

a) do 30 dnů od jeho obdržení, 
b) do 60 dnů od jeho obdržení, jestliže provádí místní 

šetření, 
c) do 90 dnů od jeho obdržení, jestliže je zapotřebí vyžádat 

si stanovisko dotčených orgánů. 

(7) Jestliže ministerstvo při šetření podnětu osoby 
dojde k závěru, že sociální služby nejsou poskytovány 
v souladu se zákonem, uloží poskytovateli nápravná 
opatření s uvedením lhůty k jejich splnění nebo podá podnět 
k dalšímu postupu příslušnému orgánu.  

 (8) O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně 
vyrozumí osobu, která podnět podala. 
 
 
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

40) K části první, čl. I, bodu 117 (§ 98 odst. 
1 zákona o sociálních službách)  
Opět chápu smysl zavedení inspekcí bez 
předchozího ohlášení v místě poskytování 
sociální služby. Jelikož však v rámci 
sociálních služeb jejich klienti významně 
otvírají své soukromí, je nutné vytvořit 
patřičný důvěrný a bezpečný prostor, který by 
však náhlá inspekce mohla narušit, což 
obzvláště u osob s určitým postižením či 

K Z Akceptováno 
Část textu bude vypuštěna. 
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znevýhodněním může vést k velmi negativním 
následkům. 
 
Požaduji proto zavést opatření k minimalizaci 
negativního dopadu překvapivé inspekce na 
práva klientů. Navrhuji např. stanovit krátkou 
lhůtu pro přípravu na inspekci po jejím 
ohlášení (v řádu hodin) apod. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

41) K části první, čl. I, bodu 118 (§ 98 odst. 
2 zákona o sociálních službách)  
 
Nesouhlasím se snížením počtu inspektorů při 
inspekci ze 3 na 2. Snižuje se tím zároveň 
profesionální úroveň inspekce. Naopak 
považuji za nutné, aby se na inspekci povinně 
ze zákona podíleli i externí odborníci na daný 
typ služby s dostatečnou praxí min. 5 let, čímž 
se inspekce naopak profesionalizuje a 
zkvalitní. 
 
Požaduji proto nesnižovat počet inspektorů při 
inspekci a naopak do inspekce začlenit i 
externí odborníky s dostatečnou praxí. 

K Z Akceptováno jinak 
 
Bude zachován současný stav  
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

42) K části první, čl. I, bodu 121 (§ 99 a 99a 
zákona o sociálních službách)  
 
Jakkoliv vnímám, že nucená správa může být 
opatřením chránícím řádné provozování 
sociální služby a především jejích klientů, jde 
o opatření poměrně zásadně zasahující do 
vlastnických práv poskytovatele služby či do 
jeho práva podnikat, resp. provozovat 
hospodářskou činnost (byť ne na čistě 
ekonomické bázi). Proto by tento institut měl 
být uplatňován jen v nejzávažnějších 

K Z Akceptováno jinak 
 
Návrh nucené správy se z novely zákona o sociálních 
službách vypouští, 
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případech několikanásobného přestupkového 
či trestního postihu či nutnosti řešit okamžitě 
závažné zásahy do práv osob. 
 
Požaduji proto uplatňovat nucenou správu jen 
v případě několikanásobného přestupkového či 
trestního postihu či nutnosti řešit okamžitě 
závažné zásahy do práv osob. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

43) K části první, čl. I, bodu 135 (§ 105a 
zákona o sociálních službách)  
. 
Ustanovení o tvorbě garantované sítě 
sociálních služeb je zmatečné. Způsob vzniku 
sítě je popsán v odst. 1 a následně opět v odst. 
3 písm. b) jako podmínka pro zařazení služby 
do sítě, oba popisy navíc neodpovídají. 
Stanovení maximálních meziročních nárůstů 
objemů služeb v garantované síti v řádu 
jednotek procent rovněž považuji za limitující 
faktor pro pokrytí skutečné potřebnosti 
sociálních služeb. Takové omezení 
meziročního nárůstu jde zcela proti principu 
plánování sociálních služeb, které musí 
vycházet z reálné potřeby osob v terénu.  
Požaduji proto vyjasnit způsob tvorby 
garantované sítě a vypustit maximální 
meziroční nárůst velikosti kapacit a počtu 
úvazků ve službách v garantované síti. 
 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se o kompromisní návrh znění návrhu novely.  
 
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

44) K části první, čl. I, bodu 135 (§ 105b 
zákona o sociálních službách)  
 
Považuji za nutné, aby proces tvorby 
garantované sítě byl co nejvíce participativní. 
V tomto směru nepovažuji za možné 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se o kompromisní návrh znění návrhu novely.  
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redukovat účastníky jen na tzv. sociální 
partnery (tj. zaměstnavatele a odbory). Pro 
správnou participaci je klíčová nejen účast 
zástupců samotných poskytovatelů sociálních 
služeb, ale především zástupců samotných 
klientů a subjektů věnujících se ochraně jejich 
práv. Jedině tak bude proces skutečně 
reprezentativní. 
Požaduji do dohadovacího řízení k tvorbě 
garantované sítě sociálních služeb pozvat 
zástupce poskytovatelů sociálních služeb 
v kraji a také zástupce hlavních skupin klientů 
v ČR. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

45) K části první, čl. I, bodu 135 (§ 107 
zákona o sociálních službách)  
Vzhledem k rizikovosti špatného zacházení a 
zásahů do důstojnosti a lidských práv osob 
v sociálních službách považuji za vhodné tyto 
přestupky postihovat i zákazem činnosti 
v sociálních službách, aby zde nebylo riziko 
opakování těchto zásahů ze strany 
poskytovatele. 
Požaduji proto zavést za nový přestupek 
zásahu do důstojnosti a práv osob i postih ve 
formě zákazu činnosti. 
 

K Z Vysvětleno 
Sociální služby jsou poskytovány na základě registrace. 
Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže 
poskytovatel sociální služeb nezapočne poskytovat sociální 
služby ve lhůtě do ž měsíců od právní moci rozhodnutí o 
registraci. 
Jestliže by byla činnost zastavena, pak přestává plnit 
pravidla registrace. 
Požadavek na vznik nového přestupku není v souladu 
s novým návrhem celého systému. Nově navržená 
pravomoc MPSV podle § 82a odst. 5 umožňuje rozhodnout 
o zrušení registrace. Jedná se o situace bezprostředního 
ohrožení života a zdraví a je zde i pro-vazba s nucenou 
správou.  
Tato opatření tvoří tedy komplex nových opatření a další 
přestupek je již nadbytečným.  
Současně existují již v zákonu uvedené nástroje, které toto 
umožní (např. § 82 odst. 3 písm. b) a c)), proto se také 
zavádí nová povinnost. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 

46) K části první, čl. I, bodu 163 (§ 116a 
zákona o sociálních službách)  

K Z Akceptováno 
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 V současné právní úpravě je tlumočník 
znakového jazyka a přepisovatel řazen 
mezi pracovníky v sociálních službách (§ 115 
odst. 1, písm. b)). Obsah a náročnost 
vykonávané práce vyžaduje zvláštní odborné 
vzdělání, bez něhož není možné tlumočení 
kvalitně poskytovat. Současná právní úprava 
však požadavky na vzdělání těchto pracovníků 
nestanovuje. Přitom je již zpracována karta 
tlumočníka znakového jazyka a přepisovatele 
českého jazyka pro Národní soustavu povolání 
(NSP). Byla zřízena Vyšší odborná škola pro 
tlumočníky znakového jazyka v Hradci 
Králové, v červnu 2019 školu dokončili první 
absolventi. Na základě výše uvedeného 
považuji za nezbytné, aby tito odborní 
pracovníci byli zařazení mezi další odborné 
pracovníky v sociálních službách a byly tak 
jasně stanoveny požadavky na jejich vzdělání. 
Požaduji proto do návrhu doplnit další odborné 
pracovníky – tlumočníka českého znakového 
jazyka a přepisovatele češtiny pro neslyšící 
uživatele českého jazyka. Navrhuji následující 
definice: 
„Odbornou způsobilostí tlumočníka českého 
znakového jazyka je vysokoškolské nebo vyšší 
odborné vzdělání v oblasti tlumočení českého 
znakového jazyka nebo vysokoškolské 
vzdělání a absolvování akreditovaného kurzu 
zaměřeného na tlumočení českého znakového 
jazyka v rozsahu minimálně 400 hodin nebo 
zkouška z profesní kvalifikace tlumočníka 
českého znakového jazyka podle 
Národní soustavy kvalifikací.“ 
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„Odbornou způsobilostí přepisovatele pro 
neslyšící je vysokoškolské nebo vyšší odborné 
vzdělání studia v oblasti přepisovatelství nebo 
vysokoškolské vzdělání a absolvování 
akreditovaného kurzu zaměřeného na přepis 
mluveného jazyka do psané podoby v rozsahu 
minimálně 150 hodin nebo zkouška z profesní 
kvalifikace přepisovatele mluveného jazyka 
podle Národní soustavy kvalifikací.“ 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

47) K části první, čl. I, bodu 163 (§ 116a 
odst. 3 zákona o sociálních službách)  
Považuji navrženou délku povinného 
vzdělávání pro ostatní odborné pracovníky 
v rozsahu 12 hodin za nedostatečnou vzhledem 
k bouřlivému vývoji v oblasti sociální služeb a 
souvisejících oblastí se stále sílícím důrazem 
na kvalitu sociálních služeb. 
 
Požaduji proto délku povinného vzdělávání 
zvýšit minimálně na dvojnásobek. 

K Z Akceptováno 

(3) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit 
pracovníkům uvedeným v odstavci 1 další vzdělávání v 
rozsahu nejméně 48 hodin za 2 kalendářní roky, kterým si 
prohlubuje kvalifikaci. Ustanovení § 111 platí obdobně s 
tím, že ustanovení o rozsahu hodin jednotlivých forem 
dalšího vzdělávání, s výjimkou ustanovení o rozsahu hodin 
vzdělávání formou supervize, se nepoužije. 
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

48) K přechodným ustanovením, bod 9  
 
Není jasné, proč by se do dvou let měly 
přeregistrovávat všechny sociální služby 
včetně těch, u kterých novela nepředpokládá 
žádné obsahové změny. Takovýto proces je 
pro všechny dotčené zbytečně administrativně 
náročný. Navíc mohou hrozit i konflikty zájmů 
mezi kraji, které se budou podílet na vytváření 
sítí a zároveň budou registrovat vlastní služby, 
a ostatními poskytovateli. 
 
Požaduji proto omezit povinnost 
přeregistrování jen na ty služby, u kterých 
dochází k obsahovým změnám. Doporučuji 

K Z  Vysvětleno 
Změnu registrace nelze učinit ze zákona, je nutné 
rozhodnutí poskytovatele. V případě, že by tak nebylo 
učiněno, došlo k nepřiměřenému zásahu do práv 
poskytovatele sociálních služeb.  
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rovněž přijmout kroky k usnadnění registrace 
již existujících služeb. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

49) K přechodným ustanovením, bod 16  
 
Není jasné, proč mají být z garantovaných sítí 
vyloučeny sociální služby financované 
z evropských fondů. Chápu sice, že tyto služby 
mají k dispozici jiné finanční zdroje než 
veřejné rozpočty, ale to není důvod je vyloučit 
ze systému poskytování sociálních služeb 
v ČR jako takového, když jimi poskytované 
služby mohou být pro uspokojování potřeb 
osob v ČR klíčové.  
 
Požaduji proto umožnit zařazení sociálních 
služeb financovaných z ESF do sítí 
vytvářených v ČR včetně sítě garantované.  

K Z Vysvětleno: 
Nejedná se o to, že sociální služby financovány z OPZ by 
měly být vyloučeny z garantované sítě. Právě naopak. Tyto 
služby jsou součástí krajských sítí a jako takové se dle 
návrhu novely překlopí do sítě garantované. Ve chvíli, kdy 
garantovaná síť vznikne, však budou některé služby nadále 
čerpat prostředky OPZ a aby mohly účast v projektu 
dokončit, zůstává v platnosti jejich původní pověření. 
V opačném případě by se staly součástí garantované sítě a 
přešly na financování dle normativů, tj. vypadly by 
okamžitě z projektu. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

 
50) K důvodové zprávě:  
Čl. 9 odst. 2 písm. a) v kombinaci s čl. 4 odst. 
1 písm. f) Legislativních pravidel vlády 
stanoví, že obecná část důvodové zprávy 
obsahuje zhodnocení současného stavu ve 
vztahu k rovnosti žen a mužů (a zákazu 
diskriminace), přičemž zhodnocení musí 
obsahovat vysvětlení příčin případných 
rozdílů, očekávaných dopadů či vývoje, 
s využitím statistických a jiných údajů. 
Dopady této úpravy na rovnost žen a mužů 
však v důvodové zprávě nejsou zhodnoceny 
a rozvedeny dostatečné. 
Domácí a genderově podmíněné násilí 
představuje jednu z nejčastějších forem 
porušení lidských práv a zásahu do důstojnosti 
člověka. Tyto formy násilí dopadají zejména 

K Z Akceptováno 
 
Doplněno  
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na ženy. Podle výsledků mezinárodních studií 
zažívá některou z forem domácího a 
genderově podmíněného násilí téměř každá 
třetí žena. Muži jsou také osobami ohroženými 
domácím a genderově podmíněným násilím, 
ale u závažných forem domácího a sexuálního 
násilí ženy jako oběti jednoznačně převažují 
(tvoří až 97 % obětí).16 Vzhledem k tomu, že 
zpráva hodnocení dopadů regulace uvádí, že 
materiál věnuje větší pozornost formám 
genderově podmíněného násilí, začlenění 
řešení problematiky genderově podmíněného 
násilí do sociálního poradenství a 
navrhovaným připomínkám k zajištění 
dostupnosti specializovaných služeb pro tuto 
cílovou skupinu, bude mít materiál v případě 
jejich zapracování pozitivní dopad na rovnost 
žen a mužů.  
K hodnocení dopadů materiálu na rovnost žen 
a mužů doporučuji dále využít Metodiku 
hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů 
pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako 
„Metodika“), kterou vláda ČR svým 
usnesením ze dne 8. července 2015 č. 542 
doporučila využívat ve všech koncepčních, 
rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, 
které mají dopad na fyzické osoby. Metodika 
je dostupná online 
na: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-
prilezitosti-zen-a-

 
16 Blíže viz Čírtková, L.: Muži jako oběti domácího násilí. Právo a rodina, č. 7/2010 či Stockl H., Devrines 
K.,Rotstein A., Abrahams N., Campbell J., Watts Ch., Moreno C.G. The global prevalence of intimate partner 
homicide: a systematic review. Lancet 20th of june 2013. 
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muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-
OPONENTURE.pdf 
Požaduji rozvést zhodnocení dopadů návrhu 
zákona na rovnost žen a mužů a doplnit jej ve 
výše uvedeném smyslu. 

ÚVČR - VÚV Úvod 
Vzhledem k faktu, že jednotlivé paragrafy 
upravující připomínkovanou oblast jsou 
uvedeny v různých částech návrhu, uvádíme 
konkrétní paragrafy v textu připomínek. 
Sporné body či problematické oblasti nelze 
řešit jednotlivými návrhy na změnu znění 
konkrétních ustanovení, proto považujeme za 
žádoucí. 

O Z  

ÚVČR - VÚV 1) Žádáme o zpracování přehledné 
tabulky finančních dopadů na státní rozpočet, 
finanční dopady jsou ve velmi rozsáhlé RIA 
roztříštěné. Doporučovali bychom prodloužit u 
takto závažných novel větší časový prostor pro 
MPŘ. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Akceptováno: 
Bylo doplněno do RIA. 
 

ÚVČR - VÚV 2) Uvést v soulad znění a obsah 
jednotlivých částí týkající se systému zajištění 
dostupnosti a financování sociálních služeb, 
zejména ve vztahu ke kompetencím a 
zodpovědnostem jednotlivých aktérů, ty je 
nutné upřesnit. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno: 
MPSV bude sestavovat návrh garantované sítě na základě 
informací z krajských střednědobých plánů i aktuálně 
identifikované potřebnosti v území. Tyto informace předají 
MPSV kraje, které nadále plánují a zjišťují potřeby (viz § 
95).    
Změny této sítě (zejména tedy nárůst kapacit/úvazků) bude 
MPSV projednávat s kraji v dohodovacím řízení. MPSV, 
bude zodpovídat za dostupnost sociálních služeb, avšak 
musí poskytnout relevantní informace nezbytné k zajištění 
dostupnosti. Z upraveného znění § 95 písm. g): 
„spolupracuje s ministerstvem a krajským úřadem na 
zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb na svém 
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území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb“ je zřejmé, že odpovědnost za dostupnost přechází na 
ministerstvo.  
 
Práva a povinnosti jednotlivých subjektů jsou dostatečně 
definovány již ve stávajícím znění návrhu. (v §§ 93, 94 95 a 
96). 

ÚVČR - VÚV 3) Definovat či rozlišit základní a místní 
potřeby, popř. upřesnit v tomto smyslu definice 
garantované a rozvojové sítě sociálních služeb 
- § 3, navržené písmeno i) a j). 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno 
Na základě obdržených připomínek, kdy zejména kraje 
shledávají koexistenci dvou typů sítí jako nesmírně 
problematickou, bylo úplně upuštěno od tohoto konceptu (tj. 
možnosti tvorby rozvojové sítě ze strany samospráv). 
Existovat bude tedy pouze jediná síť - garantovaná. Definice 
garantované sítě bude následující: 
 „i) garantovanou sítí sociálních služeb souhrn sociálních 
služeb a jejich přepočtených pracovních úvazků, které 
napomáhají v náležité kvalitě a s odpovídající místní 
dostupností řešit nepříznivou sociální situaci osob na území 
krajů a které jsou v souladu s potřebami osob na území krajů 
zjištěnými při tvorbě střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb kraje,“ 
 
Kraje tedy budou zjišťovat potřeby stejně jako doposud. 
Definice základních a místních potřeb tedy není potřeba. 
MPSV ani u předchozí verze (s rozvojovou sítí) nemělo 
ambice ubírat krajům kompetence v oblasti plánování a 
síťování sociálních služeb a určování sítě.  
Kraj musí nejdřív určit síť, kterou na svém území potřebuje 
(tak jak to dělal doposud), a poté o ní jedná s ministerstvem. 
Ministerstvo nakonec sestaví garantovanou síť, kterou ale 
primárně určil kraj. Kraj zjišťuje potřeby a určuje síť, což je 
přesně těmito slovy uvedeno i v současném znění § 95 písm. 
h). 
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Tím, že bude existovat pouze jediná síť, kterou ve finále 
sestaví (a zveřejní) ministerstvo, tak také odpovědnost za 
dostupnost služeb plně přechází na stát. 
 
Byly vypracovány nové paragrafy a změněny stávající – viz 
§§ 105a, 105b a 105c. Nově je do zákona zaváděn proces 
vstupu poskytovatelů do garantované sítě sociálních služeb 
na základě výběrových řízení za aplikace správního řádu, 
která realizují jednotlivé krajské úřady v přenesené 
působnosti výkonu státní správy. V novém ustanovení jsou 
specifikovány také podmínky, za jakých může být konkrétní 
sociální služba, resp. poskytovatel sociálních služeb ze sítě 
vyřazen, Správní lhůty v rámci navržené úpravy nejsou 
odchylné od ustanovení správního řádu. Garantovaná síť 
bude mít neomezenou dobu platnosti a bude se pouze 
každoročně navyšovat dle zákona. Navyšování sítě bude 
probíhat v dohodovacím řízení, přičemž také došlo k 
výraznému zkrácení celého procesu tak, aby garantovaná síť 
mohla být zveřejněna ve vyhlášce již ke konci srpna a kraje 
tedy měly čas na vyhlášení výběrových řízení na nové 
úvazky/kapacity a bylo tedy možné zajistit poskytování 
nových služeb co nejdříve začátkem roku. Pověření 
k poskytování SOHZ nebude navázáno na dobu platnosti 
sítě a bude vydáváno na maximální možnou dobu, tj. 10 let. 
Poskytovatel, který byl zařazen do garantované sítě, z ní 
může být “vyloučen“ pouze ze zákonem stanovených 
důvodů (viz § 105c odst. 10), a to: jestliže přestane splňovat 
podmínky uvedené v rozhodnutí o zařazení do sítě, nebo 
sám písemně požádá o zrušení zařazení, nebo pozbude 
platnosti jeho registrace (neplnění registračních podmínek), 
případně také úmrtím fyzické či zánikem právnické osoby. 
 

ÚVČR - VÚV 4) Upřesnit mechanismus vydávání 
pověření k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu pro poskytovatele 

K Z Vysvětleno 
bylo konzultováno s ÚHOS a OKOM, jako relevantním 
subjektem, na základě konzultace došlo k výsledné úpravě.  
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sociálních služeb, kteří zajišťují sociální služby 
zařazené do garantované sítě sociálních služeb 
a mechanismus tvorby a schvalování 
garantované sítě – zejména s ohledem na fakt, 
že předkladatel předpokládá spolufinancování i 
z jiných zdrojů, v takovém případě je nutné, aby 
se na obou procesech podílely všechny 
instituce, které budou dané služby 
spolufinancovat.   
Zásadní připomínka 
 

ÚVČR - VÚV 5) Upřesnit, že k financování sociálních 
služeb, kterým bylo vydáno pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu pro poskytovatele sociálních služeb ať už 
z úrovně ministerstva či kraje, bude využita 
skutečná vyrovnávací platba. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno 
 
bylo konzultováno s ÚHOS a OKOM, jako relevantním 
subjektem, na základě konzultace došlo k výsledné úpravě. 

ÚVČR - VÚV 6) Do znění návrhu zapracovat 
mechanismus, který by tam, kde je to nezbytné, 
umožnil koordinaci financování a tvorby sítí 
služeb na sociálně-zdravotním pomezí, např. 
využitím již existujících koordinačních 
mechanismů či zapojením dalších aktérů v dané 
oblasti do klíčových rozhodovacích procesů. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno 
Provazbu na zdravotnictví a sociálně zdravotní pomezí řeší 
není řešen touto novelou. Tuto provazbu je možné 
realizovat jen přes systémovou změnu a zastřešující normu 
ve spolupráci s MZd. Což v této novele tuto ambici 
nemáme. 
 
 

ÚVČR - VÚV 7) Garantovaná síť sociálních služeb má 
pokrývat zjištěné základní potřeby obyvatel, 
rozvojová pak místní potřeby osob, nikde však 
není definován rozdíl mezi „základními“ a 
„místními“ potřebami. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 

K Z Vysvětleno (viz také připomínka výše): 
Bylo ustoupeno od konceptu tvorby rozvojové sítě, bude 
existovat pouze jediná síť – garantovaná. Samosprávným 
celkům nicméně není bráněno, aby financovaly služby mimo 
rozvojovou síť ze svých rozpočtů. 
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Oceňujeme reflexi cílové skupiny osob 
závislých či závislostí ohrožených při 
redefinici jednotlivých typů sociálních služeb a 
rovněž vítáme snahu předkladatele zajistit 
systémový přístup v oblasti financování a 
dostupnosti sociálních služeb, nicméně 
navrhované řešení považujeme díky níže 
uvedené řadě nedostatků za problematické. 
 

ÚVČR - VÚV 8) Garantovanou síť dle návrhu sestavuje 
ministerstvo ve spolupráci s kraji (§ 105a), 
popř. ve spolupráci s odbory a zástupci 
zaměstnavatelů (§ 105b), nicméně o vstupu do 
garantované sítě rozhoduje dle návrhu krajský 
úřad (§ 93). 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno: 
Ministerstvo ponechává krajům jejich kompetenci – stanovit 
síť v samostatné působnosti, ale nastavuje procesní 
mantinely, které jsou účastníci zvláštního řízení povinni 
dodržet. Návrh garantované sítě ministerstvo projedná 
s krajem, přičemž přihlíží k informacím uvedeným ve 
střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje.  
Zařazování nových sociálních služeb do garantované sítě (a 
také případné vyřazování) bude zajišťovat MPSV ve 
spolupráci s krajskými úřady – tento proces bude probíhat 
v přenesené působnosti a bude se na něho vztahovat správní 
řád (blíže bude upraveno v prováděcím právním předpisu). 
V ustanovení rozpor neshledáváme. Dohodovací řízení o 
kapacitách a úvazcích v garantované síti probíhá mezi státní 
správou a samosprávou (tady je partnerem ministerstva při 
vyjednávání kraj jako území s danými potřebami) - samotný 
proces zařazení včetně rozhodnutí o vstupu do garantované 
sítě realizuje krajský úřad v přenesené působnosti po 
schválení počtu úvazků v garantované síti za předpokladu, 
že služba splňuje podmínky zařazení a pro daný kraj 
(myšleno je tím území daného kraje jako regiony a tedy 
samosprávného celku) bylo odsouhlaseno navýšení úvazků 
tj. vstup nové služby do sítě. Služby budou vstupovat do 
garantované sítě na základě transparentního a 
nediskriminačního výběrového řízení. 

ÚVČR - VÚV 9) Na financování garantované sítě se dle K Z Vysvětleno: 
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návrhu podílí ministerstvo, kraje, obce a další 
subjekty, nicméně pouze ministerstvo si 
prostřednictvím normativů vymezuje svůj podíl 
na financování (osobní náklady). Není zřejmé, 
kdo bude garantovat další náklady garantované 
sítě. 
Zásadní připomínka 
 

Z logiky věci - na základě zaváděné povinnosti pro kraje 
podílet se na financování sociálních služeb (§ 105) 
sloužících obyvatelům daného regionu, budou zbylé náklady 
garantované sítě kryty z rozpočtu krajů (a samozřejmě také 
ze všech dalších zdrojů financování sociálních služeb). 
Ve stávajícím znění § 105 je uvedeno, že se kraj a obec 
můžou spolupodílet na financování sociálních služeb, což 
nezakládá jakoukoliv povinnost tak skutečně učinit („Obec 
nebo kraj může poskytnout ze svého rozpočtu účelové 
dotace…“) Kdyby se v současnosti kraje a obce najednou 
rozhodly, že pro příští rok poskytnou ze svých rozpočtů 
0,00,- Kč na podporu sociálních služeb, tak státní správa 
nemá nástroj na to, jak samosprávu přimět ke 
spolufinancování. Ani ono současné jednoznačné stanovení 
zodpovědnosti za dostupnost sociálních služeb (která je na 
krajích - § 95 písm. g) nezaručuje povinnost tyto služby 
spolufinancovat z rozpočtu kraje. Stávající § 101a totiž říká, 
že „K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) a h) se 
krajům poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená 
dotace…“  

ÚVČR - VÚV 10) V případě neúspěchu dohadovacího 
řízení definuje ministerstvo garantovanou síť 
samo (§ 105b odstavec 6), není však zřejmé, 
zda ji v takovémto případě bude i zcela samo 
plně financovat. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno: 
MPSV bude poskytovat dotaci na přesně definovaný účel – 
krytí personálních nákladů. S výjimkou bezúhradových 
služeb bude možné dotaci MPSV využít pouze na tento účel. 
Dofinancování garantované sítě ze strany MPSV tedy 
nebude možné. 
Na základě zaváděné povinnosti krajů podílet se na 
financování sociálních služeb (§ 105) sloužících obyvatelům 
daného regionu, budou zbylé náklady garantované sítě kryty 
z rozpočtu samospráv (a samozřejmě také ze všech dalších 
zdrojů financování sociálních služeb). 
 

ÚVČR - VÚV 11) Není rovněž zřejmý význam slova 
„garantovaná“, zejména kým je co 
garantováno. Návrh neobsahuje jedinou 

K Z Vysvětleno: 
V návrhu novely zákona je zaváděno, že ze státního 
rozpočtu se kryje větší část nákladů této sítě (personální 
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zmínku o plné garanci jakékoliv úrovně veřejné 
správy za systém sociálních služeb. 
Zásadní připomínka 
 

náklady jsou největší nákladovou položkou - představují 
více než 2/3 celkových nákladů soc. služeb) navíc 
bezúhradové sociální služby jsou z dotace financovány 
v plné výši. Tím je tato síť garantována: stát garantuje 
zaplacení větší části nákladů této sítě. 

ÚVČR - VÚV 12) Návrh naopak počítá se zapojením 
dalších institutů či prvků veřejné správy do 
financování sociálních služeb a procesu tvorby 
sítí (explicitně kraje a obce - § 94, 95, 105), moc 
rozhodovat si však ponechává ministerstvo a to 
jak právem posledního slova v dohadovacím 
řízení, tak prostřednictvím vydávání pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu pro poskytovatele sociálních služeb, 
kteří zajišťují sociální služby zařazené do 
garantované sítě sociálních služeb. Tím se 
výrazně mění mocensko-rozhodovací 
participace jednotlivých sektorů – v případě 
výrazných rozporů mezi kraji, obcemi a 
ministerstvem (popř. odbory a 
zaměstnavatelskými svazy) může dojít 
k situaci, kdy budou v garantované síti 
definované pouze ministerstvem financovány 
všechny osobní náklady, nebude však nikdo, 
kdo by pokryl zbývající provozní náklady. 
Rovněž není zřejmé, zda předkladatel počítá 
s tím, že prostřednictvím pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu pro poskytovatele sociálních služeb, 
kteří zajišťují sociální služby zařazené do 
garantované sítě sociálních služeb, bude reálně 
využit institut vyrovnávací platby; současná 
praxe znamená spíše přenášení odpovědnosti na 
další aktéry, neboť již při výpočtu vyrovnávací 
platby se počítá s jistým podílem 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Jak již bylo uvedeno výše, nově se zavádí povinnost pro 
kraje podílet se na financování sociálních služeb. Pouze je 
nemožné - bez výrazných zásahu do dalších právních 
předpisů (což je však v současném nastavení systému 
nerealizovatelné) zavázat zákonem o sociálních službách 
kraje k nějakému fixně danému %. V návrhu novely je 
zavedeno, že kraje se budou podílet ve výši zbylých 
provozních nákladů služeb v síti. Bezúhradové služby budou 
z dotace financovány v plné výši. 
 
Co to vlastně vyrovnávací platba je již bylo vysvětleno výše, 
Při výpočtu vyrovnávací platby je povinností vystavovatele 
pověření k SOHZ zakalkulovat všechny zdroje financování. 
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spolufinancování z dalších zdrojů.  
Zásadní připomínka 
 

ÚVČR - VÚV 13) Celý systém nikde nezohledňuje 
problematiku sociálně-zdravotního pomezí, 
zejména reálné společenské potřeby definovat 
pro určité cílové skupiny komplexní 
koordinované sítě služeb zdravotních, 
sociálních a školských. 
Zásadní připomínka 
 

K Z Vysvětleno 
Provazbu na zdravotnictví a sociálně zdravotní pomezí není 
řešen touto novelou. Tuto provazbu je možné realizovat jen 
přes systémovou změnu a zastřešující normu ve spolupráci 
s MZd. Což v této novele tuto ambici nemáme. 
 
 

ÚVČR - VÚV 14) V § 92 navržené písmeno b) 
navrhujeme nahradit definici „osob 
propuštěných po ukončení léčby chorobných 
závislostí ze zdravotnického zařízení, 
psychiatrické nemocnice nebo léčebného 
zařízení pro chorobné závislosti“ větou „osob 
po ukončení léčby závislosti nebo závislostního 
chování ve specializovaném zařízení.“ 
Zásadní připomínka 
 

K Z Akceptováno.  
 
Je nutno ověřit v rámci vypořádání, zda změnou 
terminologie neovlivníme jiné subjekty (původní formulace 
navržená novelou vychází ze zaužívaného zákonného 
termínu dle 111/2006 Sb o HN. 

UZS ČR Obecné připomínky:  
• DOBRÁ SPRÁVA VĚCÍ 
VEŘEJNÝCH 
Sociální služby jsou obecně velmi důležitou 
vizitkou dobré správy věcí veřejných. Tak, jak 
se dokážeme postarat o potřebné, tak se zhruba 
odráží naše chování ve společnosti obecně 
s dopadem na několik generací. Ten, kdo 
nastavuje pravidla pro fungování sociálních 
služeb by v tomto pohledu měl brát tedy v první 
řadě ohled na ty, kterých se poskytování 
sociálních služeb týká, tím jsou myšleni klienti. 
Druhým zásadním aktérem jsou sami 
poskytovatelé sociálních služeb.  

O Z       
Změny cílí na klienta významně. Novela nově zdůrazňuje 
pojetí nepříznivé sociální situace, což promítá do dílčích 
ustanovení zákona. Sociální služby tak budou moci 
efektivněji a cíleněji podporovat konkrétní klienty a 
modelovat tak sociální služby v celém jejich rozsahu. 
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Očekávali jsme, že ze zákona bude zřejmé, jak 
se bude lépe cílit právě na klienta, který 
potřebuje sociální službu. Mnohé sjednocování 
může pro klienta znamenat především zmatek. 
Na druhou stranu vítáme služby s nižším 
počtem klientů a zacílení na podporu 
v přirozeném prostředí. Nutno podotknout, že 
stát poskytuje minimum sociálních služeb a bez 
jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 
nelze poskytovat žádnou ze jmenovaných typů 
služby. Máme zcela logicky za to, že o změnách 
bude ministerstvo debatovat právě s odbodnou 
veřejností, tedy poskytovateli.  
Novela zákona neodpovídá na mnoho otázek, 
které jsou jak o životě klientů, tak o změně 
v poskytování sociálních služeb. Příkladem 
mohou být stále domovy pro klienty stejného 
pohlaví (pokud nejde o záměr, př. týrané ženy 
apod.). MPSV zvolilo cestu vrchnostenského 
přístupu a na mnohé připomínky ještě před 
oficiálním legislativním procesem nedbalo. 
Chápeme, že na tento přístup má MPSV 
v podstatě právo, nicméně aktéři sociálních 
služeb by měli být partnery, nikoliv těmi, se 
kterými se nemluví, nebo ti, kteří do změn 
nemají co mluvit. 
Jsme pro změny a jsme také pro diskusi o nich. 
Rozhodování z pocitu není debata z provozu a 
už vůbec ne o klientech, kteří sociální službu 
potřebují využívat. 
Dobrá správa věcí veřejných se pozná právě 
podle toho, jak v podstatných změnách slyší 
hlas těch, kteří jsou v nouzi a něco potřebují, 
v tomto případě sociální službu, na druhé straně 
odborníků, kteří službu poskytují a jsou ochotni 
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spolupracovat na změnách.  
 
• POSTAVENÍ PRACOVNÍKŮ 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, 
SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ 
Zákon sice navrhuje dorovnání platového a 
mzdového ohodnocení. Nicméně, se, jakkoliv 
minimálně v dopadech zákona nezabývá 
rozvojem této profese a její prestiži. Jde o 
služby, které v budoucnu budou nadále 
rozvíjeny, nicméně namísto k ocenění často 
dochází spíše ke snižování profese pracovníků 
v sociálních službách a sociálních pracovníků. 
Finanční prostředky nenapraví vše. Jde o 
společenskou prestiž, kterou navrhujeme 
„narovnat“ kampaněmi, dobrými příklady a 
celostátními oceněními, které by mělo být 
oceněním MPSV. 
V sociálních službách vidíme velkou 
budoucnost a není možné, aby se o 
zaměstnancích v tomto oboru hovořilo 
s despektem a jako o podřadné profesi. 
Pracovníci v sociálních službách si zaslouží 
stejné ocenění (nehovoříme o finančním 
ohodnocení) jako zdravotníci, učitelé apod. 
Každodenní práce, často v nepřetržitých 
směnách jak u klientů doma, tak v nejrůznějších 
zařízeních je velmi psychicky náročná. 
Zaslouží si benefit společenského uznání a 
určitých výhod, o kterých velmi rádi budeme 
diskutovat.  
 
 
• DEINSTITUCIONALIZACE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
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Mnoho let pracuje při MPSV pracovní skupina 
TRASS. Jde o Národní centrum podpory 
transformace sociálních služeb jde o součást 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Věnuje se 
podpoře transformace sociálních služeb a 
deinstitucionalizace v České republice. 
Transformace sociálních služeb je změna 
ústavní péče v bydlení a podporu 
poskytovanou v přirozeném prostředí. Lidé s 
postižením díky transformaci přecházejí z 
velkých ústavů do bytů či rodinných domů v 
běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je 
obvyklý pro jejich vrstevníky.   V této novele 
se však nepočítá s deinstitucionalizací jako 
takovou, není jasný vývoj sociálních služeb. 
Jde o nastavení nových sociálních služeb, 
rozumějme nově vznikajících, avšak co se 
stávajícími sociálními službami zákon neřeší. 
Budou i nadále mnohalůžkové pokoje? Budou 
i nadále některé pobytové služby pouze pro 
ženy a muže (výjimku tvoří ochrana klienta). 
Nikde není zřejmý záměr, jak se služba má 
chovat směrem ke klientovi, v současné době 
popis určité podpory je nedostatečný, právě co 
se týká výsledků práce TRASS. Požadujeme 
zapracovat výsledky TRASS, jako je přístup 
zaměřený na člověka, podpora skutečné 
samostatnosti, pokud má být rozvoj systému 
klient v přirozeném prostředí, pak deklaraci 
zajištění dostatku bytů pro sociální služby 
s garantovaným nájmem, stejně jako u 
podpory v bydlení.  
 
• REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE 
Zákon neodráží poptávku, tedy potřebnost po 
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sociálních službách s nastavením reformy 
psychiatrické péče. Upozorňujeme na 
nedostatek speciálních sociálních služeb pro 
osoby, které jsou propouštěny z 
psychiatrických nemocnic po dlouhodobých 
pobytech, nemají vazbu na rodiny a potřebují 
stále 24hodinovou pomoc. Není řešena podpora 
osob s poruchami chování (zejména agrese). 
Řešení pouze ambulantními centry nestačí, a to 
už v současné době. 
 
• OSTATNÍ ODBORNÉ PROFESE 
Ze zákona jasně nevyplývá, kdo a jakým 
způsobem bude hradit ostatní odborné profese 
v sociálních službách. Existuje určitá domluva, 
která není jasně zákonem promítnuta. 
Příkladem může být mnohaletá debata o 
zdravotních sestrách v rámci ošetřovatelské 
péče. Mnoho pobytových sociálních služeb 
doposud má problémy s navazováním 
smluvních vztahů s jednotlivými zdravotními 
službami a vykazováním ošetřovatelské péče. 
Finanční prostředky rozhodně nestačí na krytí 
nákladů na mzdy/platy zdravotních sester. 
Zdravotní sestry uvádíme pouze jako příklad, 
profesí s nevyjasněným financováním je více. 
Z těchto důvodů požadujeme zpřesnit 
plánované financování VŠECH pracovních 
úvazků v sociálních službách, které vymezuje 
novela zákona. 
 
• CENTRALIZACE ROZHODOVÁNÍ 
V novele zákona se posiluje centrální moc, což 
v sociálních službách považujeme za nešťastné. 
Rozhodování o sociálních službách má být co 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



928 
 

nejblíže klientovi a službě jako takové.  
 
• FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB V RÁMCI NOVELY 
Obecně je známo a ze všech jednání, které jsme 
vedli, že nepanuje shoda na tom, jaký bude 
podíl financování sociálních služeb mezi státem 
– jednotlivými kraji a popřípadě obcemi. Z RIA 
nevyplývají jasná a prokazatelná čísla. Čísla 
jsou dohadována teoretickými analýzami, 
nikoliv podklady ze skutečného provozu 
jednotlivých služeb. 
Doporučujeme se zabývat se více skutečnými 
dopady na rozpočet jak státu, tak krajů a dále 
pak naplánovat samostatný proces financování. 
Upozorňujeme na možnost negativního 
finančního dopadu na služby samotné. 
Není jasné financování vztahu provoz a 
platy/mzdy. 
Požadujeme důkladné a přesné podklady 
v rámci RIA ohledně financování jednotlivých 
sociálních služeb, vždy tak, aby bylo 
transparentní, jaké náklady budou financovány 
v oblasti osobních nákladů a provozních 
nákladů. 
 
• SAMOTNÉ ZPRACOVÁNÍ 
NOVELY ZÁKONA JAKO CELKU 
 Zákon jako celek není dostatečně 
propracován a jednotlivé paragrafy lze vyložit 
různým způsobem, což je pro tak rozsáhlou 
novelu velmi nebezpečné. Opakujeme, že 
zákon má zásadní dopad na nejslabší 
spoluobčany, kteří potřebují naši pomoc, která 
se poskytuje právě prostřednictvím zákona o 
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sociálních službách. Nelze mít tedy podklad 
nejasný, nedopracovaný s možností 
několikerého výkladu. Sociální služby 
nemohou být ohroženy nejistotou výpadku 
financování, stejně jako nesmí být ohroženy 
nejasnou administrativní zátěží – příkladem 
může být přeregistrace stávajících služeb. 
 
 Předložený materiál si vytknul jako 
ambiciózní cíl zásadním způsobem změnit 
systém poskytování sociálních služeb v České 
republice. Na úrovni zákona připravil 
předkladatel soubor změn, jejichž společným 
jmenovatelem je významné posílení role 
MPSV v celém systému. Bylo velmi 
sympatické, když MPSV zvolilo před 
předložením oficiálního návrhu pro jeho 
přípravu rozsáhlé konzultační procesy. 
Bohužel zde musíme konstatovat, že slibný 
potenciál novely tým MPSV nezužitkoval, a 
dokonce výsledek některých konzultací 
ignoroval. Jak jinak lze chápat, že v celém 
návrhu opět nenalézáme podrobné záměry 
znění prováděcích předpisů. V kontextu tohoto 
nedostatku pak musíme opět opakovat to, co 
v konzultačním procesu tolikrát zaznělo: tak 
zásadní změny s dopady do života klientů i 
pracovníků nelze schválit bez jasné deskripce 
prováděcích předpisů. Nedostatečný popis 
navrhovaných změn umožňuje příliš mnoho 
variant výkladů a jednoznačně jej proto lze 
hodnotit jako pro systém nebezpečný.  
Proto doporučujeme, aby MPSV předložený 
návrh stáhlo, řádně dopracovalo a až poté jej 
opět předložilo do připomínkového řízení.   
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• Překládaná novela zákona o sociálních 
službách neřeší systémově problematiku 
příspěvku na péči. Příspěvek na péči, jeho 
nedostatečné kontrola, dlouhodobá finanční 
udržitelnosti a jeho částečná neefektivnost 
(myšleno jeho použití v rozporu se zákonem o 
sociálních službách) je předmětem kritiky 
odborné veřejnosti (odborné společnosti, 
asociace, zaměstnavatelé, Ministerstvo financí 
ČR, kraje, města obce, a další). Bohužel 
navrhovaná novela rezignovala na věcné, 
systémové řešení (a to i přesto, že změnové 
návrhy zde jsou), které by zvážilo efektivitu 
využití, zamezilo jeho zneužívání, ale zároveň 
neomezilo jeho příjemce, kteří jej nyní 
využívají lege artis.  
• Uvědomujeme si nutnost podpory 
neformálních a rodinných pečujících, a to i ze 
strany poskytovatelů sociálních služeb, protože 
bez takového přístupu nebude systém 
sociálních služeb dlouhodobě udržitelný. Tato 
podpora si za nás jistě zaslouží svou legislativní 
úpravu, na jejíž přípravě se budeme velmi rádi 
aktivně podílet. Nicméně nemůžeme souhlasit 
se způsobem parciální implementace této 
podpory zmatečným způsobem do novely 
zákona 108/2006 Sb., protože takové návrhy by 
vedly pouze ke zmatečným situacím pro 
poskytovatele sociálních služeb, přičemž by to 
stávající situaci i pro neformální a rodinné 
pečující spíše zhoršilo. 
• Zahrnutí činností psychosociální 
podpora při umírání a pomoc osobám blízkým 
s vyrovnáním se s traumatem spojeným s 
umíráním a úmrtím blízké osoby vyžaduje 
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zahrnout téma jako povinnou oblast do 
vzdělávacích modulů jak pro PSS, tak pro 
sociální pracovníky. Ze současné praxe 
vyplývá, že zejména PSS, kteří absolvují 
akreditovaný kurz pro PSS, nemusí mít žádné 
informace o zajištění vhodné péče či o 
komunikaci s umírajícími klienty. 
• Celá novela je ve smyslu jednoho z cílů 
– systémové změny v oblasti financování a 
dostupnosti sociálních služeb vedena k 
zasazování transparence a spravedlivějšího 
rozdělování veřejných prostředků. To je zcela 
správný postoj, nicméně novela jako taková 
neřeší situaci, kdy poskytovatel (ať už z 
jakéhokoliv důvodu) není příjemcem veřejných 
prostředků ve smyslu § 101a zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen 
„zákon“). Novela by měla obsahovat 
mechanismus, který by poskytovateli umožnil v 
případě, kdy skutečně veřejné prostředky 
nepřijímá v předpokládaném rozsahu, jiné 
právní postavení (ať už možností zproštění se 
některých souvisejících ustanovení týkajících 
se regulace (nebo jiné právní úpravy týkající se 
regulace). 
 Toto souvisí (a více u konkrétních 
bodů) především se skutečností, že novela 
definuje nárůst povinností pro poskytovatele, 
aniž by definovala a zabývala se otázkou, 
jakým způsobem bude tento rozsah povinností 
financován (což může u z veřejných zdrojů 
financovaných poskytovatelů být obsaženo v 
takto předpokládané podpoře, nicméně pokud 
poskytovatel takovou podporu neobdrží, není 
lze nemít právem zajištěnou možnost se této 
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regulaci vyhnout). Toto nutně souvisí s 
podstatou regulací jako takových, které jsou v 
právním prostředí samozřejmě nejen možné, ale 
i účinné, nicméně by neměly porušovat 
základní zásady právního státu vyjádřené např. 
v Nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/13, v němž se ÚS 
zabývá návrhem na zrušení právní úpravy 
regulace výše úhrady zdravotních služeb z 
veřejného zdravotního pojištění. V této 
souvislosti připomněl svůj dřívější názor, podle 
něhož „Cenová regulace, nemá-li přesáhnout 
meze ústavnosti, nesmí evidentně snížit cenu 
tak, aby tato vzhledem ke všem prokázaným a 
nutně vynaloženým nákladům eliminovala 
možnost alespoň jejich návratnosti, neboť v 
takovém případě by vlastně implikovala 
popření účelu a všech funkcí vlastnictví.“ (další 
související judikaturu je možné spatřovat např. 
v nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 
3/2000). 
 
Tyto obecné připomínky jsou zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 3 
 
Navrhovaná úprava deklaruje, při poskytování 
sociálních služeb potřebným uživatelům, 
přednost terénních a ambulantních sociálních 
služeb před službami pobytovými. Obáváme se, 
že tento text bez dalšího bude vykládán jako 
absolutní přednost, a to bez ohledu na potřeby a 
zájem uživatele. Proto navrhujeme následující 
znění:  
 
„… poskytují se přednostně sociální služby 

K Z Akceptováno 
 
Aktuální podoba návrhu 
V § 2 odst. 2 větě první se za slova „sociálních služeb“ 
vkládají slova „a činností sociální práce“ a na konci 
odstavce se doplňuje věta „Jestliže je třeba pomoc a 
podporu zajistit prostřednictvím sociálních služeb, 
poskytují se přednostně sociální služby v terénní nebo 
ambulantní formě vždy, kdy je to možné a vhodné.“. 
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v terénní anebo ambulantní formě vždy, kdy je 
to možné a vhodné.“  
 
Tato připomínka je zásadní! 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 6 
§ 3 Vymezení pojmů, písm. k) 
Navrhovaná úprava vymezuje, kdo je osobou 
blízkou, která poskytuje pomoc osobě, jíž byl 
přiznán příspěvek na péči. Zde je explicitně 
vymezen II – IV stupeň závislosti na druhé 
osobě.  
Vzhledem k nejednotností přiznávání 
příspěvku na péči, upozorňujeme na fakt, že u 
dětí je často příspěvek na péči podhodnocován 
a rodiče nesou plnou pomoc a podporu v péči o 
děti v prvním stupni závislosti. (příkladem 
mohou být děti s ADHD apod.). U dospělých 
jde často o osoby po mozkových příhodách 
nebo při diagnóze ALS. Z počátku jsou 
hodnoceny tyto osoby v prvním stupni 
závislosti na druhé osobě, přehodnocování 
probíhá často po několika letech. 
 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme 
následující znění:  
„pečující osobou je osoba blízká, která 
poskytuje pomoc osobě, jíž byl přiznán 
příspěvek na péči, …“  
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Akceptováno 
Doplněno: 
 Nová úprava § 3 písm k) pečující osobou osoba blízká, 
která poskytuje pomoc osobě, jíž byl přiznán příspěvek na 
péči, a osoba, které je vypláceno dlouhodobé ošetřovné z 
nemocenského pojištění z důvodu péče o osobu potřebující 
poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí.“. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 11 
§11, odst. (4) 
Tento novelizační odstavec dává pravomoc 
vládě zvýšit jednotlivé částky příspěvku na 
péči, a to zpravidla s účinností od počátku 

K Z Vysvětleno 
 
 
Zavedení valorizačního mechanismu bylo iniciováno právě 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. 
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kalendářního roku, s přihlédnutím na minimální 
mzdy, mzdové úrovně a životních nákladů. 
Systémově podotýkáme, že příspěvek na péči 
není vázán na minimální mzdu ani žádné další 
sociální dávky. Dále připomínáme, že 
příspěvek na péči, konkrétně náklady na 
příspěvek na péči je vázán ke státnímu 
rozpočtu. Za státní rozpočet je odpovědná 
Poslanecká sněmovna Parlamentu a nikoliv 
vláda. Vláda je zodpovědná za státní rozpočet 
právě Poslanecké sněmovně. Celkové náklady 
příspěvku na péči jsou v desítkách miliard 
korun a nelze tedy toto navýšení bez vědomí 
Poslanecké sněmovny odpovědně rozhodovat. 
 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme 
následující znění:  
§11, odst. (4) ZRUŠIT BEZ NÁHRADY 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 16 
§ 21 odst. (2), písm. f) 
 
Příjemce příspěvku na péči je povinen se 
podrobit kontrole využívání příspěvku dle §29. 
Odkazovaný §29 vymezuje možnost kontroly, 
co se zhruba kontroluje, nicméně nezmiňuje 
dopady v případě zneužití příspěvku, dále co se 
za přesně za zneužití považuje. Kontrola může 
vyvolávat určité možnosti pro soudní spory, 
které negativně dopadnou na kontrolní orgán.  
 
Doporučení: 
Zpřesnit s ohledem na dopady zjištěné kontroly 
Tato připomínka je doporučující 

K D Vysvětleno 
 
Právní úprava je dostačující. Nad rámec návrhu 
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UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 32 

 
Sociální služba komunitního charakteru:  
Důvodová zpráva a závěrečná zpráva RIA 
neuvádí, jak dospěl předkladatel k omezení 
max. 10 osob pro denní stacionáře. Ambulantní 
služby mají samo o sobě komunitní charakter a 
umožňují setrvání klientů v jejich přirozeném 
prostředí. Pokud bude denní stacionář 
disponovat dostatečnými a strukturovanými 
prostory a dále odpovídajícím personální 
vybavením, resp. dostatečným počtem 
pracovníků, může i denní stacionář s kapacitou 
např. 12–15 osob odpovídat služby 
komunitního typu.  
 
Navrhujeme navýšení na 15 osob 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
 
Změna úpravy § 33a, nově budou kritéria součástí 
prováděcího předpisu. 
Nová úprava: 
„§ 33a 
Sociální služby komunitního charakteru 
 Sociální služby poskytované pobytovou nebo ambulantní 
formou mohou být poskytovány jako sociální služby 
komunitního charakteru. Sociální služby poskytované tímto 
způsobem jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v 
prostředí, které se mu podobá. Sociální služby poskytované 
jako služby komunitního charakteru způsobem poskytování 
ani místem poskytování nevylučují osobu ze společnosti a 
podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech 
jejích schopnostech, které podle možností osoby dále 
rozvíjejí. Prováděcí právní předpis stanoví maximální 
kapacitu a personální a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního 
charakteru s ohledem na druh a formu jejich poskytování.“. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 34 
§ 35, související a nenovelizovaný odst. (3) 
 
Tento bod je rozšířen o zásadní základní 
činnosti, které by měl poskytovatel sociální 
služby zajistit. Vzhledem ke skutečnosti, že 
v některých požadavcích předkladatele se jedná 
o vysoce odbornou činnost a zvýšila by 
požadavky na náklady jednotlivých 
poskytovatelů sociálních služeb, navrhujeme 
zpřesnit navazující odstavec (3), který v této 
novele není změněn, avšak s tímto souvisí. 
V současné době zní: „Základní činnosti 

K Z Vysvětleno 
Nad rámec návrhu 
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uvedené u jednotlivých druhů sociálních služeb 
v § 37, 39 až 52 a § 54 až 70 jsou poskytovatelé 
sociálních služeb povinni vždy zajistit.“  
 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme 
následující znění:  
„Základní činnosti uvedené u jednotlivých 
druhů sociálních služeb v § 37, 39 až 52 a § 54 
až 70 jsou poskytovatelé sociálních služeb 
povinni vždy zajistit nebo zprostředkovat, 
popřípadě zprostředkovat doporučení na službu 
návaznou, pokud tuto sám poskytovatel sociální 
služby neposkytuje.“ 
 
ato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 35  
 
 Poskytování zdravotní péče v sociálních 
službách – §36 
 
Navrhujeme upravit text novelizačního bodu č. 
35–V § 36 se slovo "pobytové" zrušuje a text 
„c) až f)“ nahrazuje textem "a) až d), g" 
 
Odůvodnění nutnosti poskytování zdravotní 
péče, odbornosti 913, v Denních stacionářích, 
chráněných dílnách a kontaktních centrech.  
Dle dotazníku mezi poskytovateli Denních 

K Z Akceptováno jinak 
 
Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o 
osoby, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních 
sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až f)  § 
34 odst. 1 písm. a) a c), upravují zvláštní právní 
předpisy19). Ošetřovatelská a rehabilitační péče je těmto 
osobám poskytována především prostřednictvím 
zaměstnanců zařízení uvedených v předchozí větě, kteří 
mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání podle zvláštního právního předpisu20). Osobám, 
kterým jsou poskytovány sociální služby v denním 
stacionáři podle § 46, je poskytována ošetřovatelská a 

 
19) Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.  

20) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. 
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stacionářů se ukázalo, že v 85% poskytovatelé 
potřebují mít všeobecnou zdravotní sestru pro 
poskytování zdravotní péče v sociálních 
službách. 
Denní stacionáře jsou plnohodnotné sociální 
služby a pokud je uživatel s kombinovaným 
postižením v jejich péči několik hodin denně 
vyplývá, z logiky věci, že bude potřebovat 
medikaci, podat stravu alternativním 
způsobem, změřit glykémii či podat inzulín 
apod. Obzvlášť u dětí do 18 let, kde již i 
vzhledem k věku nemůžeme očekávat, že tyto 
zdravotní úkony zvládnou samy. Dalším 
aspektem je, že právě těžké kombinované 
postižení je psychomotorický stav, který 
takovému uživateli brání tyto úkony provést i 
přes veškerou snahu k samostatnému zaučení. 
A to i v dospělosti. 
Některá zařízení řeší část zdravotní péče ve 
spolupráci s odborností 925 (domácí péče), ale 
tento způsob je neflexibilní a uživatele omezuje 
v jeho svobodné volbě, kdy bude chtít např. jíst, 
kdy bude nebo nebude mít aktivizaci, 
odpočinek, protože musí striktně dodržet čas 
nasmlouvané externí služby. Tento způsob 
omezuje uživatele i zařízení a nereaguje na 
aktuální potřeby osoby s těžkým postižením. 
Navíc v mnoha oblastech je tato služba 
nedostupná nebo nemá dostatečné kapacity. 
Tam kde není možno tuto službu nasmlouvat a 
rodina s dítětem s těžkým postižením nemá 
možnost využít ambulantní, komunitní péči o 
své dítě s postižením, je často nucena umístit 
dítě do vzdálené pobytové služby nebo se starat 
výhradně jen v domácím prostředí. A to 

rehabilitační péče také prostřednictvím zaměstnanců tohoto 
zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání podle zvláštního právního 
předpisu20); tato péče není hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění. 
. 
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znamená, že jeden z rodičů musí zůstat 
v domácnosti, opustit práci i společenské 
kontakty a stát se pečujícím na 100 %. 
Nabídka denních stacionářů pak může být 
vnímána jako omezená, selektující a 
neakceptující práva klienta. I lidé 
s alternativním způsobem přijímání stravy nebo 
potřebou pravidelné aplikace injekcí či léků 
mají právo na to, využít sociální služby 
dostupné v místě bydliště, které mohou 
zlepšovat kvalitu jejich života, nabídnout jim 
socializaci, aktivizaci a jejich pečujícím čas na 
práci i odpočinek. Zároveň by měla být tato 
zařízení rozšířena i o zařízení chráněného 
bydlení, které mají z hlediska uspokojování 
ošetřovatelských potřeb totožnou cílovou 
skupinu s nově navrhovanou službou domov 
sociální péče (dle současné úpravy DS, DZR a 
DZP). Chráněné bydlení je v rámci této novely 
změnou úhrad více integrováno do skupiny 
pobytových sociálních služeb a stejně tak je zde 
potřeba zdravotní péče. Domníváme se, že 
z tohoto pohledu by i zde měla být umožněno 
poskytování zdravotní péče odborností 913.  
Stejně tak navrhujeme doplnit kontaktní centra, 
v rámci, kterých má své místo také poskytování 
ošetřovatelských úkonů pro cílovou skupinu.  
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR K novelizačnímu bodu č.35 – související návrh 
na úpravu jiného právního předpisu  
 
Novelizace zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném 
zdravotním pojištění -  

K Z Vysvětleno 
Jedná se o požadavek nad rámec návrhu, § 36 kromě 
legislativně technických změn věcně neměníme. Změny 
jsou připravovány v rámci tzv. změnového zákona. 
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v § 17a se za slova "ošetřovatelské“ a 
"ošetřovatelská“ vkládají slova "a rehabilitační" 
a slovo "pobytové" se zrušuje  
v § 22 písm. e) se slova "pobytové" zrušují 
 
Odůvodnění:  
V souvislosti s úpravou §36, navrhovanou 
v předchozím bodu připomínek je nutné upravit 
i zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění.  
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č.36 
 
Odborné sociální poradenství k §37 
 
  Nesouhlasíme s doplněním 
textu „d) manželské a rodinné poradenství.“ 
V ustanovení §37. Doplnění další základní 
činnosti, kterou je povinen poskytovatel 
obligatorně zajistit v případě potřeby jeho 
uživatelů zásadním způsobem zužuje odborné 
poradenství na manželské a rodinné poradny. 
Pro toto ustanovení není relevantní důvod, což 
koresponduje s neodůvodněním tohoto 
doplnění v důvodové zprávě ze strany MPSV. 
Je nutné také zdůraznit, že v § 35 Základní 
činnosti při poskytování sociálních služeb ve 
výčtu základních činností není uvedeno 
manželské a rodinné poradenství. Pokud by 
tedy nebyla tato připomínky akceptována, bylo 
by správné doplnit do výčtu základních 
činností manželské a rodinné poradenství. 
Nesouhlasíme také s návrhem na zařazení 

K Z Vysvětleno 
 
Byť nebyla Instambulská smlouva ratifikována, ke vzniku 
speciálních služeb zaměřených na genderově podmíněné 
násilí vyzívají i ostatní instituce především úřad vlády ČR. 
V souladu s Akčním plánem prevence domácího a 
genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 
schváleným Vládou ČR dne 6. 5. 2019, bude v rámci 
projektu MPSV „Rozvoj systému sociálních služeb“ 
zpracována „Analýza dostupnosti specializovaných 
sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a 
genderově podmíněným násilím v ČR (včetně služeb pro 
děti ohrožené násilím v rodině)“. Vypracování této analýzy 
navazuje i na závěry mezinárodní konference pořádané 
MPSV k problematice genderově podmíněného násilí 
konané v roce 2017 v Plzni, která byla zaměřena na rozvoj 
služeb pro osoby ohrožené genderově podmíněným 
násilím. Výstupy analýzy přispějí k vytvoření metodiky a 
podpoře zajištění metodického vedení ze strany MPSV. 
Tím dojde ke sjednocení chápání dané problematiky a 
výkladu specifických pojmů mezi zástupci státní správy, 
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řešení genderově podmíněného násilí. Sociální 
poradenství řeší jak domácí násilí, tak práci 
s obětmi trestných činů. Pokud by měl text být 
přínosem, bylo by potřeba vyjmenovat 
všechny formy násilí, které sociální 
poradenství řeší. Navrhujeme tedy vyškrtnutí 
genderově podmíněného násilí. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

samosprávya poskytovateli sociálních služeb. 
Předpokládaný termín pro dodání analýzy je prosinec 2020. 
Nové znění: 
3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se 
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin 
osob v občanských poradnách, manželských a rodinných 
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů 
a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických 
zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s 
osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností, s osobami ohroženými návykovými látkami 
a nelátkovými závislostmi, práci s pečujícími osobami a 
řešení genderově podmíněného násilí obětmi genderově 
podmíněného násilí.  
 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 37 
 
Asistenční a pečovatelská služba §39  
• Navrhujeme vypustit v navrhovaném 
textu odstavce 1 slova „bez časového 
omezení“, čárku za slovem „osob“ navrhujeme 
nahradit tečkou a zbytek věty vypustit. Toto 
časové vymezení pozbylo sloučením 
pečovatelské a asistenční služby smyslu.  
• Upozorňujeme, že navrhovaná 
základní činnost pod bodem i) u pečujících 
osob pomoc s vyrovnáním se s traumatem 
spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby, 
není upravena funkčně, neboť ve chvíli, kdy 
opečovávaná osoba zemře, pozbude osoba 
statutu pečující osoby podle nově stanovené 
definice, a tudíž jí nebude moci být v tu 
nepotřebnější dobu potřebná pomoc za strany 
sociálních služeb poskytnuta.   

K Z Vysvětleno 
 
§ 39 je nově redefinován, došlo i k úpravě základních 
činností.Výsledná podoba je konsensuální podobou tohoto 
§ na základě APSS a zástupců poskytovatelů osobní 
asistence v zastoupení NRZP. 
Nová úprava § 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
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• Požadujeme doplnit důvodovou zprávu 
o kazuistické příklady nově stanovených 
základních činností a nástin postupů, jak 
představu navrhovatele naplnit. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 37, 132 
 
Asistenční a pečovatelská služba §39  
• U sloučených služeb je třeba umožnit 
dofinancování služeb tam, kde je čerpána 
služba podle zákona bez úhrady.  
• Tím, že dojde k sloučení pečovatelské 
služby s osobní asistencí a zároveň by mělo 
dojít k rozšíření poskytování bez úhrady 
rodinám, ve kterých žijí minimálně 3 děti 
narozené v rozmezí tří let, dvě z těchto dětí se 
narodily současně, a to do věku 4 let, lze 
důvodně očekávat navýšení bezúhradových 
služeb u klientů. 
• Podle návrhu § 104 odst. (3) písm. b) 
lze dotaci MPSV poskytnout na podporu 
specifických cílových skupin. Je ke zvážení, 
zda by se nemělo definovat, co se rozumí 
specifickými cílovými skupinami, a že by 

K Z Vysvětleno 
 
Dofinancování v případě vícerčat apod. bude právě podle § 
104, stejně jak je tomu v současnosti. 
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mohla být dotace použita na úhradu nákladů 
spojených s poskytováním služeb bez úhrady. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 39 
 
Odlehčovací služby §44 
Po konzultacích s poskytovateli těchto, resp. 
pobytových odlehčovacích služeb osobám se 
zdravotním postižením navrhujeme 
prodloužení max. doby pobytu z 90 na 180 dnů. 
V některých případech potřebují rodiče 
zejména dětí s těžkým kombinovaným 
postižení, využití odlehčovací služby víckrát 
něž 3 měsíce v roce. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Akceptováno 
 
 
Bylo prodlouženo na 180 dnů. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 44 
 
Krizová lůžka 
Návrh předpokládá zřízení krizových lůžek 
v pobytových sociálních službách v rozsahu 2 
% stávající kapacity těchto služeb. Důvodová 
zpráva, ani závěrečná zpráva RIA neuvádí 
žádnou analýzu, dle které by předkladatel došel 
právě k navrhované kapacitě 2 %. Není jasné 
z čeho předkladatel vycházel, proč by nebylo 
např. dostačující 1 % či proč naopak není 
zapotřebí např. 3 %. Doporučujeme doplnit tyto 
informace. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

K D Akceptováno 
Bylo doplněno v RIA, krizová lůžka se budou zřizovat 
z rozsahu garantované sítě. 
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UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 44 
 
Pomoc osobám blízkým k vyrovnání se 
s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 
blízké osoby.  Psychosociální podpora při 
umírání  
Ze závěrečné zprávy RIA vyplývá, že tyto nové 
základní činnosti mají být poskytovány ideálně 
multidisciplinárním týmem. Chápeme, že členy 
tohoto týmu jsou primárně sociální pracovník, 
pracovník v sociálních službách a zdravotnický 
pracovník.  Pokud by byla podmínka, aby 
členem týmu byl vždy i kaplan, psycholog, 
sociální pedagog, lékař apod., museli bychom 
tento návrh odmítnout, neboť řada 
poskytovatelů pobytových sužeb nedisponuje 
těmito dalšími odbornými pracovníky. Protože 
to ze závěrečné zprávy RIA nepřímo vyplývá, 
požadujeme změnu věty ze str. 114:“ Základní 
činnost „psychosociální podpora při umírání“ 
mohou provádět pouze pracovníci v sociálních 
službách, kteří mají vzdělání podle zákona o 
sociálních službách, u složitějších úkonů či 
úkonů, či těch částí úkonu, která vyžaduje 
komplexnější práci s uživatelem služby, se na 
poskytování této služby podílejí i další 
pracovníci sociální služby, např. sociální 
pracovník se vzděláním podle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, zdravotně-sociální pracovníci, 
psycholog, kaplan, sociální pedagog, lékař 
apod.“ 
Změnit na: 
Základní činnost „psychosociální podpora při 
umírání“ mohou provádět pouze pracovníci v 

K Z Vysvětleno 
Nově bude doplněna základní činnost pouze psychosociální 
podpora. Více bude rozvedeno v úkonech vyhlášky. 
Obecně je doplněno v RIA. 
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sociálních službách, kteří mají vzdělání podle 
zákona o sociálních službách, u složitějších 
úkonů či úkonů, či těch částí úkonu, která 
vyžaduje komplexnější práci s uživatelem 
služby, se na poskytování této služby mohou 
podílet i další pracovníci sociální služby, např. 
zdravotně-sociální pracovníci, psycholog, 
kaplan, sociální pedagog, lékař apod.“ 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 44 a 40 
 
Nácvik dovedností u pečujících 
Je pro nás zcela nepřijatelné, aby tato nová 
činnosti a tím pádem povinnost byla 
bezúhradová a jsme schopni jí akceptovat 
pouze formou fakultativního úkonu.   
Současné kapacity pobytových služeb (včetně 
počtu zaměstnanců) neumožňují rozšíření této 
nové bezúhradové základní činnosti. Zařazení 
pečujících do kategorií uživatelů sociálních 
služeb také znamená, že se na ně vztahují 
všechny procesy, které jsou ve vztahu 
k uživatelům sociálních služeb zákonem 
vyžadovány (individuální plán, podmínka 
uzavření písemné smlouvy, nepříznivá sociální 
situace apod.) Bez jasného vymezení postavení 
pečujících ve vztahu k poskytovatelům 
sociálních služeb a naopak, není možné 
akceptovat ani navrhované zařazení pečujících 
mezi uživatele sociálních služeb.  
Logické je pak zařazení této nové základní 
činnosti u služeb terénních, iracionální pak u 
služeb pobytových.  

K Z Akceptováno vypuštění z pobytových služeb 
 
 
Pečující osoby jsou okruhem cílové skupiny sociální 
služby, tím je vymezen transparentní vztah, zároveň 
poptávka po této činnosti zatím není vysoká a není zde 
důvod zatěžovat již tak těžkou situaci pečujících osob 
úhradou.  
Naším cílem je motivovat neformální pečující, proto 
chceme, aby byly tyto činnosti bez úhrady. 
V § 48 byla základní činnost vypuštěna, ale v § 44 
ponechána z důvodů vazby na pečující osoby při 
poskytování sociální služby. 
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Navrhujeme v odstavci 2. bod j) z návrhu 
úpravy §48 a taktéž písm. i) z §44 vypustit. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 44 
 
§ 48 Domovy sociální péče – navrhujeme 
doplnění základní činnosti pastorační a 
duchovní péče u služby domov sociální péče. 
Vzhledem k aktuální situaci v sociálních 
službách v České republice, kdy se ukazuje, jak 
zásadní je péče nejen o klienty služeb, ale i 
pracovníky, navrhujeme doplnění základní 
činnosti duchovní a pastorační péče. Vidíme v 
této péči tak potřebné poskytnutí opory a 
porozumění, což vnímáme jako součást 
kvalitně poskytovaných sociálních služeb. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Akceptováno 
 
Nově je zařazena základní činnost psychosociální podpora, 
která pak více rozvede tuto činnost v úkonech. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 44 
§ 48 Domovy sociální péče 
 
U služby Domova sociální péče nejsou jasně 
uvedeny podmínky umístění nezletilých dětí do 
této pobytové služby. Obáváme se při 
nevyjasnění možnost zneužití v případě 
naplnění kapacity DD, či ZDVOP. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme 
následující:  
Navrhujeme dopracovat zpřesnění. 
Specifikovat jasně případy, kdy bude dítě 
umisťováno do těchto zařízení. (dlouhodobá 
nemoc, zdravotní postižení… apod.) 
Tato připomínka je zásadní! 

K Z Vysvětleno 
Aby dítě mohlo být umístěno do domova sociální péče 
musí spadat do okruhu cílových osob, kterým je služba 
určena. Proto není možné přijetí dítěte bez toho aniž by 
bylo cílovou skupinou. 
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UZS ČR • K novelizačnímu bodu č.44 

§ 48 odst. (3)  
Osobní vybavení dítěte již v minulém znění 
stále platného zákona tohoto odstavce nebylo 
zcela jasné a pregnantně vymezené. Jde o to, 
že v domovech sociální péče, stejně jako 
v současně platném znění je taxativně 
vymezeno u domovů pro osoby se zdravotním 
postižením, že: „Nezaopatřeným dětem se v 
domovech sociální péče poskytuje osobní 
vybavení, drobné předměty běžné osobní 
potřeby a některé služby s přihlédnutím k 
jejich potřebám. Osobním vybavením se 
rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými 
službami se rozumí stříhání vlasů, holení a 
pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely 
tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní 
sociální podpoře.“ 
Z textu v původní ani v navrhovaném není 
zcela jasné, zda je možné hradit školní 
pomůcky, drogerii, taxativně vymezeno 
stříhání vlasů, v dnešní době není ojedinělé 
barvení vlasů, dokonce již u pubertálních dětí, 
jde o možnost k proplacení? Pedikúra 
umožněna je, ale nikoliv manikúra. 
V tomto příměru je nutné se z dlouhodobého 
hlediska ptát i na to, zda se mohou hradit např. 
školní brašna, penál, co hygienické pomůcky.  
  
Z výše uvedených důvodů navrhujeme 
následující znění: 
Nezaopatřeným dětem se v domovech sociální 
péče poskytuje osobní vybavení, drobné 
předměty běžné osobní potřeby a některé 

K Z Vysvětleno 
 
Není nutné saturovat všechny potřeby dítěte z prostředků 
služby, na to máme nepojistný dávkový systém. Jde o 
krizové zajištění. Jedná se o zajištění nezbytných potřeb 
dětem, které se ocitli v zařízení sociálních služeb bez 
ošacení, obuvi a dalších předmětů běžné potřeby atd.  
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služby s přihlédnutím k jejich potřebám. 
Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto 
zákona posuzuje podle zákona o státní sociální 
podpoře. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 46 
§52a 
Služby sociální podpory nedefinují zdravotní 
znevýhodnění nebo postižení dítěte neuvádějí 
jako jednu z krizových situací. Navrhujeme 
tuto skupinu do textu doplnit. 
V rodině zdravotní znevýhodnění nebo 
postižení dítěte je velmi specifická, často 
možná krizová situace, se kterou je zapotřebí 
pracovat a umět nabídnout sociální podporu 
nebo vhodně použít doporučení k sociálním 
službám apod. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme 
následující znění: 
„Služby sociální podpory napomáhají zajistit 
základní osobní potřeby dětí a rodin a další 
potřeby napomáhající osobám k překonání 
jejich nepříznivé sociální situace a osobám, 
které jsou ohroženy z důvodu své krizové 
sociální situace, životních návyků a způsobu 
života vedoucímu ke konfliktu se společností, 
sociálně znevýhodňujícího prostředí, 
zdravotního znevýhodnění nebo postižení dítěte 
nebo jiného vážného důvodu, a to s cílem 
umožnit jim v co nejvyšší možné míře zapojení 
do běžného života společnosti a začlenit je do 
života v jejich přirozeném sociálním prostředí 
nebo toto začlenění podpořit.“ 

K Z Akceptováno  
Nová úprava: 
 
§ 52a 
Služby sociální podpory pomáhají zajistit základní osobní 
potřeby dětí a rodin a další potřeby napomáhající osobám k 
překonání jejich nepříznivé sociální situace a osobám, které 
jsou ohroženy z důvodu své krizové sociální situace, 
životních návyků a způsobu života vedoucímu ke konfliktu 
se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí nebo 
jiného vážného důvodu, a to s cílem umožnit jim v co 
nejvyšší možné míře zapojení do běžného života 
společnosti a začlenit je do života v jejich přirozeném 
sociálním prostředí nebo toto začlenění podpořit. 
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Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 49  
§ 57 Popis služby azylový dům  
 
Zůstává rozšíření popisu služby o poskytování 
zdravotní péče. S tím nemůžeme souhlasit. 
Povinné poskytnutí zdravotní péče v azylových 
domech je nezajistitelné jednak z důvodu 
obtížného personálního zajištění a jednak 
důvodu problematického financování zdravotní 
péče v sociálních službách obecně. Dále je třeba 
myslet na to, jakým způsobem by byla 
zajišťována ochrana zdraví ostatních klientů 
služby, např. je nutné dbát také na potřeby 
nezletilých dětí. 
 
Navrhujeme úpravu odstavce 1   
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby 
na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 
(2) Azylové domy registrované podle tohoto 
odstavce jsou za podmínek podle odstavce 1 
určeny osobám, které s ohledem na látkovou 
závislost aktuálně nedokážou abstinovat 
(3) Azylové domy registrované podle tohoto 
odstavce jsou za podmínek podle odstavce 1 
určeny osobám, které pro potřeby doléčení 
přechodně vyžadují klid na lůžku a potřebu 
zdravotní péče. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 
Doplnění připomínky: 

K Z Akceptováno: 
Znění bude takto:  

(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou 
dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení  

(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  

(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a potřebu 
zdravotní péče. 

 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 
 
+ stávající odst. 2 bude přečíslován na odst. 5. 
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Na poradě dne 5.2.2020 bylo o připomínce 
diskutováno.  
§ 57 (Azylové domy), odst. 1 jsme navrhovali 
a stále navrhujeme rozdělit na 4 odstavce: 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby 
na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 
(2) Azylové domy registrované podle tohoto 
odstavce jsou za podmínek podle odstavce 1 
určeny osobám, které s ohledem na látkovou 
závislost aktuálně nedokážou abstinovat 
(3) Azylové domy registrované podle tohoto 
odstavce jsou za podmínek podle odstavce 1 
určeny osobám, které pro potřeby doléčení 
přechodně vyžadují klid na lůžku a potřebu 
zdravotní péče 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto 
odstavce jsou za podmínek podle odstavce 1 
určeny osobám, které jsou ohroženy domácím 
násilím. 
Odůvodnění:                            Navrhujeme 
výše uvedené rozdělení do odstavců 1 až 4 z 
toho důvodu, aby poskytovatel, který realizuje 
sociální službu dle § 57, si mohl vzhledem k 
svým prostorovým, materiálním a personálním 
možnostem zvolit své zaměření na cílovou 
skupinu osob, a to především dle potřeb cílové 
skupiny v dané lokalitě. 
Tato připomínka je zásadní a byla opakovaně 
projednávána ať už mailovou či osobní 
komunikací s pracovníky MPSV. Vždy jsme 
deklarovali potřebnost jasného členění 
odstavce 1.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



950 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 49 
§57 odst. (1) Azylové domy 
 
V návrhu zákona je stanoveno, že: „Azylové 
domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení, osobám 
v nepříznivé životní situaci, které jsou bez 
domova a zároveň mají lékařem indikován klid 
na lůžku a potřebu zdravotní péče z důvodu 
doléčení a osobám s látkovou či nelátkovou 
závislostí.“ 
Z textu vyplývá, že v azylovém domě může 
čerpat na přechodnou dobu službu člověk, který 
má indikovaný klid na lůžku. Text lze vykládat 
mnoha způsob, v tom nejjednodušším to 
znamená, že pokud nepotřebuje člověk klid na 
lůžku, který indikuje lékař, nemá být přijat do 
azylového domu. 
S platností zákona by hrozilo mnoha osobám, 
které tuto službu čerpají, že přijdou ze dne na 
den o možnost pobytu v azylovém domě. 
 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme: 
Dopracovat a jednoznačně stanovit buď okruh 
osob, nebo lépe ponechat volnější výklad 
v původním znění, vzhledem ke skutečnosti, že 
jde o velmi potřebnou službu, která zachycuje 
nejzranitelnější skupinu osob v nouzi. 
(příkladem může být matka s dítětem na ulici, 
vzpomeňme na azylové domy pro HIV 
pozitivní osoby, nebo podporu týraným 
osobám). 
 
Tato připomínka je zásadní! 

K Z Vysvětleno 
Znění bude takto:  

(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou 
dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení  

(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  

(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a potřebu 
zdravotní péče. 

 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 
 
+ stávající odst. 2 bude přečíslován na odst. 5. 
. 
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UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 49 

§57 odst. (2)  
 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme 
následující znění: 
Doplnění za písmeno e), písmeno f 
v následujícím znění: 
„f) sociálně terapeutické činnosti“ 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Akceptováno, doplněno 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 50 
 
§ 57 Základní činnosti služby azylový dům 
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
vnímají poskytovatelé služby azylové dům, 
jako důležité pro řešení klientovy situace, 
včetně řešení nepříznivé sociální situace 
nezletilých osob. 
 
Navrhujeme u této služby doplnění základní 
činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti. 
tato připomínka je zásadní 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z  
Akceptováno, doplněno:  
u odst. 2, ust. § 57, základní činnosti, doplněno: sociálně 
terapeutické činnosti; nácvik dovedností pro zvládání 
bydlení, podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení, a další činnosti vedoucí k sociálnímu 
začlenění v rámci bydlení; zprostředkování potravinové a 
materiální pomoci. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 55 
 
V rámci novely byla doplněna základní činnost 
směřující k podpoře bydlení klientů, ale nebyla 
doplněna do sociální služby „terénní 
programy“, kde je to jednou ze základních 

K Z Akceptováno 
Nová úprava: 
V § 69 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena c) až e), která znějí: 
„c) zprostředkování potravinové a materiální pomoci, 
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aktivit v rámci integrace klientů. Proto 
navrhujeme nové znění novelizačního bodu 55:  
„V § 69 odst. 2 se na konci písmene b) tečka 
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmena c) a d), 
která zní: 
„c) poskytnutí nebo zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci, 
 d) nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí k 
sociálnímu začlenění v rámci bydlení.“.   
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

         d) nácvik dovedností pro zvládání bydlení, podpora 
získání adekvátního bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení a 
další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci 
bydlení, 
         e) sociálně terapeutické činnosti.“. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 58 
 
V navrhovaném ustanovení § 73 požadujeme 
vypustit v odstavci 1 bod „a) odlehčovacích 
službách (§ 44),“ a ponechat financování 
v současné podobě. Z odborné diskuse naší 
členské základy vyplývá, že v kombinaci 
s pevným časovým vymezením není důvod 
měnit současný způsob financování. V návrhu 
navíc zůstává financování odlehčovacích 
služeb i v navrhovaném ustanovení § 75, tudíž 
akceptací dojde k opravě v návrhu obsažené 
duplicity.  
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z  
Akceptováno 
Z § 73 bylo vypuštěno. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 69 
 
§ 78 Podmínky registrace 
Pokud organizace poskytuje služby ve více 
krajích, tak bude některé služby registrovat 

K Z Vysvětleno  
Navrhovaná úprava povede k přehlednější orientaci 
jednotlivých krajů o sociálních službách působících na 
jejich území. Dále je nutné uvést, že již nyní v praxi 
podávají služby rozregistrování do krajů.  
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podle místa poskytování a jiné podle sídla. 
Bude to mnohem nepřehlednější a organizačně 
složitější a nákladnější pro jednotlivé 
poskytovatele.  
Návrh neřeší, jak budou registrovány služby s 
ambulantní, tak terénní formou, např. sociální 
rehabilitace. 
Je třeba dořešit, kde se budou registrovat služby 
s více formami poskytování. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

 
Podoba registrace u sociálních služeb poskytovaných více 
formami bude upřesněna a to tak, že jakmile má služba 
možnou formu terénní, tak zůstává registrována dle sídla 
poskytovatele. 
 
Podle našeho názoru je klíč použitý k určení příslušnosti 
jednoznačný a nemůže dojít ke kolizi. U pobytové služby je 
to vždy krajský úřad dle místa poskytování služby, u 
ambulantní a terénních služeb je to krajský úřad dle sídla 
organizace. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 70 
 
Navržené ustanovení §79 odst. 1 písm. d) a f):  
„d) zajištění hygienických podmínek orgánem 
ochrany veřejného zdraví, jsou-li sociální 
služby poskytovány v zařízení sociálních 
služeb,“  
Toto ustanovení tedy ukládá orgánu ochrany 
veřejného zdraví zajistit hygienické podmínky 
ve všech zařízeních sociálních služeb!  
„f) rozhodnutí o schválení provozního řádu 
zařízení sociálních služeb vydané orgánem 
ochrany veřejného zdraví,“ 
Předpokládá předkladatel vytváření provozního 
řádu u všech sociálních služeb? Tedy i tam, kde 
takový vnitřní předpis praxe nepotřebuje. Tato 
úprava představuje zbytečnou administrativní 
zátěž.  
Požadujeme text upravit, aby byl v souladu 
s potřebnou praxí poskytovatelů sociálních 
služeb.  
 
Tato připomínka je zásadní! 

K Z  
Vysvětleno 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) doplněno o „rozhodnutí o 
schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c ) vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví“ 
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UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 70 

Bezúhonnost 
 
V §79 odst. 2 je nově upravena bezúhonnost 
pracovníků v sociálních službách a dalších 
odborných pracovníků. V rámci znění 
ustanovení písmena b) je uvedena část věty, 
která zní „k nepodmíněnému trestu odnětí 
svobody“. Tato formulace způsobí, že za 
bezúhonné budou považovány i osoby 
odsouzené za úmyslný trestný čin spáchaný 
v souvislosti s výkonem práce v sociálních 
službách, ale budou odsouzení podmíněně. 
Tato formulace nebyla součástí diskusí 
vedených v rámci konzultačního procesu a 
považujeme ji za škodlivou. Doporučujeme ji 
z návrhu vypustit. I po vypuštění této věty bude 
dosaženo požadovaného nastavení 
bezúhonnosti.  
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

K D  Akceptováno 
 
Navrhované znění:  
§ 79 odst 2 písm. b): 
Pracovník v sociálních službách podle § 116 odst. 3 a další 
odborní pracovníci, kteří nebyli odsouzeni k odnětí 
svobody pro úmyslný trestný čin v souvislosti s 
vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb 
nebo činností s nimi srovnatelných, anebo se na ně hledí, 
jako by nebyli odsouzeni. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 70 
§ 79 odst. 5, písm. d) bod 3. Podmínky 
registrace 
 
Praxe některých krajů je taková, že do 
podmínek nevyřazení ze sítě si kladou 
podmínku, že služby musí mít registrované 
všechny cílové skupiny podle zákona, což vede 
k tomu, že jsou poskytovatelé nuceni pracovat i 
s cílovými skupinami, které jsou mimo jejich 
odbornost a možnosti. Tato připomínka se týká 
domovů sociální péče, azylových domů, ale i 

K Z Vysvětleno 
 
Prakticky nebude možné registrovat všechny nepříznivé 
sociální situace. Vymezení nepříznivých sociálních situací 
vede naopak k bližší specifikaci osob, kterým bude služba 
poskytována.  
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dalších služeb. Konkrétní cílová skupina 
potřebuje odlišný přístup. 
 
Navrhujeme doplnit vymezení, že není 
povinností poskytovatelů mít registrovány 
všechny nepříznivé situace podle vyhlášky, 
resp. že služby nemohou řešit všechny 
nepříznivé sociální situace vzhledem k tomu, že 
je třeba pracovat s lidmi v nepříznivé sociální 
situaci odborně. 
   
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 76 a č.119  
 
Navrhujeme vypustit v bodu 76 návrhu text 
odstavců 3 až 9 nově navrhovaného § 82b a celý 
text bodu 119 návrhu.  
Odůvodnění 
 Nesouhlasíme se zařazením institutu 
změněné identity a na to navazujícího legálního 
použití krycích prostředků do ZSS, a to z 
následujících důvodů: 
 Institut skryté identity je nástrojem, 
jehož použití je platným právním řádem 
dovoleno pouze příslušníkům některých 
ozbrojených (bezpečnostních) složek státu, 
jako je Policie České republiky, Generální 
inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní 
informační služba, Úřad pro zahraniční styky a 
Celní správa. Účelem utajení jsou přitom 
trestně procesní a státně bezpečnostní hlediska 
v kumulaci s odůvodněnou potřebou ochrany 
života a zdraví nositele skryté identity (osob mu 
blízkých), případně ochrany jiných 

K Z Akceptováno 
 
Z právní úpravy se skrytá identita vypouští 
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významných lidských práv a svobod takové 
osoby. Jedinou odchylku od této zásady, kdy 
účelem skryté identity nejsou trestně procesní 
ani státně bezpečnostní hlediska, představuje 
výjimečné použití tohoto institutu při výkonu 
kontrolních činností inspektorů ČOI.V 
důvodové zprávě k novele zákona č. 64/1986 
Sb., o České obchodní inspekci provedené 
zákonem č. 264/2017 Sb., se k nově 
zaváděnému institutu skryté identity, resp. 
krycím prostředkům uvádí, že "...možnost 
jejich  využití ... se do návrhu zákona zavádí 
v souvislosti s potřebou ochrany osobních 
údajů inspektorů ČOI (a v té souvislosti 
s ochranou jejich osobnostních práv)."v 
případech:"... jako jsou kontroly autobazarů, 
předváděcích akcí, výkupu druhotných surovin 
apod., kdy musí inspektoři poskytnout 
kontrolovaným osobám kompletní údaje o své 
identitě, např. z údajů v jejich občanském 
průkazu.." a kdy tím ".... podstupují...riziko 
ohrožující jejich soukromí, když dochází 
k předávání jejich osobních údajů.", přičemž se 
nezřídka stává "... že jsou ......následně 
poškozováni ze strany kontrolovaných subjektů 
(útok na ně, jejich rodiny a majetek)". Takto 
závažné důvody (riziko odtajnění a následné 
ohrožení inspektora sociálních služeb a osoby 
kontrolující neregistrované sociální služby) 
však v podkladových materiálech k novele ZSS 
nelze nalézt. V RIA není uveden ani jeden 
věcný důvod k zavedení skryté identity. 
Důvodová zpráva pak na straně 72 v pasáži "k 
bodům 117 až 119" její zakotvení do ZSS 
zdůvodňuje pouze tím, že: „Skrytá identita..", 
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která "... již funguje ...v rámci kontrol ČOI.." se 
"...také navrhuje zařadit do systému sociálních 
služeb..", a to s ohledem na existenci 
mimořádných situací, které MPSV označuje 
jako "... 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....(co se v zařízení děje)..." Z takto kusého 
a vágního zdůvodnění pak není vůbec jasné, k 
jakým konkrétním druhům poškozování práv 
klientů má údajně docházet, v jaké četnosti se 
tak děje a jaké okolnosti a míra tohoto 
poškozování již vyžaduje, použití skryté 
identity kontrolní osoby.  
 Z uvedeného je zřejmé, že v sociálních 
službách neexistují tak závažné důvody 
(ohrožení zdraví a života kontrolorů), pro které 
je skrytá identita zaváděna do kontrolní činnosti 
ČOI. PSS (a to i poskytovatelé 
neregistrovaných služeb) předně nemají legální 
možnost perlustrovat v souvislosti s 
poskytováním sociální služby jakoukoli osobu, 
tedy i inspektora či kontrolora registračního 
orgánu, který se za ní vydává. Proto osobám 
provádějícím kontrolu dle ZSS nehrozí 
odhalení identity jako inspektorům ČOI při 
provádění určitých druhů kontrol, kde 
povinnost či nutnost předložení osobních 
dokladů vyplývá buď ze zákona (výkup 
druhotných surovin) nebo z povahy kontrolního 
úkonu (předstírané uzavření smlouvy v 
autobazaru), či specifických požadavků 
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kontrolovaných (vyžadované předložení OP 
pro vstup na uzavřené předváděcí akce tzv. 
"Šmejdů"). Riziko odhalení nehrozí ani na 
případ předstíraného zájmu "utajeného" 
inspektora kvality sociálních služeb o uzavření 
smlouvy o poskytnutí sociální služby, neboť 
kontraktační praxe PSS vychází v souladu s § 
91 odst. 5 ZSS z občanskoprávní úpravy, která 
předpokládá, že každá ze smluvních stran ručí 
za správné uvedení svých osobních údajů, a 
proto jejich pravdivost při kontraktaci nemusí 
dokazovat doložením osobních dokladů 
 Důvodová zpráva ani RIA se také 
vůbec nevyrovnává ze skutečností, že  MPSV i 
Krajské úřady (v případě neregistrovaných 
služeb), jakožto i všechny ostatní mimo rezort 
MPSV uplatňované druhy kontrol, mají 
možnost provádět úkony kontroly ve faktickém 
utajení, tedy bez krycích prostředků 
umožňujících tzv. skrytou identitu, a to v rámci 
tzv. úkonů předcházejících kontrole podle § 3 
zákona č. 255/2012 Sb. kontrolního řádu, nebo 
tzv. „úkonů bezprostředně předcházejících 
předložení pověření" podle § 5 odst. 2 písm. c) 
tohoto zákona. Tyto úkony lze zcela legálně 
provádět bez toho, aby muselo být 
kontrolované osobě předloženo pověření ke 
kontrole, tedy aby o jejich provádění věděl. 
Nehledě na to, že ze samotného pověření ke 
kontrole lze zjistit pouze číslo služebního 
průkazu, které nemá povahu osobního údaje a 
dále jméno, příjmení a titul kontrolující osoby, 
nikoli však její ostatní identifikační údaje. Až 
na ČOI, kde je skrytá identita zdůvodněna 
ochranou života a zdraví inspektorů, se tedy 
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všechny ostatní platným právním řádem 
upravené druhy kontrol, obejdou bez jejího 
používání a na případ potřeby utajeného 
způsobu provedení kontrolního úkonu si 
vystačí s právní úpravou provedenou ve 
zmíněných ustanoveních § 3 a § 5 odst. 2 písm. 
c) kontrolního řádu  
 Pokud, jak je zřejmé z výše uvedeného 
zdůvodnění zavedení skryté identity, je 
záměrem zákonodárce ochrana osob před 
mimořádnými situacemi, spočívajícími v 
"požadování vyšších úhrad nad rámec 
zákonných limitů"  a " poškozování práv klientů 
v rámci ,běžného provozu´", pak se jeví jako 
zcela nesystémové, aby se tento nový nástroj  
ochrany občanů redukoval pouze na oblast 
sociálních služeb, a nebyl uplatňován též  při 
kontrolách podle části desáté zákona č. 
372/2011 Sb. o zdravotních službách, neboť při 
poskytování zdravotních  služeb  dochází 
(alternativně: může docházet) k "mimořádným 
situacím" tohoto druhu v nesrovnatelně vyšším 
(alternativně: minimálně srovnatelném) 
rozsahu, jako ve sféře sociálních  služeb. Cílové 
skupiny služeb poskytovaných tímto resortem 
by proto měly požívat stejnou míru státní 
ochrany, jako adresáti sociálních služeb. Z 
těchto důvodů považujeme za rozumné, aby se 
dříve, než bude tento institut vtělen do právního 
řádu ČR se MZ a MPSV nejprve dohodly, zda 
vůbec a v jaké podobě jej jednotně uplatnit ve 
svých resortních právních úpravách.  
 Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 85 K Z  
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Domníváme se po rychlé konzultaci v terénu, 
že lhůta stanovená pro poskytovatele v odst. 7 
by nemusela vytvářet dostatečný prostor pro 
bezproblémové zapsání stanovených dat do 
registru. Navrhujeme lhůtu prodloužit na 20 
pracovních dní.  
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

Akceptováno.  
 
Lhůta je upravena na 20 dní. 
 
Navrhované znění § 85, odst. 7: 
(7) Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v 
registru, je povinen do registru zapisovat ve lhůtě 20 
pracovních dnů od právní moci rozhodnutí o registraci 
nebo ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne, kdy změna 
nastala, tyto údaje a jejich změny: 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 85 
§ 85, odst. (7), písm. e) 
 
Ministerstvo ve spolupráci s krajskými úřady 
vede registr poskytovatelů sociálních služeb, 
kam se mají vkládat osobní údaje osob, které 
budou poskytovat sociální službu. 
Upozorňujeme na skutečnost, že v současné 
době probíhá nemalá debata na ochranou 
osobních údajů.  
V tomto případě je velmi důležité zvážit 
faktickou potřebnost pro registraci těchto 
osobních údajů v tomto případě v národním 
registru. Zvážit, kdo do takového registru bude 
zasahovat, nahlížet a s daty pracovat. Nebo 
dokonce, zda tento bod zcela nevypustit. 
 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme: 
Zvážit potřebnost písm. e) a v případě, že nelze 
odstranit bod e), pak odůvodnit jeho potřebnost 
a dát celý registr do souladu s GDPR. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
 
Osobní data osob, které budou poskytovat sociální službu, 
budou anonymizovaná a budou pouze v neveřejné části 
Registru pro statistické účely MPSV. Navržený postup byl 
konzultován s ÚOOU, které k tomuto bodu rozpornou 
připomínku nedalo. A tato změna byla připravována 
v souladu. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 89  
§ 88 Povinnosti poskytovatelů sociálních 

K Z Vysvětleno 
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služeb 
 
Vedení evidence žádostí o službu a smluv v 
registru – zapisují poskytovatelé minimálně 
jednou měsíčně. Praktická realizace tohoto 
ustanovení bude velmi administrativně náročná 
a výrazně zvyšuje již tak značnou 
administrativní zátěž sociálních služeb. Vše 
také souvisí s tím, kolik a jakých bude mít 
poskytovatel přístupů do registru. Zároveň tato 
povinnost jako celek ohrožuje bezpečí 
některých klientů, jedná se o bezdůvodný zásah 
do vztahu důvěry mezi poskytovatelem a 
klientem, navíc s minimálním přínosem. 
Vedení evidence odmítnutých žadatelů je zcela 
postačující. 
 
Povinnost jako takovou zcela odmítáme. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

Povinnost poskytovatele dle § 88 písm. d) vychází ze 
stávajících povinností a stávající praxe, zejména jak ji 
definuje platné znění § 88 písm. e),f),g) a i), podle kterého 
musí poskytovatel zejména vést evidenci odmítnutých 
žádostí, uzavřít s žadateli smlouvu a  vést individuální 
písemné záznamy o průběhu poskytování sociální služby. 
Je zřejmé, že aktuálně poskytovatel musí pro svojí potřebu 
vést vlastní evidenci žádostí, které vyhodnocuje, některé 
odmítá a zbylé jsou podkladem pro uzavření smlouvy a 
zahájení poskytování služby, tj. vstupem pro individuální 
písemné záznamy o průběhu služby. Záměrem 
předkladatele nebylo rozšíření povinností poskytovatelů, 
pouze poskytnutí jednotného nástroje pro zjednodušení 
vedení administrativních evidencí, které tak jako tak 
provádí. Dále pak získání centrálního přehledu o skutečně 
žádaných a čerpaných kapacitách jednotlivých služeb, aby 
bylo možné lépe plánovat rozvoj sociálních služeb. V 
žádném případě ale nejde o snahu shromažďovat na 
centrální úrovni data o konkrétních žadatelích a klientech.  
 
Nástroj navrhovaný v § 88 písmen d) je anonymním 
nástrojem, který přes agendový identifikátor fyzické osoby 
(AIFO) umožní zjistit zda klient sociálních služeb žádá 
nebo je evidovaný ve více službách bez toho aniž by byl 
MPSV ztotožněn. Informace které v rámci této evidence 
MPSV dostane bude, že existuje duplicitní žádost na 
několika místech bez vědomosti konkrétní osoby nebo 
jakýchkoli osobních informací. Nejedná se tedy o narušení 
důvěry poskytovatele a klienta, protože poskytovatel bude 
mít informace o klientovi nadále jen u sebe. 
Evidence odmítnutých žádostí a uzavřených písemných 
smluv považujeme za nedostatečnou a to z důvodu, že 
nezohledňuje ještě neodmítnuté žádosti, které čekají 
značnou dobu na jejich zpracování a tím se drží v 
„pomyslné“ frontě na službu. Dále pokud bude uzavřena 
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smlouva o poskytování služby a žadatel měl podáno ve více 
službách stejného typu, ostatní služby nemají nástroj jak 
zjistit, že s konkrétním klientem byla již někde smlouva o 
poskytování uzavřena a musí tedy provádět vlastní šetření a 
vynakládat jak personál tak čas na klienta, který jejich 
službu už nepotřebuje, což považujeme za více 
administrativně náročné než zapsání do registru registru 
jedenkrát za čtvrtletí. Také je nutné podotknout, že 
současný systém odmítnutých žádostí nereflektuje duplicity 
tvořené velkým duplicitním a opakovaným podáváním 
žádostí a vznikají tak nepřesné informace o potřebnosti 
sociálních služeb bez možnosti tuto informaci ověřit. 
Navrhovaný nástroj by ve výsledku usnadnil práci 
poskytovatelům, kteří by tak byly schopni se věnovat 
reálným žádostem a klientům a tím neplýtvat personálem 
na duplicity, které se v systému tvoří. Současně by také 
získali přehled o potřebnosti služby. Informace 
poskytovatel vs klient by nadále zůstali na dosavadní 
úrovni a neposkytovali se dále, pouze by vznikla anonymní 
evidence bez konkrétních informací, která by propojovala a 
pomáhala nacházet duplicity a informovala již o vyřízených 
žádostech bez narušení soukromí nebo poskytnutí 
informací třetím osobám 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 89  
 
§ 88 k) Povinnosti poskytovatelů sociálních 
služeb  
V případě ohrožení života nebo zdraví není 
nutné vyžadovat souhlas dotčené osoby. 
Navrhujeme vyškrtnutí „pokud tato osoba s 
takovým oznámením souhlasí“.  
 
Tato připomínka je zásadní! 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se o současnou právní úpravu. Nad rámec návrhu. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 113 K Z Akceptováno – Vysvětleno 
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V bodu i) se nově MPSV zmocňuje vydávat 
Věstník. Navrhujeme, aby MPSV atributy 
stanovené v tomto ustanovení vydávalo 
prováděcím právním předpisem, tedy 
vyhláškou.  
Tato připomínka je zásadní! 

Z návrhu byla na základě dohody s připomínkovými místy 
vyňata ustanovení související s Věstníkem a mění za 
prováděcí předpis 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 117 
 
Navrhujeme text bodu 117 návrhu vypustit, a to 
z následujících důvodů: 
 Jde o nadbytečnou právní úpravu, 
neboť možnosti (oprávnění) kontrolního orgánu 
zahájit jakoukoli kontrolu bez ohlášení je 
zakotvena v ustanoveních § 5 odst. 2 písm. a) a 
c) kontrolního řádu, který stanoví, že "Kontrola 
je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je 
předložení pověření ke kontrole kontrolované 
osobě." (§ 5 odst. 2 písm. a/) nebo "...prvním z 
kontrolních úkonů bezprostředně 
předcházejících předložení pověření (§ 5 odst. 
2 písm. c/). Na základě těchto ustanovení 
kontrolního řádu mají inspekční orgány dle 
vlastního uvážení právo provádět IQSS bez 
předchozího ohlášení, aniž by k tomu 
potřebovali speciální zmocnění v ZSS.  
 Pro kontrolní řád platí, že je obecným 
procesněprávním předpisem v oblasti kontroly, 
tzn. že neobsahuje hmotněprávní ustanovení, 
týkající se kontrol. Tato hmotněprávní 
ustanovení jsou naopak obsažena v ZSS jako 
zvláštním předpisu, který se procesněprávní 
stránkou inspekcí má zabývat pouze tehdy, 
když by v kontrolním řádu příslušná procesně 
právní úprava chyběla, což však není případ 

K Z Akceptováno – Bod 117 - bude vypuštěno. 
 
Akceptováno 
Skrytá identita se vypouští.  
 
Akceptováno – inspekce bez ohlášení 
Předkladatel od návrhu ustupuje. 
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neohlášených kontrol. Zavedení tohoto institutu 
do ZSS je tedy obrazně řečeno "vlamováním se 
do otevřených dveří", neboť s ohledem na výše 
uvedenou obecnou právní úpravu, obsaženou v 
kontrolním řádu není k provádění inspekcí bez 
předchozího ohlášení potřebná speciální právní 
úprava v ZSS.  
 Tento legislativní krok bude zároveň 
znamenat diskriminaci převážné většiny PSS, 
kterých se níže uvedené důvody zavedení 
tohoto institutu vůbec netýkají, neboť na rozdíl 
od kontrolovaných osob ve všech ostatních 
odvětvích (včetně ČOI), nebudou mít zákonnou 
možnost požívat výhody předem ohlášené 
kontroly, spočívající především ve včasné 
"časově nestresující" kompletaci (přípravě) 
kontrolních podkladů a zajištění součinnosti, 
např. zabezpečení přítomnosti příslušných 
zaměstnanců, či technických prostředků v době 
kontroly na místě atp.  
 Pokud jde o zdůvodnění povinně 
neohlašovaných inspekcí, pak v RIA není 
uveden ani jeden věcný důvod k zavedení 
tohoto institutu. Důvodová zpráva pak na straně  
72 v pasáži "k bodům 117 až 119" jeho 
zakotvení do ZSS zdůvodňuje tím, že: "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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



965 
 

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" a dále, že.: „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" 
K takto paušalizujícímu, vágnímu a zcela 
účelovému zdůvodnění, které postrádá bližší 
specifikací (kvantifikaci) konkrétních případů 
údajných a dle MPSV "nepřípustných " forem 
"přípravy na inspektory" máme na základě 
podnětů poskytovatelů zásadní výhrady. 
 Předně je potřeba konstatovat, že každá 
kontrolovaná osoba je chráněna ústavním 
zákazem tzv. sebeobviňování 
(sebeusvědčování), zakotveném v čl. 37 a 40 
Listiny základních práv a svobod, který je dle 
ustálených výkladů ke kontrolnímu řádu 
aplikovatelný i v oblasti kontroly. 
Kontrolovaný (jeho zaměstnanci) proto 
nejednají protiprávně pokud kontrole 
dobrovolně, resp. o své vlastní vůli, nesdělí 
všechny skutečnosti, které by dle jejich úvahy 
mohly dokazovat nedostatky v jejich práci. Je 
naopak úkolem inspektorů, aby, a to i s ohledem 
na předpoklad vysoké erudice, kterou mají 
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disponovat, odhalili případné nedostatky i v 
případech, kdy poskytovatel svou činnost před 
inspekcí "vylepšuje". Samotné vylepšování 
péče jinými způsoby tedy není projevem 
nesoučinnosti, pokud se kontrolovaný 
nedopouští prokazatelné lži.   
 Údajná snaha poskytovatelů "urychleně 
před zahájením inspekce dopracovat chybějící 
podklady" je s ohledem na zákaz 
sebeobviňování zcela legitimní. Chovají se tak 
kontrolovaní u všech myslitelných typu kontrol 
bez toho, že by bylo takové jednání označováno 
jako nekalé.  Nelze ji proto považovat za (tak 
závažné) pochybení v "přímé práci s klienty. 
způsobu a profesionalitě poskytování sociální 
služby a ...každodenním naplňování požadavků 
ZSS v oblasti kvality poskytování pomoci a pod 
", pro které je potřeba realizovat mimořádnou 
kontrolu bez ohlášení. Tento argument 
považuje většina poskytovatelů za projev 
pokračování v dlouhodobě uplatňovaném 
byrokratickém nahlížení MPSV (jeho 
kontrolních orgánů) na podstatu poskytování 
sociálních služeb, které existenci písemných 
pravidel nadřazuje nad dobrou praxi, a to navíc 
za situace, kdy na řadě míst RIA a Důvodové 
zprávy samo MPSV (už konečně) přiznává, že 
řada z těchto pravidel je nadbytečná. Argument 
též vyvolává otázku, jakou úrovní odborné 
erudice disponují současní inspektoři, pokud 
nejsou schopni při běžné předem ohlášené 
inspekci zjistit, že poskytovatelem předložené 
(narychlo vypracované) směrnice (podklady) 
neplatily, resp. se podle nich nepostupovalo po 
celé kontrolované období. Též argument 
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o " proškolování zaměstnanců poskytovatele v 
tom, jak mají odpovídat a co smí a nesmí říkat,“ 
je dle názorů většiny poskytovatelů, u kterých 
byla provedena inspekce kvality sociálních 
služeb nepravdivý, resp. hrubě zkresluje 
obvyklý průběh inspekce. Jde o pohovory se 
zaměstnanci, kdy v rozporu s povinností 
používat v úředním styku český jazyk, užívají 
inspektoři často cizí slova (např. respondent). 
Mnohdy jsou též užívány termíny z "odborné 
hantýrky", které však právní úprava nezná, a 
proto je ani zaměstnanci nejsou povinni znát 
(např. veřejný závazek). Často jsou též 
inspektory kladeny otázky nepřípustné, např. 
návodné, kapciózní, či jinak způsobilé 
k vynucení, objektivní realitě neodpovídající, 
odpovědi. V některých případech pak 
poskytovatelé zaznamenávají i jiné formy 
nátlaku jako je zvyšování hlasu, používání 
výrazů (sice méně pejorativně zabarvených, ale 
jinak) významově shodných se slovem 
"nelžete", či okřikování (napomínání) 
zpovídaných zaměstnanců jako "malých 
školáčků" např. příkazem, že se mezi sebou 
nesmí bavit (mnohdy za situace, kdy se při 
rozhovoru sami členové IT mezi sebou baví).V 
panující "nervózní" atmosféře, které se obecně 
při kontrole na místě nelze vyhnout, a která je 
mnohdy navíc prohlubována výše naznačenými 
nekorektními postupy inspektorů, se proto často 
stává, že  zejména zaměstnanci s nižším 
vzděláním jsou formulací inspekcí kladených 
otázek zaraženi a zmateni natolik, že jejich 
odpovědi neodpovídají objektivní realitě, či  
jsou s ní zcela v rozporu. Pokud tedy k 
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seznámení zaměstnanců s možným průběhem 
inspekčních pohovorů dochází, pak v reakci na 
mezi poskytovateli sdílenou zkušenost s výše 
uvedenými nekorektními způsoby vedení 
inspekčních rozhovorů. Obsahem pak není 
návod, kterak inspekci lhát, jak je v příslušném 
textu nepřímo naznačováno, ale jak správně 
formulovat odpovědi ohledně přímé práce s 
klienty, tak, aby odrážely skutečný způsob 
poskytování sociální služby. Obsahem 
takového seznámení bývá též poučení o tom, 
aby se zaměstnanci nebáli sdělit, že kladeným 
otázkám nerozumí, resp. požádat o jejich 
přeformulování tak, aby byly srozumitelné, 
neboť většina inspekčních týmů takové poučení 
zpovídaným zaměstnancům neposkytuje Jako 
účelové se tvrzení o "návodných školeních" jeví 
též proto, že svůj význam mohou mít pouze 
budou-li prováděna bezprostředně před 
inspekčními pohovory, tedy v době již 
probíhající inspekce. Zavedením povinně 
neohlašovaných inspekcí by se tedy tento 
"údajný nešvar" stejně neodstranil.    
 Též " provádění úklidu prostředí 
sociální služby..., včetně ´, předstírání kvality 
péče o klienty zvýšením osobní hygieny či péče 
pouze před příchodem inspektorů" je jako 
důvod zavedení povinně neohlašovaných 
inspekcí nevěrohodný, neboť dle názoru 
poskytovatelů je průměrně erudovaný ředitel či 
manažer schopen rozeznat, zda je služba 
poskytována kvalitně či zda ji zaměstnanci 
pouze předstírají. S ohledem na míru 
odborných znalostí, schopností a dovedností, 
potřebných pro zvládání výkonu funkce 
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inspektora kvality, která by měla být logicky 
vyšší, než jakou disponují jimi kontrolované 
subjekty (jejich zaměstnanci) by tedy měli umět 
i inspektoři tyto věci rozpoznat v rámci 
normálně prováděných kontrol. Pokud – jak se 
jeví z argumentace uvedené v důvodové zprávě 
– takovými odbornými schopnostmi a 
dovednostmi nedisponují, pak namísto 
zaplevelování právního řádu stále novými 
nadbytečným a nefunkčními právními instituty, 
zakrývajícími ve skutečnosti deficit jejich 
"kontrolorských" schopností a dovedností, by 
mělo MPSV na tento problém reagovat spíše 
zvýšeným akcentem na jejich vzdělávání a 
odborný výcvik. Až humorným se pak tento 
argument, který je deklarován  jako obecný 
důvod zavedení povinně neohlašovaných 
inspekcí ve všech druzích sociálních služeb, 
jeví u těch služeb, kdy osobní hygiena klienta 
není znakem kvality (např. provedení 
neohlášené inspekce z důvodu podezření, že 
manželští poradci mají tendenci vylepšit svůj 
obraz tím, že za účelem předstírání kvality 
poskytované péče budou své klienty nutit ke 
zvýšení osobní hygieny, nebo ji budou osobně 
zvyšovat v hygienickém zařízení svého 
pracoviště)  
 Za nevěrohodné a účelové považujeme 
též tvrzení, že z podnětů veřejnosti byly 
získávány informace o tom, že "ohlášená 
inspekce dávala prostor pro tzv. „přípravu na 
inspektory“ formou údajně „rychlého 
dopracování podkladů pro inspekci" či " 
proškolování zaměstnanců poskytovatele“ v 
tom, jak mají odpovídat a co smí a nesmí říkat". 
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Je totiž dost těžko představitelné, zda a jak by 
si příbuzní, osoby blízké či jiné osoby, působící 
vně zařízení sociálních služeb byly schopny 
opatřovat informace o ohlášení inspekce a na to 
navazujících výše uvedených vnitřních 
(navenek nemanifestovaných) aktivitách PSS.  
 Návrhy zařadit instituty skryté identity 
a povinně předem neohlášené inspekce vzbudil 
u většiny PSS značnou nevoli. Zejména je to 
údiv nad nedostatečnou profesionalitou 
inspekce, která na rozdíl od kontrolních orgánů 
působících ve všech ostatních druzích kontrol 
(včetně ČOI) není ani za použití utajených 
úkonů dle § 3 a § 5 odst. 2 písm. c) kontrolního 
řádu schopna rozeznat, kdy má nařídit běžnou 
(ohlášenou) a kdy mimořádnou (neohlášenou) 
kontrolu, ani řádně (rutinně) zkontrolovat resp. 
detekovat pravý smysl ve své podstatě 
banálních (nesložitých) jednání PSS, 
uváděných jako příklady tzv. „přípravy na 
inspektory".  Taková profesionální neschopnost 
je projevem oslabování (nenaplňování) 
kontrolních funkcí státu na úseku sociálních 
služeb a je proto svým významem srovnatelná s 
"přestupkově postižitelnou" neschopností PSS 
plnit některou ze základních povinností 
uložených § 88 ZSS. Pokud namísto zvýšení 
profesionality inspektorů (zlepšení výběru a 
prohloubení jejich odborného vzdělávání a 
výcviku) chce MPSV vůči PSS zavést 
prostředky "státně bezpečnostního a trestně 
procesního dohledu", a v rozporu s vládním 
programem "debyrokratizace státní správy" 
navíc kompenzovat nedostatečnou výkonnost 
svých kontrolorů navýšením jejich stavu o více 
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než 40 %, když na druhé straně neumožňuje 
PSS (resp. neodstraňuje bariery v možnosti) se 
seznamovat s obsahem všech inspekčních zpráv 
(kazuistikou), aby za účelem odstranění 
nedostatků v poskytování péče mohli 
konfrontovat kontrolní zjištění v nich obsažená 
s vlastní praxí, pak nelze než považovat takové 
jednání za pokus o institucionální kriminalizaci, 
jejíž cílem je "uzákonit“ a do vědomí 
společnosti vtisknout obraz poskytovatelů 
sociálních služeb jako osob trvale a 
odůvodněně podezřelých z porušování 
důstojnosti a ostatních lidských práv svých 
klientů  či z podvodného a jinak "zlotřileckého" 
chování (např. okrádání klientů). Tím se jen 
posiluje desítky let trvající očerňování PSS, 
které zejména při ojedinělých excesech, proti 
jejichž vzniku není imunní žádná sféra lidské 
činnosti vytváří živnou půdou pro neobjektivní, 
paušalizující a značně dehonestující odsudky 
celé sféry sociálních služeb, které nemají v 
jiných srovnatelný resortech (např. 
zdravotnictví či školství) obdobu. Ve světle 
těchto faktů, nelze než považovat současný 
trend ve vychvalování PSS a vnějškové 
manifestaci "boje za zlepšení jejich (dlouhá léta 
MPSV udržovaných) špatných podmínek, za 
jejich cílené zneužívání, nikoli za projevy 
upřímné snahy o zlepšení úrovně sociálních 
služeb,  
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 118 
§ 98 odst. (2) 

K Z Akceptováno 
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Snížení počtu inspektorů při prováděné 
inspekci považujeme za neprofesionální 
ústupek k provádění inspekcí v sociálních 
službách. Považujeme za velmi důležité, aby 
byl zachován počet inspektorů jako doposud a 
by minimálně jeden z inspektorů měl praxi 
minimálně 5 let ve sociální službě, kde provádí 
inspekci. 
Inspekce je zapotřebí vést na velmi odborné a 
profesionální úrovni. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme 
následující znění: 
Inspekci v každém jednotlivém případě provádí 
inspekční tým, který tvoří 3 členové.  Alespoň 
1 člen inspekčního týmu musí být 
zaměstnancem státu zařazeným k výkonu práce 
v ministerstvu. 1 člen inspekčního týmu musí 
být externím odborníkem na kontrolovaný typ 
sociální služby s praxí min. 5 let. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

Počet inspektorů bude zachován podle současné právní 
úpravy. 
 
Vysvětleno 
Odbornost inspektorů je vyžadována dle § 115a. 
Zákonné ukotvení externích odborníků a jejich účasti na 
inspekcích ošetřuje § 98 odst. 3, který zůstává beze změn 
 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 121 
 
Nucená správa 
 
Obecně nesouhlasíme se zavedením Nucené 
správy, instrumentu, který je používán v oblasti 
majetkoprávní, nikoliv lidskoprávní. 
Zavedení nucené správy je zásahem do 
vlastnického práva, tedy do Ústavou 
garantovaného práva. Jako takové se 
domníváme, že předložený návrh musí být 
zpracován velmi detailně, a to včetně 
konkrétního návrhu podzákonných předpisů a 

K Z Akceptováno 
 
Nucená správa se vypouští.  
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popisu očekávané aplikační praxe. Bez těchto 
dokumentů nelze posoudit, zda návrh zásadně 
negativně nezasahuje do Ústavou zaručených 
vlastnických práv. Domníváme se, že takto 
koncipovaný návrh není v souladu 
s Občanským zákoníkem a zákonem o 
obchodních korporacích a Zákoníkem práce.  
Nezpochybňujeme potřebu permanentního 
důrazu na posilování důstojnosti uživatelů 
sociálních služeb, nicméně samotná materie 
důstojnosti má obrovskou variabilitu a její 
posuzování je vždy individuální. Důvodně se 
obáváme, že vágní použití obecného pojmu 
důstojnost bez další precizace povede 
k vytvoření prostoru pro novodobý hon na 
čarodějnice, dehonestaci poskytovatelů 
sociálních služeb anebo také zneužití tohoto 
institutu v mocenském soupeření na všech 
úrovních veřejné správy.  
 
1. Nesoulad s obecným účelem institutu 
nucené správy  
Nucená správa je právním řádem chápána jako 
správa cizího majetku úřední (veřejnou mocí 
jmenovanou) osobou, jejímž základním cílem 
je z něj získávat pro oprávněnou třetí osobu 
užitek, nebo podobně ve prospěch třetí osoby 
zajistit, aby nedošlo k jeho změně, zejména 
zhoršení, zkáze či zcizení. Hlavním účelem je 
tedy ochrana vlastnických, resp. majetkových 
práv osob. Tento účel pak sleduje jak většina 
právním řádem zavedených institutů nucené 
správy (nucená správa nad bankami nebo 
pobočkami zahraniční bank, zdravotními nebo 
klasickými pojišťovnami /zajišťovnami/, 
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investičními společnostmi nebo fondy a jinými 
subjekty působícími na kapitálovém trhu), tak i 
institut "správy nemovité věci" podle části šesté 
hlavy čtvrté občanského soudního řádu, který 
představuje exekuční formu nucené správy. 
Jedinou výjimku tvoří institut nucené správy 
nad Exekutorskou komorou podle § 8d zákona 
č. 120/2001 Sb. Exekuční řád, jejímž účelem je 
vynucení plnění zákonných povinností, které 
tento orgán opakovaně a závažným způsobem 
porušuje. Primárním účelem je zde tedy zájem 
státu na řádném výkonu veřejné moci na úseku 
exekucí, které stát komoře zákonem svěřil. I 
tento typ nucené správy však sekundárně 
sleduje ochranu vlastnických, resp. 
majetkových práv osob (věřitelů i osob v jejich 
prospěch exekucemi postihovaných). 
Navrhovaná nucená správa poskytovatelů 
sociálních služeb však nenaplňuje žádný z 
těchto účelů, neboť jejím cílem je donucení k 
dodržování těch ZSS uložených povinností 
poskytovatelů sociálních služeb jejichž 
neplnění ohrožuje život nebo lidská práva a 
důstojnost klientů a zároveň zajištění 
nepřetržitého pokračování poskytování 
sociálních služeb. Nesleduje tedy ani ochranu 
majetkových práv osob (klientů), ale ani 
zabezpečení řádného výkonu veřejné moci na 
úseku sociálních služeb, neboť PSS nemají 
oprávnění orgánů, které tento typ veřejné mocí 
vykonávají. Žádná z uvedených forem nucené 
správy také nesměřuje ke zrušení služby, jak to 
navrhuje MPSV v ustanovení § 99a odst.7 ZSS. 
Pokud má být podle stávající právní úpravy 
institutů nucené správy služba zrušena, pak se 
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tak děje jiným-od nucené správy odlišným-
postupem, a to odnětím oprávnění k 
poskytování dané služby či k provozovaní dané 
činnosti (např. odejmutí bankovní licence, či 
povolení k činnosti investičních společností a 
fondů, nebo povolení k pojišťovací/zajišťovací/ 
činnosti atp.). I v tomto aspektu se ponětí 
nucené správy PSS vymyká způsobu, jakým je 
tento institut právním řádem využíván.  
 
2. Návrh nucené správy PSS jako 
nesystémový a disproporční prvek právního 
řádu  
Pokud, jak je zřejmé s předchozího bodu, je 
záměrem zákonodárce vytvořit zcela nový typ 
nucené správy, jejímž účelem už nebude 
"majetkoprávní ochrana ", ale ochrana života 
zdraví a základních lidských práv(důstojnosti), 
pak se jeví jako zcela nesystémové, aby se tento 
nový institut "lidskoprávní" ochrany občanů 
redukoval pouze na oblast sociálních služeb, a 
nebyl uplatňován též v oblasti zdravotnictví a 
školství, ve kterých dochází (alternativně: může 
docházet) k porušování těchto základních 
lidských práv v minimálně srovnatelném 
rozsahu, jako ve sféře sociálních  služeb. Cílové 
skupiny služeb poskytovaných těmito resorty 
(pacienti a žáci) by proto měly požívat stejnou 
míru státní ochrany, jako adresáti sociálních 
služeb. Z těchto důvodů považujeme za 
rozumné, aby se dříve, než bude institut 
"lidskoprávní" nucené správy vtělen do 
právního řádu ČR, výše zmíněné resorty 
nejprve dohodly na přijatelné podobě tohoto 
nového právního instrumentu a teprve poté ho 
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uplatnily ve svých resortních právních 
úpravách.  
 
3. Nedostatečné zdůvodnění nutnosti 
zavedení nucené správy 
 
a. absence věcného zdůvodnění 
(nedostatek kazuistiky) 
Důvodová zpráva ani RIA neobsahují bližší 
specifikaci (kvantifikaci) konkrétních případů 
pochybení poskytovatelů v oblasti porušení 
lidských práv klientů a ochrany jejich života a 
zdraví, která by věcně zdůvodnila nutnost zřídit 
za účelem ochrany těchto práv institut 
"lidskoprávní" nucené správy. Pokud jsou v 
těchto materiálech nedostatky tohoto druhu 
zmiňovány, pak v souvislosti s 
neregistrovanými (nelegálními) sociálními 
službami, na které však nelze nucenou správu 
uvalit, neboť nemají právní status 
poskytovatelů sociálních služeb. Důvodová 
zpráva pak na str. 72 obsahuje obecné 
konstatování, že: "Některá zjištění z kontrol 
MPSV jsou natolik závažná, že je nutné 
kontaktovat orgány činné v trestním řízení, 
krajskou hygienickou, zdravotnický odbor KÚ, 
hasičský sbor apod.". Neobsahuje ale bližší 
specifikaci těchto závažných zjištění včetně 
informace, zda a v kolika případech MPSV tyto 
orgány kontaktovalo a jaké konkrétní výsledky 
takto vyvolaná následná šetření přinesla.  
 
b. Nedostatečná akceptace současných 
prostředků trestního a přestupkového postihu  
Na řadě míst MPSV konstatuje, že současný 
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právní řád údajně nemá dostatek nástrojů pro 
rychlé a účinné zjednání nápravy, s čímž však 
lze polemizovat z následujících důvodů: 
aa. Jednání, pro něž by dle navrhované 
novely bylo možno na PSS uvalit nucenou 
správu mohou za určitých podmínek naplňovat 
skutkovou podstatu minimálně 14 různých 
trestných činů podle zákona č.  40/2009 Sb. 
trestní zákoník (§ 143- Usmrcení z nedbalosti, 
§ 144 -Účast na sebevraždě, § 145 Těžké 
ublížení na zdraví, § 146a – Ublížení na zdraví 
z omluvitelné pohnutky, § 147 – Těžké 
ublížení na zdraví z nedbalosti, § 148- 
Ublížení na zdraví z nedbalosti, § 149 - 
Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, § 
150 - Neposkytnutí pomoci, § 170 -Zbavení 
osobní svobody, § 171- Omezování osobní 
svobody, § 175 -Vydírání, § 177 – Útisk, §§ 
272 a 273- obecné ohrožení). U čtyř z těchto 
trestných činů (těžké ublížení na zdraví, 
mučení a jiného nelidské zacházen, zbavení 
osobní svobody, vydírání) mohou být jako 
trestný čin "Nepřekažení trestného činu"(§ 
367) trestně postihovány i osoby, které se 
hodnověrným způsobem dozví, že jiný tyto 
trestné činy připravuje nebo páchá, tedy např. i 
kontrolní orgány MPSV. MPSV jako státní 
orgán je pak povinno ve smyslu § 8 odst. 1 
věta druhá trestního řádu: „…neprodleně 
oznamovat státnímu zástupci nebo policejním 
orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 
spáchán trestný čin. 
ba. Jednání PSS, odůvodňující uvalení 
nucené správy jsou postižitelná i jako 
přestupek, a to nejen podle § 107 odst. 2 písm. 
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f) a m) ZSS, ale i podle zákona č. 251/2016 
Sb. o některých přestupcích. Konkrétně se 
jedná o Přestupek proti občanskému soužití (§ 
7) a Přestupek na úseku zdravotnictví (§ 11). V 
případě zjištění jednán, naplňující znaky těchto 
přestupků, je pak MPSV (i jiné kontrolní 
orgány) povinno ve smyslu § 25 odst. 4 
kontrolního řádu předat ".... svá zjištění o 
nedostatcích příslušnému orgánu, který je 
oprávněn ve své působnosti činit opatření k 
nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce 
za zjištěné nedostatky."  
ca. MPSV má tedy jak v rámci 
přestupkového, tak i trestního řízení širokou 
škálu možností, jak dle současné právní úpravy 
věci napravovat, aniž by muselo zaplevelovat 
právní řád novými a svou podstatou 
nesystémovými instituty. 
 
4. k návrhu ustanovení § 99a odst. 1 
" Podmínkou zavedení nucené správy je zjištění 
ohrožení života nebo porušení základních 
lidských práv a důstojnosti klientů sociálních 
služeb z důvodu zvlášť závažného porušení 
povinnosti stanovené poskytovatelům 
sociálních služeb a zajištění nepřetržitého 
pokračování poskytování sociálních služeb" 
a. z důvodové zprávy ani z RIA není 
jasný přesný rámec "povinností stanovených 
PSS, jejichž porušením dochází k ohrožení 
života nebo porušení základních lidských práv 
a důstojnosti klientů sociálních služeb". Jde o 
povinnosti zakotvené v ZSS (např. § 2, § 88 a 
§ 89 a na ně navazující §§ prováděcí vyhlášky 
– viz např. SQSS), nebo i o povinnosti 
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vyplývající PSS z jiných právních předpisů, 
které nelze ze ZSS dovodit? MPSV v této 
souvislosti odkazuje např. na údajně špatné 
zacházení v zařízeních PSS "Domicil aktivních 
seniorů" a "Letiny" (str. 72 důvodové zprávy), 
kde (jak se však dovíme až z hledání na 
internetu, nikoli důvodové zprávy) prý v 
důsledku nedostatku zdravotních sester nebyla 
klientům poskytována ošetřovatelská péče, 
resp. byla tato péče poskytována v nepřijatelné 
úrovni.  Ošetřovatelská péče je však zdravotní 
nikoli sociální službou. Její úroveň by tedy 
měla být posuzována a pochybení při jejím 
poskytování postihována dle zákona o 
zdravotních nikoli sociálních službách. Otázka 
tedy zní, zda budou za " zjištění ohrožení 
života" jako "podmínky zavedení nucené 
správy“ považována jen zjištění IQSS v rámci 
kompetencí vyplývajících ze ZSS (mezi něž 
kontrola poskytování zdravotních služeb 
nepatří), nebo zda to budou též zjištění jiných 
orgánů veřejné moci (v tomto případě orgánů 
oprávněných kontrolovat poskytování 
zdravotních služeb). Obdobně jde např. o 
porušení různých bezpečnostních předpisů, 
jejichž důsledkem může být ohrožení života 
klientů (požární ochrana, stavební předpisy, 
hygienickém předpisy.), případně i jiných 
předpisů, jejichž plnění není IQSS oprávněna 
kontrolovat (např. ochrana osobních údajů ve 
vztahu k ochraně důstojnosti, soukromí atp.). 
V zájmu "historického výkladů" je proto 
potřeba důvodovou zprávu doplnit o 
konkretizaci povinností PSS k nimž se zjištění 
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„ohrožení života nebo porušení základních 
lidských práv a důstojnosti klientů" vztahují. 
b. v důvodové zprávě chybí bližší 
příkladmý výčet „zvlášť závažných porušení 
povinnosti stanoveným poskytovatelům 
sociálních služeb". S ohledem na – v 
podkladových materiálech deklarovanou – 
bohatou inspekční praxi by tedy v důvodové 
zprávě mělo MPSV tato "zvlášť závažná 
porušení", zjištěná při IQSS, blíže analyzovat a 
poskytnout tak poskytovatelům jasnou 
orientaci v aplikaci jejich povinností a zároveň 
i jasná výkladová východiska při aplikaci 
tohoto ustanovení.  
c. Kumulativní podmínka zavedení 
nucené správy, spočívající v "zajištění 
nepřetržitého pokračování poskytování 
sociálních služeb" je nesrozumitelná a 
nelogická. Nepřetržité pokračování 
poskytování sociálních služeb" je dáno 
registrací, resp. registračními podmínkami. 
Chce-li jakýkoliv poskytovatel poskytování 
registrované služby ukončit, tedy 
"nepokračovat v jejím poskytování", pak na to 
má právo za podmínek stanovených v § 82 
odst. 4 ZSS, podle kterého „Registrující orgán 
rozhodne o zrušení registrace, jestliže….  
poskytovatel sociálních služeb požádá o 
zrušení registrace; tato žádost musí být podána 
nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení 
činnosti". Pokud PSS tuto podmínku splní, pak 
po uplynutí 3 měsíců od podání žádosti je 
oprávněn ukončit poskytování registrované 
služby a ministerstvo nemá právo jej nucenou 
správou nutit, aby v poskytování péče 
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pokračoval. To ostatně vyplývá i z kogentní 
povahy ustanovení § 82 odst. 4 ZSS, které 
nedává registračnímu orgánu jinou možnost 
než o zrušení registrace rozhodnout. V 
opačném případě, kdy poskytovatel nehodlá 
poskytování služby ukončit, je nepřetržité 
poskytování služby zajištěno, a proto tato 
zákonná podmínka pro zavedení nucené 
správy není naplněna (nenastala). Z uvedeného 
je zřejmé, že "zajištění nepřetržitého 
pokračování poskytování sociálních služeb" je 
naprosto nefunkční podmínkou zavedení 
nucené správy, která s ohledem na svou 
kumulativní povahu (musí nastat současné s 
"lidskoprávní" podmínkou "ohrožení života 
nebo porušení základních lidských práv a 
důstojnosti¨) fakticky zabraňuje v aplikaci 
tohoto ustanovení Proto navrhujeme z tohoto 
ustanovení vypustit slova: "...a zajištění 
nepřetržitého pokračování poskytování 
sociálních služeb" 
d. Navrhujeme vypustit pojem "klientů" 
a nahradit ho ve smyslu § 1 odst. 1 ZSS 
pojmem "osob" 
 
5. k návrhu ustanovení § 99a odst. 2 
a. k písm. a) "...Rozhodnutí o nucené 
správě obsahuje:" ...označení poskytovatele s 
uvedením údajů podle § 79 odst. 6 písm. a) b) 
nebo c). Obsah ustanovení je nesrozumitelný, 
neboť odkazuje na v § 79 odst. 6 neexistující 
písmena a) b) nebo c. Půjde tedy nejspíš o 
ustanovení § 79 odst. 5, které tyto písmena 
obsahují. 
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b. k písm. b) Rozhodnutí o nucené správě 
obsahuje:"... identifikační číslo přidělené 
poskytovateli sociálních služeb" Jde o 
nadbytečné ustanovení, neboť ID lze uvést 
mezi údaji obsaženými v ustanovení písm. c) 
(název a místo poskytování sociálních služeb, 
druh sociálních služeb),  
c. k písm. e) "Rozhodnutí o nucené 
správě obsahuje:"...jmenování nuceného 
správce s uvedením jména, příjmení a titulu," 
Uvedení jména, příjmení a titulu je 
nedostatečné pro identifikaci nuceného 
správce. Proto je potřeba ustanovení doplnit o 
další identifikační údaj, např. rodným číslem 
(viz např. právní úprava nucené správy VZP), 
tedy tak aby nemohla být totožnost správce 
zaměněna s jinou osobou 
d. k písm. f) "Rozhodnutí o nucené 
správě obsahuje:"...podmínky nucené správy 
s uvedením délky trvání konkrétních opatření, 
která jsou vztažena k poskytování sociálních 
služeb, případně dalších procesů organizace", 
aa. výraz "...podmínky nucené správy."  je 
nepřesný. Doporučujeme přeformulovat v 
souladu s dikcí § 99a odst. 1) jako: 
"...podmínky zavedení nucené správy."  
ba. výraz "...uvedením délky trvání 
konkrétních opatření." je nepřesný. 
Doporučujeme nahradit slova "...délky trvání 
…"  slovy "... termínu splnění ..."    
ca. z pojmu „...dalších procesů 
organizace", není zřejmé, co je jeho přesným 
obsahem. Doporučujeme doplnit 
demonstrativním výčtem těchto procesů buď 
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přímo v textu ustanovení, nebo v důvodové 
zprávě v odstavci " k bodu 121"   
e. k písm. g "Rozhodnutí o nucené 
správě obsahuje:"...výši odměny nuceného 
správce" navrhujeme doplnit na konci textu o 
slova: "...nebo způsob jejího stanovení a 
termín její splatnosti" 
 
6. k návrhu ustanovení § 99a odst. 3) 
písm. a) 
"nucený správce nabývá působnosti 
statutárního orgánu nebo fyzické osoby 
poskytovatele okamžikem vydání rozhodnutí o 
jeho jmenování, a to na sociální službu 
uvedenou v rozhodnutí o zavedení nucené 
správy"  
Z ustanovení vyplývá, že v případě uvalení 
nucené správy na výkon jen některé z 
registrovaných služeb, budou funkci 
statutárního orgánu poskytovatele vykonávat 
dvě osoby. Takový stav je zcela v rozporu s 
občanským zákoníkem a celou řadou dalších 
zákonů, neboť by znemožnil efektivní řízení 
organizace (např. v ekonomických 
rozhodnutích, navazování obchodních vztahů) 
a způsobil naprostý chaos v právní 
odpovědnosti těchto osob (např. trestní 
odpovědnost, za špatná ekonomická 
rozhodnutí). 
 
7. k návrhu ustanovení § 99a odst. 3) 
písm. b)  
"nucený správce může při výkonu svých 
povinností přizvat další osoby, ale pouze 
s předchozím písemným souhlasem 
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ministerstva"  
S návrhem nesouhlasíme, neboť z povahy věci 
vyplývá, že statutární orgán, a tedy i nucený 
správce, vykonávající jeho kompetence, může 
za účelem jejich výkonu přizvat na základě své 
odborné úvahy, jakoukoli – pro plnění úkolů-
vhodnou osobu. Povinnost žádat MPSV o 
předchozí písemný souhlas je nedůvodná, 
neboť nuceného správce omezuje v jeho 
manažerských rozhodnutích. Ostatní právní 
úpravy institutu nucené správy tuto povinnost 
neobsahují  
 
8. k návrhu ustanovení § 99a odst. 4 
„…Proti rozhodnutí lze podat rozklad, který 
nemá odkladný účinek."   
Navrhujeme vypustit slovo "rozklad" a nahradit 
ho slovy "žalobu k soudu ". S ohledem na to, že 
v rozkladovém řízení by MPSV rozhodovalo o 
vlastním rozhodnutí, bude soudní přezkum 
objektivnějším opravným prostředkem, resp. 
nástrojem dohledu nad regulérností 
rozhodování MPSV o uvalení nucené správy. 
Takto koncipovaný proces přezkumu obsahují i 
jiné právní úpravy institutu nucené správy (viz 
např. exekuční řád) 
 
9. k návrhu ustanovení § 99a odst. 6 
"Zavedením nucené správy 
a) se pozastavuje výkon funkcí členů 
statutárního orgánu společnosti vůči 
registrované sociální službě a vedoucímu 
dotčené registrované sociální služby; tím není 
dotčeno právo členů statutárního orgánu podat 
rozklad, 
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b) přechází působnost statutárního orgánu 
a vedoucího sociální služby na nuceného 
správce, s výjimkou práva podat rozklad; 
správce předloží tomu, kdo je oprávněn podat 
opravný prostředek proti zavedení nucené 
správy, na jeho písemnou žádost v potřebném 
rozsahu, kopie z dostupné dokumentace, a 
umožní pořizovat si z ní opisy a výpisy. 
a. Ze stejných důvodu, které jsou 
uvedeny v předchozím bodě navrhujeme 
vypustit slova "rozklad" a nahradit ho slovy 
"žalobu k soudu „. 
b. navrhujeme vypustit v písm. a) slova 
"...a vedoucímu dotčené registrované sociální 
služby" a v písm. b) slova „…a vedoucího 
sociální služby", neboť ZSS tento pojem nezná 
a neupravuje. PSS pak nemají ani povinnost 
tuto funkci "vedoucího sociální služby“ 
zřizovat. Pokud je v nějakém PSS tato funkce 
zřízena, pak jde vždy o zaměstnance 
podřízeného statutárnímu orgánu, kterého 
může statutární orgán libovolně omezit ve 
výkonu povinností, vyplývajících z jeho 
pracovní náplně. Není proto jediný důvod, aby 
tato manažersky naprosto banální kompetence 
byla nucenému správci svěřována zákonem.   
 
10. k návrhu ustanovení § 99a odst. 7 
"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 
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se tato situace týká. ". V bodě 1 jsme 
konstatovali, že žádná z existujících právních 
úprav institutu nucené správy nesměřuje ke 
zrušení služby, jak je navrhováno v tomto a 
dalších ustanoveních. Pokud má být služba 
zrušena, pak se tak děje jiným – od nucené 
správy odlišným – postupem, který je v případě 
sociálních služeb popsán v § 82 odst. 3 ZSS 
(zrušení registrace). K tomuto tématu viz též 
bod. 4 d.  
 
11. k návrhu ustanovení § 99a odst. 8 
písm. b) 
" Nucená správa končí …vydáním rozhodnutí 
registrujícího orgánu o zrušení registrace na 
základě žádosti nuceného správce" 
 Z důvodů uvedených v bodě 1, 4.d. a 10 
navrhujeme ustanovení § 99a odst. 8 písm. b) 
vypustit 
 
12. k návrhu ustanovení § 99a odst. 8 
písm. c) 
" Nucená správa končí …. uplynutím 48 měsíců 
ode dne zavedení nucené správy"  
Lhůta 48 měsíců je předně neúměrně delší, než 
jsou lhůty u ostatních, jinými právními 
předpisy, upravených typů nucené správy. 
Pokud MPSV předpokládá, že náprava 
pochybení realizovaná "lidskoprávní" nucenou 
správou může trvat až 4 roky, pak je to v 
rozporu s jejím účelem, neboť tím je 
bezodkladné (tedy rychlé) a efektivní 
odstranění nedostatků na úseku ochrany života 
a lidských práv klientů PSS.  Mělo-li by toto 
odstraňování trvat 4 roky, pak bude podstatně 
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efektivnější službu zcela zrušit a nahradit ji 
službou poskytovanou jiným PSS. V opačném 
případě půjde v duchu – v RIA a důvodové 
zprávě – deklarovaných "lidskoprávních" zásad 
o MPSV organizované institucionální týrání 
klientů PSS. S ohledem na praxi IQSS při 
ukládání termínů na odstranění nedostatků, 
zjištěných při kontrole, navrhujeme zkrácení 
lhůty maximálně na 9 (12) měsíců, ve které by 
dle manažerských zkušeností našich členů měl 
být průměrně erudovaný nucený správce 
schopen dané problémy zvládnou 
 
13. k návrhu ustanovení § 99a odst. 10) 
"Náklady spojené s výkonem nucené správy 
jsou hrazeny z majetku poskytovatele. 
Nepostačuje-li majetek poskytovatele na 
vyplacení odměny nuceného správce a náhrady 
jeho hotových výdajů, vyplatí je ministerstvo."  
Navrhujeme celý text zrušit a nahradit ho slovy 
"Náklady spojené s výkonem nucené správy 
hradí ministerstvo." a to z následujících 
důvodů: 
a. z podkladových materiálu k novele 
(např. RIA bod 2.2.2 Zvýšení kvality a 
ochrany práv klientů) vyplývá předpoklad 
MPSV, že bude nucená správa zaváděna pouze 
v jednom až dvou případech ročně. Náklady 
nucené správy tedy rozpočet ministerstva 
prakticky nezatíží. Nehledě na to, že lze 
předpokládat, že při jejich kontrole bude 
MPSV obezřetnější, než pokud by byly 
vydávány z prostředků PZS, resp. nebyly 
vydávány z jeho rozpočtu.  
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b. Náklady nucené správy nařizované 
ministerstvy jsou vždy hrazeny z rozpočtu 
příslušného ministerstva (viz např. exekuční 
řád, zákon č 551/1992 Sb. a zákon č.  
280/1992 Sb.) 
 
14. k návrhu ustanovení § 99b odst. 1 
písm. d) 
"Do seznamu nucených správců ministerstvo 
zapíše pouze osobu, která...vykonávala  alespoň 
po dobu 5 let odbornou praxi v oblasti 
poskytování sociálních služeb"  Navrhujeme 
vypustit slova " vykonávala alespoň po dobu 5 
let odbornou praxi v oblasti poskytování 
sociálních služeb" a nahradit je slovy: "  po 
ukončení vysokoškolského studia vykonávala  
alespoň 10 let odbornou praxi odpovídající 
dané specializaci na sociální službu uvedenou 
v rozhodnutí o zavedení nucené správy" , a to z 
následujících důvodů.  
S ohledem na vysokou míru odborných a 
manažerských znalostí, schopností a 
dovedností, potřebných pro zvládání výkonu 
funkce nuceného správce, je požadavek praxe 
pouhých 5 let zcela nedostatečný. Navíc se po 
adeptovi na funkci nuceného správce ani 
nevyžaduje specializovaná praxe v tom druhu 
sociálních služeb, který má svou činnosti 
stabilizovat či vylepšit. Náš návrh odborné 
praxe vychází z odborných podmínek, 
vymezených Ministerstvem spravedlnosti pro 
jmenování znalců a tlumočníků tedy 
srovnatelně náročných profesí. Důraz na časově 
a odborně dostatečnou praxi je též motivován 
neblahou zkušeností s praxí inspekcí kvality 
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sociálních služeb, které v minulosti vykonávaly 
mnohdy nedostatečně erudované osoby  
 
 
Tyto připomínky k novelizačnímu bodu 121 
jsou zásadní! 
 
• Dále k novelizačnímu bodu č. 121  
 
Dále podle našeho soudu zcela chybí úvodní 
ustanovení, které by specifikovalo, jaký je účel 
nucené správy – něco ve smyslu: 
„Účelem nucené správy je odstranění 
závadného stavu a uvedení sociální služby do 
souladu se zákonem, nebo, není-li to vzhledem 
k situaci možné, omezení kapacity sociální 
služby, nebo její úplné zrušení“. 
S ohledem na množství sporných bodů 
požadujeme institut nucené správy nezavádět.  
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • Dále k novelizačnímu bodu č. 121  
 
Za klíčové proto považujeme vypuštění 
porušení důstojnosti klientů jako důvodu pro 
zavedení nucené správy a požadujeme tuto část 
vypustit. Jsme přesvědčeni že důvody ohrožení 
života zdraví a porušení základních lidských 
práv jsou dostačující.  
 Dále požadujeme aktivní participaci při tvorbě 
Metodických postupů pro porušování 
základních lidských práv.  
Navrhujeme nové znění odst.1: 
„Vznikne-li při poskytování sociální služby 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští.  
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situace, která ohrožuje klienty sociální služby 
na životě, nebo dochází-li při poskytování 
sociální služby k soustavnému či opakovanému 
zvlášť závažnému porušování povinnosti 
stanovené poskytovatelům sociálních služeb, a 
nelze-li nápravy dosáhnout jinak, lze na danou 
sociální službu uvalit nucenou správu.“ 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • Dále k novelizačnímu bodu č. 121  
Nesouhlasíme s délkou zavedení nucené 
správy, pro urychlené změny v organizaci stačí 
6 měsíců na místo navrhovaných 48 měsíců. Je 
nutné dořešit odměnu správci, poskytovatel 
může mít majetek, ale ten nebude možná na 
odměnu správci použít (státní dotace). 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští.  
 

UZS ČR • Dále k novelizačnímu bodu č. 121  
Navrhujeme používat jednotné číslo („sociální 
služby“), abychom zdůraznili, že nucená správa 
se vztahuje vždy jen na konkrétní sociální 
službu, nikoli na poskytovatele jako celek. 
„c) název a místo poskytování sociální služby, 
na kterou je nucená správa uvalena.“ 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští.  
 

UZS ČR • Dále k novelizačnímu bodu č. 121  
Požadujeme zpřesnění textace tak, aby bylo 
jasné, co bude vlastně předmětem rozhodnutí 
Např. „procesy organizace“ jsou zcela 
nevhodný termín, když v celém textu mluvíme 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští.  
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o „poskytovateli“, dále také není jasné, jaké 
procesy má předkladatel vlastně na mysli. 
 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • Dále k novelizačnímu bodu č. 121  
V situaci, kdy se rozhodnutí vydává, bude mít 
MPSV ČR těžko dostatek relevantních údajů 
pro stanovení odměny. Doporučujme odměnu 
stanovovat až po zahájení nucené správy. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

K D Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští.  
 

UZS ČR • Dále k novelizačnímu bodu č. 121  
 Požadujeme stanovení nějaké relativně 
krátké lhůty k projednání rozkladu. Vzhledem 
k tomu, že rozklad nemá odkladný účinek, je 
nanejvýš potřebné takto ochránit poskytovatele 
před možnou svévolí úředníků, kteří o zavedení 
nucené správy rozhodli. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští.  
 

UZS ČR • Dále k novelizačnímu bodu č. 121  
Vydáním rozhodnutí registrujícího orgánu o 
zrušení registrace na základě žádosti nuceného 
správce. 
Požadujeme nahradit za:  
Vydáním rozhodnutí registrujícího orgánu o 
zrušení registrace sociální služby, na kterou 
byla nucená správa uvalena. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští.  
 

UZS ČR • Dále k novelizačnímu bodu č. 121  K Z Akceptováno jinak 
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Ministerstvo rozhodne o ukončení nucené 
správy, pokud byla splněna uložená opatření k 
odstranění nedostatků zjištěných při inspekci 
poskytování sociálních služeb.  
Požadujeme nahradit za:  
 „Ministerstvo rozhodne o zrušení nucené 
správy bezodkladně poté, co byl naplněn její 
účel.“ 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

 
Nucená správa se vypouští.  
. 

UZS ČR • Dále k novelizačnímu bodu č. 121  
Nucený správce bude vykonávat úkony 
statutárního zástupce a to v organizaci, resp. 
sociální službě, která vyžaduje krizový 
management. Je proto klíčové, aby to nebyla 
pouze osoba mající obornou praxi v sociálních 
službách (jako např. praocvník v sociálních 
službách či sociální pracovník), ale osoba 
mající také praxi ve vedoucí funkci nebo (a to 
spíše) ve fuknci statutárního zástupce.  
Navrhujeme nové znění odst. 1, písm d): 
Vykonávala alespoň po dobu 10 let odbornou  
praxi v oblasti sociálních služeb  z toho 
nejméně 5 let výkon statutárního zástupce 
registrovaného poskytovatele sociálních 
služeb.  
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Akceptováno 
 
Nucená správa se vypouští.  
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 126 
 
K navrženému ustanovení §101 odst. 1 
 V současné době běží proces 
konzultace s Evropskou komisí a UOHS ve všci 

K Z Vypořádáno jinak - § 101 byl odstraněn, za služby 
v obecném hospodářském zájmu byly označeny pouze 
služby v garantované síti. 
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stanovisko u vybraných služeb sociální 
prevence jako sociální služeb, které se 
nepovažují z služby obecného hospodářské 
zájmu s předpisy EU. Z tohoto důvodu, i 
z důvodu společného zájmu budoucího 
vyčlenění některých služeb sociální prevence 
z financování prostřednitvím (vyrovnávacích 
plateb navrhujeme jinou formulaci mohou, či 
vybrané či vyjmenované), příp. vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní! 

 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 135, Čl. II 
Přechodná ustanovení, bod 16 
§ 105a Garantovaná síť  
 
Sociální služby, které jsou zapojeny 
v individuálních projektech, jsou součástí 
základních sítí většiny krajů. Je nepřípustné, 
aby sociální služby financované z ESF nemohly 
být součástí garantované sítě – bod 16 Čl. II 
Přechodná ustanovení.  
Zároveň není řečeno, jak by po skončení 
financování z ESF byly do garantované sítě 
zařazovány.  
Velké množství služeb bylo financováno před 
začátkem podpory z ESF z dotací státu. O 
podpoře z ESF rozhodlo MPSV nikoli 
poskytovatelé. Víme, že neexistují služby, které 
lze postrádat po skončení podpory z ESF. Nelze 
poskytovatele, ani pracovníky vystavovat 
nejisté budoucnosti tím, že není jasné, jak 
budou služby financovány po skončení podpory 
z ESF. 
Navrhujeme, aby v přechodném ustanovení 
zákona bylo uvedeno, že pokud sociální služby 
čerpají zdroje z ESF, nemají nárok na dotaci dle 

K Z  
Akceptováno –  vyřešeno v rámci přechodných ustanovení. 
MPSV počítá s tím, že služby financované z OPZ se stanou 
součástí garantované sítě. Po dobu trvání projektů jim však 
musí zůstat původní pověření, jinak by nemohly projekt 
ukončit, protože by jako součást garantované sítě 
automaticky přešly na financování prostřednictvím 
normativů a nemohly čerpat prostředky z OPZ.  
Sociální služby, kterým byly ke dni 31. prosince 2020 
hrazeny základní činnosti podle § 35 zákona 
č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, z Evropského sociálního fondu, a 
kterým bylo vydáno pověření k poskytování sociálních 
služeb v obecném hospodářském zájmu, se nepovažují za 
služby zařazené do garantované sítě sociálních služeb podle 
bodu 15 přechodných ustanovení. Po dobu čerpání finanční 
podpory z Evropského sociálního fondu po dni nabytí 
účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, nedochází u sociálních 
služeb uvedených ve větě první k pozbytí platnosti jejich 
pověření k poskytování sociálních služeb. Ukončením 
čerpání podpory z Evropského sociálního fondu bude těmto 
službám vydáno Rozhodnutí o zařazení do garantované sítě. 
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§ 101 a, ale jsou součástí garantované sítě (I 
když i toto je sporné vzhledem k tomu, že např. 
v Plzeňském kraji jsou některé služby 
financovány z ESF a zároveň z dotace dle § 101 
a, z důvodu členění cílových skupin podle věku 
podpořených osob). 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

 
: 
 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č.156 
 
V nově přidávaném § 115a odst. 3 požadujeme 
navýšit délku odborné praxe na 5 let a 
započítávat pouze praxi po ukončení 
požadovaného pregraduálního vzdělání.  
 
Odůvodnění:  
Výkon práce inspektora kvality sociálních 
služeb je významně závislý na osobní 
zkušenosti získané praxí ve výkonu sociálních 
služeb. Původně navržená 3letá praxe (potažmo 
1,5letá při započtení praxe úřednické) je zjevně 
nedostatečná. Navržená 5letá praxe, navíc 
získaná po ukončení požadovaného VŠ 
vzdělání potřebné zkušenosti zajistí lépe, i když 
i ta je z našeho pohledu minimální.  
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Akceptováno 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 157 
 
§ 115b, odst. 3 Předpoklady k výkonu činnosti 
supervizora sociálních služeb  
Odborná způsobilost – magisterské studium, 
úspěšné absolvování sebezkušenostního 

K D Akceptováno jinak 
 
pozice supervizor a předpoklady výkonu – § vypuštěn 
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výcviku nebo dlouhodobého kurzu 
psychoterapie v minimálním rozsahu 300 hodin 
je pro výkon tohoto povolání dostačující. 
Navrhujeme vyškrtnout povinnost absolvovat 
kurz supervize v rozsahu 300 hodin. 
 
 
tato připomínka je doporučující 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 163 
§ 116a, odst. (3) 
 
Navrhovaná časová výše vzdělávání pro další 
odborné pracovníky v sociálních službách je ve 
výši 12 hodin nedostatečná nejenom z důvodu 
prohlubování kvalifikace, ale i z důvodu 
udržování kvality poskytování sociální služby, 
a to s ohledem na legislativní změny a nové 
trendy v odbornosti. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme 
následující znění: 
„Zaměstnavatel je povinen zabezpečit 
pracovníkům uvedeným v odstavci 1 další 
vzdělávání v rozsahu nejméně 48 hodin 
v průběhu dvou let, kterým si prohlubuje 
kvalifikaci. Ustanovení § 111 platí obdobně s 
tím, že ustanovení rozsahu hodin jednotlivých 
forem dalšího vzdělávání, s výjimkou 
ustanovení o rozsahu hodin vzdělávání formou 
supervize a podpory nezávislého 
kvalifikovaného odborníka, se nepoužije.“ 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Akceptováno 
 
nové znění: 
 
(3) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníkům 
uvedeným v odstavci 1 další vzdělávání v rozsahu nejméně 
48 hodin za 2 kalendářní roky, kterým si prohlubuje 
kvalifikaci. Ustanovení § 111 platí obdobně s tím, že 
ustanovení rozsahu hodin jednotlivých forem dalšího 
vzdělávání, s výjimkou ustanovení o rozsahu hodin 
vzdělávání formou supervize, se nepoužije. 
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UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 169 
§ 117c 
Lhůta 90 dnů je pro řešení akreditací dlouhá a 
přinese významné administrativní průtahy pro 
přípravu a realizaci vzdělávacího programu pro 
zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců. 
Navrhujeme ponechat současnou lhůtu 30 dnů. 
 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
 
Při současné právní úpravě trvá akreditační řízení až 180 
dní (lhůta 30 dnů je stanovena od obdržení stanoviska 
akreditační komise). Na základě zkušeností s jednotlivými 
fázemi procesu akreditace je za účelem zefektivnění a 
zkrácení řízení o akreditaci navržena lhůta 90 dnů od 
doručení žádosti ministerstvu.   
Stanovená lhůta odpovídá složitosti a plnění potřebných 
náležitostí akreditačního řízení 

UZS ČR • K Čl. II Přechodná ustanovení, bod 9  
 
Povinnost přeregistrování všech služeb do 2 let 
od platnosti zákona 
Při povinnosti znovu registrovat sociální služby 
nastanou střety zájmů při tvorbě nové sítě. 
MPSV nyní vychází z předpokladu, že do 
garantované sítě přejdou současní 
poskytovatelé a současné krajské sítě, nicméně 
do dvou let bude třeba o registracích znovu 
rozhodnout na základě přechodného ustanovení 
odst. 9 a rozhodnutí bude v rukou krajů, které 
jsou současně poskytovateli sociálních služeb. 
Z formulace přechodného ustanovení není 
jasný důvod přeregistrování služeb. 
Pakliže je to změna registrací pobytových a 
ambulantních služeb podle místa poskytování, 
je třeba upřesnit postup. V tom případě by mělo 
jít o zjednodušenou formu žádosti ze strany 
poskytovatele, a nezbytnou součinnost krajů při 
předávání agendy o službách. 
Navrhujeme, aby mechanismus obnovení 
registrací byl nastaven tak, aby registrující 
orgán akceptoval služby z jiných krajů 

K Z Akceptováno 
Bude prodlouženo, do RIA proces popsán 
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v původním rozsahu. 
Navrhujeme, aby byl zformulován jasný důvod, 
proč by k obnovení registrací mělo docházet.  
Navrhujeme prodloužit vzhledem k dalším 
systémovým změnám v souvislosti s přijetím 
zákona přechodné období na 3 roky. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K Čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 
 
Zajištění plnění materiálně technických 
podmínek 
Do znění přechodného ustanovení podle odst. 
12 navrhujeme doplnit službu podle § 44 
odlehčovací pobytová služba, § 57 azylový 
dům a § 51 chráněné bydlení - s odkazem na 
první část odst. 12, kde jsou tyto služby 
zmíněny. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Akceptováno 

UZS ČR • K Čl. II Přechodná ustanovení, bod 16 
Zajištění plnění materiálně technických 
podmínek 
Řada požadavků je určitě řešitelná, ale je třeba 
mít dostatečné a dostupné finanční prostředky. 
Např. projekt Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb 2016-
2020 požadoval 25% spolufinancování – ne 
vždy je možné podmínku ze strany 
poskytovatelů splnit.  
Na zavedení MTS je třeba alokovat zdroje a 
stanovit míru kofinancování tak, aby bylo 
umožněno čerpat zdroje všem poskytovatelům, 
bez ohledu na právní formu. 
Tato připomínka je zásadní! 

K Z Vysvětleno 
Dopad na státní rozpočet byl doplněn do RIA 
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UZS ČR • K RIA  

 
Navyšování kapacit 
Návrh předpokládá možné meziroční zvýšení 
celkových kapacit o 5 % (2 % sociální 
prevence, 3 % sociální péče). Předpokládáme, 
že tento nárůst (zejména u služeb sociální péče) 
bude jednk naplňován souřasnou 
poddimenzovnou kapacitou těchto služeb a dále 
zvyšující se poptávkou po těchto službách 
z důvodu stárnutí populace a zvyšujícího se 
počtu osob trpící demencí. Počítal však 
předkladatel s nutým zvyšováním kapacit 
z důvodu reformy psychiatrické péče ? 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

K D Vysvětleno – ano v rámci navrženého růstu garantované sítě 
bude, dle reálné potřeby, navyšováno i s ohledem na reformu 
psychiatrické péče. Stanovený 10 % meziroční růst se týká 
garantované sítě jako celku – MPSV počítá s tím, že 
v jednotlivých krajích se potřeba zvýšení počtu úvazků 
může lišit. 

UZS ČR • K RIA  
 
Finanční dopady 
Závěrečná zpráva RIA uvádí na str. 182 nárůst 
výdajů státního rozpočtu v souvislosti se 
změnou financování sociálních služeb. Zpráv 
uvádí nepřesný údaj o alokaci částky pro státní 
dotace posyktovatelům sociálníhc služeb pro r. 
2020.  
 
Požadujeme upravit stávající text: 
Pro rok 2020 je v návrhu zákona o státním 
rozpočtu alokováno 17,8 mld. Kč na sociální 
služby zařazené ve stávajících sítích sociálních 
služeb. Pro rok 2022, na základě změny 
financování sociálních služeb dle normativů, 
byly vykalkulovány výdaje státního rozpočtu 

K Z Akceptováno – RIA byla upravena a přepracována. 
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do sociálních služeb (zařazených do 
garantované sítě) na 19,7 mld. Kč. Jedná se tedy 
o nárůst výdajů státního rozpočtu pro tuto 
oblast o 1,9 mld. Kč mezi roky 2020 a 2022.  
 
Návrh upraveného znění:  
Pro rok 2020 je v návrhu zákona o státním 
rozpočtu alokováno 18,6 mld. Kč na sociální 
služby zařazené ve stávajících sítích sociálních 
služeb. Pro rok 2022, na základě změny 
financování sociálních služeb dle normativů, 
byly vykalkulovány výdaje státního rozpočtu 
do sociálních služeb (zařazených do 
garantované sítě) na 20,5 mld. Kč. Jedná se tedy 
o nárůst výdajů státního rozpočtu pro tuto 
oblast o 1,9 mld. Kč mezi roky 2020 a 2022.  
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR Návrhy nad rámec navržené úpravy 
 
• Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy  
 
Doplnění ustanovení §59 kontaktní centra 
Pokud vycházíme z odůvodnění zavedení nové 
základní činnosti, zjišťujeme, že by měla být 
obsahem také u kontaktních center, kde může 
účinně plnit své poslání. Z tohoto důvodu 
navrhujeme doplnit §59 následujícím 
způsobem. 
 
V § 59 odst. 2 se na konci písmene c) tečka 
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 
které zní: 

K D Akceptováno 
Základní činnost byla doplněna 
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„c) poskytnutí nebo zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci.“.   
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy  
§ 116 a) Další odborní pracovníci v sociálních 
službách 
Navrhujeme doplnit do odst. 1., tlumočník 
českého znakového jazyka a přepisovatel 
češtiny pro neslyšící uživatele českého jazyka 
odborná způsobilost navrhujeme takto: 
tlumočníka českého znakového jazyka je 
vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání 
v oblasti tlumočení českého znakového jazyka 
nebo vysokoškolské vzdělání získané ve 
studijním programu humanitního zaměření a 
absolvování akreditovaného kurzu zaměřeného 
na tlumočení českého znakového jazyka 
v rozsahu minimálně 400 hodin nebo zkouška 
z profesní kvalifikace tlumočníka českého 
znakového jazyka podle Národní soustavy 
kvalifikací, 
přepisovatele pro neslyšící je vysokoškolské 
nebo vyšší odborné vzdělání studia v oblasti 
přepisovatelství nebo vysokoškolské vzdělání 
ve studijním programu humanitního nebo 
technického zaměření a absolvování 
akreditovaného kurzu zaměřeného na přepis 
mluveného jazyka do psané podoby v rozsahu 
minimálně 150 hodin nebo zkouška z profesní 
kvalifikace přepisovatele mluveného jazyka 
podle Národní soustavy kvalifikací,  
 

K Z Akceptováno částečně 
 
Na základě vyrovnání připomínek s MŠMT bylo dojednáno 
řešení uvést v § 116a 

d) tlumočník českého znakového jazyka, 
e)  přepisovatel češtiny pro neslyšící uživatele českého 

jazyka, 
 
Tlumočník českého znakového jazyka a přepisovatel 
češtiny pro neslyšící uživatele českého jazyka patří do 
okruhu pracovníků, kteří v sociálních službách vykonávají 
odbornou činnost, nejedná se však o nové regulované 
povolání. Z toho důvodu nejsou stanovovány podmínky 
odborné způsobilosti. 
 
Předmětem novely zákona o sociálních službách není 
vymezit, regulovat všechny aktivity, odbornosti, které se na 
poskytování sociálních služeb podílejí, ale zákon definuje 
hlavní odborné činnosti poskytované v rámci sociálních 
služeb. 
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Odůvodnění: 
V současné právní úpravě je tlumočník ZJ a 
přepisovatel zařazován pod pracovníky 
v sociálních službách (§ 115 odst. 1, písm. b). 
Tomu naprosto neodpovídá obsah a náročnost 
vykonávané práce, především nutnost 
celoživotního jazykového a všeobecného 
vzdělávání, bez něhož není možné tlumočení 
kvalitně poskytovat. Této náročnosti 
neodpovídá ani ohodnocení práce při zařazení 
v kategorii pracovník v sociálních službách. 
Druhá varianta zařazení tlumočníka a 
přepisovatele je, v případě absolvování VŠ 
studia, do kategorie jiní odborní pracovníci, 
kteří přímo poskytují sociální služby (§ 116a, 
odst. 1), písm. e). Zde je již ohodnocena 
náročnost výkonu služby i přípravy na něj, není 
však stanovena odborná způsobilost, což má za 
následek nekontrolovanost a nerovnoměrnost 
kvality poskytovaných služeb.  
Již několik let je zpracována karta tlumočníka 
znakového jazyka a přepisovatele českého 
jazyka pro Národní soustavu povolání (NSP). 
Rovněž vznikla Vyšší odborná škola pro 
tlumočníky ZJ v Hradci Králové, kdy v červnu 
2019 přišli do praxe první absolventi. Je tedy 
třeba mít profesi tlumočníka ZJ i přepisovatele 
legislativně ukotvenou. 
Z výše uvedeného vyplývá náš požadavek na 
doplnění profesí tlumočníka ZJ a přepisovatele 
pod samostatná písmena (e) a f)) a doplnění 
požadavků na jejich odbornou způsobilost.  
 
Tato připomínka je zásadní! 
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UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy  
 
K § 73 - Navrhujeme, aby zařízení (lůžka), 
která nejsou zařazena a podporována veřejnými 
finančními prostředky v rámci tzv. garantované 
sítě byla oprávněna od uživatele služby, 
respektive od třetí strany přijímat další finanční 
plnění, které by bylo určené na pokrytí běžných 
nákladů při poskytování sociální služby, a to do 
výše nákladů obvyklých v místě a čase 
poskytované služby.  
  
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
Připomínka je nad rámec úpravy, ale děkujeme za podnět. 

UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy  
 
 V § 11 odst. 1 a odst. 2 navrhujeme 
zrušit diskriminaci příjemců příspěvku na péči 
zajišťující si potřebnou péči prostřednictvím 
pobytových sociálních služeb. Jedná se o 
uživatele pobytových sociálních služeb se 
závislostí na péči druhé osoby ve stupni III a 
stupni IV.   
Navýšení PNP v III a IV stupni závislosti pouze 
pro některé příjemce zakládá diskriminační 
prostředí, kdy dva občané ve stejném stupni 
závislosti a se stejnou potřebou pomoci 
nebudou dostávat stejnou podporu. Proto se 
navrhuje zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. 
stupni závislosti tak, aby u všech příjemců 
v jednotlivých stupních byla výše dávky stejná, 
tudíž také v případě využívání pobytových 
služeb. Níže jsou uvedeny i další důvody, proč 

K Z Akceptováno 
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navýšit všem příjemcům:  
 
• Financování pobytových služeb 
sociální péče je v ČR velmi problematické, 
výše dotací je rozdílná. Existuje zde 14 různých 
systémů, a ačkoliv jsou klienti těchto zařízení 
stejní, rovněž i jejich potřeby a péče, 
financování je však odlišné. Některá zařízení, 
která nejsou zařazena do sítě, nedostávají 
dotace vůbec. Zvýšený příspěvek ve III. a IV. 
stupni by znamenal větší stabilitu a posílení 
principu spravedlivého rozdělení. 
• Zvýšený příspěvek na péči by byl 
zohledněn snížením státních dotací, tzn. 
navrhovaná změna je rozpočtově neutrální a 
nemá dopad na státní rozpočet ČR. Dle 
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí je 
například v pobytových zařízeních umístěno na 
20.000 klientů s příspěvkem na péči ve III st. a 
stejně i ve IV. st. Zvýšení i v pobytových 
službách by tak znamenalo 2,4 mld. Kč, o 
stejnou částku by byly poníženy státní dotace 
poskytovatelům těchto služeb.  
 
• Pokud by nebylo možné zvýšení 
příspěvku na péči i v případě pobytových 
služeb (jak je tomu v návrhu) profitovali by 
z toho pouze nelegální (neregistrovaní) 
poskytovatelé pobytových služeb (kterých je 
v ČR stále okolo 70). Zatímco legálních 
domovů by se toto zvýšení netýkalo, nelegální 
by ho hojně využívali.  
Rozšíření zvýšeného příspěvku na péči i na 
pobytové služby není v rozporu s principem 
podpory osob ve smyslu co nejdelšího setrvání 
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v přirozeném prostředí nebo podpory rodinných 
pečujících. Tito budou mít i tak vyšší příspěvek 
dle návrhu, a pobytové služby by měly 
spravedlivější a systémové financování – ale 
také nižší dotace, jejichž rozdíl se použije pro 
rozvoj terénních a ambulantních služeb, jejichž 
kapacity jsou v ČR nedostatečné. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy  
 
Navrhujeme doplnit do § 116a následující text: 
- odbornou způsobilostí psychoterapeuta 
v sociálních službách je absolvování 
komplexního psychoterapeutického výcviku 
certifikovaného nebo schváleného příslušnou 
odbornou společností psychoterapeutů v České 
republice a magisterského programu na vysoké 
škole v oblasti humanitního studia nebo 
všeobecného lékařství.   
 
Odůvodnění: V rámci poskytování sociálních 
služeb je v odpovídajících případech využívána 
i psychoterapie. S ohledem na potřebu jasně 
vymezit odbornou způsobilost lidí, kteří 
psychoterapii v sociálních službách poskytují, 
navrhujeme stanovit odbornou způsobilost pro 
oblast sociálních služeb tak, aby zajistila 
připravenost psychoterapii řádně podle všech 
pravidel poskytovat. Navrhované vymezení 
respektuje názor odborné veřejnosti sdružené 
okolo APSS ČR.   
 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
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Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy  
 
Přeformulovat znění §41 odst. (1)  
(1) Tísňová péče je terénní služba, kterou se 
poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a 
elektronická komunikace s osobami 
vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení 
zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení 
jejich zdravotního stavu nebo schopností.  
takto: 
Tísňová péče je terénní služba pro osoby 
vystavené stálému vysokému riziku ohrožení 
zdraví nebo života, která poskytuje podporu a 
pomoc bez časového omezení a za použití 
distanční, hlasové a elektronické komunikace. 
Návrh považujeme za zásadní. 
V čem vidíme problém: 
Stávající znění nevystihuje podstatu služby. 
Tísňová péče je sociální službou (§41 zákona č. 
108/2006 Sb.), která využívá asistivní 
technologie a v případě potřeby zprostředkuje 
bezodkladnou pomoc. Významně pomáhá 
vytvářet z domácnosti uživatele bezpečné 
prostředí. Uživateli umožnuje zůstat co nejdéle 
ve vlastním domově a bez obav o jeho bezpečí 
mohou být i pečující osoby (formální i 
neformální) a rodina. Je to služba péče, její 
výkon se neomezuje jen na akutní stavy. 
Socioterapeutické a další činnosti jsou 
prováděny osobním jednání a distančně za užití 
speciálních technických prostředků 
 

K Z Vysvětleno 
Připomínka je nad rámec navržené úpravy, ale se změnou 
úkonů služby tísňové péče se počítá v rámci prováděcího 
předpisu a také MTS. 
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Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy  
 
Umožnění dobrovolné úhrady uživatelem 
služby pobytového zařízení tam, kde je 
z důvodu jeho nižšího příjmu stanovena snížená 
úhrada. V praxi jde o případy, kdy má klient 
sníženou úhradu (většinou jde o řád stovek 
korun) a rád by ze svých úspor, či zůstatku (neb 
víme i z průzkumů, že klienti spotřebují jen cca 
50 % těchto prostředků) uhradil rozdíl nebo část 
rozdílu, což nyní není možné.  
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
Poskytovatele příjem uživatele nemusí zajímat, až 
v případě, kdy uživatel ví, že není schopen hradit 
stanovenou úhradu vzhledem ke svému příjmu, žádá o 
stanovení snížené úhrady a dokládá výši příjmu. 
Pokud tedy uživatel chce ze svých úspor platit plnou 
úhradu i za současné legislativy mu v tom nic nebrání. 
 

UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy 
 
§ 4 odst. 2 a 3 Okruh osob 
Navrhujeme rozšířit okruh oprávněných osob 
tak, aby bylo možné poskytovat sociální služby 
občanům cizích států, kteří oprávněně pobývají 
na území České republiky bez podmínek 
uvedených v odst. 1. A to z důvodu výskytu 
situací, kdy lidé z ciziny potřebovali sociální 
službu akutně, ale nejsou oprávněnými osobami 
podle zákona. 
 
Navrhujeme úpravu odstavce 3 ve smyslu: 
Sociální služby uvedené v § 37, 39 až 42, 44, 
48, 52b, 56, 57, 59, 60, 60a, 61, 63, 64, 65, 69 
se při splnění podmínek stanovených v tomto 
zákoně poskytují také osobě, která není 

K Z Vysvětleno 
Připomínka je nad rámec navržené úpravy.  Vymezení 
okruhu podle § 4 současného znění považujeme za 
dostačující. 
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uvedena v odstavci 2, pokud oprávněně pobývá 
na území České republiky podle zvláštního 
právního předpisu. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 36 – návrh na 
úpravu nad rámec navržené úpravy 
 
§ 37 Odborné sociální poradenství  
 
Zkušenost z terénu ukazuje, že je v ČR velké 
množství lidí, kteří pečují o své blízké bez 
dopomoci sociální služby a potřebují při tom 
poradit a podpořit. Vzhledem k tomu je potřeba 
umožnit, aby vznikaly poradny právě pro 
partnery či děti, kteří se starají o nemocného 
seniora v domácím prostředí.  
 
Odborné sociální poradenství doplnit o typ 
poradny: „poradny pro osoby pečující“ tak, aby 
bylo zřejmé, že je možné zřídit takto 
specializovanou poradnu. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
 
V rámci dalších jednání bylo nakonec kompromisně 
dohodnuto tuto základní činnost v této službě 
neposkytovat. 
 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 36 – návrh na 
úpravu nad rámec navržené úpravy 
 
§ 37 Odborné sociální poradenství  
 
Klienti tohoto druhu služby jsou často osoby 
v hmotné nouzi. Jednou z vhodných forem 
pomoci je právě zprostředkování potravinové a 
materiální pomoci.  
Navrhujeme doplnění základní činnosti 

K Z Akceptováno Vysvětleno 
 
V rámci dalších jednání bylo nakonec kompromisně 
dohodnuto tuto základní činnost v této službě 
neposkytovat. 
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zprostředkování potravinové a materiální 
pomoci u této služby. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 36 – návrh na 
úpravu nad rámec navržené úpravy 
 
§ 37 Odborné sociální poradenství  
Poradenství pro pozůstalé je rovněž odborným 
sociálním poradenstvím, proto navrhujeme 
doplnění základních činností služby. 
Navrhujeme doplnění základních činností o 
psychosociální podpora při umírání a pomoc 
osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem 
spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby  
       
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se o tak specifikou činnost, že ji ponecháváme na 
pečových službách, které mají s klientem hlubší vztah. 
Poskytování této činnosti v rámci odborného sociálního 
poradenství by nebylo vhodné. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 37 – návrh na 
úpravu nad rámec navržené úpravy  
 
§ 39 Asistenční a pečovatelská služba  
Vzhledem k zrušení terénní formy odlehčovací 
služby navrhujeme vložit do § 39 odst. 2 u 
asistenční a pečovatelské služby novou 
základní činnost „dohled u osoby trpící 
demencí“.   
O osobu s demencí často pečují rodinní 
příslušníci doma. Ti potřebují, aby jim na tuto 
osobu někdo dohlédl a oni si mohli vyřídit své 
osobní záležitosti. 
 
Doplnění základní činnosti dohled u osoby 
trpící demencí u asistenční a pečovatelské 
služby. 

K Z  
Akceptováno 
Nová úprava tohoto paragrafu: 
§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
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Tato připomínka je zásadní! 
 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora. 

UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy  
 
§ 54 Raná péče 
Vzhledem k popisu služeb sociální podpory 
navrhujeme přeřazení služby raná péče z dílu 5 
do dílu 4 zákona.  
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
 
Raná péče je vnímaná jako služba ryze preventivní. Služby 
sociální podpory jsou spojením prevence, péče, 
poradenství. Jedná se primárně o nácviky, ne o péči. 

UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy  
 
§ 54 Raná péče 
Do služby raná péče jsou zapojeni často krom 
rodičů dítěte i další rodinní příslušníci. 
Navrhujeme úpravu popisu služby – služba je 
poskytována dítěti, rodičům a rodinným 
příslušníkům. 
 
Tato připomínka je zásadní! 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
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UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy  
 
§ 54 Raná péče 
Dobře poskytnutá psychosociální podpora po 
sdělení diagnózy dítěte rodičům vede k jejich 
rychlejšímu vyrovnání se se skutečností, 
zvyšuje schopnost využití vlastního potenciálu 
při naplňování potřeb, pomáhá obnovovat 
intuitivní rodičovství.  
Psychosociální podpora po sdělení závažné 
diagnózy dítěte a nácvik dovedností pro 
zvládání péče o osoby závislé na jejich pomoci 
jsou i v současnosti v rané péči v případě 
potřeby poskytovány. 
Navrhujeme doplnit další základní činnosti 
psychosociální podpora po sdělení závažné 
diagnózy dítěte, pomoc osobám blízkým s 
vyrovnáním se s traumatem spojeným s 
umíráním a úmrtím blízké osoby, u pečujících 
osob nácvik dovedností pro zvládání péče o 
osoby závislé na jejich pomoci. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
 
Tato základní činnost může být součástí základní činnosti, 
kterou již raná péče poskytuje a to podle § 54 odst. 2 písm. 
c) sociálně terapeutické činnosti a úkonu psychosociální 
podpora formou naslouchání. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 50 – návrh na 
úpravu nad rámec navržené úpravy 
 
§ 57 Základní činnosti služby azylový dům 
Považujeme za vhodné doplnit základní činnost 
nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí k 
sociálnímu začlenění v rámci bydlení. To 
umožní komplexnější a účinnější řešení 

K Z Akceptováno 
Základní činnosti byly doplněny. 
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nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou 
bydlení v sociální službě, kde uživatel bydlí.  
 
Navrhujeme doplnění základních činností 
služby azylový dům o nácvik dovedností pro 
zvládání bydlení, podpora získání adekvátního 
bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení a další 
činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci 
bydlení. 
 
tato připomínka je zásadní 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 50 – návrh na 
úpravu nad rámec navržené úpravy 
 
§ 57 Základní činnosti služby azylový dům 
Při poskytování sociální služby azylové domy 
se mimo jiné realizuje tzv. „měkká“ sociální 
práce (tj. činnosti, které vedou k rozvoji, 
upevnění nebo udržení sociálních dovedností a 
schopností uživatelů). Doplnění této základní 
činnosti považujeme za zásadní. Pracovníci 
kompetentní k vykonávání činnosti jsou 
sociální pracovníci a pracovníci v sociálních 
službách.   
Navrhujeme doplnění základních činností 
služby azylový dům o sociálně terapeutické 
činnosti. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Akceptováno 
Základní činnosti byly doplněny. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 50  
 
§ 57 Základní činnosti služby azylový dům 
 
V aktuálním znění § 57 není tato základní 
činnost uvedena. Poskytnutí podmínek pro 

K Z Akceptováno 
Základní činnosti byly doplněny. 
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osobní hygienu je nedílnou součástí poskytnutí 
ubytování (tj. je to v zákoně obsaženo 
implicitně). V případě, že by tato činnost byla v 
zákoně uvedena explicitně, mohlo by se to stát 
automatickým nárokem, což by mohlo vést k 
nadužívání této základní činnosti. 
Navrhujeme vypuštění ze základních činností 
služby azylové domy pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 50 – návrh na 
úpravu nad rámec navržené úpravy 
 
§ 57 Základní činnosti služby azylový dům 
V menších městech a obcích chybí často služba 
noclehárna, protože není možné službu udržet 
z ekonomických důvodů.  Přesto je tato pomoc 
bezesporu potřeba. V rámci poskytování služby 
azylový dům se stává, že je třeba poskytnout 
provizorní přenocování, z důvodu ohrožení 
života, aby člověk například neumrzl. 
Navrhujeme doplnit základní činnost 
poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování u 
služby azylový dům. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 

UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy   
 
§ 60 Krizová pomoc 
 
Klienti tohoto druhu služby jsou osoby v krizi, 
která může být spojena i s nemožností 

K Z Vysvětleno 
 
V rámci služby krizová pomoc je základní činnost 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stavy. 
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uspokojovat základní lidské potřeby. Jednou z 
vhodných forem pomoci je právě 
zprostředkování potravinové a materiální 
pomoci.  
Navrhujeme doplnění základní činnosti 
zprostředkování potravinové a materiální 
pomoci u této služby. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy   
 
§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi  
 
Rodiny s dětmi často řeší nedostatek hmotného 
zajištění, včetně potravin a jiných produktů.  
Navrhujeme uvedení základní činnosti 
zprostředkování potravinové a materiální 
pomoci u této služby. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
 
Rozumíme, že sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi, pracují často s rodinami s nedostatkem hmotného 
zajištění. Služba jako taková má ovšem s klienty pracovat a 
posouvat je a ne vytvářet závislost klientů na ní. Je proto 
nutné, aby své klienty směřovala k tomu, jak se 
nedostatečného hmotného zajištění dostat, či je instuciovala 
jak překonat tuto nepříznivou sociální situaci v rámci 
systému nepojistných sociálních dávek. Sociální služba 
nemá tento systém nahrazovat. Spíše naučit své klienty, jak 
uplatnit své oprávněné zájmy. 
 

UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy   
 
§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi  
 
Považujeme za vhodné doplnit základní činnost 
nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí k 
sociálnímu začlenění v rámci bydlení. To 
umožní komplexnější a účinnější řešení 

K Z Vysvětleno 
 
Charakter služby je zcela odlišný. Stávající úpravu 
považujeme za vhodnou. 
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nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou 
bydlení v sociální službě, kde uživatel bydlí. 
 
 
Navrhujeme doplnění základních činností 
služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi o nácvik dovedností pro zvládání 
bydlení, podpora získání adekvátního bydlení, 
rozvoj kompetencí v bydlení a další činnosti 
vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci 
bydlení. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy   
 
§ 69 Terénní programy  
Vzhledem k situaci uživatelů služeb terénních 
programů je zcela legitimní metodami sociální 
práce usilovat o změnu v jejich životě. Ta je 
možná za pomoci terapeutických a sociálně 
aktivizačních činností. Označením problémové 
skupiny osob stigmatizujeme ty, kteří potřebují 
řešit nepříznivou situaci. 
 
Navrhujeme vypustit v popisu služby slovo 
„problémové“ skupiny.  
Navrhujeme doplnění základní činnosti o 
terapeutické činnosti a sociálně aktivizační 
činnosti. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
 
Charakter služby je zcela odlišný. Stávající úpravu 
považujeme za vhodnou. 
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UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy   
 
§ 70 Základní činnosti služby sociální 
rehabilitace 
 
Považujeme za vhodné doplnit základní činnost 
nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí k 
sociálnímu začlenění v rámci bydlení. To 
umožní komplexnější a účinnější řešení 
nepříznivé sociální situace, kterou často klienti 
této služby řeší.  
 
Navrhujeme doplnění základních činností o 
nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí k 
sociálnímu začlenění v rámci bydlení u této 
služby. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
 
Charakter služby je zcela odlišný. Stávající úpravu 
považujeme za vhodnou. 

UZS ČR • Návrh na úpravu nad rámec navržené 
úpravy   
 
§ 70 Základní činnosti služby sociální 
rehabilitace 
Považujeme za vhodné doplnit základní činnost 
– podpora, vytváření a zdokonalování 
základních pracovních návyků a dovedností. To 
umožní komplexnější a účinnější řešení 
nepříznivé sociální situace, kterou často klienti 
této služby řeší.  

K Z Vysvětleno 
 
Dá se řešit prostřednictvím stáváních základních činností. 
Považujeme současnou právní úpravu za dostačující.  
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Navrhujeme doplnění základních činností o 
podporu, vytváření a zdokonalování základních 
pracovních návyků u této služby. 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 90 – návrh na 
úpravu nad rámec navržené úpravy 
 
§ 89 Opatření omezující pohyb osob  
Vzhledem k v některých případech závažnému 
zneužívání opatření omezujících pohyb osob až 
za hranou týrání klientů sociálních služeb, 
navrhujeme zavést systém průběžné kontroly 
způsobu užívání restriktivních opatření.  
Navrhujeme zavést systém průběžné kontroly 
způsobu užívání restriktivních opatření s 
povinnou průběžnou podporou odborníkem 
z oboru (auditorem kvality, metodikem atp.) ve 
službách, kde je restriktivní opatření 
používáno. 
 
Tato připomínka je doporučující 
 

K D Vysvětleno 
nad rámec návrhu. doporučující připomínky. 
 
Jedná se o předmět inspekce poskytování sociálních služeb. 
To je zcela nezbytné, aby bylo možné užití i zákonem 
stanovených sankčních mechanismů, jestliže je zjištěno 
pochybení poskytovatele. 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 132 – návrh 
na úpravu nad rámec navržené úpravy 
 
Definice optimálního standardu 
Podle návrhu zákona by podmínkou registrace, 
mělo být zajištění minimálních personálních 
podmínek, jejichž obsah stanoví prováděcí 
předpis. Avšak není jasné, jak by mělo vypadat 
optimální personální zajištění, v návrhu zákona 
není tento pojem zmíněn. Pokud by byl 
nastaven limit pouze minimálního personálního 

K Z Nad rámec úpravy 
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zajištění, mohlo by dojít k tomu, že se z 
minimálního limitu pro donátory stane limit 
maximální. Také je třeba, aby v budoucím 
návrhu prováděcího předpisu byl uveden 
výpočet jak minimálního, tak optimálního 
personálního zajištění služeb.  
Navrhujeme do § 104 doplnit písm. e) na 
zajištění personálního zajištění služeb na 
základě stanoveného optimálního standardu. 
Zároveň doplnit přechodné období pro tento 
bod na 10 let. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR K novelizačnímu bodu č.155 – nad rámec 
navržené úpravy 
      § 115, odst. (1) 
Doplnit chybějící profesi o ranou péči, která 
vyžaduje stejně jako další odborné profese 
zaměřené na specifický okruh klientely úzce 
zaměřený soubor dovedností. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme 
následující znění: 
Za bod h) doplnit bod i) 
„i) poradci rané péče“ 
Tato připomínka je zásadní! 
 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 157 nad rámec 
navržené úpravy 
      § 115b 
Doplnit nový § 115c, který doplní předpoklady 
k výkonu činnosti poradce rané péče 
v sociálních službách. Doplnění je podstatné, 
vzhledem k výše uvedenému bodu doplnění 
chybějící profese poradce rané péče. 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
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Z výše uvedených důvodů navrhujeme 
následující znění: 
„§115c 
Předpoklady pro výkon činnosti poradce rané 
péče 
(1) Předpokladem k výkonu činnosti poradce 
rané péče v sociálních službách je plná 
svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní a odborná 
způsobilost. 
(2) Pro posuzování bezúhonnosti a zdravotní 
způsobilosti platí § 110 odst. 2 a 3 obdobně. 
(3) Odbornou způsobilostí je vysokoškolské 
vzdělání získané vysokoškolským studiem 
v oboru speciální pedagogika, psychologie, 
sociální práce nebo v obdobném oboru 
týkajícím se specifické cílové skupiny.“ 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR • K novelizačnímu bodu č. 163 – návrh 
na úpravu nad rámec navržené úpravy 
 
§ 116a Další odborní pracovníci 
Vzhledem k aktuální situaci v sociálních 
službách v České republice, kdy se ukazuje, jak 
zásadní je péče nejen o klienty služeb, ale i 
pracovníky, navrhujeme doplnění pastoračního 
pracovníka mezi další odborné pracovníky, 
podobně jako je to ve zdravotnictví, kde se této 
činnosti věnují nemocniční kaplani. 
 
Navrhujeme doplnění pastoračního nebo 
duchovního pracovníka mezi další odborné 
pracovníky, nebo pokud by nebylo možné 
připomínku akceptovat, velmi bychom ocenili, 

K Z Akceptováno 
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aby se náklad na zajištění této činnosti stal 
uznatelným. 
 
Tato připomínka je zásadní! 
 

UZS ČR ERRATA 
• Na str. 158 nejsou u domovů sociální 
péče uvedeny všechny základní činnosti.  
• Zpráva uvádí v jednom místě 
informace o 500 vzdělavatelích na jiném místě 
uvádí číslo 600.  
• Závěrečná zpráva RIA obsahuje 
překlepy a gramatické chyby. 
• Novelizační bod č. 70 v §79 odst. 5 
písm. d) bod 8 nereflektuje změny navržené 
v tomto návrhu – nové znění odkazovaného 
paragrafu a odkazuje na aktuálně platné znění. 
• Domníváme se, že „řízení“ 
v novelizačním bodu č. 135 nemá být 
„dohadovací“, ale „dohodovací“, jak bývá u 
podobných řízení obvyklé.  
 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Text se bude na základě připomínek měnit. Bude změněn. 

UZS ČR K bodu 41. k poskytování ošetřovatelské a 
rehabilitační péče ve službě denní stacionář 
podle § 46 – „tato péče není hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění.“ Zde vidíme nebezpečný 
precedens poskytování zdravotní péče mimo 
systém zdravotního postižení, navrhujeme větu 
neuvádět. 

K Z Vysvětleno 
Je nutné, aby to bylo zde uvedeno, jelikož v současnosti 
hrazení v rámci zdravotního pojištění nelze realizovat, 
protože by to znamenalo novelu příslušného zákona o 
zdravotním pojištění. 

Vysočina Přes nezbytnost změn zákona o sociálních 
službách a úpravy stávajícího systému v 
souladu s požadavky praxe a přicházejícími 
výzvami se domníváme, že navzdory velkým 
ambicím záměru nedošlo k plnému využití 

O Z Vysvětleno 
Dle požadavku kraje je kraj zapojen do tvorby prováděcích 
předpisů a dalších dokumentů 
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potenciálu a prostoru, který se při zavedeném 
způsobu přípravy (viz např. proběhlé 
konzultační skupiny, výsledky práce 
zastřešující skupiny ...) nabízel k odstranění 
stávajících (zároveň i dlouhodobých) 
nedostatků, až nešvarů v systému. Z nich se 
často jedná o záležitosti, o jejichž potřebnosti 
v odborných kruzích není pochyb (např. 
zohledňování majetkových poměrů klientů 
v první fázi alespoň při posuzování povinného 
zůstatku z příjmů, resp. důchodů, nevztahování 
limitů úhrad na pobytová zařízení, která 
nečerpají dotace z veřejných zdrojů apod.). 
Řada rozhodujících či souvisejících otázek není 
v návrhu zákona obsažena, má být řešena 
v prováděcích předpisech či aktech, a nedají se 
tedy v tuto chvíli posoudit a připomínkovat. 
Např. výpočet normativů a definice nárokového 
financování nejsou v tuto chvíli tak přesně 
popsány, aby se daly připomínkovat. Místo 
řešení řady potřebných změn a vyladění celého 
systému je z návrhu patrná spíše snaha o 
posílení mocenské pozice MPSV a o omezení 
práva na samosprávu s potenciální pohrůžkou 
odebrání všech kompetencí krajům na daném 
úseku. Mimo jiné zde v rozporu s důvodovou 
zprávou spatřujeme riziko korupce při takového 
centralizaci moci. 
Zásadně nesouhlasíme s předloženou variantou 
na str. 149 - 151 dokumentu RIA, kde je 
uvedeno, že ve variantě 2 bude vytvořen 
Sociální úřad pro sociální služby, jako státní 
příspěvková organizace MPSV (dále v textu se 
však hovoří o Úřadu práce). Jeho úkoly by pak 
byla agenda registrace a inspekce, dále pak 
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přenesená působnost v oblasti financování a 
plánování sociálních služeb,  koordinace a 
metodické vedení výkonu sociální práce. 
S tímto návrhem nelze souhlasit, protože by tak 
reálně došlo ke zborcení stávajícího v těchto 
agendách funkčního systému, aniž by někde 
bylo alespoň naznačeno, v čem je spatřován 
přínos. Navrhujeme přehodnotit návrh i jeho 
zdůvodnění. 

Vysočina Velmi kladně hodnotíme snahu ošetřit 
postavení a zakotvit podporu neformálním 
pečujícím, jejichž role je v celém systému 
nezastupitelná. Nicméně předloženou úpravu 
považujeme za nedostatečnou a (zejména pro 
poskytovatele vybraných druhů sociálních 
služeb)  zmatečnou, tím pádem až nedůstojnou 
pro pečující osoby. Jsme toho názoru, že 
neformální pečující si jistě zaslouží 
propracovanější právní úpravu než prostou 
definici pojmu, či základní činnosti a nejisté 
promítnutí u asistenční a pečovatelské služby a 
zejména u vybraných druhů pobytových 
sociálních služeb (§ 44 odlehčovací služba a § 
48 domovy sociální péče!), jejichž ani přímo 
nejsou cílovou skupinou, v případě asistenční a 
pečovatelské služby nemohou být samostatnou 
cílovou skupinou. 
Včlenění navíc proběhlo nesystematicky do 
služeb poskytovaných za úhradu, aniž by bylo 
zcela zřejmé, zda půjde o činnost hrazenou či 
ne; pokud ano, tak jakým způsobem se bude 
hradit, a zda by s touto pečující osobou měla být 
uzavírána či ne smlouva o poskytování sociální 
služby (se zohledněním specifik poskytovaných 
základních činností navrhovaných v §§ 39, 44 a 

K Z Akceptováno  
že pečující osoby nebudou promítnuty do služeb dle § 48 
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48) a zda by na ni dopadaly všechny související 
procesy. 
Případně se nabízí, zda by podpora pečujícím 
osobám neměla být zahrnuta pouze do 
základního sociálního poradenství, případně 
samostatné služby. 
Navrhujeme dopracovat a lépe ošetřit. 

 
 
 
 
Činnosti poskytované pečujícím osobám budou bez úhrady. 
Smlouva bude mezi pečující osobou a poskytovateli.  
 

Vysočina Dlouhodobě postrádáme přehodnocení a 
zavedení účinných nástrojů ve prospěch 
efektivnějšího využití příspěvku na péči, včetně 
nastavení adekvátního kontrolního systému tak, 
aby tento finanční zdroj skutečně směřoval 
k zajištění adekvátní péče jinou osobou buď ze 
strany rodiny či jiných neformálních pečujících 
(tak aby splnil svůj účel) anebo k  nákupu 
sociálních služeb. Navrhujeme upřesnění a 
doplnění skutečně účinného kontrolního 
mechanismu toho, zda je příspěvek na péči 
využíván k zajištění sociální pomoci. 
Zároveň stále nedochází k narovnání 
diskriminačního systému pro poskytovatele 
pobytových sociálních služeb typu domov pro 
seniory, domov se zvláštním režimem či domov 
pro osoby se zdravotním postižením (nově 
domovy sociální péče), při jejichž péči náleží 
příspěvek na péči ve III. a IV. stupni v nižší 
částce, a jimž jsou navzdory proklamovanému 
snížení administrativní náročnosti pro 
poskytovatele zaváděny nové oznamovací 
povinnosti (ohlásit příslušné pobočce ÚP 
započetí nebo ukončení poskytování sociálních 
služeb), přestože tuto povinnost má i příjemce 
příspěvku, osoba blízká nebo asistent sociální 
péče (dochází tak k dublování oznamovací 
povinnosti). 

K Z Akceptováno částečně   
 
Pro všechny nepojistné sociální dávky, tj. i příspěvek na 
péči, kontrolní mechanismy existují. Připomínkové místo 
nespecifikovalo, o jaký „skutečně účinný kontrolní 
mechanismus“ nad rámec současné úpravy a praxe usiluje.  
 
 
Rozdílná výše příspěvku nebyla shledána diskriminační. 
Cílem diferenciace bylo zvýšit objem podpory v těch 
případech, kdy je péče zajištěna neformálním pečujícím 
(pečujícími), ideálně v kombinaci s terénními a 
ambulantními sociálními službami. Oproti tomu zákon 
o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláška chrání 
uživatele pobytových sociálních služeb v podobě 
minimálního zůstatku příjmu a maximální výše úhrad. 
Zrušení diferenciace a srovnání částek na úrovni současné 
„vyšší“ částce by znamenalo zásadní fiskální dopady.  
 
Připomínce k ohlašovací povinnosti se vyhovuje.  
Dle našich poznatků se skutečně jedná spíše o stávající 
nedostatečnou kontrolní roli úřadu práce. Celkově 
akceptujeme a prosíme hledat řešení po příslušné linii. 
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Navrhujeme přehodnotit. 
Vysočina Bod 17, § 21a odst. 3 a 4 

Je zaváděna dublovaná oznamovací povinnosti 
ze strany poskytovatele sociálních služeb a 
osob blízkých a asistenta sociální péče. 
Navrhujeme nedublovat a nezavádět pro 
poskytovatele daných druhů sociálních služeb, 
při jejichž poskytování náleží příspěvek na péči 
v nižší částce, další oznamovací povinnost. 
Zásadní  

K Z Akceptováno. 
Prosíme pouze o upřesnění, komu tedy zůstane ohlašovací 
povinnost. 

Vysočina Bod 36, § 37 odst. 4 písm. d) 
Nově se doplňuje jako základní činnost 
odborného sociálního poradenství manželské a 
rodinné poradenství, přičemž jsme nikde 
nenašli zdůvodnění proč. Jelikož poskytovatelé 
jednotlivých druhů služeb jsou povinni zajistit 
všechny základní činnosti daného druhu, 
případně formy služby, nepovažuje tento druh 
poradenství za nezbytný pro všechny druhy 
poraden, když samostatně existují manželské a 
rodinné poradny. Doporučujeme nedoplňovat. 
Zásadní  

K Z Akceptováno 
základní činnost se bude týkat pouze manželských a 
rodinných poraden, ne všech poraden. 
Nová podoba návrhu: 
V § 37 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
„(5) Služba poskytovaná v manželských a rodinných 
poradnách obsahuje základní činnosti uvedené v odstavci 4 
a základní činnost manželské a rodinné poradenství.“. 

Vysočina Bod 37, § 39 odst. 1 
V návrhu je uvedeno, že (sloučená) asistenční a 
pečovatelská služba se poskytuje bez časového 
omezení... V dokumentu RIA se uvádí, že 
rozhodně každý klient bez rozdílu věku uvítá, 
že není „omezení časem“, ale pouze časovým 
rozsahem poskytování sociální služby. Problém 
nicméně spatřujeme v tom, aby po 
poskytovatelích nebylo vymáháno nepřetržité 
zajištění této služby. Vzhledem ke sloučení 
osobní asistence a pečovatelské služby, kdy i 
z důvodu přetrvávající personální krize 
v sociálních službách nebude u všech 

K Z Vysvětleno 
Došlo k redefinování této služby.  
Nová úprava tohoto paragrafu: 
§ 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
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stávajících poskytovatelů pečovatelských 
služeb možné zjistit nepřetržitý provoz, 
navrhujeme spojení „se poskytuje bez časového 
omezení“ přeformulovat na „se může 
poskytovat bez časového omezení“. 
Obecně není zcela jasné, když není k dispozici 
prováděcí předpis, jak budou řešeny úhrady u 
této služby, když v rámci této změny by mělo 
dojít ke sloučení odlišně pojatých druhů služeb. 
Zásadní 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora. 

Vysočina Bod 44, § 48 odst. 2 písm. j) 
Není zcela zřejmé, proč by povinnou základní 
činností pobytové služby domovy sociální péče 
měl být nácvik dovedností pro zvládání péče o 
osoby závislé na jejich pomoci u pečujících 
osob. Její včlenění způsobí poskytovatelům 
značné komplikace a vyvolá nejisté postavení 
právě pečujících osob. Bližší zdůvodnění 
popsáno v obecné připomínce výše. Zásadní  

K Z Akceptováno 
 
Základní činnost byla vypuštěna.. 

Vysočina Bod 46, § 52a a § 52b 
Z hlediska typologie je zaváděna nová skupina 
služeb, a to služby sociální podpory. Definice 
služeb sociální podpory je přitom značně 
široká, zaměřuje se např. na rodiny s dětmi, 
osoby, které se způsobem života dostávají do 
konfliktu se společností atd... a cílem je začlenit 
tyto osoby do běžného života, přitom jediná 
sociální služba, která je v tomto oddílu 

K Z Vysvětleno 
 
Sociální služba poskytovaná osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým je natolik specifická a zahrnuje v sobě 
poskytování sociálních služeb péče, prevence i poradenství, 
že ji nelze zařadit do jiného druhy služby, proto i vznik 
služeb sociální podpory podle §52a, do budoucna je možný 
vznik i dalších nových služeb, které by zde mohly spadat. 
Základem pro nemožnost zařazení do již existujících 
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definována, je jsou sociální služby poskytované 
osobám v terminálním stavu a osobám blízkým, 
jedná se o zcela odlišnou cílovou skupinu oproti 
výše uvedené definici. 
Nerozumíme pojetí služeb sociální podpory a 
souvislostem, resp. neprovázaností mezi § 52a 
a § 52b, když se zde fakticky jedná pouze o 
jeden druh služby. Domníváme se, že nesoulad 
je zřejmě pozůstatkem jiného, šířeji pojatého 
záměru. Zásadní  

skupin je, že tato služba jako jediná v sobě obsahuje 
činnosti preventivní i péče. 
 

Vysočina Bod 46, § 52b odst. 1 
Nenalezli jsme nikde definici (poskytovatele) 
domácí péče, jejíž součástí je paliativní péče. 
Aby bylo možné toto ustanovení ponechat 
v navrhovaném znění a úspěšně aplikovat, je 
třeba vydefinovat, co je tím vůbec myšleno. 
Zásadní  

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se o terénní službu, která je poskytována v domácím 
prostředí osoby, přičemž je předpoklad poskytování této 
služby i ve zdravotnických zařízeních hospicového typu. 
závěry kulatého stolu ze dne 18. 7. 2019. 

Vysočina Bod 56, § 72 odst. 1) 
V navrhovaném textu se uvádějí sociální 
služby poskytované osobám v terminálním 
stavu a osobám blízkým jako bezplatné. Tyto 
služby v současné době fungují zaregistrované 
jako odlehčovací služby poskytované za 
úhradu a při praktickém fungování je tato 
úhrada ze strany uživatelů akceptována. 
Navrhujeme, aby sociální služby poskytované 
osobám v terminálním stavu a osobám 
blízkým byly zařazeny mezi služby 
poskytované za částečnou úhradu. Zásadní  

K Z Akceptováno 
 
Úhrada bude ve výši přiznaného PNP. 

Vysočina Bod 56, § 72 odst. 2) 
V navrhovaném textu jsou uvedeny 
koeficienty režijních nákladů pro sociální 
služby poskytované bez úhrady pro jednotlivé 
roky, ale ani v předmětném ustanovení, ani 
jinde v textu novely není výslovně definováno 

K Z Vysvětleno 
Odst. 2 byl vypuštěn, nově byl upraven v oddílu 
financováni. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



1026 
 

použití tohoto koeficientu pro výpočet platby. 
Na rok 2021 není koeficient uveden vůbec a 
mezi roky 2022 a 2025 je značný rozdíl ve 
výši koeficientu, přičemž v odůvodnění ani ve 
zprávě RIA není provedena kalkulace, zda 
poskytovatelům budou dostatečně financovány 
náklady, pokud pro rok 2021 není koeficient 
navržen a pokud navržené koeficienty 
v některých letech výrazně nižší než optimální 
stav. 
Navrhujeme, aby byla do zákona doplněna 
přesná definice použití koeficientu režijních 
nákladů pro služby poskytované bez úhrady, 
aby bylo doplněno vyhodnocení, zda jsou 
navržené koeficienty dostatečné k pokrytí 
nákladů poskytovatelů v jednotlivých letech a 
v případě potřeby, aby byly koeficienty 
navýšeny.     Zásadní  

Vysočina Bod 57 a 63, § 73 odst. 1 a § 75 odst. 1 
Se zavedením odlehčovací služby pouze 
v pobytové formě se jedná o duplicitní úpravu, 
navrhujeme proto vypustit odlehčovací službu 
z § 75 odst. 1 písm. e) a doformulovat příslušná 
ustanovení § 73 tak, aby z něj bylo zřejmé, jak 
se počítá úhrada za pobytovou odlehčovací 
službu, resp. které odstavce tohoto ustanovení 
se na odlehčovací službu vztahují a jak.  
Zásadní 

K Z Akceptováno,  
 
Úhrada v odlehčovacích službách je upravena  v § 75 

Vysočina Bod 70, § § 79 odst. 1, písm. b) a c), odst. 5 
písm. e), § 81 odst. 1, § 110 odst. 2 a § 116 odst. 
3 
Podmínkou registrace je mimo jiné odborná 
způsobilost a bezúhonnost všech fyzických a 
právnických osob, které budou poskytovat 
sociální služby. K tomu poskytovatel dokládá 

K Z Vysvětleno 
 
Pokud bude čestné prohlášení zákonem stanovené jako 
doklad k doložení bezúhonnosti a odborné způsobilosti, 
stane se tak legitimním dokladem prokazujícím tuto 
skutečnost. Dále pak je předkládané čestné prohlášení 
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dle § 79 odst. 5 písm. e) čestné prohlášení o 
odborné způsobilosti a o bezúhonnosti. Dle 
důvodové zprávy je bezúhonnost a odborná 
způsobilost fyzických osob nebo právnické 
osoby uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) 
dokládána z důvodu snížení administrativní 
zátěže čestným prohlášením. Dle § 81 odst. 1 
však registrující orgán vydá rozhodnutí o 
registraci pouze v případě, jestliže žadatel 
prokáže splnění této podmínky, což čestným 
prohlášením prokázat zcela nelze. Čestné 
prohlášení dle § 79 odst. 5 písm. e) se nám pro 
účely prokázání naplnění dané podmínky jeví 
jako nedostačující. Dle § 81 odst. 1 by se mělo 
jednat o prokázání splnění podmínek 
uvedených v § 79 odst. 1, a domníváme se, že 
z pohledu registrujícího orgánu je prokázání 
podmínek odborné způsobilosti a bezúhonnosti 
pouze na základě čestného prohlášení nemožné. 
Čestné prohlášení není považováno za 
nejdůvěryhodnější podklad a jeho předložení 
tedy dle našeho názoru nezbavuje správní 
(registrující) orgán povinnosti zjistit skutečný 
stav věci, kterou má dle správního řádu, pokud 
má mít splnění daných podmínek za prokázané 
ve smyslu § 81 odst. 1. Jelikož jinak nebude mít 
oporu v žádných dokumentech, předkládaných 
žadatelem/ poskytovatelem v příloze žádosti, 
pomohlo by v tomto smyslu, pokud by do 
zákona bylo doplněno, že z hlediska 
registrujícího orgánu se považuje podmínka 
odborné způsobilosti a bezúhonnosti za 
splněnou na základě čestného prohlášení 
žadatele. 
Nicméně v celém kontextu se popsaná právní 

dokladem toho, že si je poskytovatel vědom této 
povinnosti.   
Nelze však porovnávat § 79 odst. 1, písm. b) a c) a § 110 
odst. 2 a § 116 odst. 3, kdy se v prvním případě jedná 
pouze o potvrzení a poskytovatel má k dispozici výpisy 
z evidence rejstříků trestů svých zaměstnanců a tím i 
zodpovídá za naplnění této podmínky v rámci registrace a 
v dalších případech, kdy se jedná o přímé doložení 
bezúhonnosti při výkonu povolání sociálního pracovníka a 
pracovníka v sociálních službách. Jedná se o dvě 
neporovnatelné skutečnosti 
 
Vzhledem k tomu, že je možné si doklady vyžádat jak při 
samotné registraci (pokud to krajský úřad vyhodnotí za 
důvodné) či při kontrole plnění podmínek k registraci, bude 
i nadále možné tuto skutečnost kontrolovat registrujícím 
orgánem.     
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úprava jeví jako zmatečná, jelikož v otázce 
bezúhonnosti je jinde v zákoně, konkrétně v § 
110 odst. 2 uvedeno, že se bezúhonnost dokládá 
výpisem z rejstříku trestu apod., za účelem 
doložení si registrující orgán vyžádá výpis 
z rejstříku trestu způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Obdobně je to uvedeno v § 116 
odst. 3. Považujeme pak za iracionální 
informaci o doložení čestného prohlášení o 
bezúhonnosti, když registrující orgán si (není 
ale patrné, v jaké souvislosti) za účelem 
doložení bezúhonnosti má vyžádat výpis 
dálkovým přístupem. Popsané vidíme jako 
rozpor.  Zásadní 

Vysočina Bod 70, § 79 odst. 1 písm. d) a odst. 5 písm. f) 
Toto ustanovení stanoví jako podmínku 
registrace „zajištění hygienických podmínek 
orgánem ochrany veřejného zdraví, jsou-li 
sociální služby poskytovány v zařízení 
sociálních služeb“. Zcela jistě tím však nemůže 
být myšleno to, že by hygienické podmínky 
zajišťoval přímo orgán ochrany veřejného 
zdraví, v praxi se jedná pouze o doložení 
rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o 
schválení provozního řádu, a to pouze u 
vybraných druhů pobytových sociálních služeb, 
nikoliv u všech zařízení sociálních služeb. Toto 
rozšíření na všechna zařízení by si zcela jistě 
vyžádalo změnu zákona o ochraně veřejného 
zdraví, neboť zákon o ochraně veřejného zdraví 
hovoří pouze o poskytovateli sociálních služeb 
v týdenním stacionáři, domově pro osoby se 
zdravotním postižením, domově pro seniory 
nebo domově se zvláštním režimem. Zásadní 

K Z Akceptováno  
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) je  doplněno o „rozhodnutí 
o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c )vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví“ 
 

Vysočina Bod 70, § 79 odst. 1, písm. i) a odst. 4 K Z Vysvětleno 
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Zajištění materiálně-technického standardu dle 
prováděcího předpisu je jako podmínka 
registrace stanoveno i pro službu dle § 41. 
Tísňová péče je přitom terénní služba, kterou se 
poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a 
elektronická komunikace s osobami 
vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení 
zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení 
jejich zdravotního stavu nebo schopností. 
Nezdá se nám tedy reálné, že k této službě bude 
také stanoven materiálně technický standard 
v prováděcím právním předpise. Nejedná se o 
pouhý překlep? Zásadní  

 
V rámci novely jsou rovněž stanoveny i materiálně 
technické podmínky pro zázemí sociální služby tísňová 
péče. Tato žádost byla podána přímo od poskytovatelů 
uvedené sociální péče s cílem sjednotit např. kvalitu a 
úroveň využívaných zařízení, apod.  
 

Vysočina Bod 70, § 79 odst. 2 písm. b) 
Dle navržené úpravy má být pracovník 
v sociálních službách a další odborný pracovník 
odsouzený podmíněně za úmyslný trestný čin 
spáchaný v souvislosti s výkonem činností při 
poskytování sociálních služeb nebo 
srovnatelných činností považovaný za 
bezúhonného. To může to být pro uživatele 
sociálních služeb potenciálně nebezpečné a 
ohrožující, dochází k přílišnému zmírnění, 
proto navrhujeme pasáž „k nepodmíněnému 
trestu odnětí svobody“ vypustit. Zásadní  

K Z  
Vysvětleno 
 
Důvodem je zmírnění tvrdosti dosavadní právní úpravy na 
rozsah požadované bezúhonnosti u pracovníků sociálních 
služeb, aby bylo možno zajistit pro sociální služby dostatek 
pracovníků. 
 
Navrhované znění u pracovníků v sociálních službách (§ 79 
odst. 2 písm. b)  
(2) Za bezúhonného se podle odstavce 1 písm. c) považuje 
b) pracovník v sociálních službách podle § 116 odst. 3 
a další odborní pracovníci, kteří nebyli odsouzeni k odnětí 
svobody pro úmyslný trestný čin v souvislosti s 
vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb 
nebo činností s nimi srovnatelných, anebo se na ně hledí, 
jako by nebyli odsouzeni.:  
 
 
 

Vysočina Bod 70, § 79 odst. 5 písm. d) bod 8. 
Návrh odkazuje z hlediska způsobu zajištění 

K Z Akceptováno.  
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zdravotní péče na původní výčet služeb v § 34 
odst. 1 písm. c) až f), i když došlo k posunu 
(sloučení 4 druhů pobytových služeb na 
domovy sociální péče), přičemž z navrhované 
znění § 36 nevyplývá, že by mělo dojít 
k rozšíření oprávnění poskytovat 
ošetřovatelskou péči i do jiných druhů 
pobytových služeb, než je tomu nyní (tj. i na 
chráněné bydlení, azylové domy a domy na půl 
cesty). Správně patří písm. a) odlehčovací 
služba a c) domovy sociální péče. Zásadní  

Upraveno na:  § 34 odst. 1 písm. písm. a), c ) 

Vysočina Bod 70, § 79 odst. 6 
Není zřejmé, jakým jiným způsobem by si mohl 
registrující orgán sám obstarat kopie 
zakladatelských dokumentů žadatele - 
právnické osoby, která není zapsaná ve 
veřejném rejstříku vedeném soudem, než přímo 
od žadatele. Pro registrující orgán jinak může 
být jejich obstarávání komplikované. Celá řada 
příspěvkových organizací měst a obcí, 
vzniklých před účinností zákona č. 250/2000 
Sb., není vůbec zapsaná v obchodním či jiném 
rejstříku. Navrhujeme pro tento případ doplnit, 
že registrující orgán může tyto subjekty vyzvat 
k doložení těchto listiny, když si je nemůže 
obstarat sám z veřejných evidencí. 
Zásadní  

K Z Akceptováno.  
 
Doplněno do textu.  
 
Navrhované znění: 
 
6) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. f) si registrující 
orgán ověřuje nahlédnutím do insolvenčního rejstříku a je-
li žadatelem právnická osoba, obstará si rovněž kopie 
zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle 
jiných právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního 
rejstříku nebo jiné evidence podle jiných právních 
předpisů. Registrující orgán může tyto subjekty vyzvat k 
doložení těchto listin, pokud si je nemůže obstarat sám z 
veřejných evidencí 

Vysočina Bod 85, § 85 odst. 7 
Ve výčtu údajů (resp. změny údajů), které je 
poskytovatel povinen zapsat do registru, chybí 
změna organizační struktury, popisu realizace a 
ke jménu, příjmení, úvazkům a dni nástupu a 
dni ukončení pracovního poměru chybí také 
pracovní pozici. 
Dle § 85 odst. 3 registr obsahuje údaje o 

K Z Akceptováno částečně.  
 
Do ustanovení § 85 odst. 7 byla doplněna pracovní pozice.  
 
Navrhované znění § 85 odst. 7 písm. e): 
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poskytovaných sociálních službách, kterými 
jsou mimo jiné popis realizace poskytování 
sociálních služeb a popis personálního zajištění, 
jehož součástí je organizační struktura. Dle § 85 
odst. 3 poslední věty krajský úřad popisy 
realizace i organizační strukturu a jejich změny 
zadává do registru bez zbytečného odkladu, 
nicméně vzhledem ke zrušení oznamovací 
povinnosti vůči registrujícímu orgánu 
(stávajícího § 82 odst. 1) nemá registrující 
orgán jak zajistit změnu organizační struktury 
(v rámci popisu personálního zajištění) a popisu 
realizace v registru, pokud k nim dojde mimo 
řízení o změně registrace, což je zcela běžné. 
V registru tedy nebudou tyto údaje vůbec 
aktualizovány. 
Zásadní  

e) jména a příjmení, úvazky, pracovní pozice, den vzniku a 
den ukončení pracovněprávního vztahu všech fyzických 
osob, které budou přímo poskytovat sociální službu. 
zajišťovat hygienické podmínky a schvalovat provozní řád 
orgánem ochrany veřejného zdraví ve všech typech 
zařízení. Nutnost 
 
Vysvětleno 
 
Aktualizace organizační struktury je povinností 
poskytovatele.  
 
Krajský úřad zadává do registru popis realizace a popis 
personálního zajištění v době udělení registrace a 
aktualizuje popis realizace, pokud se jedná o změnu údajů, 
které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 
odst. 2 písm. b) až g), kdy je popis realizace zasílám 
s žádostí.  
Upozorňujeme, že v praxi často dochází ke změně popisu 
realizace beze změny registrace. Není to ale na rozpor ve 
zbývající části. 

Vysočina Bod 96, § 92 písm. b) 
V navrhovaném textu nejsou uvedeny osoby 
propuštěné z výkonu vazby nebo výkonu 
trestu, přitom je to jedna z hlavních cílových 
skupin sociálního kurátora.  
Navrhujeme doplnění textu o osoby 
propuštěné z výkonu vazby nebo výkonu 
trestu.  Zásadní  

K Z Akceptováno. 
Text ustanovení bude doplněn. 

Vysočina Bod 100, § 93 písm. a) bod 5 
Tento bod nedává smysl – „krajský úřad ve 
spolupráci s krajem, ... zprostředkovává 
poskytnutí sociálních služeb osobám ... 
v případě, kdy krajský úřad o zjištěných 
skutečnostech bezodkladně, nejdéle však ve 

K Z Akceptováno. 
Vypuštěno – přeformulováno odb. 51 
Text ustanovení bude doplněn i na základě dohody s MMR. 
 
V § 93 písmeno a) zní: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



1032 
 

lhůtě do 8 pracovních dní, informoval kraj“. 
Není při tomto členění patrné, jaké situace a 
zjištěné skutečnosti má tento samostatný bod na 
mysli. 
Text v bodu 5: „krajský úřad o zjištěných 
skutečnostech bezodkladně, nejdéle však ve 
lhůtě do 8 pracovních dní, informoval kraj“ 
navazuje na předchozí body 1 až 4, ale ne na 
úvodní odstavec a). 
Navrhujeme změnit číslování, nebo upravit text 
tak, aby formulace byla smysluplná.    Zásadní  

„a) ve spolupráci se zastupitelstvem kraje a radou kraje 
krajem, poskytovateli sociálních služeb, obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností, pověřeným obecním úřadem, 
krajskou pobočkou Úřadu práce a dalšími institucemi 
příslušnými podle místa skutečného pobytu osob, 
zprostředkovává poskytnutí sociálních služeb osobám, 
které se nacházejí v bezprostředním ohrožení života nebo 
zdraví a nejsou schopny samy si zajistit poskytování 
sociálních služeb, v případě, kdy  
Nesouhlasí – nepochopena naše připomínka, návrh reakce 
neřeší popsaný nesoulad, který se týkal bodu 5. Řešením 
není to, že se v písm. a) napíše místo „ve spolupráci 
s krajem“ text „ve spolupráci se zastupitelstvem kraje a 
radou kraje krajem“. Šlo o formulaci bodu 5, který nedává 
smysl a zřejmě byl myšlen jako společný pro předchozí 
čtyři body. Jinak např. není vůbec jasné, o jaké situace se 
jedná, když se hovoří pouze „o zjištěných skutečnostech“. 

Vysočina Bod 106, § 93a odst. 4 
V textu je uvedeno: Zaměstnanci uvedení v 
odstavci 1 mají v rámci organizační struktury 
organizačním předpisem vnitřně zpracována 
oprávnění a povinnosti k jednotlivým 
pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu 
činností sociální práce, konkrétní pracovní 
pozice je vyhrazena výlučně k výkonu činností 
sociální práce.  
Fakticky se jedná se o zákaz kumulace funkcí 
při výkonu sociální práce. Ačkoliv lze 
předpokládat, že zákaz kumulace funkcí by byl 
přínosem pro zkvalitnění výkonu sociální 
práce, ze zkušenosti z praxe vyplývá, že u 
pověřených obecních úřadů, kde právě ke 
kumulaci nejčastěji dochází, není v našem kraji 
taková reálná potřeba sociální práce, která by 
odpovídala celému úvazku. V doporučeném 

K Z Akceptováno - vypuštěno 
 
Obsahově se stále jedná o potvrzení zákazu kumulace 
funkcí, což je pro nás nepřijatelné, viz odůvodnění – na 
všech pověřených obecních úřadech v kraji jsou sociální 
pracovníci v kumulovaném úvazku a z pohledu 
metodického vedení není ani potřeba tyto úvazky 
navyšovat, obdobně v rámci ORP je jen několik 
nekumulovaných úvazků na celý kraj (kumulace přitom 
souvisejí s výkonem sociální práce – např. vydávání 
parkovacích průkazů; ustanovování zvl. příjemce apod.)  
 
 
Vysvětlení: 
Zákaz kumulace byl z návrhu novely zákona vypuštěn, 
pouze dotace na výkon činností sociální práce v přenesené 
působnosti je vyplácena výlučně na sociální práci.  
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postupu č. 1/2012 příloha č. 4 kalkulovala s 
ideálním maximálním počtem 150 klientů na 
jednoho pracovníka. Této hranice u 
neanonymních klientů nedosáhne ani jedna z 11 
pověřených obecních úřadů v Kraji Vysočina (v 
průměru vychází na jednu obec 36 klientů). 
Vzhledem k velikosti některých obcí 
nedosáhne této hranice ani 5 ORP (i zde nemají 
sociální pracovníci celé úvazky, ale jsou 
zpravidla alespoň v kumulaci s dalšími 
agendami, které s výkonem sociální práce úzce 
souvisí). Zákaz kumulace by se vztahoval i na 
sociální pracovníky krajského úřadu – v této 
chvíli nemá přitom ani jeden z pracovníků celý 
úvazek. 
Navrhujeme neukládat zákaz kumulace, popř. 
otázku kumulace řešit maximálně u obcí ORP a 
i zde umožnit výjimky u souběhu činností dle 
zákona o sociálních službách (§ 74,  § 91) a 
agendy ustanovování zvláštního příjemce. 
Zásadní  

Vysočina Bod 106, § 93a odst. 6 
V daném odstavci se nově uvádí, že „na sociální 
pracovníky se při výkonu činností sociální 
práce nevztahuje správní řád a o výkonu této 
činnosti se nevede písemná spisová 
dokumentace“.  
Sociální pracovník vede Standardizovaný 
záznam sociálního pracovníka v Jednotném 
Informačním Systému a nepotřebuje tak vést 
duálně písemnou dokumentaci. Výkon sociální 
práce je ovšem výkonem přenesené působnosti, 
kdy se správní řád aplikuje. Nejedná se sice o 
samotné správní řízení, ale sociální pracovník 
přijímá různé podněty, žádosti klientů. Jestliže 

K Z Akceptováno jinak 
 
Na základě vypořádání s jinými připomínkovými místy: 

(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje správní 
řád. O výkonu činností sociální práce se vede písemná 
elektronická dokumentace ve Standardizovaném záznamu 
sociálního pracovníka. 
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by bylo takto explicitně uvedeno, že se nemusí 
při výkonu přenesené působnosti řídit správním 
řádem, nemusel by dodržovat ani lhůty, velmi 
problematická by byla otázka postoupení věci, 
opatření proti nečinnosti atd.  
Navrhujeme část textu, kde se uvádí, že se při 
výkonu činností sociální práce nevztahuje na 
zaměstnance správní řád, vypustit. 
Zásadní  

Vysočina Bod 121, § 99a odst. 2 písm. a) 
Dané ustanovení odkazuje na § 79 odst. 6 písm. 
a), b) nebo c), ta však v § 79 v odst. 6 nejsou. 
Zřejmě myšlen odst. 5. Zásadní  

K Z Akceptováno 
 
Byl opraven odkaz na § 81, odst. 2 písm. a). 

Vysočina Bod 127, § 101a 
Navržený text uvádí, že ministerstvo poskytuje 
nárokovou dotaci a podle § 96 vydává 
prováděcím právním předpisem normativy, 
podle nichž se zajišťuje plná úhrada nákladů na 
jednotlivé pracovní pozice vycházející ze 
stanoveného personálního standardu. Ve zprávě 
RIA je výslovně uvedeno, že normativy budou 
vycházet z průměrných platů za předcházející 
rok, ale neuvádí se postup v případě 
meziročního navýšení platů a v návrhu zákona 
není ve vztahu k výpočtu normativů obsažena 
žádná konkrétnější právní úprava. Pokud 
nebude postup výpočtu normativů v zákoně 
uveden výslovně, nastává riziko, že v některém 
roce nedojde z ekonomických důvodů 
k adekvátnímu navýšení normativů a nárokové 
financování nebude fakticky naplněno. Tato 
nejistota je závažná pro poskytovatele služeb i 
pro kraje a obce, kterým se ukládá blíže 
nespecifikovaná povinnost poskytovat dotace 
ze svého rozpočtu. 

K Z Vysvětleno – v případě meziročního navýšení platů bude o 
dané % růstu navýšen i normativ. Bude také doplněno do 
RIA. Doplnění vzorce výpočtu normativu do znění zákona 
je však v tuto chvíli problematické. 
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Navrhujeme, aby bylo v zákoně výslovně 
uvedeno, jakým způsobem ministerstvo 
vypočítává normativy a na jaké pracovní pozice 
se normativy vztahují.  Zásadní  

Vysočina Bod 128, § 102 odst. 
Účelovou dotaci krajům poskytne ministerstvo 
podle zvláštního právního předpisu, a to vždy 
na jeden celý pracovní úvazek, kdy konkrétní 
pracovní pozice je vyhrazena výlučně k výkonu 
činností sociální práce. 
Opět se jedná o neumožnění kumulace funkcí, 
s čímž nesouhlasíme, a obdobnou argumentaci 
viz výše. Zásadní  

K Z Akceptováno 
nové znění: 
(1) Na zajištění povinnosti uvedené v § 93 písm. a) a 
na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 písm. b) a c), 
se krajům poskytuje příspěvek formou účelové dotace. 
Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního 
předpisu37), a to výlučně na výkon činností sociální práce. 
 
 

Vysočina Bod 129, § 103 odst. 2 
V textu je uvedeno: Na zajištění činností 
sociální práce, které jsou vykonávány v 
souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 92 
písm. a) a b) až d), se obcím s rozšířenou 
působností poskytuje příspěvek formou účelové 
dotace, a to vždy na jeden celý pracovní úvazek. 
Opět se jedná o neumožnění kumulace funkcí a 
obdobnou argumentaci viz výše. 
Navrhujeme vypustit větu za čárkou, „a to vždy 
na jeden celý pracovní úvazek.“  Zásadní  

K Z Akceptováno 
Ustanovení § 103 upraveno, nyní odstavec 1 zní:  
 

((1) Na zajištění výkonu činností sociální práce 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 písm. 
a) až d) ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 
 

Vysočina Bod 136, § 107 odst. 2 písm. k) 
Přetrvává špatný odkaz na dosavadní § 85 odst. 
5, i když dochází k posunu číslování. Zřejmě 
zde má být odkaz na odst. 4 – nezohledněn 
posun. Zásadní  

K Z Akceptováno 
Přestupku se dopustí ten, kdo jako poskytovatel sociálních 
služeb   
 
a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytoval 
pomoc, podle § 21a odst. 2,  
b) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální 
služby úhradu v rozporu s § 72 až 77,  
c) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném 
v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2,  
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d) nepodá žádost podle § 82 odst. 2,  
e) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 82 odst. 
1 nebo odst. 3 písm. d) anebo odst. 4, 
f) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  
g) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 4, 
h) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle § 85 odst. 
7 nebo jejich změny, 
i) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad způsobu 
poskytování sociální služby s nepříznivou sociální situací 
podle § 88 písm. a), 
j) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo údaje 
nezapisuje ve stanoveném termínu do registru,  
k) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které 
poskytuje sociální službu s ohledem na řešenou 
nepříznivou sociální situaci, průběh poskytování této 
sociální služby, nebo o něm nevede individuální písemné 
záznamy podle § 88 písm. e), 
l) poruší povinnost respektovat  a chránit důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální službu, 
stanovenou v § 88 písm. f), 
m) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s 
§ 89 odst. 2 až 4,  
n) nepodá informaci o použití opatření omezujících 
pohyb osob podle § 89 odst. 5, 
o) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do 
evidence podle § 89 odst. 6,  
p) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,  
q) nevede evidenci podle § 91c, 
r) neposkytne ministerstvu na vyžádání součinnost 
podle § 96b odst. 4 nebo ve lhůtě mu uložené neodstraní 
nedostatky zjištěné podle § 96b odst. 7, 
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s) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo 
nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5. 

Vysočina Bod 136, § 107 odst. 2 písm. i) a l) 
Ustanovení odkazují na § 82 odst. 4 písm. d), 
zřejmě byl však myšlen odst. 3 písm. d). Obě 
písmena se pak ale v tomto ustanovení 
překrývají. V písm. i) pak zřejmě ještě místo § 
82 odst. 5 pravděpodobně patří odst. 4. Zásadní  

K Z Akceptováno 
  
Vizte vypořádání výše 

Vysočina Bod 136, § 107 odst. 2 písm. q) a s) 
Odkazy směřují ke stejnému ustanovení - § 85 
odst. 7, je třeba opravit odkazy, pokud se mají 
přestupky vztahovat k různým ustanovením. 
V případě písm. q) by se zřejmě mělo jednat 
spíše o vazbu na povinnost sdělit registrujícímu 
orgánu na jeho žádosti údaje uvedené v § 85 
odst. 6. Zásadní  

K Z Akceptováno, písm. s) vypuštěno, vizte vypořádání výše 

Vysočina Bod 139, § 108 písm. c) bod 2 
Požadujeme, aby přestupek dle § 107 odst. 4 
projednávala krajská pobočka Úřadu práce, 
nikoliv krajský úřad. Dále nechápeme, proč 
dochází k rozdělení kompetencí k projednávání 
přestupků na úseku dalšího vzdělávání dle § 
107 odst. 5 a jak tedy budou nastavena kontrolní 
oprávnění, resp. procesy. Zásadní  

K Z Akceptováno 
V § 108 písm. c) se na konci textu bodu 2 doplňuje text „a 
odst. 5 písm. b)“ a v bodu 3 se text „a), i), k), l), n) a q)“ 
nahrazuje textem „c) až h) 

Vysočina 

 

Bod 142,  § 110 odst. 2  a bod 159, § 116 odst. 
3 
V těchto ustanoveních je uvedeno, čím se 
dokládá bezúhonnost, aniž by bylo uvedeno za 
jakým účelem a kým (zaměstnavatelem či 
registrujícím orgánem...). V textu obou 
odstavců je uvedeno „Za účelem doložení 
bezúhonnosti si registrující orgán vyžádá podle 
zvláštního právního předpisu výpis z evidence 
rejstříku trestů....“, přitom v dokladech 

K Z Akceptováno 
Byl přeformulován odst. 2 tak, že bude vypuštěna z 
nadbytečnosti věta “za účelem doložení bezúhonnosti si 
registrující orgán vyžádá podle zvláštního právního 
předpisu výpis z evidence rejstříku trestů“  
Pokud se příslušná ustanovení týkají pouze prokazování 
bezúhonnosti vůči poskytovateli jako zaměstnavateli, bude 
třeba upravit formulaci v obou paragrafech (nejen u 
sociálních pracovníků, ale i u pracovníků v sociálních 
službách) a příslušný vypouštěný text přesunout do § 82a 
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předkládaných k žádosti o registraci je pouze 
čestné prohlášení... není zřejmé, při jaké 
příležitosti si tedy registrující orgán může 
vyžádat přes dálkový systém výpis z RT. 
Ideálně by se to hodilo v rámci žádosti o 
registraci či změnu registrace, případně 
výslovně uvést pro účely kontroly (ale kontrolu 
plnění podmínek registrace řeší jiné ustanovení 
zákona). Zásadní  

odst. 3, který jinak nebude aktualizován a zůstal by tam 
chybný odkaz na § 79 odst. 3, jehož obsah se zcela mění a 
již by odkaz postrádal smysl. Pro účely kontroly plněný 
podmínek registrace je naopak žádoucí uvést tuto větu nebo 
alespoň odkaz na ustanovení příslušného právního 
předpisu, které to pro účely kontroly umožňuje v obecné 
rovině. 
Navrhovaný text: 

((2) Bezúhonnost sociálního pracovníka se posuzuje 
podle § 79 odst. 2 písm. a). Bezúhonnost se dokládá výpisem 
z evidence Rejstříku trestů, popřípadě výpisem z evidence 
Rejstříku trestů s přílohou, která obsahuje informace o 
odsouzeních v jiných členských státech Evropské unie, a 
dále doklady prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti 
vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala 
v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce. Výpis z 
evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá 
bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání 
dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného 
členského státu Evropské unie, se postupuje podle jiného 
právního předpisu31). Registrující orgán si vyžádá za účelem 
kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci výpis 
z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního 
předpisu30a). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku 
trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v 
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 

 

 
31) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon 

o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 
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Vysočina Čl. II, bod 15 

V návrhu přechodného ustanovení se uvádí, že 
sociální služby financované podle §§ 101a a 
104 odst. 3 písm. a) budou ode dne účinnosti 
tohoto zákona zařazené do garantované sítě. 
Tímto způsobem se do garantované sítě 
nedostanou služby, jejichž zařazení do 
krajských sítí bylo schváleno dle pravidel kraje, 
ale u kterých ještě nebylo zahájeno poskytování 
a tedy ani financování. Může se jednat případy, 
kdy na základě rozhodnutí orgánů kraje probíhá 
investice do infrastruktury pro sociální službu a 
vzniká riziko, že by nemusela být zařazena do 
garantované sítě. Může se to týkat i projektů, 
které jsou financované z evropských (nové 
služby v projektech transformace) nebo ze 
státních (domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem) dotací. 
Navrhujeme, aby byla za slova „ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona,“ vložena formulace: „nebo byly pro 
budoucnost zařazeny do krajské sítě sociálních 
služeb s termínem uvedení do provozu 
nejpozději do tří let od účinnosti tohoto zákona“ 
Zásadní 

K Z Akceptováno – bude upraveno. 

Vysočina Čl. II, bod 15 
Přechodné ustanovení nezahrnuje sociální 
služby financované z tzv. „individuálních 
projektů krajů“. Před rokem 2010 byly tyto 
služby financované z dotací MPSV a nyní jsou 
přechodně financované z prostředků ESF, které 
budou konkrétně v Kraji Vysočina vyčerpány 
do konce roku 2020. Pokud by v roce 2021 
nebyly zahrnuty do garantované sítě, nebude 

K Z Vysvětleno - MPSV počítá s tím, že služby financované 
z OPZ se stanou součástí garantované sítě. Po dobu trvání 
projektů jim však musí zůstat původní pověření, jinak by 
nemohly projekt ukončit, protože by jako součást 
garantované sítě automaticky přešly na financování 
prostřednictvím normativů a nemohly čerpat prostředky 
z OPZ. 
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možné zajistit (v Kraji Vysočina se jedná o 
služby azylové domy, sociální rehabilitace, 
dům na půli cesty, intervenční centrum, osobní 
asistence, sociálně terapeutické dílny a sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi). 
Navrhujeme, aby mezi sociální služby 
přecházející do garantované sítě byly zařazeny 
také sociální služby, které byly financované 
z prostředků Ministerstva práce a sociálních 
věcí před zahájením jejich financování 
z prostředků ESF.  Zásadní  

Akceptujeme, pokud bude ošetřen i případ sociálních služeb, 
kde jejich účast v projektu z evropských fondů končí 31. 12. 
2020. 

Zlínský kraj I. Obecné připomínky 
 
Přeložený návrh novely z. č. 108/2006 Sb., 
odmítá Zlínský kraj jako celek. Důvodů k tomu 
je několik. V dokumentu RIA a v důvodové 
zprávě se uvádí, že novelou dojde ke 
zjednodušení, zpřehlednění a k dostatečné 
nabídce sociálních služeb. Předkládaným 
návrhem novely by došlo k  přesunu  mezi 
kompetencemi krajů, krajských úřadů a 
ministerstva práce a sociálních věcí. Ze 
samostatné působnosti krajů by  se v oblasti 
financování a kontroly  stala přenesenou 
působnost. Kraje by měly roli pouze 
spolupracující, bez  stanovení mechanismů 
spolupráce v návaznosti na zákon o krajích. 
Dále se rozšiřuje činnost přenesené působnosti 
krajských úřadů v oblasti registrací sociálních 
služeb, přestupků, kontrol dotací na výkon 
sociální práce. Ministerstvo by naopak převzalo 
kompetence financování a plánovaní sociální 
sociálních služeb a také část kompetencí 
spojenou s registrací sociálních služeb.  
Fakticky novela přináší posílení kompetencí 

O Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
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státu, prostřednictvím ministerstvaa přenesené  
působnosti, kterou by měly zabezpečovat 
krajské úřady.  
V dokumentu RIA se počítá s nárůstem nákladů 
pro ministerstvo a s nárůstem nákladů pro 
krajské úřady pouze v návaznosti na zajištění 
agendy registrací sociálních služeb. Pokud je 
zájem, aby agendu sociálních služeb 
zabezpečoval stát, tak by měl být předložen 
návrh novely ve smyslu velmi stručné varianty 
2 v dokumentu RIA.  
 
Novelizační návrh se údajně opírá o analýzu 
financování sociálních služeb zpracovanou 
ministerstvem (č. j. MPSV-2019/184649-221). 
Vůči této analýze byly vzneseny zásadní 
připomínky Zlínským krajem (i dalšími 
připomínkovými místy) a dosud nebyly 
vypořádány. Připravovat návrh změny 
financování na základě takového dokumentu 
nelze. Navržený systém financování 
prostřednictvím garantované sítě  by znamenal 
návrat zpět do doby, kdy o přidělení finančních 
prostředků jednotlivým poskytovatelům 
sociálních služeb  rozhodoval stát. Tento model 
byl jako byrokratický a neefektivní opuštěn. Je 
známo, že stát v procesu plánování a 
financování není schopen relevantně zjistit 
místní poměry a  zejména pružně reagovat na 
měnící se potřeby v místě a čase. Rozhodování 
o vstupu do garantované sítě krajským úřadem 
v režimu správního řízení by při využití všech 
opravných prostředků neuspokojenými žadateli 
mohlo vést k nemožnosti tuto síť sestavit. 
Hrozil by pak kolaps celého systému 
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financování sociálních služeb. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I odst. 3 (novela § 2 odst. 2 zákona) 
Navrhujeme druhou větu  změnit takto: 
„Pomoc musí vycházet z individuálně 
určených  potřeb osob, z celostního pohledu na 
člověka, musí působit na osoby aktivně, 
podporovat rozvoj jejich samostatnosti, 
motivovat je k takovým činnostem, které 
nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo 
prohlubování nepříznivé sociální situace, a 
posilovat jejich sociální začleňování“. Dále 
doplnit větu „U řešení nepříznivé sociální 
situace je uplatňován princip subsidiarity“ před 
poslední větu. 
Odůvodnění: Doplnění navrhujeme s ohledem 
na systém pomoci, kdy sociální služba má být 
až jako poslední v celém systému pomoci. 
 

K Z Vysvětleno  
Navrhovaná úprava v podstatě uvádí to samé, akorát jinými 
slovy, pokud doplníme, že je využíván princip subsidiarity, 
což je patrné ze slovního doplnění: Jestliže je třeba pomoc 
a podporu zajistit prostřednictvím sociálních služeb, 
poskytují se přednostně sociální služby v terénní nebo 
ambulantní formě, vznikne kolem tohoto ustanovení ještě 
více debat. Ponecháváme proto stávající úpravu.  

Zlínský kraj K čl. I. odst. 4 (§ 3 zákona): Požadujeme 
doplnit § 3 o výklad pojmů „krizové lůžko“, 
„zařízení sociálních služeb“, „depistážní 
činnost“, „integrační azylová střediska“.  
Odůvodnění: Text zákona s těmito pojmy 
pracuje a není zřejmé, co je tím myšleno 
(v návaznosti např. na § 34, § 48). 
 

K Z Vysvětleno 
 
V rámci zákona je nadbytečné specifikovat všechny pojmy, 
které jsou zcela jasné, nebo jsou pojmy a jejich 
mechanismy upraveny v metodických dokumentech. Proto 
ponecháváme stávající úpravu.  
 
depistážní činnost - není možné akceptovat 
§ 3 neřeší činnosti je uvedeno vyhl, č.332/2013 Sb., o 
vzoru standardizovaného záznamu SP 
 
Stále trváme na tom, že není nutné v zákoně specifikovat, 
slovo depistáž = vědomé, cílené, včasné vyhledávání, což 
je běžně používaný pojem, definovaný ve slovníku cizích 
slov. 
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Zlínský kraj K čl. I. odst. 5 (§ 3 písm. i/ zákona) – 
Ustanovení žádáme vypustit. 
Odůvodnění: Sestavování garantované sítě 
ministerstvem je krokem zpět v procesu 
plánování a  decentralizace veřejné správy a 
v rozporu s principem subsidiarity, který na 
druhé straně novela sleduje. Pokud by bylo 
řešení schváleno, vedlo by k u nepružnosti 
celého systému, ke zvýšení  finančních nákladů 
na  jeho administrativní zabezpečení a 
k prodloužení lhůt na zpracování jednotlivých 
dokumentů.  
Ustanovení o garantované síti, která má být 
sestavená ve spolupráci s kraji je v rozporu s 
navrhovaným ustanovením v § 93 písm. e) ( bod 
103), podle něhož  naopak o vstupu do 
garantované sítě má rozhodovat krajský úřad. V 
žádném z navrhovaných ustanovení zákona 
není uveden mechanismus jednání ministerstva 
s kraji v návaznosti na platné znění z. č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Z 
ustanovení není zřejmé, kdo a jakým způsobem 
bude zjišťovat relevantní potřeby obyvatel ČR. 
Poslední věta, v níž se uvádí, že „ síť obsahuje 
souhrn potřebných pracovních úvazků a 
kapacit...“  není v souladu s § 93 písm. f), kde 
jsou uvedeny pouze počty úvazků v registru 
zařazených do sítí. O kapacity je třeba doplnit § 
93 písm. f) nebo je vyjmout z tohoto 
ustanovení. 
 

K  Neakceptováno - ROZPOR  
Připomínkové místo trvá na rozporu, i přes osobní 
projednání 25.2.2020 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 11 (§ 11 odst. 4 zákona): 
Požadujeme v první větě text „Vláda může 
nařízením“ nahradit textem „Vláda nařízením 
zvýší…“ 

K Z Vysvětleno 
 
Valorizace bude v nepojistných sociálních dávkách 
novinkou; valorizováno je pouze životní minimum, což se 
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a za text za tečkami doplnit valorizační 
veličinu s ohledem na vývoj minimální mzdy, 
mzdové úrovně a životních nákladů, za níž 
dojde k zvýšení příspěvku na péči.  
Odůvodnění: Navržený text se slovesem 
„může“ nestanoví jistotu ohledně zvýšení 
příspěvku na péči. 
 

v některých nepojistných dávkách odráží; valorizace 
životního minima je rovněž „dobrovolná“ – vláda může. 
Tento způsob valorizace se proto navrhuje i pro příspěvek 
na péči. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 14 (§ 16 odst. 1 zákona): Žádáme 
doplnit ve výčtu druhů sociálních služeb 
doplnit § 48 také § 44. 
Odůvodnění: I odlehčovací služby jsou 
pobytovou službou zařízení sociálních služeb, 
kde by mělo dojít v případě úmrtí žadatele k 
přechodu nároku na splatné částky příspěvku na 
péči.  
 

K  Akceptováno 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 31 (§ 32 zákona): Nadbytečné 
doplňování „služeb sociální podpory“ mezi 
sociální služby jen pro účely sociálních 
hospiců. Nesouhlasíme s rozšiřováním druhu 
služeb. Nesouhlasíme se zřízením sociálních 
služeb poskytovaným osobám v terminálním 
stavu  
a osobám blízkým dle § 52b. Jedná se o službu 
zdravotnickou.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Stále trváme na tom, že vytvoření druhu služeb sociální 
podpory není nadbytečné, služba, která je obsahuje, byť 
jediná - § 52bSociální služby poskytované osobám v 
terminálním stavu a osobám blízkým, analogicky nezapadá 
do žádného ze stávajících druhů služeb, proto je nutné tento 
nový druh zachovat. Služby – centra duševního zdraví, 
budou do zákona o sociálních službách vloženy novelizací 
zdravotního zákona 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 32 (§ 33a odst. 2 zákona): 
Požadujeme upřesnit pojem „jedno místo“ u 
pobytové služby.  
Odůvodnění: V textu je uvedeno „…nejvýše 18 
osob v jenom místě.…“. Současný návrh může 
být ze strany poskytovatelů vykládán různě 
(např. jako jedna budova/objekt, sídlo zařízení, 

K Z Vysvětleno 
 
Obecně zákon hovoří o místě poskytování sociální služby a 
to ve smyslu § 79 odst. 5 písm. d) bod 1., když již při 
žádosti o registraci poskytovatel uvádí místo poskytování 
sociálních služeb či zařízení. V tomto smyslu je myšleno a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



1045 
 

č. popisné, navíc může být budov vedle sebe 
více…).  
 

je zde provazba § 33a a § 79. Takže takové jaké je uvedeno 
v registraci.  
 
Definování služeb komunitního charakteru podle § 33a je 
definováním jakého podruhu, myslíme, že svým zařazením 
v zákoně je to je jasné. Specifikováno je v daném paragrafu 
a více rozvedeno to bude v prováděcím předpise. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 33 (§ 34 zákona): S ohledem na 
požadované doplnění definice pojmu „zařízení 
sociálních služeb“ dle § 3 požadujeme 
případně doplnit další druhy sociálních služeb, 
např. §42, 65 a 56, eventuálně vyjmout písm. 
r) 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Z charakteru těchto služeb vyplývá, že jsou poskytovány 
především v terénní formě a v některých případech 
v distanční. Proto považujeme za zcela nadbytečné 
zřizovaní zařízení těchto služeb. Předkladatel možná 
zaměnil zařízení těchto služeb ze sídlem poskytovatele, což 
je zcela něco odlišného. Proto zařízení u těchto služeb 
nedoplňujeme.  
 
V ambulantní formě jsou tyto služby poskytovány v tak 
malé míře, není nutné poskytovatele nutit zřizovat zařízení 
těchto služeb. Nepopíráme to, že zákon umožňuje 
poskytovat tyto služby ambulantní formou, ale stále 
považujeme vzhledem k povaze služeb zřizování zařízení 
za nadbytečné. Ze znění zmíněných paragrafů také 
vyplývá, že služby preferují terénní poskytování. Tento 
návrh je nad rámec novely zákona. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 34 (§ 35 zákona): Písmeno q) by 
mělo být vyňato z tohoto ustanovení i ze všech 
následných ustanovení, kde se v zákoně 
objevuje, např. azylové domy (§ 57), 
nízkoprahová denní centra (§ 61), noclehárny 
(§ 63), terénní programy (§ 69). 
Zprostředkování potravinové a materiální 
pomoci by nemělo být sociální službou. 
Upřednostňujeme jiný způsob pro distribuci 
potravin. Navrhujeme rozšířit činnosti 
potravinové banky, mimo systém sociálních 

K Z Vysvětleno 
 
Je to požadavek z praxe. 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. 
Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci. Někdy je nutný příslib za klienta atd.  
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služeb, zabezpečit jejich financování – auto, 
prostory, osoby, které budou distribuci 
potravin zabezpečovat.  
Odůvodnění: Na pracovních skupinách i 
expertní skupině bylo jednomyslně 
odsouhlaseno, že tato činnost nebude 
zapracována do základních činností služeb  
a bylo dojednáno, že MPSV záležitost ošetří 
metodicky pro jednotlivé kraje…. 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 34 (§ 35 zákona):Písm. s) 
doporučujeme vyjmout, neboť není návaznost 
na ustanovení části deváté a desáté, a není 
zřejmá kvalifikace lidí poskytující pastorační a 
duchovní činnost. Navrhujeme ponechat tak, 
jako je to nyní na neformální spolupráci mezi 
poskytovateli sociálních služeb a 
registrovanými církvemi. Pokud nebude s 
tímto návrhem shoda, pak požadujeme 
přeformulovat před text doplnit slovo 
„zprostředkování“ a doplnit jej základních 
činností sociálních služeb. 
Navrhujeme zařazení „realizace asistovaných 
kontaktů“ mezi základní činnosti u sociálních 
služeb poskytovaných rodině a dětem. V 
předcházejícím návrhu novely byla činnost do 
zákona zapracována. Činnost velmi potřebná 
pro ohrožené děti a má umožnit jeho kontakty 
s oběma jeho rodiči. Činnost dosud není 
zakotvena ani v předkládaném návrhu zákona 
o sociálních službách, ani v zákoně o sociálně-
právní ochraně dětí. Při zařazení je nutné určit, 
zda bude tato činnost za úhradu, přičemž 
preferujeme, aby se jednalo  
o sociální službu bezúhradovou. 

K Z Vysvětleno 
 
Duchovní péče byla nově podřazena pod základní činnost 
psychosociální podpory.by. Základní činnost mohou 
provádět další odborní pracovníci podle § 115 písm. f) 
navrhované úpravy. 
 
Akceptováno 
Asistovaný kontakt je zařazen do základních činností.  
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Zlínský kraj § 36 

V  aktuálně předloženém znění návrhu je 
změna v § 36. Nesouhlasíme s tím, aby nebyla 
v denních stacionářích  ošetřovatelská   a 
zdravotní péče hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění. Požadujeme jako 
ústavně konformní řešení, aby bylo zajištěno 
její hrazení z veřejného zdravotního pojištění.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Návrh na úpravu dle požadavků praxe, APSS, UZS. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 36 (§ 37 odst. 3 zákona): Nelze 
souhlasit s doplněním textu „a řešení 
genderově podmíněného násilí“. Dále 
navrhujeme v první větě za slova „je 
poskytováno“ doplnit „formou ambulantní 
nebo terénní“. 
Odůvodnění: Má-li sociální poradenství řešit 
násilí, pak veškeré jeho formy, a v tomto směru 
je třeba ustanovení upravit. Není důvod 
genderově podmíněné násilí zvláště 
předřazovat před ostatní formy násilí. Nebylo 
by vhodné u obětí nejprve zjišťovat a šetřit z 
jakého důvodu na ní bylo násilí spácháno a 
teprve pak její situaci buď řešit, nebo nikoliv. 
Je riziko, že statisticky by genderově 
podmíněné násilí „narostlo“, neboť 
poskytovatelé by pod něj zařadili vše, aby 
mohli obětem pomoci. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Je to požadavek z praxe s pro vazbou na mezinárodní 
dokumenty a lidská práva.  
Násilím jako takovým se sociální poradenství již zabývá. 
Jde nám spíše o specifikaci 
 
 
Byť nebyla Instanbulská smlouva ratifikována, ke vzniku 
speciálních služba zaměřených na  genderově podmíněného 
násilí vyzívají i ostatní instituce především úřad vlády ČR. 
V souladu s Akčním plánem prevence domácího a 
genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 
schváleným Vládou ČR dne 6. 5. 2019, bude v rámci 
projektu MPSV „Rozvoj systému sociálních služeb“ 
zpracována „Analýza dostupnosti specializovaných 
sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a 
genderově podmíněným násilím v ČR (včetně služeb pro 
děti ohrožené násilím v rodině)“. Vypracování této analýzy 
navazuje i na závěry mezinárodní konference pořádané 
MPSV k problematice genderově podmíněného násilí 
konané v roce 2017 v Plzni, která byla zaměřena na rozvoj 
služeb pro osoby ohrožené genderově podmíněným 
násilím. Výstupy analýzy přispějí k vytvoření metodiky a 
podpoře zajištění metodického vedení ze strany MPSV. 
Tím dojde ke sjednocení chápání dané problematiky a 
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výkladu specifických pojmů mezi zástupci státní správy, 
samosprávya poskytovateli sociálních služeb. 
Předpokládaný termín pro dodání analýzy je prosinec 2020. 
Nové znění: 
3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se 
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin 
osob v občanských poradnách, manželských a rodinných 
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů 
a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických 
zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s 
osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností, s osobami ohroženými návykovými látkami 
a nelátkovými závislostmi, práci s pečujícími osobami a 
řešení genderově podmíněného násilí obětmi genderově 
podmíněného násilí.  
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 34 (§ 35 zákona): Odst. 4 bod d) 
navrhujeme odstranit.  
Odůvodnění: Manželské a rodinné poradenství 
by nemělo být o základní činnosti u odborného 
sociálního poradenství. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Zdůvodnění doplněno do dokumentu RIA, důvodem je, že 
stávající základní činnost neodpovídají potřebám praxe, 
tedy tomu, čeho si žádají uživatelé manželských a 
rodinných poraden. Bylo upraveno tak, že z textu 
ustanovení je zřejmé, že základní činnost manželské a 
rodinné poradenství bude poskytována pouze manželskými 
a rodinnými poradnami. 
 
V odst. 3 jsou uvedeny základní činnosti všech služeb 
sociálního poradenství. Odst. 5 říká, že v manželských a 
rodinných poradnách jsou povinni poskytovat služby podle 
odst. 4  a činnost manželské a rodinné poradenství. Tím se 
právě odlišují manželské a rodinné poradny. Nelze proto 
odst. 5 odstranit. 
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Zlínský kraj v § 36. Nesouhlasíme s tím, aby nebyla 
v denních stacionářích  ošetřovatelská   a 
zdravotní péče hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění. Požadujeme jako 
ústavně konformní řešení, aby bylo zajištěno 
její hrazení z veřejného zdravotního pojištění. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
V současném platném znění zákona nejsou denní stacionáře 
zařazeny do poskytování zdravotní péče podle § 36. K 
rozšířením §36 došlo na základě požadavků z praxe, 
vzhledem k tomu, že jde ambulantní typ služby tato péče 
bude jednorázová a nebude se hradit z veřejného 
zdravotního pojištění. Úhrada zdravotních služeb se 
poskytuje pouze v pobytových zařízeních sociálních služeb 
na základě existence zvláštní smlouvy těchto zařízení s 
VZP 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 37 (§ 39 odst. 1 zákona): 
Požadujeme z první věty vypustit slovo 
„ambulantní“. Dále v první větě za slova 
„osobám pečujícím“ doplnit „o uživatele 
sociální služby“. Větu „Služba se poskytuje 
bez časového omezení…“ navrhujeme ukončit 
slovy …v přirozeném sociálním prostředí 
osob“..  
Dále požadujeme doplnit za stávající větu 
doplnit text v následujícím znění „Základní 
činnost dle odst. 2 písm. b) lze poskytnouti v 
ambulantní formě“. 
Odůvodnění: Asistenční a pečovatelská služba 
by měla být pouze v terénní formě. Jinak nemá 
smysl a jedná se o jiný typ služby. Služba by 
neměla být poskytována jen pečujícím osobám, 
bez návaznosti na uživatele.  
Pečovatelská a asistenční služba by neměla 
fungovat v zařízení sociálních služeb (zejména 
pobytových), neboť tato zařízení by měly 
uvedené činnosti svým uživatelům poskytovat 
samy. 
 

K Z Vysvětleno 
 
Ambulantně bude služba působit v pracovišti asistenční a 
pečovatelské služby, kde může být poskytována služba 
např. osobám bez přístřeší. Dále je zde provázanost na 
pečující osoby, kterým mohou být základní služby 
poskytovány ambulantně. 
Nová úprava § 39  
Pečovatelská a asistenční služba 
(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo 
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nebo 
pečujícím osobám.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
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f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí a záležitostí 
souvisejících s udržením nebo získáním bydlení, 
h) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v 
přirozeném sociálním prostředí, 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro zvládání 
péče o osoby závislé na jejich pomoci, 
j) psychosociální podpora. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 37 (§ 39 odst. 2 písm. g) zákona): 
Ustanovení je nutno sladit se základními 
činnostmi dle ust. § 35. Doporučujeme text v 
písm. g) ukončit slovy „… osobních 
záležitostí“ a doplnit další písmeno, v němž 
bude text dle § 35 odst. 1 písm. r) ve znění 
„nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí 
k sociálnímu začlenění v rámci bydlení“. 

K Z Akceptováno - Vysvětleno 
V předloženém návrhu je skutečně dáno do souladu § 35 
odst. 1 písmene q) a § 39 odst. 2 písmene g)  
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 44 (§ 48 odst. 1 zákona): 
Požadujeme text věty první nahradit tímto 
textem: „V domovech sociální péče se 
poskytují pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 
postižení, věku nebo závislostí, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Sociální služba se poskytuje i dítěti, 
kterému byla na základě rozhodnutí soudu 
nařízena ústavní výchova nebo předběžné 
opatření“. Požadujeme odst. 1 dát do souladu s 
§ 105a odst. 4, kde je uvedeno, že celková 
kapacita sociálních služeb domovů sociální 
péče je v každém kraji tvořena 2% krizových 
lůžek. Pak je třeba na tomto místě uvést, že 
služba musí zřizovat krizová lůžka v rozsahu 

K Z Akceptováno 
Nová podoba: 
„§ 48 
Domovy sociální péče 
(1) V domovech sociální péče se poskytují pobytové služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení, věku nebo závislostí, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Sociální 
služba se poskytuje i dítěti, kterému byla podle jiných 
právních předpisů22) nařízena ústavní výchova, ochranná 
výchova, výchovné opatření nebo předběžné opatření.  
Služba může zřizovat krizová lůžka. 
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min. 2% celkové kapacity. Konečně 
požadujeme zrušit poslední 2 věty související 
s krizovými lůžky. Pokud by nebylo 
Akceptováno, pak požadujeme dát závazek na 
každou konkrétní službu Domovy sociální 
péče v rozsahu nezbytného minima.  
Odůvodnění: Pokud služba jen „může“ a kraj 
„musí“ (je povinen) zabezpečit, pak reálně 
nelze garantovanou síť zabezpečit. Dále není 
jasné, jak bude stanovena 2 % kapacita a 
z čeho (síť, registr?). 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 46 (§ 52a a 52b): Požadujeme 
zrušit obě ustanovení.  
Odůvodnění: Definice služeb sociální podpory 
je nesrozumitelná. Není zřejmé, v čem se liší od 
služeb sociální prevence. Není vhodné zavádět 
pojem „služba sociální podpory“ jen pro jednu 
službu (dle § 52b - viz důvodová zpráva ). 
Navíc text § 52a s tím nekoresponduje. Život 
osob v terminálním stavu nevede ke konfliktu 
se společností apod. Služby poskytované 
osobám v terminálním stavu jsou služby, které 
mají být hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění. Domníváme se, že uvedené činnosti 
(zejména tedy pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu) by měly být činnostmi, které jsou 
běžně osobám v terminálním stádiu 
onemocněním vykonávány při pobytu 
v nemocnici. Mělo by být tedy řešeno v rámci 
zdravotnictví, tedy úhradové vyhlášky či 
hodnoty za „lůžko“ a jeho náklady 
z pojišťoven. „Terminální stav“ je odborný 
zdravotnický pojem a do zákona o sociálních 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Pokud se jedná o péči o osoby na lůžku ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče (§ 52), tak toto lůžko je „sociální“, 
protože je pod registrací zákona o sociálních službách. 
Tudíž je tam personál sociální. Takže se nejedná o 
ošetřovatelství, ale pečovatelství a to poskytuje pracovník v 
sociálních službách. Takže se nejedná o duplicitu. Zároveň 
základní činnost týkající se hygieny v této podobě „pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygien“ je v ZSS již od začátku účinnosti tohoto zákona a 
praxe tuto činnost aktivně poskytuje a není žádný problém 
při jeho poskytování.  
 
 
Služba bude poskytována buď ve 
speciálních  zdravotnických zařízeních hospicového typu 
podle §44a  zákona o zdravotních službách, nebo při 
poskytování domácí péče, jejíž součástí je paliativní péče. 
Jde o poskytování sociální složky této péče. Druhově nám 
tedy nezapadá do žádného stávajícího druhu služeb, navíc 
se předpokládá, že pod tento druh přejdou do budoucna 
další služby.   
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službách nepatří. Základní činnosti, které jsou 
uvedené v odst. 2, poskytuje i asistenční a 
pečovatelská služba. 
 

Tak jak jsme již výše v tomto dokumenty uvedli, služby 
sociální podpory mají své opodstatnění. Stejně tak již bylo 
vysvětleno, že služby center duševního zdraví do zákona o 
sociálních službách aplikuje novela zdravotního zákona. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 50 (§ 57 - azylové domy): 
Požadujeme první větu upravit takto „Azylové 
domy poskytují služby v pobytové formě na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení, včetně osob 
vyžadující zprostředkování zdravotní péče.“ Je 
třeba vypustit text z odst. 2 písm. e)  z důvodů 
uvedených k připomínce k č. I. odst. 34 a 
nahradit jej textem  dle § 35 odst. 1 písm. r) – 
„Nácvik dovedností pro zvládání bydlení….“  
Pozn. Tato základní činnost by měla být 
doplněna i do prozatím  nenovelizovaného textu 
sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi dle § 65“. 
 
Dále požadujeme doplnit novou základní 
činnost „Zprostředkování zdravotní péče“ a 
toto doplnit i do §35. Nejedná se o 
poskytování zdravotní péče sociální službou, 
ale jen o její zprostředkování. K čl. I. odst. 51 
(§ 58 - domy na půl cesty, odst. 1): 
Požadujeme doplnit do první věty za stávající 
text „…nebo opouštějící náhradní rodinnou 
péči.“  
Odůvodnění: I dětem opouštějící náhradní 
rodinnou péči by  uvedená služba měla sloužit. 
Pěstounské rodiny nemají povinnost zajišťovat 
dětem bydlení nebo je mít u sebe. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
V rámci novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, je nutné legislativně upravit problematiku doléčení 
cílové skupiny osob bez přístřeší, trpících akutním 
onemocněním, které však (již) nevyžaduje hospitalizaci, 
pacient však k doléčení potřebuje klid na lůžku a příslušné 
domácí ošetření dle onemocnění. Protože však klient nemá 
domov, chybí mu elementární podmínky pro řádné doléčení 
a rekonvalescenci.   

Nejedná se o zajištění zdravotní péče, ale pokud bude 
potřeba u azylového domu, bude poskytována přes 
spolupráci s poskytovatelem autorské odbornosti zejména 
925 či 926, nevidíme v tomto problém. 
 
…Opouštějí náhradní rodinou péči, tito klienti se vejdou do 
cílové skupiny AD, pokud jsou v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení. Není nutné je uvádět 
samostatně. 
 
Nová úprava § 57 
Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce 
jsou za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, 
které s ohledem na látkovou závislost aktuálně 
nedokážou abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce 
jsou za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, 
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které pro potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na 
lůžku a potřebu zdravotní péče. 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce 
jsou za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, 
které jsou ohroženy domácím násilím. 
 
+ odst. 2 se přečísluje na odst. 5 a jeho znění se nemění. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 51 (§ 58 odst. 2): Je třeba v odst. 
2 doplnit další písm. e) s  textem dle § 35 odst. 
1 písm. r) – „Nácvik dovedností pro zvládání 
bydlení….“ 
 
(Nad rámec novely): K nenovelizovanému § 
67 (Sociálně terapeutické dílny) požadujeme 
doplnit nové písm. e) „Pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů“ jakožto základní 
činnost. 

K Z Akceptováno 
Bylo doplněno. 
 
 
 
Vysvětleno 
 
Požadavek na změnu nad rámec úpravy.  Charakter služby 
je jiný, doplněním činnosti bude docházet k duplicitě 
s jinými službami. Považujeme stávající úpravu za 
dostačující.  
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 55 (§ 69 - terénní programy): 
Žádáme vypustit text z odst. 2 písm. c) 
z důvodů uvedených k připomínce k čl. I. odst. 
34, a nahradit jej textem dle § 35 odst.1 písm. 
r) – „Nácvik dovedností pro zvládání 
bydlení…“. Dále požadujeme vložit novou 
základní činnost „depistážní činnost“ a tu 
doplnit do §35 i do § 3, v němž bude pojem 
definován. 

K Z Akceptováno částečně 
 
Požadavek na změnu nad rámec úpravy.  Charakter služby 
je jiný, doplněním činnosti bude docházet k duplicitě s 
jinými službami. Považujeme stávající úpravu za 
dostačující. 
Depistáž není základní činností, ale metodou sociální práce.  
Základní činnost doplněna - Nácvik dovedností pro 
zvládání bydlení…“ 

Zlínský kraj (Nad rámec návrhu) § 70 (sociální 
rehabilitace) - nenovelizované ustanovení, 
odst. 3 písm. b): Navrhujeme doplnit stávající 
text základní činnosti o slova dle §35 písm. c) 
v plném rozsahu „nebo pomoc při zajištění 

K Z Akceptováno 
V § 70 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova 
„nebo pomoc při zajištění stravy“. 
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stravy“.  
Odůvodnění: V případě sociální rehabilitace to 
může být někdy potřebnější a vhodnější, než 
zajišťování stravy.  

Zlínský kraj K čl. I. odst. 56 (§ 72): Požadujeme v odst. 1 
vypustit písm. n). Požadujeme vypustit odst. 2. 
Případně nahradit definováním pojmu režijní 
náklady v § 3, pokud by nebyl odstavec 
odstraněn. Pokud budou koeficienty 
ponechány, pak požadujeme dopracovat 
v rozsahu provozních nákladů. 
Odůvodnění:  – vazba na § 52 n) – souvislost 
s připomínkou výše. V odst. 2 je uváděn termín 
„režijní náklady“, se kterým se nepracuje.  

K Z Akceptováno 
Odst. 2 byl vypuštěn. 

Zlínský kraj k §72 a §73 v tom směru, že je třeba uvést do 
jednoho z uvedených ustanovení § 52b) (bude 
li přijat s čímž nesouhlasíme viz.výše) a 
vyřešit financování. 

K Z Vysvětleno 
Úhradu služby podle § 52 b řeší § 75 odst 1 písm. h) 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 60 (§ 74, odst. 2): Požadujeme 
v první větě vypustit slova „výchovného 
opatření“.  
Odůvodnění: Stávající návrh neodpovídá 
charakteru sociální služby. 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
Ponechává se stávající úprava. 
 
Pokud jde o děti, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu zdravotního postižení, věku nebo závislostí, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, 
pak nelze umístit v běžném výchovném ústavu.  
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 63 (§ 75, odst. 1): Požadujeme 
vypustit písm. e) s ohledem na zrušení terénní 
a ambulantní formy u odlehčovacích služeb.   

K Z  Vysvětleno 
I přes zrušení terénní a ambulantní formy ponecháváme 
úpravu úhrady v § 75. Vychází to z logiky služby. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 69 (§78 odst. 2) Navrhujeme v 
písm. a): za slovo  „ambulantní“ doplnit text 
„,terénní a pobytové“. Navrhujeme zrušit 
písmeno b) z důvodu úpravy u písmena a). 
Navrhujeme zrušit písmeno c). 

K Z Vysvětleno 
nad rámec návrhu 
 
Podle našeho názoru je klíč použitý k určení příslušnosti 
jednoznačný a nemůže dojít ke kolizi. U pobytové služby je 
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Odůvodnění: Důvodem úpravy písmena a) a b) 
je potřeba jednotného přístupu vůči všem 
formám poskytování sociálních služeb. Navíc 
jsou služby, které mají kombinaci terénní i 
ambulantní služby. Není zřejmé, a to ani 
z důvodové zprávy, proč v případě sociálních 
služeb, zřizovaných MPSV by mělo 
ministerstvo sociální službu registrovat. Mělo 
by platit stejné pravidlo místní příslušnosti 
jako u ostatních sociálních služeb. 

to vždy krajský úřad dle místa poskytování služby, u 
ambulantní a terénních služeb je to krajský úřad dle sídla 
organizace. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 70 (§ 79 odst. 1 písm. d/ a odst. 5 
písm. f/): Navrhujeme doplnit  za stávající text 
§ 79 odst. 1 písm. d) text „dle § 34 písm. a), c), 
d), e), f)“. Dále v textu § 79 odst. 5 písm. f) za 
slova „zařízení sociálních služeb“ doplnit „dle 
§ 34 písm. a), c), d), e), f)“. 
 
Odůvodnění: Nepovažujeme za nutné 
zajišťovat hygienické podmínky a schvalovat 
provozní řád orgánem ochrany veřejného 
zdraví ve všech typech zařízení. Nutnost vidíme 
u zařízení pobytových forem.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) bylo doplněno o 
„rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení 
sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c 
) vydané orgánem ochrany veřejného zdraví“ 
 
§ 79 písm. d) stanoví, že zajištění hygienických podmínek 
se týká sociálních služeb poskytovaných v zařízení 
sociálních služeb (zařízení je vymezeno v § 34 ZSS), 
konkretizace zařízení, kterých se týká doložení schváleného 
provozní řádu je stanovena v § 79 odst. 5 písm. f), kde jsou 
uvedeny všechny sociální služby poskytované pobytovou 
formou.   

Zlínský kraj K čl. I. odst. 70 (§ 79 odst. 2 písm. a): 
Navrhujeme doplnit za slova odst. 2 
„pracovník v sociálních službách podle §116, 
odst. 3 a další odborní pracovníci“. 
Navrhujeme odst. 2 písm. b) zrušit bez 
náhrady 
Odůvodnění: Důvodem je sjednocení 
požadavku na bezúhonnost pracovníků 
působících v sociálních službách a větší 
ochrana uživatelů sociálních služeb. 
 

K Z  
Vysvětleno 
 
Důvodem je zpřehlednění právní úpravy, dále i zmírnění 
tvrdosti dosavadní právní úpravy na rozsah požadované 
bezúhonnosti u pracovníků sociálních služeb, aby bylo 
možno zajistit pro sociální služby dostatek pracovníků. 
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Zlínský kraj K čl. I. odst. 70 (§ 79 odst. 5 písm. d) – bod 3 
– „vymezení nepříznivé sociální situace, 
jejichž výčet stanoví prováděcí právní předpis, 
a okruh osob, pro které je sociální služba 
určena, popřípadě jejich věková hranice a druh 
zdravotního postižení“ požadujeme vypustit 
bez náhrady, a to ze všech dalších ustanovení 
návrhu novely, v nichž se objevuje.  
Odůvodnění: Pro zajištění potřeb obyvatel 
(zejména v malých obcích) je zcela nevhodné 
stanovit výčet nepříznivých sociálních situací, 
na které chce poskytovatel reagovat a které si 
bude z „výčtu“ vybírat.  Poskytovatel by měl 
být schopen reagovat na zjištěné potřeby 
konkrétní osob, s tím, že bude zabezpečovat 
všechny základní činnosti, které má služba 
definované. 
 

K Z Vysvětleno 
Definice NSS slouží především k bližší specifikaci okruhu 
osob, kterým je služba poskytována. S novou úpravou se 
bude rovněž více pracovat s popisem realizace, kde bude 
mít poskytovatel možnost blíže definovat, komu je služba 
určena. 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.   

Zlínský kraj K čl. I. odst. 70 (§ 79 odst. 5 písm. d) – bod 8: 
Odkaz má být správně na § 34 odst. 1) písm. a) 
a c). 
 

K Z Akceptováno Text upraven.  
 
Navrhované znění § 79 odst. 5 písm. d bod 8.:  
8. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování 
sociálních služeb podle § 34 písm. a) a c),, 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 72 (§ 81 odst. 2 písm. e) 
Požadujeme vypustit z návrhu novelizační 
ustanovení o nepříznivé sociální situaci, viz 
připomínka k čl. I. odst. 70 (§ 79 odst. 5 písm. 
d) – bod 3).  
Odůvodnění: „Nepříznivá sociální situace“ je 
vymezena v zákoně v § 3 písm. b). 
K čl. I. odst. 73 (§ 82 odst. 1): Požadujeme 
doplnit do textu „písm. g)“. (Správně má být 
„O změnách údajů, které jsou náležitostí 
rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 písm. 
a) a g), vydává….“). 

K Z Vysvětleno 
 
Odůvodnění viz výše.  
 
 
 
 
Vysvětleno 
 
Slouží k upřesnění poskytování sociální služby 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



1057 
 

Odůvodnění: Doplnění je i v souladu s 
důvodovou zprávou“ v níž  je uvedeno: 
„Protože v praxi poskytovatelé často dopředu 
nevědí, kdy k započetí poskytování služby 
reálně dojde (jsou zejména limitováni 
finančními možnostmi), nemohou  
o změnu tohoto údaje (tj. den započetí 
poskytování služby) 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.“ Ponechání písm. g) až 
v § 82 odst. 2 by uvedenou situaci neřešilo. 
 

Zlínský kraj 1. K čl. I. odst.  74 (§ 82 odst. 2: 
Požadujeme vypustit z textu „písm. g)“ 
z důvodů uvedených v předchozí připomínce (k 
čl. I. odst. 73). Správně má být: „O změnách 
údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o 
registraci podle § 81 odst. 2 písm. b) až f),v 
ydává…“. 
 
K čl. I. odst. 75 ( § 82 odst. 5): Žádáme 
ustanovení přepracovat.  
Odůvodnění: Z ustanovení není zřejmé kým, 
ev. v jakém řízení a jak mají být zjištěny 
závažné nedostatky, jejichž důsledkem je 
bezprostřední ohrožení života a zdraví osob, 
kterým jsou sociální služby poskytovány.  
V původním návrhu bylo uvedeno „při 
inspekci“. To je nyní vypuštěno  
a není zřejmé, kým a jak to má být zjištěno. S 
ohledem na vazbu tohoto ust. k ust. § 99a 
(nucená správa) doporučujeme zrušit zcela, 

K Z Vysvětleno 
 
 
 
Nesouhlasíme. Jde o nepochopení nebo nepřečtení 
připomínky technického charakteru  
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 82 odst. 5 – Vysvětleno 
 
Bude na MPSV, aby rozhodlo, znění ustanovení je 
navrženo takto:  
Ministerstvo může rozhodnout o zrušení registrace, jestliže 
byly zjištěny závažné nedostatky, jejichž důsledkem je 
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pokud by byly zrušeny ustanovení o nucené 
správě. V případě ponechání ustanovení o 
nucené správě  by bylo vhodnější, aby o 
zrušení registrace rozhodoval na návrh 
ministerstva příslušný registrující orgán.   

bezprostřední ohrožení zdraví a života osob, kterým jsou 
sociální služby poskytovány, a kdy opatření podle 
ustanovení § 99a nevedou k nápravě, nebo je s ohledem na 
míru bezprostředního ohrožení zdraví a života osob, jimž 
jsou sociální služby poskytovány, zřejmé, že tato opatření by 
nebyla účinná. Podání rozkladu proti rozhodnutí o zrušení 
registrace podle věty první nemá odkladný účinek. 
Ministerstvo vyrozumí o vydání rozhodnutí o zrušení 
registrace příslušný registrující orgán. 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 77 (§ 84 odst. 5): Požadujeme 
doplnit, na základě jakého dokumentu bude 
poskytována pobytová sociální služba dle § 52. 

K Z Vysvětleno 
Sociální služby uvedené v § 52 budou poskytovány ve 
stejné podobě jako je současná praxe a legislativní úprava, 
tj. budou zapsány v registru poskytovatelů sociálních 
služeb.   
  

Zlínský kraj K čl. I. odst. 78 (§85 odst. 1): Vypustit 
z předposlední věty text „a lůžková zařízení 
hospicového typu“ z důvodu dle připomínek 
uvedených výše. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 85 (§ 85 odst. 7 písm. a): 
Požadujeme doplnit za slova „datové 
schránky“ text „územní působnost, organizační 
schéma a popis realizace sociální služby“. 
Odůvodnění: Dle § 81 není údaj o územní 
působnosti součástí rozhodnutí, tudíž není 
zahrnut ani v § 82 odst. 1 a 2. Z toho vyplývá, 
že by měl údaj do registru zadávat poskytovatel, 
ale tato povinnost není taxativně uvedena v § 82 
odst. 7. Dle dokumentu „Důvodová zpráva“ je 
o údaji o územní působnosti uvedeno: 
„Úpravou paragrafového znění bude podřízen 
(údaj o územní působnosti) oznamovací 
povinnosti poskytovatelů sociálních služeb (§ 
82 odst. 1), čímž bude zajištěna aktuálnost dat 

K Z Akceptováno jinak  
 
Byly doplněny pozice pracovníků. 
 
Pracovní pozice jsou uvedeny v § 85 odst. 7 písm. e),. 
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v registru poskytovatelů.“ Totéž se týká 
zveřejňování aktuálního organizačního 
schématu či popisu realizace. Ty doloží při 
registraci poskytovatel, ale dále není řešeno, 
kdo do registru zadává aktualizované 
dokumenty.  
K čl. I. odst. 89 (§ 88 písm. d): Požadujeme 
úpravu tohoto ustanovení.  
Odůvodnění: Stát má zjišťovat o svých 
občanech co nejméně informací. Informace 
v tomto ustanovení  uvedené by měly být 
přístupné jen u poskytovatele pro jeho potřebu 
a ev. potřebu kontrolních orgánů. Navíc 
uvedené ustanovení by mělo další nároky na 
zvýšenou administrativu u poskytovatelů 
sociálních služeb. Kvalita služeb se nerovná 
vykazování dat do systému. 

 
 
 
 
 
 
§ 88 písm. d) – Vysvětleno 
 
 
Povinnost poskytovatele dle § 88 písm. d) vychází ze 
stávajících povinností a stávající praxe, zejména jak ji 
definuje platné znění § 88 písm. e),f),g) a i), podle kterého 
musí poskytovatel zejména vést evidenci odmítnutých 
žádostí, uzavřít s žadateli smlouvu a  vést individuální 
písemné záznamy o průběhu poskytování sociální služby. 
Je zřejmé, že aktuálně poskytovatel musí pro svojí potřebu 
vést vlastní evidenci žádostí, které vyhodnocuje, některé 
odmítá a zbylé jsou podkladem pro uzavření smlouvy a 
zahájení poskytování služby, tj. vstupem pro individuální 
písemné záznamy o průběhu služby. Záměrem 
předkladatele nebylo rozšíření povinností poskytovatelů, 
pouze poskytnutí jednotného nástroje pro zjednodušení 
vedení administrativních evidencí, které tak jako tak 
provádí. Dále pak získání centrálního přehledu o skutečně 
žádaných a čerpaných kapacitách jednotlivých služeb, aby 
bylo možné lépe plánovat rozvoj sociálních služeb. 
Přestože to z návrhu přímo nevyplývalo, je záměrem 
předkladatele shromažďovat osobní údaje výhradně u 
poskytovatelů, kde je tato evidence nezbytná, a centrální 
evidenci žádostí identifikovat prostřednictvím 
anonymizovaných unikátních identifikátorů osob. Tím 
bude možné zajistit identifikaci duplicity žádosti, aniž bude 
možné na jiném místě než u dotčených poskytovatelů, 
kterým byla žádost klientem duplicitně podána, zjistit o 
jakého žadatele se jedná. 
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Připomínka bude zapracována jinak. 
Nástroj navrhovaný v § 88 písmen d) je anonymním 
nástrojem, který přes agendový identifikátor fyzické osoby 
(AIFO) umožní zjistit zda klient sociálních služeb žádá 
nebo je evidovaný ve více službách bez toho aniž by byl 
MPSV ztotožněn. Informace které v rámci této evidence 
MPSV dostane bude, že existuje duplicitní žádost na 
několika místech bez vědomosti konkrétní osoby nebo 
jakýchkoli osobních informací. Nejedná se tedy o narušení 
důvěry poskytovatele a klienta, protože poskytovatel bude 
mít informace o klientovi nadále jen u sebe. 
Evidence odmítnutých žádostí a uzavřených písemných 
smluv považujeme za nedostatečnou a to z důvodu, že 
nezohledňuje ještě neodmítnuté žádosti, které čekají 
značnou dobu na jejich zpracování a tím se drží v 
„pomyslné“ frontě na službu. Dále pokud bude uzavřena 
smlouva o poskytování služby a žadatel měl podáno ve více 
službách stejného typu, ostatní služby nemají nástroj jak 
zjistit, že s konkrétním klientem byla již někde smlouva o 
poskytování uzavřena a musí tedy provádět vlastní šetření a 
vynakládat jak personál tak čas na klienta, který jejich 
službu už nepotřebuje, což považujeme za více 
administrativně náročné Lhůta se prodlužuje jedenkrát za 
čtvrtletí Také je nutné podotknout, že současný systém 
odmítnutých žádostí nereflektuje duplicity tvořené velkým 
duplicitním a opakovaným podáváním žádostí a vznikají 
tak nepřesné informace o potřebnosti sociálních služeb bez 
možnosti tuto informaci ověřit. 
Navrhovaný nástroj by ve výsledku usnadnil práci 
poskytovatelům, kteří by tak byly schopni se věnovat 
reálným žádostem a klientům a tím neplýtvat personálem 
na duplicity, které se v systému tvoří. Současně by také 
získali přehled o potřebnosti služby. Informace 
poskytovatel vs klient by nadále zůstali na dosavadní 
úrovni a neposkytovali se dále, pouze by vznikla anonymní 
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evidence bez konkrétních informací, která by propojovala a 
pomáhala nacházet duplicity a informovala již o vyřízených 
žádostech bez narušení soukromí nebo poskytnutí 
informací třetím osobám.     

Zlínský kraj K čl. I. odst. 103 (§ 93 písm. c a d) 
Požadujeme vypustit bez náhrady. 
Odůvodnění: Z ustanovení není zřejmé, o jaké 
strategické plány pro činnost sociální práce se 
má jednat a k čemu budou sloužit. Kontrolu by 
mělo zajišťovat MPSV jako správce 
garantované sítě a ten kdo vydává pověření. 

K Z Akceptováno 
Strategický plán sociální práce by zpracovávali krajští 
sociální pracovníci vzhledem ke znalosti komplexní situace 
v sociální oblasti a k problémům v jednotlivých územích 
včetně znalosti sociálně vyloučených lokalit. 
Byly by určeny potřeby jednotlivých obecních úřadů v 
rámci zamezení sociálnímu vyloučení obyvatel a 
definována podpora krajského úřadu jednotlivým územním 
celkům. 
obsah: 1) popis současného stavu (analýza), 2) cíl pro dané 
období a návrh řešení, 3) způsob pomoci a podpory 
jednotlivým územím, 4) harmonogram plnění plánu, 5) 
vyhodnocení. K návrhu na zrušení písm. d) bez náhrady -  
Ustanovení vypuštěno. 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 103 (§ 93 písm. e): Žádáme 
ustanovení vypustit.  
Odůvodnění: Ustanovení je v rozporu 
s navrhovaným ustanovením § 5 písm. i) podle 
něhož má být garantovaná síť sestavována ve 
spolupráci s kraji. Je i v rozporu s navrženým 
§105a a 105b podle nichž se garantovaná síť 
sestavuje ve spolupráci s kraji a s jejich 
zástupci je realizováno i dohadovací řízení. 
Nelze souhlasit s odnětím pravomocí krajům, 
které je doposud úspěšně vykonávaly a 
přesunout do oblasti státní správy. Kraje do sítí 
zařazují sociální služby podle mechanismů, 
které si samy schválí režimem dle zákona o 
krajích. Rozhodování krajských úřadů ve 
správním řízení by při využití všech opravných 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
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prostředků reálně znemožnilo garantovanou síť 
vytvořit. Pokud by rozhodování správnímu 
řízení nepodléhalo (nelze z návrhu zjistit), pak 
by bylo nepředvídatelné a nepřezkoumatelné. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 103 (§ 93 písm. f): Požadujeme 
jasně vymezit kdo, a kam zadá 
úvazky/kapacity. Požadujeme vyjmout z textu 
„garantovanou síť“. Garantovaná síť by měla 
být zajišťovaná MPSV. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 106 (§ 93a odst. 4): 
Nesouhlasíme s textem poslední věty 
uvedeného ustanovení („konkrétní pracovní 
pozice je vyhrazena výlučně k výkonu činností 
sociální práce“) a požadujeme, aby byla 
z návrhu novelizace vypuštěna.  
Odůvodnění: Jde o zásah do pravomocí 
územních samospráv, jak agendu sociální práce 
organizačně a personálně zabezpečí. Menší 
obce (pověřené obecní úřady) by z finančních, 
personálních i organizačních důvodů tuto 
povinnost ani nebyly schopny splnit. Z praxe je 
navíc zřejmé, že na malé obci je kumulace 
výhodou funkcí sociální práce a minimálně 
SPOD.  

K Z Akceptováno-vypuštěno 
 
 
 
 
 
  

Zlínský kraj K čl. I. odst. 106 (§ 93a odst. 6): 
Nesouhlasíme s tvrzením, že „na 
zaměstnance… se nevztahuje správní řád…“  - 
žádáme nahradit formulací „Činnosti sociální 
práce nejsou na obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností nebo na pověřeném 
obecním úřadu nebo na krajském úřadu 
vykonávány v režimu správního řízení a o 
výkonu této činnosti se nevede písemná 
spisová dokumentace“. 
Odůvodnění: Správní řád se (ne)vztahuje na 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo na rozporu trvá 
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činnost podle toho, zda se jedná o správní 
činnosti či nikoli, není rozhodné, o jaké 
zaměstnance se jedná.  
 
 
 
 
 
 
 
 
K čl. I. odst. 110 (§ 95 písm. a),g) a nad rámec 
novely též nezměněné ust. písm. b), d), a e) 
tohoto paragrafu): Novelizační ustanovení 
v písm. a) je třeba přepracovat s ohledem na 
přijetí (nepřijetí) ostatních navržených 
legislativních úprav, nebo je zrušit. 
V ustanovení písm. g) je třeba doplnit 
mechanismus spolupráce mezi krajem 
(volenými orgány) a ministerstvem a text je 
třeba dopracovat nebo zrušit celé písmeno. 
Odůvodnění: (K písm. a) - Navržený tex by 
znamenal  povinnost kraje  zjišťovat  potřeby 
poskytování sociálních služeb  ve vztahu 
k jednotlivým sítím. To se velmi 
problematické. Z ustanovení není zřejmé, zda 
zjištěné potřeby na území  by byly  
uspokojovány sítí garantovanou, obecní nebo 
rozvojovou (krajskou). Není zřejmé, jak by 
bylo zajištěno propojení informací o zjištěných 
potřebách a reálných službách? V současné 
době s tím není žádná zkušenost, protože jsou 
pouze krajské sítě. Obce sítě nemají, byla by 
nutná úzká spolupráce od nejmenší obce po 
MPSV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
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V zákoně není řešeno, jakou roli budou dnešní 
střednědobé plány (budoucí rozvojová síť) 
sehrávat v plánování sociálních služeb a 
v tvorbě garantované sítě.  
(K písm. g) - Ve spojení s § 93 písm. e) a § 96 
písm. c) není možné, aby kraj nesl 
spoluzodpovědnost za zajištění dostupnosti 
v případě, že krajský úřad rozhoduje o vstupu 
do garantované sítě a síť tvoří MPSV.   

Zlínský kraj K čl. I. odst. 111 (§ 95 písm. i) – žádáme 
vypuštění.  
Odůvodnění: Ustanovení je zcela formální a 
nelze s ním souhlasit. Nikde v zákoně není 
stanoven mechanismus spolupráce s krajem na 
sestavování garantované sítě. Ba naopak 
z dalších ustanovení např. § 105b odst. 6 je 
zřejmé, že ministerstvo na názor kraje nemusí 
brát zřetel. Pokud nebude opuštěna myšlenka 
garantované sítě tvořené ministerstvem, musí 
být ustanovení upraveno o způsob spolupráce 
ministerstva s krajem, resp. jeho volenými 
orgány při sestavování garantované sítě. Pokud 
by navržené řešení mělo být legální, musí se 
dopracovat s ohledem na rozhodovací 
pravomoci orgánů kraje dané zákonem o 
krajích.   

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení § 95 písm. i) bylo 
odstraněno, připomínkové místo však z věcného hlediska 
trvá na rozporu. 
 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 113 (§ 96 písm. c): Nesouhlasíme 
s koncepcí garantované sítě tak, jak je 
nastavena. Ve spojení s dalšími navrženými  
ustanoveními § 93 a § 95 (viz připomínky 
výše) není možné, aby kraj nesl zodpovědnost 
za zajištění dostupnosti sociálních služeb  
za předpokladu tvorby garantované sítě 
MPSV.  

K Z Vysvětleno – viz vypořádání výše. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 113 (§ 96 písm. d): Požadujeme K Z Akceptováno 
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doplnit text „zaznamenává údaje do 
registru....“ s ohledem na povinnosti 
zaznamenávat tyto údaje do registru. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 113 (§ 96) - Písm. g) požadujeme 
zrušit - nesouhlasíme s krizovými lůžky. 
Zároveň požadujeme zrušit „krizová lůžka“ ve 
všech ustanoveních, kde se objevují. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
 

Zlínský kraj  
K čl. I. odst. 113 (§ 96 písm. h): Požadujeme 
upravit úvodní text takto: „vydává Věstník 
nejpozději do konce června předchozího 
kalendářního roku, na něž se bude dotační 
řízení vztahovat, ve kterém stanovuje.“ 

K Z Vysvětleno – Věstník vydáván nebude, ustanovení bude 
zrušeno. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 113 (§ 96 písm. i): Žádáme 
vypustit bod 1 a 3. 
Odůvodnění: Vpuštění bodu 1 žádáme proto, 
že není jasné, jak budou priority tvořeny a jak 
budou navázány na krajské strategické 
dokumenty. Odstranit bod 3 požadujeme 
z důvodu nesouhlasu se zaváděním  nucené 
správy v oblasti sociálních služeb. 
 

K Z  
Vypořádáno jinak - § 96 písm. i) bylo odstraněno.  

Zlínský kraj K čl. I. odst. 114 (§ 96b): Celý paragraf 
požadujeme z novelizace vypustit 
Odůvodnění: Na kulatém stolu byl všemi 
účastníky stížnostní mechanismus odmítnut 
jako drahý a neefektivní (10 nových pracovních 
úvazků na MPSV).. Pokud by v nějaké podobě 
měl být do zákona stížnostní systém včleněn, 
tak jedině jako doplnění § 97 odst. 2, který 
stanoví předmět inspekce o další písmeno ve 
zněn§ 96 odst. 2 písm. e),“ šetří podněty osob, 
směřující k neplnění kvality a způsobu 
poskytování sociálních služeb“ 
 

K Z Vysvětleno 
 
Jedná se o nástroj, který požaduje KVOP, CPT, podporuje 
Zmocněnkyně pro lidská práva. V rámci připomínkového 
řízení byla dílčí ustanovení upravena, aby prvně bylo 
nezbytné podat stížnost u poskytovatele a pak aby následně 
až podnět řešilo MPSV. Nebudeme upravovat jako další 
část předmětu inspekce poskytování sociálních služeb. 
Jedná se o samostatně navržený institut, který se bude 
zaměřovat pouze na podněty a stížnosti.  
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Zlínský kraj K čl. I. odst. 117 (§98 odst. 1): Požadujeme 
navrhovaný novelizovaný text ve znění „a to i 
bez předchozího ohlášení“.  
Odůvodnění: Inspekci lze provést s předchozím 
ohlášením nebo i bez něj. 

K Z Akceptováno jinak 
Text „neohlášené inspekce“ se z návrhu vypouští. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 121 (§ 99a, 99b): Požadujeme 
zrušit všechna ustanovení o nucené správě (i 
v navazujících paragrafech, např. § 104 odst. 3 
písm. a/). 
Odůvodnění: Pokud by existovaly tak závažné 
důvody, které jsou uvedeny v odst. 1 „zjištění 
ohrožení života nebo porušení lidských práv a 
důstojnosti klientů sociálních služeb“, pak je na 
místě zrušení registrace a nikoliv nucená 
správa. Institut by měl značné nároky na státní 
rozpočet zejména na odměny nucených správců 
a kýženého cíle by nedosáhl. Ust. v  §99 odst. 
10 o hrazení nákladů z majetku poskytovatele 
je jen teoretické, v praxi by šly náklady za 
ministerstvem. Pokud by přesto byl prosazen, 
musely by se upravit následující ustanovení: 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 121 (99a odst. 2 a odst. 9): O 
uvalení a ukončení nucené správy by nemohlo 
rozhodovat ministerstvo v případě organizací, 
jejichž je zřizovatelem. V těchto případech by 
musel rozhodnout jiný ústřední orgán státní 
správy a ustanovení by se muselo v tomto 
směru upravit. 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští. 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 126 (§ 101 odst. 1): Žádáme 
vypuštění navrhovaného ustanovení.   
Odůvodnění: Z navržené formulace, že všechny 
registrované služby, jsou službami obecného 
hospodářského zájmu, by vyplývalo, že 
všechny mohou čerpat veřejné zdroje. To je 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – § 101 byl odstraněn, věcně řešeno v § 
105a, připomínkové místo však trvá na rozporu. 
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v rozporu i s navrhovaným §101a) podle něhož  
ministerstvo dotace poskytuje poskytovatelům 
zařazeným do garantované sítě. V případě, že 
by to tak bylo, nebylo by  třeba tvořit  
jakoukoliv síť za účelem financování. Všechny 
příslušné navržené paragrafy by se musely 
zrušit. Bylo by naopak nutné  
a) S EU vyjednat rámec, že sociální 
služby jsou pro Českou republiku službami 
obecného hospodářského zájmu  
anebo 
b) již při registraci sociálních služeb 
zkoumat  splnění podmínky pro financování 
z veřejných zdrojů  a upravit ustanovení 
týkající se registrace  
Z uvedených důvodů  požadujeme ustanovení 
odst. 1 zrušit. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 126 (§ 101 odst. odst. 2: 
Požadujeme, aby zde bylo pracováno 
s kapacitami, nikoliv pouze službami, na něž 
se vydává Pověření. Služba zařazena být 
může, ale nikoliv s plnou kapacitou dle 
skutečnosti. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – § 101 byl odstraněn, připomínkové 
místo však trvá na rozporu. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 126 (§ 101 odst. 4: Je nezbytné  
odstranění disproporce mezi dobou na něž se  
může vydat pověření (až 10 let)  a 
garantovanou sítí, která má být pětiletá (§105a 
odst. 6) 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – § 101 byl odstraněn, věcně řešeno v § 
105c, připomínkové místo však trvá na rozporu. 
 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 127 (§ 101a) Požadujme 
ustanovení přepracovat.  
Odůvodnění: Se současným zněním nelze 
souhlasit. Nelze podle něj dotace poskytnout. 
Pokud by mělo poskytovat nárokovou dotaci 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
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poskytovatelům sociálních služeb ministerstvo 
(odst. 1), pak není zřejmé, proč a co by měl 
krajský úřad rozepisovat a jakou dotaci  
poskytovat (odst. 2, 3). 
Krajský úřad žádné prostředky k tomuto účelu 
nemá. Pokud bude ustanovení i přes nesouhlas 
v nějaké podobě prosazeno, pak je třeba zajistit 
finanční prostředky na zajištění činnosti 
svěřené krajům a krajským úřadům. RIA str. 
172 uvádí období 3 let na financování, ale 
v novele zákona se o tomto již nehovoří a 
pracuje s plánováním na 5 let a Pověření na 
max. 10 let. Tímto víceletým závazkem 
financováním mělo dojít ke stabilizaci systému 
financování.  
 

 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 128 (§ 102 odst. 1): Požadujeme 
vypustit slova „a to vždy na jeden celý 
pracovní úvazek“. Dále požadujeme v první 
větě vypustit odkaz na §93, písm. c) z důvodu 
uvedených v předchozích připomínkách. 
Odůvodnění: Navržené řešení je v rozporu s 
podporou krácených úvazků za účelem 
slaďování pracovního a rodinného života. Jedná 
se o nepřiměřené zasahování do kompetence 
krajů.  

K Z Akceptováno – z návrhu novely zákona bylo vypuštěno, 
zákaz kumulace funkcí sociálního pracovníka. 
 
  

Zlínský kraj K čl. I. odst. 128 (§ 102 odst. 2): Požadujeme 
odstranit celý odstavec. 
Odůvodnění: Není jasné, o jaký registr se jedná. 
Dotaci by měl kontrolovat subjekt, který ji 
poskytuje. 

K Z Vysvětleno 
 
Dochází k nepochopení kompetence krajského úřadu a 
vztahu k dotaci na výkon činností sociální práce; ustanovení 
upravuje podmínky pro krajské úřady a jejich role, zároveň 
umožňuje mít aktuální informace ze svého území a o výkonu 
činností sociální práce sociálních pracovníků na 
jednotlivých obecních úřadech včetně možnosti zlepšovat 
podmínky pro celkové zefektivnění výkonu činností sociální 
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práce zejména v sociálně vyloučených lokalitách a 
předcházet tak vzniku sociálně negativních jevů. Nejedná se 
o nové povinnosti. 
 
 
K připomínce nezaujal zpracovatel žádný názor. Nicméně 
v úvodu sám zpracovatel zdůvodňuje změnu ve financování 
nemožností  státu v současnosti dotace kontrolovat. Pak by 
se mělo ministerstvo této agendy zhostit. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 129 (§ 103 odst. 2): Požadujeme 
vypustit slova „a to vždy na jeden celý 
pracovní úvazek“.   
Odůvodnění: Navržené řešení je v rozporu s 
podporou krácených úvazků za účelem 
slaďování pracovního a rodinného života. Jedná 
se o nepřiměřené zasahování do kompetence 
obcí. Navíc se dá předpokládat problém v praxi 
se zajištěním celého pracovního úvazku na 
malých obcích. 

K Z Akceptováno Text ustanovení § 103 byl upraven – nyní 
odstavec 1 

(1) Na zajištění výkonu činností sociální práce 
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 91d a § 92 písm. 
a) až d) ministerstvo poskytuje obcím dotaci. 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 131 a 132 (§ 104 odst. 3 písm. a): 
Pokud by nebyla zrušena nucená správa, pak 
navrhujeme pouze ponechat písm. a) a c).  
Odůvodnění: Situace uvedené pod písmenem b) 
a d) by vedly k nesystémové a netransparentní 
podpoře v oblasti financování sociálních 
služeb. 
 
K čl. I. odst. 134 (§ 105): Ve větě „ Obec nebo 
kraj ze svého rozpočtu ….“ žádáme  spojku 
„nebo“ spojkou „a“ takto „Obec a kraj 
poskytují ze svého rozpočtu“.  
Odůvodnění: Tím bude zřejmé, že obě územní 
samosprávy se podílejí na financování 
sociálních služeb. Aby však s ustanovením bylo 
možno souhlasit, muselo by být dopracováno o 

K Z  
V části nucené správy: 
Akceptováno 
Nucená správa se vypouští 
 
 
Vypořádáno jinak - § 105 byl upraven, spolufinancování 
bude povinné pouze pro kraje, a to výši podílu zbylých 
provozních nákladů služeb zařazených do garantované sítě. 
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konkrétní povinnost stanovenou obci a kraji. 
Bylo by třeba jej sladit s ostatními zákony 
(zákonem o obcích, krajích). Pro obce a kraje 
musí být srozumitelné, jaký závazek jim 
z tohoto ustanovení vyplývá. Jinak s ním 
nesouhlasíme. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 135 (§ 105a): Požadujeme zrušení 
celého § 105a bez náhrady.  
Odůvodnění: Není uveden mechanismus 
spolupráce ministerstva s kraji (jeho volenými 
orgány). Pak jde o formální ustanovení a nelze 
s ním souhlasit. Není uveden kontrolní 
mechanismus pro zabezpečení skutečného 
dodržování deklarovaných zásad. Návrh § 
nekoresponduje s RIA (varianta 1) s růstem 
finančních prostředků pro zajištění sociálních 
služeb v garantované síti. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 135 (§ 105b): Požadujeme zrušení 
celého § 105b bez náhrady.  
Odůvodnění: Není uveden mechanismus 
spolupráce ministerstva s kraji (jeho volenými 
orgány) v dohadovacím řízení. Není zřejmé, z 
jakého důvodu by měly do dohadovacího řízení 
(v tvorbě garantované sítě to uvedeno není) 
vstupovat zástupci odborů (kterých?) a 
zaměstnavatelů (kterých?) a jaká by měla být 
jejich role. S ohledem na termíny jednání 
orgánů kraje je 30 dnů pro vyjádření kraje 
termín nereálný. Z textu „ vyzve kraj 
k osobnímu jednání“ není zřejmé, koho bude 
osobně ministerstvo vyzývat. Pakliže by se 
mělo jednat o hejtmana nebo jiného zástupce 
kraje, je třeba to uvést. Ustanovení odst. 6 
znamená, že tvorba garantované sítě může být 
provedena výhradně ministerstvem v rozporu 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
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se stanoviskem kraje.  
Zlínský kraj čl. I. odst. 136 (§ 107, odst. 2, písm. k): 

Požadujeme opravit chybný odkaz na § 85 
odst. 5. Správně má být „odst. 4“. 

K Z Akceptováno 
Přestupku se dopustí ten, kdo jako poskytovatel sociálních 
služeb   
 
a) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytoval 
pomoc, podle § 21a odst. 2,  
b) stanoví nebo požaduje za poskytnutí sociální 
služby úhradu v rozporu s § 72 až 77,  
c) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném 
v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2,  
d) nepodá žádost podle § 82 odst. 2,  
e) nepodá ve stanovené lhůtě žádost podle § 82 odst. 
1 nebo odst. 3 písm. d) anebo odst. 4, 
f) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  
g) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 
předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 4, 
h) nezapíše ve stanovené lhůtě údaje podle § 85 odst. 
7 nebo jejich změny, 
i) ve stanovené lhůtě nevyhodnotí soulad způsobu 
poskytování sociální služby s nepříznivou sociální situací 
podle § 88 písm. a), 
j) nevede evidenci podle § 88 písm. d) nebo údaje 
nezapisuje ve stanoveném termínu do registru,  
k) neplánuje a nehodnotí společně s osobou, které 
poskytuje sociální službu s ohledem na řešenou 
nepříznivou sociální situaci, průběh poskytování této 
sociální služby, nebo o něm nevede individuální písemné 
záznamy podle § 88 písm. e), 
l) poruší povinnost respektovat a chránit důstojnost, 
soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální službu, 
stanovenou v § 88 písm. f), 
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m) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s 
§ 89 odst. 2 až 4,  
n) nepodá informaci o použití opatření omezujících 
pohyb osob podle § 89 odst. 5, 
o) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do 
evidence podle § 89 odst. 6,  
p) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,  
q) nevede evidenci podle § 91c, 
r) neposkytne ministerstvu na vyžádání součinnost 
podle § 96b odst. 4 nebo ve lhůtě mu uložené neodstraní 
nedostatky zjištěné podle § 96b odst. 7, 
s) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo 
nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5. 

Zlínský kraj K čl. I. odst.  136 (§ 107, odst. 2, písm. s): 
Požadujeme opravit chybný odkaz na § 85 
odst. 7. Správně má být „odst. 6“. 

K Z Akceptováno  
Vizte vypořádání výše 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 136 (§ 107, odst. 4): Z textu 
požadujeme odstranit  
„a speciální lůžkové zdravotnické zařízení 
hospicového typu“ z důvodu nesouhlasu 
s hospicovými službami viz připomínky výše. 

K Z Je upraveno následovně: 
Zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby 
podle § 52, a speciální lůžkové zdravotnické zařízení 
hospicového typu podle § 51b se dopustí přestupku tím, že 
neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovalo pomoc, 
ve lhůtě stanovené v § 21a odst. 2. 

Zlínský kraj  
K čl. I. odst. 138 (§ 108): Vzhledem 
k rozšíření agendy související s přestupky je 
nezbytné navýšit zdroje na jejich financování 
pro krajské úřady. 

K Z Vysvětleno 
K navýšení došlo v rámci agendy registrace 

Zlínský kraj K čl. I. odst.  146 (§ 111): Navrhujeme 
zachovat původní znění.  
Odůvodnění: Dotace je vyplácena na období 1 
roku a z pohledu způsobilosti výdaje je třeba ji 
vyúčtovat v tomto období.   

K Z Vysvětleno 
 
Text byl navržen na základě požadavků z praxe, aby 
vzdělávání bylo flexibilnější a lépe plnilo svůj účel. 
Prodloužení sledovacího období nijak nesouvisí s dotací – 
výdaje jsou hrazeny v tom roce, ve kterém vznikly.  
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Nesouhlasíme z důvodů uvedených v připomínce.   
Připomínka je skutečnost praxe 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 155 (§ 115): Požadujeme vypustit 
písm. g) a h).  
Odůvodnění Supervize a inspekce jsou odborné 
činnosti. Nevykonávají je však pracovníci 
poskytovatele sociálních služeb vůči uživateli 
sociální služby.  
K čl. I. odst. 156 (§115 a): Text požadujeme 
vyjmout a zařadit za § 97, resp. do části IV. 
Inspekce poskytování sociálních služeb 
(z důvodů uvedených u čl. I. odst. 155). 

K Z Částečně Akceptováno 
 
Pozice supervizora vypuštěna. 
 
Inspektor sociálních služeb patří do okruhu pracovníků, 
kteří v sociálních službách vykonávají odbornou činnost. 
 
 
Nesouhlasíme 
Není zdůvodněno, připomínkou se nikdo nezabýval 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 157 (§115 b): Paragrafové znění 
nekoresponduje s důvodovou zprávou a 
žádáme o úpravu dle důvodové zprávy. Text 
požadujeme po úpravě vyňat a zařadit za § 
111. Z důvodu uvedených v bodě 155. 

K Z Akceptováno 
 bod 1) bude upraveno a dáno do souladu 
bod 2) neakceptovat 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 163 (§ 116a, odst. 1): V písm. b) 
požadujeme nahradit pojem „sociálního 
pedagoga“ textem „speciálním pedagogem“ 
z důvodu jednoznačného vymezení povolení 
speciálního pedagoga a jeho uplatňování při 
základních činnostech. Naopak pojem  sociální 
pedagog vymezen není. To ale nebrání 
v možnosti „sociálního pracovníka“ vykonávat 
funkci sociálního pracovníka. 

K Z Akceptováno. 
Text ustanovení bude upraven. 

Zlínský kraj K čl. II. (Přechodná ustanovení), odst. 14 : 
Stávající text požadujeme doplnit takto: „Při 
financování sociálních služeb a změně 
střednědobého plánu, akčního plánu a sítí 
sociálních služeb v prvním roce po nabytí 
účinnosti …….. „ 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu 

Zlínský kraj K čl. VI (účinnost): Navrhujeme účinnost 
zákona nastavit nejdříve k 1. 1. 2022 s tím, že 

K Z Akceptováno – účinnost posunuta o rok  
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pokud by byla přijata ustanovení dle § 105a 
odst. 5 pak toto ustanovení nabude účinnosti 
až k 1. 1. 2023.   
Odůvodnění: Tvorba sítí pro rok 2021 již 
započala a výzva s nastavenými podmínkami 
již byla zveřejněna a žádosti poskytovatelů 
(rozvojové záměry) jsou již uzavřeny. Není  
možné začít tvořit v průběhu procesu síť pro 
rok 2021 přes dohadovací řízení. Také je ve 
schválených dokumentech kraje popsán systém 
hodnocení sociálních služeb a postup pokud 
sociální služby hodnocením neprojdou. Tento 
mechanismus by se zcela zrušil a nebylo by 
možné vyřadit ze sítě sociální službu, která 
neposkytuje službu dle závazku veřejné služby. 
Tento krok by byl proti smyslu nastavení sítě 
sociálních služeb. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodům 1 a 2 - § 1 odst. 1 a 2 a 
k terminologii obecně 
 
Cílem navrhované změny těchto ustanovení je 
dle odůvodnění stanovit, že zákon o sociálních 
službách (dále jen „zákon“) dopadá jak na 
oblast sociálních služeb zajišťovaných 
soukromými poskytovateli sociálních služeb 
(tzn. fyzickými nebo právnickými osobami, 
které byly v souladu s tímto zákonem 
registrovány), tak na sociální služby 
zajišťované veřejnou správou (zejména 
obecními a krajskými úřady). Ve veřejné 
správě i v soukromém sektoru jsou potom 
činnosti v sociálních službách shodně 
vykonávány sociálními pracovníky, přičemž 
podmínky výkonu jejich povolání jsou rovněž 
upraveny zákonem. V ustanoveních 

O Z Akceptováno 
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vymezujících působnost zákona se však 
navrhovatel poněkud nedůsledně snaží 
rozlišovat mezi pojmy „sociální služby“, 
„činnosti sociální práce“, „činnosti sociální 
práce ve veřejné správě“ a „činnosti sociální 
práce vykonávané sociálními pracovníky 
v sociálních službách“ a „činnosti sociální 
práce vykonávané sociálními pracovníky ve 
veřejné správě“. Nově zaváděné pojmy však 
nejsou nikde definovány. Zbylý text zákona 
pak nové pojmosloví prakticky vůbec 
nereflektuje, když i nadále převážně pracuje s 
vymezeným pojmem „sociální služba“ a to i 
tam, kde se pravidla z povahy věci musí 
vztahovat i na veřejný sektor (např. podmínky 
poskytování sociálních služeb nebo inspekce 
sociálních služeb), tedy na tzv. „činnosti 
sociální práce ve veřejné správě“, jež 
navrhovatel ze sociálních služeb nově naopak 
vyděluje. Navrhovanou změnou tedy nejenže 
nedošlo k vyjasnění nesrovnalostí ohledně 
působnosti zákona, ale naopak se celá situace 
ještě zkomplikovala. Navrhovatel 
v odůvodnění uvádí, že sociální pracovníky 
působící v oblasti veřejné správy je nutné 
uvést nově v samostatné části, žádná taková 
část však obsahem návrhu není. Jako vhodné 
řešení se tedy jeví výslovně zahrnout sociální 
služby poskytované pracovníky veřejné správy 
do vymezení pojmu „sociální služba“ (§3 
zákona), do kterého již nyní obsahově patří, 
aby bylo zamezeno výkladovým nejasnostem. 
U pravidel, která se na činnosti sociální služby 
veřejné správy použít nemají (např. ustanovení 
o registraci), navrhujeme explicitně stanovit, 
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že se na ně nevztahují.  
Tato připomínka je zásadní 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

1. K Čl. I k bodu 7 - § 5 
S ohledem na předchozí připomínku 
k terminologii doporučujeme změnu vypustit. 
 
 

K Z Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 10 - § 7 odst. 2 
 
Navržená změna týkající se vyloučení nároku 
na příspěvek na péči u osob nacházejících se 
ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody či 
zabezpečovací detenci reaguje na situaci, 
kdy je osoba nedobrovolně omezena na osobní 
svobodě a péče o ní je zcela zabezpečena. 
Domníváme se proto, že by mělo být obdobně 
reagováno také v případech, kdy se osoba 
nachází ve výkonu ústavního ochranného 
léčení, kde je péče o ní zcela zabezpečena a 
nejedná se o krátkodobou záležitost. Naopak 
v případě vazby, která může trvat i poměrně 
krátkou dobu, by bylo vhodnější nastavit jiný 
režim než v případě výkonu trestu odnětí 
svobody či zabezpečovací detence (tedy nikoli 
krátkodobého omezení osobní svobody). 
Odnětí příspěvku by v tomto případě mohlo 
způsobit komplikace osobě, která pomoc 
poskytuje. Doporučujeme proto okruh případů, 
kdy zaniká nárok na příspěvek, rozšířit o 
osoby ve výkonu ústavního ochranného léčení 
a zvážit zavedení odlišného režimu pro osoby 
ve vazbě, u nichž by mohla být výplata 
příspěvku například pouze přerušena. 
 

K Z Akceptováno.  
 
Výkon ústavního ochranného léčení bude doplněn.  
Vazba bude vyloučena, pokud bude trvat celý 
kalendářní měsíc. Bude-li na dobu vazby navazovat 
doba výkonu trestu odnětí svobody  nebo výkonu 
zabezpečovací detence, obě doby se sčítají. 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 12 - § 14 odst. 6 
Ke snížení příspěvku dochází z důvodu změny 
poskytovatele péče. Z formulace ustanovení by 
tak mělo být zřejmé, že snížení příspěvku se 
provede od prvního dne kalendářního měsíce, 
ve kterém již péči poskytuje právě nový 
poskytovatel. Doporučujeme tedy ustanovení 
přeformulovat následovně: 
„Změní-li se skutečnosti rozhodné pro výši 
příspěvku tak, že příspěvek má být snížen 
z důvodu změny poskytovatele sociálních 
služeb podle § 11 odst. 1 písm. c) bod 1. a d) 
bod 1. nebo § 11 odst. 2 písm. c) bod 1. a d) 
bod 1., provede se snížení příspěvku od 
prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém 
nový poskytovatel sociálních služeb 
poskytoval péči po celý kalendářní měsíc.“ 
 

K Z Akceptováno. 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 17 - § 21a odst. 3 a 4 
Není zdůvodněno, proč by informační 
povinnost ohledně jedné skutečnosti měla být 
plněna jak poskytovateli pobytových 
sociálních služeb, tak osobami blízkými nebo 
asistenty sociální péče, kteří poskytují nebo 
poskytovali pomoc osobě, která pomoc 
poskytovatele pobytových sociálních služeb 
nově využívá. Doporučujeme proto buď 
odůvodnění v tomto směru doplnit, nebo jedno 
z výše uvedených ustanovení vypustit. 
 

K Z Akceptováno.  
 
Ustanovení bude upraveno. Osoba blízká nebo asistent 
sociální péče, kteří poskytovali pomoc osobě ve stupni 
závislosti III a IV budou  povinni písemně ohlásit krajské 
pobočce ukončení poskytování této pomoci. Jde o úpravu 
zabraňujícím přeplatkům při měnění typu péče.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 18 – § 22 odst. 5 
Odůvodnění tohoto bodu je zavádějící. 
Navrhovatel argumentuje tím, že je nelogické, 
aby bylo podáváno odvolání k MPSV proti 
rozhodnutí o prominutí vrácení přeplatku, jež 

K Z Akceptováno.  
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bylo vydáno právě v souladu se stanoviskem 
MPSV. Předchozí souhlas MPSV Krajská 
pobočka potřebuje však pouze v případě, že se 
jedná o částku vyšší než 20 000 Kč. U částek 
do 20 000 Kč se tedy MPSV jakožto ústřední 
orgán k rozhodnutí o prominutí povinnosti 
vrátit přeplatek nikterak nevyjadřuje. Za 
relevantní důvod pro znemožnění podání 
odvolání v techto případech lze tedy považovat 
pouze to, že institut upuštění od vymáhání 
přeplatku je zcela výjimečný a mimořádný, 
což ostatně odpovídá i úpravě obdobných 
institutů v jiných předpisech (např. opravný 
prostředek nelze uplatnit proti rozhodnutí ve 
věci prominutí daně nebo příslušenství daně 
podle daňového řádu). Doporučujeme proto 
odůvodnění navrhované změny v tomto směru 
upravit. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 26 - § 26 odst. 1 písm. a) 
Navrhovaná změna neodpovídá tomu, co je 
uvedeno v důvodové zprávě. V odůvodnění je 
řečeno, že se navrhuje přerušovat řízení o 
příspěvek na péči pouze u těch osob, u kterých 
nebylo do přijetí k hospitalizaci započato 
sociální šetření. Tato změna má být ve 
prospěch žadatelů o příspěvek na péči, neboť 
současná právní úprava předpokládá přerušení 
řízení v případě, kdy sociální šetření nebylo 
provedeno, tedy nebylo skončeno. Novelizační 
bod však mění pouze ustanovení § 26 odst. 1 
písm. a). Ustanovení § 26 odst. 1 písm. b), 
které stanovuje, že krajská pobočka Úřadu 
práce přeruší řízení o příspěvku na dobu, po 
kterou je osobě poskytována zdravotní péče v 

K Z Akceptováno.  
 
Odůvodnění se upraví (omylem zůstalo z pracovní 
varianty).  
 
Návrh změny § 26 zákona o sociálních službách reaguje 
na navrhované změny  procesu provádění sociálního 
šetření a specifikuje termín (lhůtu) pro přerušení řízení. 
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průběhu hospitalizace, pokud nebylo do dne 
přijetí osoby k hospitalizaci provedeno sociální 
šetření, se nemění. Doporučujeme proto 
novelizační bod rozšířit o změnu avizovanou 
v odůvodnění. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 31 - § 32 písm. c) 
 
Dle tohoto ustanovení se nově jako sociální 
služba samostatně uvádí také služba sociální 
podpory, která je dle navrhovaného znění § 
52a zacílena mj. na podporu osob k překonání 
jejich nepříznivé sociální situace a osob, které 
jsou ohroženy z důvodu své krizové sociální 
situace, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné 
míře zapojení do běžného života společnosti a 
začlenit je do života v jejich přirozeném 
sociálním prostředí nebo toto začlenění 
podpořit. Máme za to, že se jedná o službu, 
která v sobě zahrnuje i sociální a 
psychologické poradenství a tudíž považujeme 
za vhodné provázat novou úpravu s úpravou 
obsaženou v zákoně o obětech trestných činů. 
Tj., měl by být doplněn § 39 odst. 2 zákona 
č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o 
změně některých zákonů (zákon o obětech 
trestných činů), následovně: 
„(2) Služby psychologického a sociálního 
poradenství jsou oprávněny obětem poskytovat 
subjekty, které získaly oprávnění pro 
poskytování sociálního poradenství, služeb 
sociální podpory a služeb sociální prevence na 
základě rozhodnutí o registraci podle zákona 
upravujícího poskytování sociálních služeb. 
Dotace ze státního rozpočtu na tyto služby 

K Z Vysvětleno 
 
V rámci druhu služeb sociální podpory bude nyní pouze 
jedna služba podle § 52b (Sociální služby poskytované 
osobám v terminálním stavu a osobám blízkým). 
V definování druhu služby v § 52a není provazba na oběti 
trestných činů. Daná záležitost spíše souvisí s § 37 sociální 
poradenství, které může být poskytováno i obětem 
trestných činů. 
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náleží subjektu jen podle zákona upravujícího 
poskytování sociálních služeb.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 33 - § 34 
 

i. K odůvodnění - Chybí zdůvodnění zrušení 
odst. 2. Doporučujeme odůvodnění v tomto 
směru doplnit. 

ii. K písm. a) a s) - Upozorňujeme, že tato 
písmena nenavazují na úvodní část 
ustanovení. Doporučujeme tuto chybu 
odstranit například tím, že slova „ 
odlehčovací služby“ budou nahrazena 
slovy „pracoviště odlehčovacích služeb“ a 
slova „sociální poradenství“ budou 
nahrazena slovy „pracoviště sociálního 
poradenství“  

 

K Z Vysvětleno 
 
Odstavec 2 byl opětovně vložen. 
 
K písm. a) a s) - akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 35 - § 36 
 
Vzhledem k tomu, že § 34 již nemá odstavec 
1, doporučujeme slova „odst. 1“ z odkazu 
vypustit. 
 

K Z Akceptováno 
 
Bylo opraveno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 39 - § 44 odst. 1 
 
Chybí zdůvodnění, proč odlehčovací služby 
nově nebudou moci být poskytovány terénně 
nebo ambulantně. Doporučujeme odůvodnění 
v tomto směru doplnit. 

K Z Vysvětleno 
 
Terénní a ambulantní odlehčovací služby by byly 
duplicitou pro ve vztahu ke službě Pečovatelskou a 
asistenční službu. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 56 - § 72 odst. 2 
 
Není zřejmé, na základě jakých údajů 
navrhovatel dospěl k daným koeficientům a 

K Z Vysvětleno 
 
 
Bylo vypuštěno a přesunuto do oddílu financování. 
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úrovni jejich zvyšování. Rovněž nevíme, proč 
byly tyto koeficienty stanoveny právě do roku 
2025, a jakým způsobem budou stanovovány 
poté. Doporučujeme proto odůvodnění v tomto 
směru doplnit. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 66 - § 75 odst. 2 písm. f) 
 
V novelizačním bodě chybí zavedení odkazu 
na poznámku pod čarou č. 70, doporučujeme 
jej proto do novelizačního bodu doplnit. 
V ustanovení je dále potřeba zrevidovat odkaz 
na písm. b) až d) z důvodu změny v bodě 65 
návrhu. Doporučujeme tedy text „b) až d)“ 
nahradit textem „c) až e)“.  
 

K Z Akceptováno 
 
Zavedení odkazu pod čarou – zákon o registrovaném 
partnerství. 
Plus změna v textu písmena f) … osobách uvedených 
v písmenech c) až e) starším 70 let. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 69 - § 78 odst. 2 
 
Ustanovení neřeší příslušnost orgánu pro 
rozhodnutí o registraci v případě, že jeden 
subjekt poskytuje sociální služby v různých 
krajích. Z důvodu možných kompetenčních 
sporů doporučujeme upravit příslušnost 
k rozhodnutí o registraci i pro tyto případy. 
 

K Z Neakceptováno 
 
Podle našeho názoru je klíč použitý k určení příslušnosti 
jednoznačný a nemůže dojít ke kolizi. U ambulantní a 
pobytové služby je to vždy krajský úřad dle místa 
poskytování služby, u terénních služeb je to krajský úřad 
dle sídla organizace. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 70 - § 79: 
 

K Z  

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K odůvodnění - Odůvodnění je obsáhlé a 
značně nepřehledné. Obsahuje mimo jiné 
odkazy na neexistující ustanovení (§ 93 
zákona žádný odst. 3 nemá) a pasáže, kterým 
se navrhovaná úprava nevěnuje (popis 
personálního zajištění a popis realizace). 
Doporučujeme tedy odůvodnění k tomuto 

K Z Akceptováno 
 
Text odůvodnění byl upraven. 
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novelizačnímu bodu zrevidovat. 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K odst. 1 písm. d) a odst. 4 - Dle formulace 
ustanovení odst. 1 písm. d) by hygienické 
podmínky měly zajišťovat orgány ochrany 
veřejného zdraví, což nedává smysl. 
Doporučujeme proto slova „orgánem ochrany 
veřejného zdraví“ z odst. 1 písm. d) vypustit. 
Zároveň doporučujeme do odst. 4 doplnit 
za slova „materiálně-technických“ slova „a 
hygienických“, čímž bude dosaženo 
navrhovatelem zamýšleného cíle, tedy 
že registrující orgán nebude muset sám 
posuzovat splnění hygienických podmínek. 
 

K Z Akceptováno částečně 
 
Text § 79 písm. d) je upraven následovně: 
d) zajištění hygienických podmínek, jsou li sociální služby 
poskytovány v zařízení sociálních služeb 
 
Písm. i) týkající se materiálně-technických podmínek 
zůstává v navrhovaném znění.  
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K odst. 2 - Z konstrukce tohoto ustanovení 
zcela nevyplývá, co je záměrem předkladatele, 
jelikož dovětek „anebo se na ně hledí, jako by 
nebyli odsouzeni“ gramaticky navazuje 
použitým plurálem pouze na písmeno b), 
nikoli také na písmeno a). Pokud se tento 
dovětek vztahuje na obě písmena, 
doporučujeme jej uvést u každého z nich 
zvlášť. 
 

K Z Neakceptováno 
 
Dovětek není vztažen k písmenu a), protože v případě 
písmene b) se jedná o pracovníka v sociálních službách, 
zatím co u písmene a) se jedná o sociálního pracovníka 
a tedy odlišné pracovní pozice s různými kvalifikačními 
předpoklady a výkonem práce.   
 
Akceptováno 
 
Text odstavce bude upraven, a to vč. řešení daného 
v připomínce. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K odst. 5 písm. g) - Ustanovení není 
formulováno správně. Obsahem vlastnického 
práva je vždy i právo užívací. Doporučujeme 
proto ustanovení přeformulovat následovně: 
„vlastnické právo k objektu nebo prostorám, v 
nichž budou poskytovány sociální služby, si 
registrující orgán ověří sám; v případě jiného 
práva k objektu nebo k prostorám, v nichž 
budou poskytovány sociální služby, z něhož 

K Z Akceptováno 
 
Text byl upraven 
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vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo 
prostory užívat, žadatel doloží doklad 
smluvního vztahu prokazující skutečnost, že je 
oprávněn tyto objekty nebo prostory užívat, 
nebo jeho úředně ověřenou kopii,“  
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 71 - § 80 
Z potvrzení pojišťovny o změně uzavřené 
smlouvy nemusí být zřejmé, k jaké konkrétní 
změně ve smlouvě došlo. Doporučujeme proto 
požadavek na doložení potvrzení pojišťovny 
specifikovat například tím, že budou alespoň 
obecně stanoveny jeho náležitosti. 
 

K Z Neakceptováno 
 
Text vychází z dosavadního vymezení a znění této 
podmínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 76 - § 82b odst. 1 
Oprávnění k poskytování sociálních služeb 
vzniká rozhodnutím o registraci (§ 78 odst. 1 
zákona). Doporučujeme proto slova „kterým 
nebylo vydáno rozhodnutí o registraci“ 
vypustit. 
 

K Z Akceptováno 
 
Text je upraven dle připomínky. 
  

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 113 - § 96 písm. h) 
Koeficient režijních nákladů má být stanoven 
přímo zákonem (viz navrhované znění § 72 
odst. 2), Ministerstvo práce a sociálních věcí 
jej tedy nestanovuje. Doporučujeme proto toto 
ustanovení vypustit bez náhrady. 
 

K Z Akceptováno 
 
Upraveno dle návrhu. 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 114 - § 96b odst. 1 
Věta druhá tohoto ustanovení nedává příliš 
smysl. Právo podat podnět má každý. Ten, kdo 
podnět podává, bude navíc jen stěží 
vyhodnocovat, zda tím případně ve výsledku 
dojde k újmě osobě, které jsou sociální služby 
poskytovány. Toto hodnocení přísluší 

K Z Akceptováno jinak 
 
Znění § 96a bude upraveno, a to v souladu i s ostatními 
připomínkami. Věta bude upravena tak, aby nebyla 
možnost dvojího výkladu a bylo tak upraveno, že podání 
podnětu/stížnosti nesmí být na újmu jak osobě, která 
podnět/stížnost podala ani osobě, které je sociální služba 
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Ministerstvu práce a sociálních věcí při 
rozhodování, zda se bude podnětem dále 
zabývat či nikoli. Doporučujeme proto slova „ 
podání takového“ nahradit slovem 
„prošetření“. 
 

poskytována. Text zaměřený na nedůvěryhodnost, 
nepravděpodobnost, atd. bude z návrhu vypuštěn. 
 
Text  je navržen takto: 

§ 96b 
Stížnosti a podněty v sociálních službách 

 (1)  Při poskytování sociálních služeb může osoba 
podat stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost se 
podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému 
směřuje. Podání stížnosti nesmí být na újmu osobě, která 
stížnost podala, nebo osobě, které je poskytována sociální 
služba, jíž se stížnost týká. 

(2) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vyřídit 
stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést 
evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení. 

(3) Pokud osoba, která podala stížnost podle 
odstavce 1, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět 
ministerstvu, ve kterém uvede důvody nesouhlasu 
s vyřízením stížnosti. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
poskytnout ministerstvu součinnost při řešení podnětu. 
K prošetření podnětu je ministerstvo oprávněno provést 
místní šetření a vyžádat si stanovisko dotčených orgánů. 
 

(5) Ministerstvo podnět odloží, jestliže je zjevně 
neopodstatněný nebo jde o podnět ve věci, která již byla 
ministerstvem prošetřena, a opakovaný podnět nepřináší 
nové skutečnosti. O odložení podnětu a důvodech odložení 
ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala. 

(6) Ministerstvo je povinno vyřídit podnět 

a) do 30 dnů od jeho obdržení, 
b) do 60 dnů od jeho obdržení, jestliže provádí místní 

šetření, 
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c) do 90 dnů od jeho obdržení, jestliže je zapotřebí vyžádat 
si stanovisko dotčených orgánů. 

(7) Jestliže ministerstvo při šetření podnětu osoby 
dojde k závěru, že sociální služby nejsou poskytovány 
v souladu se zákonem, uloží poskytovateli nápravná 
opatření s uvedením lhůty k jejich splnění nebo podá podnět 
k dalšímu postupu příslušnému orgánu.  

 (8) O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně 
vyrozumí osobu, která podnět podala. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

 
K § 99a obecně - Napříč jednotlivými odstavci 
§ 99a se nejednotně používá termín „uvalení“ 
nucené správy (srov. odstavec 2), resp. 
„zavedení“ nucené správy (srov. odst. 1, 4, 5). 
Doporučujeme, aby se hovořilo jednotně o 
„zavedení“ nucené správy. 
 
Z věcného hlediska doporučujeme dále zvážit, 
zda možnost zavést nucenou správu, která je 
náročným expertním nástroje dohledu, 
neomezit jen na některé typy poskytovatele 
služeb (v oblasti finančních služeb, 
kde navrhovatel zřejmě také čerpal inspiraci, je 
možné uvalit nucenou správu jen na některé 
typy subjektů), zejména na ty, kde jsou služby 
spojeny s pobytem většího počtu klientů.  
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K § 99a odst. 2 - Upozorňujeme na dvě chyby 
v psaní. Slovo „správa“ je použito ve špatném 
pádu. S ohledem na předchozí připomínku tak 
doporučujeme slova „o uvalení nucené správě“ 
nahradit slovy „o zavedení nucené správy“. 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští  
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Dále v odstavci a) chybí čárka mezi „písm. a)“ 
a „b)“, tedy správně má být „§ 79 odst. 6 písm. 
a), b) nebo c)“. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K § 99a odst. 3 - V odst. 3 písm. b) 
požadujeme zpřesnit, za jakým účelem si bude 
moci nucený správce přizvat další osoby a co 
by mělo být náplní jejich práce. Pokud se mají 
tyto další osoby podílet na výkonu povinností 
nuceného správce, navrhujeme ustanovení 
přeformulovat například následovně: „Nucený 
správce může s předchozím písemným 
souhlasem ministerstva přizvat k výkonu 
svých povinností další osoby.“ 
Tato připomínka je zásadní 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

Ke vztahu § 99a odst. 3 a odst. 6 - Úprava 
v odst. 3 písm. a) je z části duplicitní s úpravou 
v odst. 6. Oba odstavce navíc souhrnně hovoří 
o důsledcích zavedení nucené správy. Z tohoto 
důvodu požadujeme oba odstavce spojit, čímž 
dojde i k odstranění duplicity a potenciálním 
výkladovým problémům. Dále není zřejmé, 
z jakého důvodu se v odstavci 3 písm. a) 
hovoří o působnosti fyzické osoby 
poskytovatele, zatímco v odstavci 6 nikoliv, a 
co se vlastně spojením „nabývá působnost 
fyzické osoby poskytovatele“ rozumí. Pokud 
je tím mířeno na situace, kdy je poskytovatel 
fyzickou osobou, tak nelze stanovit, že nucený 
správce nabývá působnosti fyzické osoby, 
neboť se nejedná o žádnou funkci (jako je 
tomu v případě členů statutárního orgánu). 
V takovém případě doporučujeme pravidlo 
přeformulovat.  
Tato připomínka je zásadní 

K Z Akceptováno jinak  
 
Nucená správa se vypouští. 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K § 99a odst. 5 - Z návrhu není zřejmé, jaké 
údaje se mají do veřejného rejstříku zapisovat. 
Požadujeme návrh v tomto směru 
odpovídajícím způsobem zpřesnit; obdobné 
platí pro výmaz údajů. Dále doporučujeme 
formulaci „veřejného rejstřík příslušného 
správce tohoto rejstříku“ nahradit vhodnější a 
srozumitelnější formulací „příslušného 
veřejného rejstříku“. 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K § 99a odst. 6 - V písm. a) se hovoří o 
pozastavení výkonu funkcí „vůči“ registrované 
službě. Použití předložky „vůči“ zde však 
postrádá smysl, neboť registrovaná služba není 
subjekt. Cílem předkladatele je zřejmě 
pozastavit výkon funkce členů statutárního 
orgánu pouze v určitém omezeném rozsahu. 
Doporučujeme proto znění přeformulovat 
následovně, s tím, že v souladu s legislativními 
pravidly vlády doporučujeme použít 
jednotného čísla: „a) se pozastavuje výkon 
funkce člena statutárního orgánu společnosti 
v rozsahu registrované sociální služby uvedené 
v rozhodnutí o zavedení nucené správy a 
výkon funkce vedoucího dotčené registrované 
sociální služby; tím není dotčeno právo člena 
statutárního orgánu podat rozklad.“. 
Dále není zřejmé, kdo je „vedoucím 
registrované sociální služby“, tento pojem není 
nikde v zákoně definován. Požadujeme tedy 
vysvětlit, jaké osoby tento pojem zahrnuje a 
v návaznosti na toto vysvětlení případně 
ustanovení odpovídajícím způsobem upravit.  
Tato připomínka je zásadní 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští. 
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Zatímco v písmenu a) se pozastavení 
působnosti statutárního orgánu omezuje pouze 
v rozsahu konkrétní registrované sociální 
služby, v písmenu b) se hovoří o přechodu 
působnosti statutárního orgánu a vedoucího 
sociální služby jako celku bez omezení na 
registrovanou sociální službu. Požadujeme 
písmeno b) uvést do souladu s písm. a), a to 
následovně: „přechází působnost statutárního 
orgánu v rozsahu registrované sociální služby 
uvedené v rozhodnutí o zavedení nucené 
správy a výkon funkce vedoucího dotčené 
registrované sociální služby na nuceného 
správce, s výjimkou práva podat rozklad;…“ 
Tato připomínka je zásadní 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K § 99a odst. 7 – Správně by se mělo hovořit o 
„zrušení registrace sociální služby“; nikoli o 
„zrušení sociální služby“ (srov. navrhované 
znění § 82 odst. 5), případně o „ukončení 
poskytování sociální služby“. Doporučujeme 
tuto chybu odstranit. 
 
Dále požadujeme vysvětlit, jak bude 
postupováno v případě, že zřizovatelem 
poskytovatele sociálních služeb je 
ministerstvo, tedy kdy o registraci rozhoduje 
ministerstvo. Bude i v takovém případě 
krajský úřad ve spolupráci s nuceným 
správcem povinen zajistit poskytnutí 
sociálních služeb osobám, kterých se tato 
situace týká, nebo bude povinným orgánem 
ministerstvo?  
Tato připomínka je zásadní 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští. 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K § 99a odst. 8 - S ohledem na skutečnost, že 
nucená správa by měla být výjimečným a 
dočasným nástrojem, se 4 roky jeví jako 
poměrně dlouhá doba trvání nucené správy. 
Například zákon č. 374/2015 Sb., o 
ozdravných postupech a řešení krize na 
finančním trhu, stanoví, že dočasná správa a 
rovněž zvláštní správa končí uplynutím 12 
měsíců, ledaže ČNB rozhodne o pokračování 
[srov. § 48 odst. 1 písm. e), resp. § 95 odst. 3 a 
4]. Doporučujeme zvážit, zda by neměla být 
doba nucené správy kratší s možností 
případného prodloužení (po vzoru výše 
citovaného zákona). 
 

K Z Akceptováno jinak 
 
Nucená správa se vypouští. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K § 99a odst. 10 věta druhá - Doporučujeme 
místo slova „vyplacení“ užívat slovo 
„uhrazení“, resp. namísto slova „vyplatí“ slovo 
„uhradí“. Vyplacení označuje faktický proces 
poskytnutí prostředků z majetku povinného, 
zatímco v tomto případě je cílem stanovit, kdo 
je povinným k poskytnutí odměny a náhrady 
hotových výdajů, proto je třeba užít slovo 
„(u)hradit“. 
 

K Z Akceptováno jinak 
 

Nucená správa se vypouští 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K § 99b odst. 1 písm. b) - Na rozdíl od 
požadavku bezúhonnosti například u 
sociálního pracovníka (viz navrhované znění § 
79 odst. 2) není tento požadavek u nuceného 
správce nijak specifikován. Vzhledem k tomu, 
že obecná definice bezúhonnosti neexistuje a 
bezúhonnost je pro účely různých zákonů a 
různých případů vymezována různě, 

K Z Akceptováno  
 
Bezúhonnost bude stejná jako u sociálního pracovníka. 
Návrh byl doplněn. 
Číslo předpisu bylo upraveno podle připomínky.  
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doporučujeme blíže stanovit, jaké podmínky 
musí nucený správce splnit, aby byl 
bezúhonným. Zároveň upozorňujeme, že 
ustanovení obsahuje formální chybu – podle 
zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve 
znění pozdějších předpisů, existuje evidence 
Rejstříku trestů nikoli Rejstřík evidence trestů. 
Doporučujeme proto chybu odstranit. 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K § 99b odst. 1 písm. c) - Navrhujeme druhou 
část věty přeformulovat tak, aby věta 
navazovala na návětí odstavce 1 následovně: 
„…Evropské unie, nebo které bylo toto 
vzdělání uznáno za rovnocenné,“. A zároveň 
doporučujeme vypustit slovo „toto“, které 
odkazuje na magisterské vzdělání získané 
v členském státě EU. Alternativně navrhujeme 
slovo „toto“ nahradit slovem „dosažené“ či 
„dosažené magisterské“. 
 

K Z Akceptováno jinak – nucená správa se vypouští. 

 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K § 99b odst. 4 - Doporučujeme hovořit o 
„odvolání“ nuceného správce z funkce; nikoli 
o „zproštění“ funkce. Termín „zproštění“ se 
užívá v souvislosti, kdy nucený správce není 
schopen vykonávat svou funkci například pro 
osobní či zdravotní důvody. V případě 
ukončení výkonu funkce pro porušování 
povinností se hovoří o „odvolání“. 
 

K Z Akceptováno jinak – nucená správa se vypouští. 

 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 125 
S ohledem na první připomínku k terminologii 
doporučujeme navrhovanou změnu vypustit. 
 

K Z Akceptováno 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 127 - § 101a odst. 2 
Odkaz na odstavec 3 je nadbytečný. 
Doporučujeme jej proto vypustit. 
 

K Z Akceptováno: 
Bylo upraveno dle návrhu. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

 
K Čl. I k bodu 132 - § 104 odst. 3 písm. b) 
Aby ustanovení dávalo smysl, musí být slova 
„a specifických okruhů osob“ vložena až za 
slova „sociálních služeb“. Doporučujeme tuto 
chybu odstranit. 
 

K Z Akceptováno: 
Bylo upraveno dle návrhu 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodům 142 a 159 -  § 110 odst. 2 a § 
116 odst. 3 
Upozorňujeme, že podle § 13 odst. 2 a 3 
zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve 
znění pozdějších předpisů, může osoba 
požádat o vydání výpisu z evidence Rejstříku 
trestů s přílohou, která obsahuje informace o 
odsouzeních v jiných členských státech 
Evropské unie (je-li tato osoba státním 
příslušníkem jiného členského státu nebo 
pokud měla nebo má bydliště v jiném 
členském státě); výpis s takovou přílohou 
vydaný českým Rejstříkem trestů pak 
nahrazuje doklad vydaný tímto jiným 
členským státem. Doporučujeme tuto 
skutečnost zohlednit v rámci normativního 
textu.  
 

K Z Akceptováno  
 
Bude upraveno dle návrhu – v textu bude uvedena 
poznámka pod čarou s odkazem na zákon č. 269/1994 Sb.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. I k bodu 172 - § 119 odst. 2 
(zmocňovací ustanovení) 
V ustanoveních § 105a a § 117a odst. 1 není 
vymezen konkrétní okruh záležitostí, které má 
vyhláška upravovat. Dle čl. 49 Legislativních 
pravidel vlády pouhý odkaz na určité 

K Z Akceptováno 
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ustanovení právní předpisu dostatečným 
vymezením není. Požadujeme tedy buď 
v předmětných ustanoveních vymezit okruhy 
záležitostí, jež mají být vyhláškou upraveny. 
Tato připomínka je zásadní 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K Čl. II - přechodná ustanovení 
K bodu 1. – Vzhledem k tomu, že jen 
výjimečně se řízení dokončují podle jiných 
právních předpisů, než podle kterých byla 
započata, požadujeme takový postup řádně 
odůvodnit.  
 

K Z Vysvětleno 
 
Tento postup je řešen v rámci přechodného ustanovení, 
které z důvodu ochrany investic omezuje působnost nového 
zákona pouze na subjekty, které dosud nemají platné 
stavební rozhodnutí.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K bodům 2. a 3. – Ustanovení nejsou svým 
obsahem ustanoveními přechodnými, neboť 
neupravují vztah nové právní úpravy k dřívější 
(dosavadní) právní úpravě a k právním 
vztahům podle ní vzniklým, ale zavádí toliko 
pravidlo platné pouze pro budoucí případy, u 
nichž dojde na základě navrhovaného 
zákonného zmocnění k valorizaci částek 
příspěvku na péči. Proto požadujeme, aby 
ustanovení bylo součástí samotného textu 
navrhovaného zákona a nikoli přechodných 
ustanovení. Připomínka je zásadní. 
 

K Z Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K bodu 6. – V poslední větě je řečeno, že 
odborná způsobilost se považuje za splněnou 
též u fyzické osoby, která zahájila studium na 
vysoké škole v oboru právo. Je tím reagováno 
zřejmě na navrhované zrušení možnosti získat 
odbornou způsobilost studiem tohoto oboru. 
Stávající úprava však nestanoví, že odborné 
způsobilosti lze dosáhnout toliko pouhým 
započetím vysokoškolského studia v oboru 

K Z Akceptováno 
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právo, nýbrž pouze jeho řádným ukončením, 
tedy dosažením vysokoškolského vzdělání. 
Požadujeme proto, aby poslední věta tohoto 
ustanovení byla přeformulována následovně: 
„Odborné způsobilosti podle věty první 
dosáhne fyzická osoba též řádným ukončením 
vysokoškolského studia v oboru právo 
zahájeného nejpozději ke dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“ 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K bodům 9. a 10. – Vzhledem k tomu, že dle 
přechodného ustanovení v bodě 9. budou 
všechny osoby poskytující sociální služby na 
základě rozhodnutí o registraci vydaného 
přede dnem nabytí účinnosti navrhované 
úpravy (tzn. I poskytovatelé těch služeb, u 
kterých dojde nabytím účinnosti navrhované 
úpravy ke sloučení s další sociální službou) 
povinny ve lhůtě dvou let podat žádost o 
registraci podle navrhované úpravy, je 
přechodné ustanovení v bodě 10. nadbytečné. 
Doporučujeme proto přechodné ustanovení 
v bodě 10. vypustit bez náhrady. 
 

K Z Akceptováno  
přechodná opatření byla upravena 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K bodu 11. – Povinnost zajištění minimálních 
personálních podmínek je jednou z podmínek 
registrace. Vzhledem k tomu, že dosavadní 
poskytovatelé sociálních služeb budou mít 
povinnost si do dvou let od nabytí účinnosti 
navrhované úpravy zažádat o udělení nové 
registrace, budou muset v této lhůtě splnit i 
požadavek na zajištění minimálních 
personálních podmínek dle nové úpravy. 
Požadujeme tedy toto přechodné ustanovení 
vypustit pro nadbytečnost. 

K Z Akceptováno  
přechodná opatření byla upravena 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K bodům 12. a 13. – Z formulace obou 
přechodných ustanovení vyplývá, že dosavadní 
poskytovatelé sociálních služeb obecně nemusí 
splňovat jakékoli materiálně-technické 
podmínky dle druhu poskytovaných služeb, 
které navrhovaná úprava stanovuje, a to ani do 
budoucna. Pokud však u prostor nebo objektů, 
v nichž jsou sociální služby poskytovány, 
absentuje potřebný kolaudační souhlas nebo 
rozhodnutí podle stavebního zákona, jsou 
poskytovatelé sociálních služeb takové 
prostory nebo objekty využívající povinni 
splnit naopak veškeré materiálně - technické 
podmínky dle nové úpravy, a to do dvou let od 
nabytí její účinnosti. Vzhledem k chybějícímu 
odůvodnění, ze kterého by bylo zřejmé, jaký 
záměr má být těmito přechodnými 
ustanoveními sledován, se taková úprava jeví 
jako neopodstatněně nevyvážená. Požadujeme 
tedy buď odůvodnění v tomto směru doplnit, 
nebo přechodná ustanovení přeformulovat. 
 

K Z Vysvětleno 
 
Dosavadní poskytovatelé sociálních služeb v souladu 
s připomínkou k bodům 9 a 10 musí dle přechodného 
ustanovení požádat o novou registraci podle navrhované 
úpravy, čímž na ně budou vztaženy všechny podmínky 
materiálně technického standardu. Tato lhůta je shodná 
s délkou přechodného ustanovení 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K bodu 14 – Ustanovení svou povahou není 
přechodným ustanovením. Ustanovení neřeší 
vztah dosavadní a nové právní úpravy, ale 
pouze odkládá aplikaci navrhované úpravy 
financování sociálních služeb, jinými slovy 
navrhované úpravě financování sociálních 
služeb stanovuje pozdější účinnost. Taková 
situace by měla být řešena zavedením tzv. 
dělené účinnosti. Zároveň by mělo být zřejmé, 
jaká konkrétní ustanovení mají nabýt účinnosti 
později. Požadujeme proto, aby bylo toto 
přechodné ustanovení vypuštěno a ustanovení 

K Z Akceptováno: 
Bylo upraveno dle návrhu. 
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o účinnosti v souladu s čl. 53 Legislativních 
pravidel vlády doplněno následovně: „Tento 
zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, 
s výjimkou ustanovení §§……, které nabývají 
účinnosti dnem 1. ledna 2022.“ S tím, že 
konkrétní ustanovení budou navrhovatelem do 
této formulace doplněna. 
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ČMKOS K bodům 5 a 6 (§ 3 písm. i) a j)) 
Požadujeme do písmene i) doplnit 
„garantovanou sítí sociálních služeb je síť, která 
v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s 
odpovídající místní dostupností napomáhá řešit 
nepříznivou situaci osob na území kraje, která 
je sestavovaná …“  
Odůvodnění: Chceme zachovat původní znění, 
které charakterizuje kvalitu a dostupnost 
sociálních služeb na území kraje  
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR. 
 
ROZPOR – garantovaná síť je upravena dle připomínek 
MF 
 
 

ČMKOS K bodu 11 (§ 11 odst. 4) 
Požadujeme upravit ve smyslu, že vláda na 
základě vývoje minimální mzdy, mzdové 
úrovně a životních nákladů bude pravidelně 
každoročně zvyšovat s účinností od začátku 
každého roku částky příspěvku. 
Odůvodnění: Vláda svým nařízením 
každoročně s účinností od počátku 
kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji 
minimální mzdy, mzdové úrovně a životních 
nákladů zvýší částky příspěvku. Navrhovaná 
úprava bude zlepšovat životní podmínky 
potřebných. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR. 
Připomínkové místo presumuje, že každoročně bude 
docházet k růstu minimální mzdy, mzdové úrovně a 
životních nákladů.  
Valorizace bude v nepojistných sociálních dávkách 
novinkou; valorizováno je pouze životní minimum, což se 
v některých nepojistných dávkách odráží; valorizace 
životního minima je „dobrovolná“ – vláda může. Zavedení 
povinnosti vlády každoročně zvyšovat částky příspěvku na 
péči může vést k neefektivnímu zvyšování částek v řádu 
desítek korun, aby byla naplněna takto stanovená 
povinnost. 

ČMKOS K bodu 47 (§ 57) 
Požadujeme vypustit část první věty 
„…osobám v nepříznivé životní situaci, které 
jsou bez domova a zároveň mají lékařem 
indikován klid na lůžku a potřebu zdravotní 
péče z důvodu doléčení, a osobám s látkovou 
či nelátkovou závislostí.“ 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Financování zdravotní péče přes § 36, tedy přes odbornost 
913 je primárně určena pro služby péče, kde má daný 
rozsah opodstatnění. U azylového domu, pokud je 
zdravotní péče, tak musí být poskytována přes spolupráci s 
poskytovatelem autorské odbornosti zejména 925 či 926 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



IX. 

Odůvodnění: Azylové domy na poskytování 
služeb této skupině klientů nejsou personálně, 
ani materiálně vybaveny. Není zřejmé, kdo 
bude poskytovat a zajišťovat lékařskou a 
ošetřovatelskou péči těmto osobám. Jsme toho 
názoru, že zde hrozí reálné nebezpečí vzniku 
„chudobinců“. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

ČMKOS K bodu 126 (§ 101a odst. 1) 
Požadujeme doplnit větu: „Dotace jsou 
mandatorním výdajem státu.“ 
Odůvodnění: Požadavek vychází ze zajištění 
jistoty financování a poskytování sociálních 
služeb jako veřejné služby. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

K Z Neakceptováno – ROZPOR 
Na základě akceptování připomínek Ministerstva financí, 
návrh novely zákona již nezakládá vznik mandatorního 
výdaje. 

Jihočeský kraj  
K bodu 163 návrhu zákona: § 116a 
- Nesouhlasíme s nově navrhovaným 
ustanovení § 116a, požadujeme zachovat 
stávající znění § 116a, které považujeme za 
dostačující. Trváme na ponechání stávajícího 
znění ust. § 116a. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 

K Z  
Neakceptováno – ROZPOR 
Všechna zásadní připomínková místa, zejm. UZS, ČMKOS 
a APSS, NRZP, SMO a další souhlasí s povinností 
vzdělávat i vedoucí pracovníky, kteří přímo vedou 
zaměstnance v přímé péči. 12 hodin/1 rok je dostačující.  

Jihočeský kraj  
- Nesouhlasíme, aby se plnění 
materiálně-technických podmínek 
nevztahovalo, na stávající poskytovatele soc. 
služeb dle § 48, 49, a 50, kteří jsou dle 
stávajícího znění zákona registrováni dle sídla 

K Z  
Neakceptováno – ROZPOR 
Zákon nemůže mít zpětnou účinnost  
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poskytovatele v jiném kraji (tedy jiným 
registrujícím orgánem). Ne vždy totiž příslušný 
registrující orgán prováděl místní šetření před 
vydáním rozhodnutí o registraci, pro posouzení 
materiálně-technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných soc. 
služeb.  
Z tohoto důvodu, žádáme na doplnění textu 
takto: „12. Zajištění plnění materiálně-
technických podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb podle § 41, 
44, 48 51 a 57 zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se nevyžaduje u právnických a 
fyzických osob, které ke dni nabytí účinností 
tohoto zákona poskytují soc. služby podle § 
48, 49 a 50 na základě rozhodnutí o registraci 
vydaného podle zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinností 
tohoto zákona. Toto neplatí pro právnické a 
fyzické osoby, kde přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona byl registrujícím 
orgánem krajský úřad dle sídla právnické 
osoby či dle trvalého pobytu fyzické osoby a 
nyní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
bude registrujícím orgánem krajský úřad 
příslušný dle místa poskytování sociální 
služby.“  
Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
K bodu 13 návrhu zákona: 
- Dle navrhovaného znění není zřejmé, 
zda se jedná, jak o právnické či fyzické osoby, 
které již poskytují soc. služby dle stávajícího 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - ROZPOR  
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znění zákona, či, zda se bude vztahovat pouze 
na nové žadatele o registraci soc. služby. 
Vzhledem k našemu odůvodnění k bodu 12 
přechodných ustanovení, jsme toho názoru, že 
by se toto přechodné ustanovení mělo týkat 
všech, tedy i stávajících poskytovatelů 
sociálních služeb. 
Navrhujeme znění textu takto: „13. Právnické 
a fyzické osoby, u nichž objekt nebo prostory, 
ve kterých jsou nebo budou poskytovány 
sociální služby, nemají kolaudační souhlas 
nebo rozhodnutí podle stavebního zákona 
podle druhu a formy poskytované sociální 
služby, jsou povinny ve lhůtě 2 let ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit plnění 
materiálně-technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných 
sociálních služeb podle § 41, 44, 48, 51 a 57 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“  
Doplnění § 41 navrhujeme s odkazem na 
navrhovaná ust. § 79 odst. 1 písm. i) a § 79 
odst. 4 zákona. Trváme na doplnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 3 a dále § 96 písm. h) 
V § 3 je vydefinováno, co je střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb,  
který zpracovává kraj nebo obec. V návrhu 
ustanovení § 96 písm. h) je uvedeno, že 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Rozsah požadovaných informací k doplnění se 
neslučuje s legislativními pravidly, co se týče délky 
paragrafů. 
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ministerstvo „zpracovává národní strategii 
rozvoje sociálních služeb, sleduje a 
vyhodnocuje její plnění.“ 
Navrhujeme doplnit § 3 o vydefinování 
dokumentu národní strategie rozvoje 
sociálních služeb včetně obsahu dokumentu, 
období, na které je tento dokument zpracován, 
na základě, jakých podkladů je tento dokument 
zpracován a způsobu zajištění garantované 
sítě.  
Tato připomínka je zásadní.  

Jihomoravský 
kraj 

§ 52b) 
Doplnit písm. j) u osob pečujících nácvik 
dovedností pro zvládání péče o osoby závislé. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
U této služby není vhodné doplňovat tuto základní činnost. 
Péče o osobu v terminálním stádiu je velmi náročná a 
specifická. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 78 odst. 2 
Navrhujeme, aby se registrace sociální služby 
u terénní formy řídila dle místa poskytování 
sociální služby.  
U poskytovatelů by byly některé služby 
registrovány podle místa poskytování a některé 
podle sídla poskytovatele, což by bylo 
zmatečné a s dopadem i do financování služeb. 
Dále některé služby mohou mít registrovánu 
jak terénní formu poskytování, tak i jinou. Pro 
jeden identifikátor služby by bylo nutné dělat 
dvě různé registrace ve dvou různých krajích. 
Konkrétní případ: identifikátor služby 
6479187, kdy by musel Jihomoravský kraj 
dělat rozhodnutí pro terénní formu služby a 
kraj Vysočina pro ambulantní formu služby. 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z  
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Daná úprava slouží především k větší přehlednosti 
poskytování sociálních služeb v jednotlivých krajích. 
Vzhledem k tomu, že by sjednocení registrací pouze podle 
místa poskytování mohlo být pro některé sociální služby 
poskytované terénní formou likvidační (poskytovatelé by z 
důvodu rozsáhlé administrace spojené s registrací nebyli 
dostatečně motivováni registrovat i odlehlá místa s malým 
počtem uživatelů), úprava se týká pouze sociálních služeb 
poskytovaných pobytovou formou, u terénních a 
ambulantních 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. 

Jihomoravský 
kraj 

§ 93 písm. f) 
Předkladatel ukládá krajskému úřadu 
povinnost evidovat počet úvazků zařazených 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
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do garantované sítě sociálních služeb. 
Odpovědnost za garantovanou síť má 
ministerstvo. Navrhujeme vypustit povinnost 
krajského úřadu evidovat počet úvazků 
v garantované síti a stanovit tuto povinnost na 
ministerstvo. 
Tato připomínka je zásadní.  

Připomínkové místo trvá na rozporu. MPSV tuto povinnost 
ukládá krajskému úřadu v přenesené působnosti státní 
správy a současně ji stát bude hradit. Jedná se o běžnou 
správní agendu. Krajský úřad bude ten, kdo bude vybírat 
sociální služby na základě výběrového řízení, a proto je 
tato povinnost uložena KÚ, který ji koná místo MPSV.  
 
 

Jihomoravský 
kraj 

§ 111 odst. 1 
S ohledem na kontrolu čerpání dotace na SP, 
která je poskytována na jeden rok a ze které je 
financováno další vzdělávání, navrhujeme 
ponechat rozsah dalšího vzdělávání nejméně 
24 hodin za rok 
Tato připomínka je zásadní.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Jedná se o požadavek z praxe. Všechny důležitá místa 
souhlasí. 48 hodin za 2 roky umožní zaměstnavatelům lépe 
plánovat školení, zejm. dlouhodobějšího charakteru a 
nebudou se muset omezovat pouze jedním rokem. Samotná 
výše povinného vzdělávání se tedy nezvyšuje. Samotné 
rozdělení do 48 měsíců není problém ani z hlediska vedení 
účetnictví.  

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 2 

Obecná připomínka ke změnám v oblasti 
plánování sociálních služeb, tvorby sítě 
sociálních služeb a financování sociálních 
služeb 
 
Odůvodnění: 
Novela zákona zavádí přesun rozhodování 
v daných oblastech z krajů zpět na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
V podstatě dochází k částečnému návratu ke 
stavu před rokem 2015 a ke znovu zavedení 
centrálního řízení. Přitom v návrhu novely 
nejsou jednoznačně vyřešeny kompetence a 
úloha jednotlivých aktérů (MPSV, kraj, 
krajský úřad), včetně vymezení odpovědnosti 
za dílčí kroky při stanovování, řízení, 
financování a kontrole garantované sítě 
sociálních služeb. Rovněž nejsou dostatečně 
oddělené kompetence samosprávné a 

O Z Neakceptováno - ROZPOR 
K očekáváným pozitivním změnám po převodu části 
dotačního řízení na podporu sociálních služeb na krajskou 
úroveň a k naplnění principu subsidiarity, obecně vzato, 
nedošlo. Systém je čím dál víc rozdrobený, podmínky pro 
poskytovatele jsou nejednotné, liší se region od regionu. 
Financování sociálních služeb ze strany samospráv celkově 
stagnuje, přičemž ale výdaje státního rozpočtu do této 
oblasti strmě rostou. Stát vydává na sociální služby čím dál, 
tím víc prostředků, nad kterými ale nemá žádnou kontrolu. 
První dva roky po přechodu financování sociálních služeb 
na kraje se zdálo, že se jednalo o krok správným směrem, 
avšak vývoj v posledních letech potvrzuje opak. Kraje 
přistupují k problematice sociálních služeb různorodě, 
s rozdílnou mírou angažovanosti, což systém zbytečně tříští 
a stát při stávající legislativě nemá šanci tento negativní 
vývoj zvrátit. Obavy, že k této situaci může dojít, se 
nakonec ukázaly jako oprávněné, dovolujeme si 
připomenout, že nabytí účinnosti současného § 101a bylo 
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přenesené působnosti. Návrh úprav směřuje 
k centralizaci a potlačení samosprávy. 
Centralistické plánování je proti veškerým 
procesům decentralizace na co nejnižší úroveň. 
Právě sociální služby jsou záležitostí 
regionální/místní a stát by v tomto měl pouze 
alokovat prostředky, respektive garantovat 
dodržování mezinárodních závazků a smluv. 
Nefunkčnost systému před rokem 2015 byla 
důvodem decentralizace na krajskou úroveň. 
MPSV navrhuje opětovné vrácení do 
původního stavu, tj. na centrální model. Lze 
očekávat, že se zpřetrhají veškeré procesy, 
které byly kraji za finanční participace 
EU/státu a krajských rozpočtů rozvinuty a 
kraje eliminují svoje snahy o řešení a 
zvyšování dostupnosti sociálních služeb pro 
své obyvatele. Návrhy zásadně ohrožují 
procesy zjišťování potřeb a zvyšování kvality 
sociálních služeb. Navržený systém není 
pilotně odzkoušen. Poskytování dotací jako 
mandatorního výdaje státního rozpočtu není 
vykomunikováno. Z textu návrhu právní 
úpravy nevyplývá, že finanční prostředky na 
zajištění sociálních služeb by měly být 
mandatorním výdajem státního rozpočtu. 
Materiál postrádá návrh způsobu výpočtu a 
procesu mandatorního výdaje na zajištění 
sociálních služeb. 
Potřebnost nové právní úpravy je zdůvodněna 
nedostatečností stávající právní úpravy, která 
je označena za nevyhovující potřebám praxe. 
Dle RIA nejsou současná ustanovení zákona 
dle současné praxe dostatečně upravena a činí 
jednotlivým aktérům značné problémy. Návrh 

od vzniku zákona o sociálních službách 3krát odloženo. 
Záměrem MPSV, jako garanta systému, je tedy opětovně 
převzít nad ním kontrolu včetně veškeré odpovědnosti 
z toho vyplývající. 
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nové právní úpravy však tento problém neřeší, 
naopak jej v řadě případů spíše prohlubuje. 
Nově navržená ustanovení zákona jsou často 
velmi obecná, nekonkrétní, navzájem na sebe 
nenavazují, není zachovávána jednotná 
terminologie. Není jasné, jaký bude postup 
v praxi. Novela celkově působí dojmem 
nepřipravenosti, což podtrhuje i skutečnost, že 
řada nově zaváděných institutů není vůbec 
konkretizována, jsou uvedeny pouze odkazy 
na prováděcí právní předpisy, které mají být 
k dané problematice vydány. Prováděcí 
předpisy však nebyly zaslány 
k připomínkování, návrh nové právní úpravy 
nelze proto posoudit jako celek. 
 
V neposlední řadě je nezbytné upozornit na 
nesrozumitelnost některých textů v Závěrečné 
zprávě hodnocení dopadů regulace podle 
obecných zásad (RIA) způsobenou 
gramatickými nedostatky (shoda přísudku 
s podmětem, skloňování, interpunkce – čárky 
v souvětí apod.). Doporučujeme provést 
jazykovou úpravu tohoto dokumentu. 
 
Návrh nového znění: 
Nezavádět přesun kompetencí na centrální 
úroveň. 
Zachovat krajům jejich stávající kompetence a 
postupy, které jsou decentralizované. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 5 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 1.2 Definice problému: 
„Současná právní úprava nestanoví termíny, 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Dotační řízení vůči poskytovatelům totiž nebude 
realizováno. Nárok na dotaci získá poskytovatel zařazením 
do garantované sítě. Poskytovatelé zařazeni do garantované 
sítě budou prostřednictvím centrální aplikace (registru) do 
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v rámci, kterých by mělo docházet k zásadním 
krokům realizovaným při dotačních řízeních 
jednotlivých krajů/Hl. města Prahy vůči 
poskytovatelům sociálních služeb.“ (str. 12) 
 
Odůvodnění: 
V návrhu nové právní úpravy nejsou 
stanoveny termíny a definovány zásadní kroky 
při dotačním řízení vůči poskytovatelům 
sociálních služeb. Nová úprava § 101a je 
velmi obecná a nedostačující. Není definován 
ani způsob předkládání žádostí o dotace. 

konce kalendářního roku podávat maximálně 
zjednodušenou žádost o dotaci – v podstatě jen potvrdí 
počet jednotlivých pracovních pozic. Do aplikace budou 
zadány aktuální výše normativů pro jednotlivé pracovní 
pozice a aplikace následně vypočte dotaci pro danou 
organizaci, vygeneruje Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 
také Pověření s kalkulací vyrovnávací platby pro daný 
dotační rok. Do paragrafového znění bude doplněno, že 
poskytovatelé podávají žádost o dotaci prostřednictvím této 
centrální aplikace do konce kalendářního roku. Náležitosti 
žádosti není potřeba uvádět, kompletní informace o 
organizaci již budou v aplikaci zavedeny při jejím zařazení 
do garantované sítě. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 6 

Zásadní připomínka:  
K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA) 
- kapitola 1.2 Definice problému: 
„Při současném systému financování, v rámci, 
kterého nemají poskytovatelé sociálních služeb 
jistotu financování (dotace na sociální služby a 
jejich celková alokace se odvíjí od každoročně 
schvalovaného zákona o státním rozpočtu).“ 
(str. 12) 
 
Odůvodnění: 
Z návrhu nové právní úpravy není zřejmé, zda 
dojde ke změně, k větší jistotě financování. 
Novela nezavádí víceleté financování, celková 
alokace finančních prostředků bude tedy i 
nadále záviset na každoročně schvalovaném 
zákoně o státním rozpočtu. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Novela zavádí víceleté financování jednak neomezenou 
dobou platnosti garantované sítě (kterou se stát zavazuje 
financovat), a také vydáváním Pověření na maximální 
možnou dobu 10 let a přesným specifikováním podmínek, 
za kterých může být služba ze sítě vyřazena. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 20 

Zásadní připomínka:   
K § 3 
 
Odůvodnění: 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Nelze zapracovat do zákona, požadovaný rozsah informací 
je příliš široký na uvedení do jednoho §. 
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Krajům je v ustanovení § 95 písm. d) 
stanovena povinnost zpracovávat střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb. V ustanovení § 
3 písm. h) je uvedena definice tohoto 
dokumentu. MPSV je v ustanovení § 96 písm. 
b) dána povinnost zpracovávat národní 
strategii rozvoje sociálních služeb, definice 
tohoto dokumentu v zákoně chybí. 
 
Navrhujeme doplnit do ustanovení § 3 nové 
písm., kterým bude definována národní 
strategie rozvoje sociálních služeb obdobně, 
jako je definován střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb (tj. definice, období, na které 
je dokument zpracováván, obsah dokumentu, 
včetně způsobu zajištění garantované sítě 
sociálních služeb atd.). 
 
Návrh nového znění: 
Doplnit do ustanovení § 3 nové písm., kterým 
bude definována národní strategie rozvoje 
sociálních služeb. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 21 

Zásadní připomínka:   
K § 11 
V materiálu se neřeší analýza a zajišťování 
všech složek financování sociálních služeb. 
Navrhovaný princip valorizačního 
mechanismu je pouze dílčí, výhradně procesní 
krok.  
 
Odůvodnění: 
Usnesení Vlády ČR ze dne 17. června 2019 č. 
442 ukládá Ministryni práce a sociálních věcí 
zpracovat a vládě předložit do 31. srpna 2019 
analýzu financování sociálních služeb.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Otázka financování sociálních služeb a valorizace 
příspěvku na péči spolu souvisí jen částečně, protože 
příspěvek na péči je jen jedním ze zdrojů financování 
sociálních služeb a cílem příspěvku je pomoci osobě se 
úhradou péče poskytovanou neformálním pečujícím 
(pečujícími) nebo sociálními službami a co nejdéle setrvat 
v domácím prostředí.  
 
Úpravy příspěvku na péči jsou v materiálu uvedeny.  
 
Oblast kontroly využívání příspěvku na péči se zlepšuje – 
viz nově stanovená výslovná povinnost příjemce podrobit 
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V září 2019 byl dán do připomínkového řízení 
předmětný materiál, kde je konstatováno, že 
systém výplaty příspěvku na péči se zásadně 
podílí na financování sociálních služeb. 
Konkrétně dle str. 2 uvedeného matriálu: 
„Sociální služby získávají téměř polovinu 
finančních prostředků z rozpočtu MPSV 
(49 %). Dotace z MPSV činní 29 % z 
celkových příjmů, příspěvek na péči pak 20 % 
z celkových příjmů.“: 
 
V celém kontextu financování sociálních 
služeb je zapotřebí konstatovat, že zavedení 
valorizačního mechanismu je nedostatečný 
návrh úpravy.  
Ministerstvo by mělo předložit revizi 
stanovení (zejména zvýšení IV. stupně PnP a 
dále např. stanovení nového „dílčího“ stupně 
PnP mezi I. a II.) příspěvku na péči, tj. návrh 
je nekomplexní.  
Je současně adekvátní zvážit zvýšení hodnot 
výše PnP (a kontroly jejího využívání) a 
následnému omezení případně i zrušení 
veřejných dotací vůči poskytovatelům 
sociálních služeb. 
 
Návrh nového znění: 
Dokončit připomínkové řízení materiálu 
uloženému Usnesením Vlády s termínem do 
31. srpna 2019 a teprve po schválení tohoto 
materiálu dokončit návrh novely zákona o 
sociálních službách. 
 
Stanovit méně diferenciované stupně výše 
příspěvku na péči – zejména se jedná o částku 

se kontrole využití příspěvku. Skutečnost, že menší podíl 
osob využívá sociální služby (je také možné klást si otázku 
„proč“ – neatraktivita, nedostupnost apod.?), neznamená, 
že příspěvek není využit (je zneužit, využit v rozporu s jeho 
cílem a účelem).  
 
Zvýšení částek příspěvku na péči u osob v domácím 
prostředí u nejvyšších stupňů závislosti již bylo 
realizováno. 
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mezi I a II stupněm. 
 
Provést revizi využívání příspěvku na péči a v 
tomto kontextu předložit návrh zvyšování 
zejména ve vyšších stupních tak, aby si lidé 
mohli zaplatit sociální službu v domácím 
prostředí a návazném zásadním omezení dotací 
do sociálních služeb. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 22 

Zásadní připomínka:  
K § 32 písm. c) a dále i § 52a, § 52b  
definice nové skupiny sociálních služeb 
„služby sociální podpory“, definice nového 
druhu sociální služby „Sociální služby 
poskytované osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým“ 
„§ 32  
Sociální služby zahrnují 
a) sociální poradenství, 
b) služby sociální péče, 
c) služby sociální podpory, 
c) d) služby sociální prevence.“ 
„§ 52a 
Služby sociální podpory napomáhají zajistit 
základní osobní potřeby dětí a rodin a další 
potřeby napomáhající osobám k překonání 
jejich nepříznivé sociální situace a osobám, 
které jsou ohroženy z důvodu své krizové 
sociální situace, životních návyků a způsobu 
života vedoucímu ke konfliktu se společností, 
sociálně znevýhodňujícího prostředí nebo 
jiného vážného důvodu, a to s cílem umožnit 
jim v nejvyšší možné míře zapojení do 
běžného života společnosti a začlenit je do 
života v jejich přirozeném sociálním prostředí 
nebo toto začlenění podpořit.“ 

K Z Neakceptováno – ROZPOR 
Služby sociální podpory jsou sloučení služeb péče, podpora 
a poradenství, proto je nutný tento nový druh služby. Zatím 
obsahuji pouze Sociální služby poskytované osobám 
v terminálním stavu, ale není vyloučeno jejich případné 
rozšíření.  
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„§ 52b 
 (1) Sociálními službami poskytovanými 
osobám v terminálním stavu jsou terénní 
služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních, v nichž se poskytuje paliativní 
lůžková péče, nebo terénní sociální služby 
poskytované poskytovateli domácí péče, jejíž 
součástí je paliativní péče. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto 
základní činnosti: …“ 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o nadbytečné ustanovení. Ustanovení 
§ 52a platí prakticky pro všechny druhy 
sociálních služeb a není patrné, proč ho 
předkladatel zde uvádí. 
 
Do nově definované skupiny sociálních služeb 
„služby sociální podpory“ je zařazen pouze 
jeden druh sociální služby „Sociální služby 
poskytované osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým“. Popis tohoto druhu sociální 
služby neodpovídá popisu skupiny sociálních 
služeb „služby sociální podpory“. 
 
Nový druh sociální služby definovaný 
v ustanovení § 52b je nadbytečný, jedná se o 
dublující se druh sociální služby s již 
zavedenou dobrou praxí zejména 
v reformované pečovatelské službě, osobní 
asistenci a dalších, tj. tento návrh již dubluje 
existující sociální služby a vytváří tlak na 
registraci další služby, která bude vykonávat 
to, co již služby dnes vykonávají, a vytvářet 
nepřehlednost v poskytovaných sociálních 

Vysvětleno 
Nový druh sociální služby definovaný v ustanovení § 52b 
nepovažujeme za nadbytečný, a rozhodně se nejedná se o 
dublující se druh sociální služby.  Sociální hospic má 
zabezpečit sociální složku osob na prahu života. 
Považujeme za velmi důležité, aby osoba v terminálním 
stádiu měla saturovány všechny potřeba na základě bio-
psycho- sociálního modelu.  
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službách. 
 
Jedná se o nadbytečné ustanovení, 
doporučujeme rozšířit základní činnosti 
stávajících sociálních služeb (např. § 39 
asistenční  a pečovatelská služba) a nezavádět 
nový druh sociální služby.  Předkladatel se 
v návrhu novely snaží sociální služby 
obdobného zaměření slučovat, proč tato 
nesystémovost? 
 
Z textu ustanovení § 52b odst. 1 „… nebo 
terénní sociální služby poskytované 
poskytovateli domácí péče …“ vyplývá, že 
služby dle ustanovení § 52b mají být 
poskytovány poskytovateli domácí péče, 
namísto uživateli (příjemci) domácí péče? 
Návrh nového znění: 
Vypustit 
Tzn. nedoplňovat do zákona v § 32 služby 
sociální podpory (ponechat stávající text) a 
zároveň nevkládat do zákona nová ustanovení 
§ 52a) a § 52b) a též v § 72 odst. 1 písm. n). 
 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 24 

Zásadní připomínka:  
K § 35 a dále k § 57, § 61, § 63, § 69 
nová základní činnost „zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci“ 
 
Odůvodnění: 
Sociální služby mají poskytovat odborné 
služby a není patrné, proč je takto zdůrazněna 
právě tato činnost, která svým charakterem 
spadá spíše do základního sociálního 
poradenství. Uvedená činnost může být i 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 Jedná se o požadavek z praxe poskytovatelů. 
Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci.  
 
Rozdílné znění u §§ 61, 63, 69 bylo sjednoceno na znění 
v ust. § 57. - nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 
podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj kompetencí v 
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záležitostí místní, tj. může být zabezpečena 
obcí, (bez registrace k poskytování sociálních 
služeb).  
Není patrné, ani z důvodové zprávy jasné, proč 
se „zprostředkování potravinové a materiální 
pomoci“ zavádí, a proč právě a pouze do druhů 
sociálních služeb upravených ustanoveními § 
57, § 61, § 63, § 69. 
Odlišný název základní činnosti v ustanovení § 
61, § 63, § 69: „poskytnutí nebo 
zprostředkování potravinové a materiální 
pomoci“. 
Není nám jasné, proč se „zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci“ uvádí u 
uvedených paragrafů a není uvedeno třeba i v 
ustanovení § 59 (kontaktní centra) nebo § 65 
(sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi), které jsou též službami sociální 
prevence. 
 
Návrh nového znění: 
Vypustit 
Bude-li tato základní činnost ponechána, pak 
by mělo být zváženo, u kterých ustanovení 
bude doplněna (např. též v ustanovení § 59 
(kontaktní centra) příp. § 65 (sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi)). 

bydlení a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v 
rámci bydlení.“. 
Financování zdravotní péče přes § 36, tedy přes odbornost 
913 je primárně určena pro služby péče, kde má daný 
rozsah opodstatnění. U azylového domu, pokud je 
zdravotní péče, tak musí být poskytována přes spolupráci s 
poskytovatelem autorské odbornosti zejména 925 či 926. 
 
Vysvětleno a Akceptováno též na vypořádávací poradě dne 
5. 2. 2020. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 27 

Zásadní připomínka:  
K § 35 a k ustanovením upravujícím smlouvu 
o poskytnutí sociální služby  
 
Odůvodnění: 
Do výčtu základních činností byly přidány 
nové základní činnosti spočívající v podpoře 
pečujících osob. Není však vyřešeno, s kým 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Základní činnost „u pečujících osob nácvik dovedností pro 
zvládání péče o osoby závislé na jejich pomoci“ v případě 
pobytových sociálních služeb podle § 48 nebude. 
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bude v případě poskytování těchto základních 
činností uzavírána smlouva o poskytnutí 
sociální služby. Půjde o třístrannou smlouvu 
(poskytovatel, uživatel, pečující osoba), nebo 
bude s pečující osobou uzavřena samostatná 
smlouva? Budou tyto základní činnosti 
poskytovány za úhradu nákladů? 
Jakým způsobem bude realizována základní 
činnost „u pečujících osob nácvik dovedností 
pro zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci“ v případě pobytových sociálních 
služeb, pečující osoby budou za účelem 
realizace základní činnosti docházet do 
pobytové služby? 
 
Návrh nového znění: 
Vyřešit problematiku poskytování základních 
činností pečujícím osobám ve vztahu ke 
smlouvě o poskytování sociální služby. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 33 

Zásadní připomínka:  
K § 44 a § 48 
§ 44 písm. i) 
„Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto 
základní činnosti:  
 … 
i) u pečujících osob nácvik dovedností pro 
zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci.“ 
 
§ 48 písm. j) 
 
„Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto 
základní činnosti: 
…. 

K Z Neakceptováno - Rozpor  
V § 48 již tyto  základní činnosti neobsahuje 
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j) u pečujících osob nácvik dovedností 
pro zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci, „ 
  
Odůvodnění: 
Z navržených změn zákona není patrné, jakým 
způsobem bude u těchto dvou druhů 
pobytových služeb zajišťována základní 
činnost „u pečujících osob nácvik dovedností 
pro zvládání péče o osoby závislé na jejich 
pomoci“ – budou pečující osoby též ubytovány 
v zařízení sociálních služeb (služba bude 
poskytována též pobytovou formou?) nebo jak 
bude nácvik probíhat a bude stejná smlouva o 
poskytnutí sociální služby jako pro osoby, 
které jsou klienty domova?  Ustanovení 
zákona nepřipouští poskytování základních 
činností ambulantní nebo terénní formou. Jak 
bude koncipována smlouva o poskytnutí 
sociální služby ve vztahu k těmto základním 
činnostem dvoustranný právní akt mezi 
poskytovatelem a pečující osobou nebo 
třístranný právní akt (poskytovatel x pečující 
osoba x uživatel služby)? 
 
Návrh nového znění: 
Navrhujeme příslušná ustanovení zákona 
v tomto smyslu doplnit/ zpřesnit. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 34 

Zásadní připomínka:  
K § 44 odst. 1 
nová úprava formy poskytování odlehčovacích 
služeb 
 
Odůvodnění: 
Dle navržené úpravy lze odlehčovací služby 

K Z  
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Pečující osoba nemůže být samostatnou cílovou skupinou, 
tzn., že by služba pracovala jen s pečujícími osobami., ve 
smyslu, že by její klienti byli pouze pečující osoby. Došlo 
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poskytovat pouze v pobytové formě. Tato 
změna není v souladu s principem subsidiarity 
obsaženým v ustanovení § 2 odst. 2, kdy 
přednostně mají být vždy poskytovány sociální 
služby v terénní nebo ambulantní formě. 
Navrhujeme doplnit na konci odstavce 1 text 
„Okruhem osob v tomto druhu služby nemůže 
být samostatně jen osoba pečující.“. Analogie 
viz § 44 a § 48 
 
Návrh nového znění: 
Ponechat možnost poskytovat odlehčovací 
služby i v terénní a ambulantní formě. 
Doplnit na konci odstavce 1 text:  „… 
Okruhem osob v tomto druhu služby nemůže 
být samostatně jen osoba pečující.“. 
 

by k odtržení od praxe. Služba musí poskytovat i péči i 
nácvik. 
Jinak platí, že pečující si tam dojde něco nacvičit, ale 
osoba, o kterou pečuje, nemusí kvůli tomu pobývat v té 
službě, aby si to nacvičoval na ní. Ta je v klidu ve svém 
přirozeném prostředí.  

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 36 

Zásadní připomínka:  
K § 57  
doplnění definice cílové skupiny sociální 
služby Azylové domy o “osoby v nepříznivé 
životní situaci, které jsou bez domova a 
zároveň mají lékařem indikován klid na lůžku 
a potřebu zdravotní péče z důvodu doléčení a 
osobám s látkovou či nelátkovou závislostí“ 
  
Odůvodnění: 
Problematika cílové skupiny, která má 
indikován klid na lůžku  a potřebu zdravotní 
péče z důvodu doléčení, by měla být řešena 
službami sociální péče (domovy sociální péče 
nebo sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové péče) nebo 
v odůvodněných případech službami sociální 
péče – § 48 (domovy) nebo § 52 zákona. 

K Z  
Neakceptováno – ROZPOR 
 
 
Nově došlo k úpravě tohoto § 57. 
Jedná se o požadavek z praxe poskytovatelů. Financování 
zdravotní péče přes § 36, tedy přes odbornost 913 je 
primárně určena pro služby péče, kde má daný rozsah 
opodstatnění. U azylového domu, pokud je zdravotní péče, 
tak musí být poskytována přes spolupráci s poskytovatelem 
autorské odbornosti zejména 925 či 926. Personální a 
materiální technické standardy jsou navrhovány a 
novelizovány v souvislosti s rozšířením stávajících AD pro 
osoby k doléčení a AD pro osoby s látkovou či nelátkovou 
závislostí. 
 
Vysvětleno a Akceptováno též na vypořádácí poradě dne 5. 
2. 2020. 
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K uvedenému ustanovení je zapotřebí znát 
odůvodnění návrhu (z důvodové zprávy není 
zřejmý záměr předkladatele) a je nutné 
definovat a interpretovat pojmy „klid na 
lůžku“ a „doléčení“, aby bylo zřejmé, jaké 
osoby mohou být do azylového domu přijaty. 
Protože předkládaný návrh na změnu zákona 
neupravuje v souvislosti se změnou ustanovení 
§ 57 odst. 1 stávající ustanovení § 36 zákona – 
ustanovení nebylo v tomto smyslu doplněno, 
proto se zřejmě nepředpokládá pro tuto 
cílovou skupinu (okruh osob) zajišťovat 
ošetřovatelskou a rehabilitační péči 
v azylových domech. 
Nejsou stanoveny v souvislosti s uvedenou 
změnou ani podmínky pro přijetí osoby do 
azylového domu např. vyjádření ošetřujícího 
lékaře ke zdravotnímu stavu a předpokládaná 
doba doléčování osoby a následně vyjádření 
lékaře, že již je doléčení ukončeno? Jak bude 
zajištěna a hrazena zdravotní péče – 
odbornými zaměstnanci (ustanovení § 36 
s tímto nepočítá)? 
 
Doplnění cílové skupiny osoby s látkovou či 
nelátkovou závislostí – v případě osoby, která 
bude uživatelem služby a v danou chvíli bude 
pod vlivem návykové látky, je nutno řešit 
zajištění bezpečnosti jiných uživatelů nebo 
zaměstnanců azylového domu. Tj., je-li osoba 
uživatelem služby, bude mít tato osoba, která 
je v té chvíli pod vlivem návykové látky, 
možnost setrvávat v azylovém domě? 
U azylových domů (a též u domovů sociální 
péče) dochází v ustanovení zákona ke 

Nová úprava § 57 
Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 
 
+ odst. 2 se přečísluje na odst. 5 a jeho znění se nemění. 
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kumulaci odlišných cílových skupin, které 
vyžadují odlišný přístup a péči, 
předpokládáme tedy, že si poskytovatel vybere 
v případě nově koncipované sociální služby 
azylové domy okruh osob cílové skupiny při 
podání žádosti o registraci a nebude povinen 
poskytovat sociální službu automaticky plošně 
všem okruhům osob cílových skupin, tj. např. 
osobám bez přístřeší (např. rodiče s dětmi) 
nebo osobám k doléčení a současně ve stejném 
zařízení osobám s látkovou či nelátkovou 
závislostí. V zákoně by mělo být jasně 
definováno, jaké kombinace cílových skupin 
v jedné budově (místě poskytování) lze 
připustit, aby měl registrující orgán oporu 
v zákoně a mohl případně zastavit řízení o 
žádosti. 
Nová koncepce klade rovněž nároky např. na 
bezbariérovost objektů, vyčlenění prostor 
k doléčování, oddělení prostor pro uživatele 
různých cílových skupin (zajištění klidu a 
bezpečnosti uživatelů jednotlivých cílových 
skupin – např. AD pro matky s dětmi a k tomu 
osoby s látkovou či nelátkovou závislostí). 
Nutno více konkretizovat a pilotovat. 
Pokud ustanovení zůstane v navržené podobě, 
je nezbytné ještě před účinností novely toto 
předkladatelem návrhu konkretizovat, 
připravit/upravit prováděcí právní předpisy, 
ve kterých bude řešeno, jakým způsobem bude 
s těmito odlišnými cílovými skupinami 
pracováno, jaký má být materiálně technický a 
personální standard (např. ve vztahu 
k uživatelům vyžadujícím klid na lůžku a 
z důvodu doléčení), jaké další požadavky musí 
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poskytovatel s ohledem na okruh osob, které 
budou klienty sociální služby, splnit. 
Termín „osoby v nepříznivé životní situaci“ 
nahradit termínem „osoby v nepříznivé 
sociální situaci“. 
 
Návrh nového znění: 
Přeformulovat, definovat termíny, více 
konkretizovat 
 
Doplnit text důvodové zprávy, aktuálně nebylo 
možno z Důvodové zprávy zjistit záměr 
předkladatele a bližší vysvětlení. 
 
Zároveň by mělo být ustanovení zákona 
doplněno v souvislosti s novými cílovými 
(osoby bez domova, které mají lékařem 
indikován klid na lůžku a potřebu zdravotní 
péče z důvodu doléčení), ohledně zajištění 
zdravotní péče, nebo dále ohledně materiálně 
technických podmínek (např. minimálně 
odkazem na prováděcí předpis), který bude 
toto upravovat. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 44 

Zásadní připomínka:  
K § 79 a návazně § 88, § 91 
 
§ 79 navrhuje, že „Podmínkou registrace je 
„vymezení nepříznivé sociální situace, jejichž 
výčet stanoví prováděcí právní předpis, a 
okruh osob, pro které je sociální služba určena, 
popřípadě jejich věková hranice a druh 
zdravotního postižení…“ 
 
§ 88 navrhuje:  „Poskytovatel sociálních 
služeb je povinen: 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
 
Definice NSS slouží především k bližší specifikaci okruhu 
osob, kterým je služba poskytována. S novou úpravou se 
bude rovněž více pracovat s popisem realizace, kde bude 
mít poskytovatel možnost blíže definovat, komu je služba 
určena. 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.   
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           a)„poskytovat sociální služby způsobem 
odpovídajícím nepříznivé sociální situaci 
vymezené v rozhodnutí o registraci a ve lhůtě 
stanovené standardy kvality poskytování 
sociálních služeb tento způsob poskytování 
sociální služby vyhodnocovat, 
…. 
 d) společně s osobou, které poskytuje 
sociální službu s ohledem na nepříznivou 
sociální situaci, kterou s osobou řeší, plánovat 
a hodnotit průběh poskytování sociální služby 
podle sjednaných cílů spolupráce a uzavřené 
smlouvy o poskytnutí sociální služby a vést 
písemné individuální záznamy o průběhu a 
hodnocení poskytování sociální služby této 
osobě; plnění této povinnosti koordinuje 
zejména sociální pracovník,…“ 
 
§ 91 navrhuje: „Poskytovatel sociálních služeb 
může odmítnout uzavřít smlouvu o 
poskytování sociálních služeb pouze, pokud 
neposkytuje sociální službu, o kterou osoba 
žádá, a to s ohledem na vymezení nepříznivé 
sociální situace a okruhu osob, pro které je 
sociální služba určena, v registru 
poskytovatelů sociálních služeb,…“ 
  
Odůvodnění: 
V kontextu výše uvedených návrhů nových 
ustanovení, kdy předkladatel odkazuje na 
prováděcí předpis (viz návrh § 79), a kdy 
návazně poskytovatel sociální služby musí 
poskytovat službu pouze osobám v těchto 
situacích a vyhodnocovat pouze tyto situace, je 
dán předpoklad pro tyto skutečnosti: 
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- § 2 odst. 2 uvádí že „Pomoc musí vycházet z 
individuálně určených potřeb osob“ – druhy 
nepříznivých situací jsou definovány obecně, 
jak je provázáno s cílovými skupinami – např. 
u rané péče nebo nově navrhovaného 
ustanovení § 52b zákona – jedná se o 
nepříznivou sociální situaci „Rizika sociálního 
vyloučení z důvodu péče o osobu závislou na 
péči jiné fyzické osoby, nebo Rizika spojená 
se sníženou soběstačností a následným 
sociálním vyloučením“.  
- Kraje již nemohou požadovat okruhy 
nepříznivých sociálních situací na základě 
zjištěných potřeb, které služby musí umět řešit, 
neboť MPSV definuje podmínky a požadavky 
na služby (jak se dalo předpokládat)obecně a 
stejné pro všechny. V praxi mohou nastat 
nepříznivé situace, kterým nebudou zcela 
odpovídat obecně definované nepříznivé 
situace nezacílené na problémy konkrétních 
lokalit a oblastí. 
- Definice nepříznivých sociálních situací 
ovlivňuje rozsah a dostupnost pomoci 
prostřednictvím sociální služby. Jestliže 
sociální služba nebude mít danou nepříznivou 
sociální situaci registrovánu, nemůže 
poskytovat v této oblasti pomoc, proto budou 
sociální služby registrovat více nepříznivých 
sociálních situací, neboť to má vliv též na 
určení cílové skupiny – uživatel sociální 
služby se musí nacházet v nepříznivé sociální 
situaci a zároveň mu může být poskytována 
sociální služba, jen je-li cílovou skupinou dle 
vydané registrace – provést kontrolu vymezení 
nepříznivé sociální situace vůči definovaným 
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cílovým skupinám u konkrétního druhu 
sociální služby – problém může nastat u 
některých sociálních služeb. 
Považujeme tento koncept za riziko zajištění 
dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, 
a proto požadujeme redefinici tohoto 
ustanovení nebo širokou pilotáž na krajském 
vzorku služeb v kontextu zajištění dostupnosti 
služeb.  
Zákon stanoví rozdělení služeb na služby 
sociální péče, sociální prevence a sociální 
poradenství a tím je již určeno první základní 
vymezení, jaké nepříznivé sociální situace 
může služba řešit. Navržená koncepce 
nepříznivé sociální situace ztíží proces 
registrace sociálních služeb poskytovatelům 
sociálních služeb i registrujícímu orgánu, není 
známa konečná definice nepříznivých 
sociálních situací, na které se zákon bude 
odkazovat - stanoví je prováděcí předpis, jehož 
znění nebylo k připomínkování zákona 
předloženo. Reálně hrozí, že některé druhy 
sociálních služeb budou mít problém vybrat 
pro okruh osob, kterému poskytují sociální 
služby, odpovídající nepříznivou sociální 
situaci (např. raná péče, sociálně terapeutické 
dílny, nový § 52b – jedná se o služby 
determinované nepříznivým zdravotním 
stavem, ale jsou zařazeny mezi služby sociální 
prevence).  
Pokud nebude provedena předchozí 
navrhovaná pilotáž a nedojde k projednání 
navrhovaných nepříznivých sociálních situací 
s poskytovateli sociálních služeb, pak zavedení 
institutu nepříznivé sociální situace může mít 
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negativní dopad na dostupnost sociálních 
služeb v kraji.   
 
Návrh nového znění: 
Před ukotvením v zákoně a zavedením do 
praxe navrhujeme realizovat předchozí pilotáž 
a projednání navrhovaných nepříznivých 
sociálních situací s poskytovateli sociálních 
služeb, aby zavedení institutu nepříznivé 
sociální situace neznamenalo v konečném 
důsledku negativní dopad na dostupnost 
sociálních služeb v kraji.   

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 46 

Zásadní připomínka: 
K § 79 odst. 1 a odst. 5 písm. e)  a navazující 
ustanovení § 110, § 115 a § 116 
 
„Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a 
připojené doklady: 
… 
e) čestné prohlášení o odborné způsobilosti 
fyzických osob uvedených v odstavci 1 
písm. b) a o bezúhonnosti fyzických osob nebo 
právnické osoby uvedených v odstavci 1 
písm. c),“ 
  
Odůvodnění: 
V současné době provádí kontrolu zaslaných 
dokladů o dosaženém vzdělání registrující 
orgán a upozorňuje a požaduje odstranění 
zjištěných nedostatků. Poskytovatelé jsou 
opakovaně registrujícím orgánem 
upozorňováni na nedostatky při dokládání 
odborné způsobilosti, přesto se stále opakují 
stejné chyby. 
I přes opakovaně písemně registrujícím 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vzhledem k tomu, že je možné si doklady vyžádat jak při 
samotné registraci (pokud to krajský úřad vyhodnotí za 
důvodné) či při kontrole plnění podmínek k registraci, bude 
i nadále možné tuto skutečnost kontrolovat.     
 
Dále bude §82a doplněn o následující text:  
Odst. 1: Registrující orgán kontroluje plnění podmínek 
stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních 
služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci, a doklady 
osob uvedených v § 79 odst. 1 písm. b) a c) prokazující 
jejich bezúhonnost a odbornou způsobilost. 
A nově přidán odst. 3: Pro účely doložení bezúhonnosti při 
kontrole registračních podmínek si registrující orgán 
vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného 
právního předpisu. Žádost o vydání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se 
předávají v elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
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orgánem zasílané informace poskytovatelům 
ohledně regulovaného povolání sociálního 
pracovníka, pracovníka v sociálních službách a 
zdravotnických pracovníků, kteří získali 
vzdělání v cizině…, poskytovatelé opakovaně 
nedokládají rozhodnutí MPSV nebo 
Ministerstva zdravotnictví o uznání 
způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání nebo povolání sociálního pracovníka, 
příp. pracovníka v sociálních službách.   
V praxi se opakovaně setkáváme s chybně 
posouzeným dokončeným základním 
vzděláním, popřípadě jsou dokládána jen různá 
potvrzení či katalogové listy nikoli 
vysvědčení, anebo je na předloženém 
vysvědčení z posledního ročníku základní 
školy v druhém pololetí uvedeno hodnocení 
neprospěl. Posouzení splnění základního 
vzdělání nebo úspěšně dokončeného vyššího 
stupně vzdělání v určitém oboru je v některých 
případech problematické i pro registrující 
orgán, který se v těchto případech obrací na 
odbor školství krajského úřadu o konzultaci. 
Někdy uvedené posouzení řeší odbor školství 
krajského úřadu i s ministerstvem školství. Při 
získání středního vzdělání jsou dokládány 
výuční listy bez vysvědčení o vykonání 
závěrečné zkoušky – tj. běžně nejsou 
dokládány kompletní doklady.  
Po novele, která mění stávající podmínky a 
zároveň klade vyšší nároky na posouzení 
splnění podmínek bezúhonnosti a odborné 
způsobilosti sociálních pracovníků i 
pracovníků v sociálních službách, bude 
povinností zaměstnavatele, aby sám posoudil, 
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zda jsou zaměstnanci bezúhonní a odborně 
způsobilí a registrujícímu orgánu předloží 
pouze čestné prohlášení. 
Po novele bude registrující orgán kontrolovat 
doložené doklady bezúhonnosti a odborné 
způsobilosti pouze v rámci kontroly plnění 
registračních podmínek. Při zjištění nedostatků 
bude požadovat nápravu zjištěných nedostatků 
a v odůvodněných případech rušit registraci. U 
některých poskytovatelů může dojít k tomu, že 
budou zjištěny nedostatky u více zaměstnanců, 
z celkového počtu to může činit i např. 1/3 
zaměstnanců (dle velikosti sociální služby). 
V těchto hraničních případech pak 
poskytovatel, přestane plnit podmínky 
registrace (personální standard) a bude nutno 
zahájit řízení o zrušení registrace.  
Celkově předpokládáme, že navrhované 
změny budou mít negativní dopad na 
poskytovatele (při chybném posouzení a 
zjištění nedostatků při kontrole  - okamžité 
propuštění zaměstnanců, kteří neplní odbornou 
způsobilost, příp. bezúhonnost, tito 
zaměstnanci pak mohou tuto situaci řešit 
soudní cestou podáním žalob, k čemuž 
v současné době běžně nedochází, neboť po 
upozornění registrujícím orgánem 
zaměstnavatel zaměstnance v rámci tříměsíční 
zkušební doby propustí. 
Navrhované změny budou mít též negativní 
vliv na kvalitu poskytovaných sociálních 
služeb v případě poskytovatelů sociálních 
služeb, kteří nebudou schopni řádně posoudit 
bezúhonnost a odbornou způsobilost svých 
pracovníků a ve službě budou takto péči o 
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klienty zajišťovat z pohledu zákona 
nekompetentní osoby. Při zrušení registrace 
pak bude nutno zajistit poskytování sociální 
služby těmto klientům jiným způsobem, což 
bývá často problematické a ztěžuje to situaci 
klienta, obcí i kraje.  
Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme 
s návrhem, aby poskytovatelé sociálních 
služeb předkládali k žádosti o registraci pouze 
čestné prohlášení o splnění podmínek odborné 
způsobilosti a bezúhonnosti všech fyzických 
osob přímo poskytujících sociální služby, 
neboť negativní dopady této změny (např. i 
nejednotnost při posuzování předložených 
dokladů, jejich chybné posouzení) by převážili 
nad pozitivními důsledky (nižší 
administrativní náročnost systému).  
Doporučujeme, aby poskytovatelé změny 
oznamovali např. jednou za dva kalendářní 
měsíce a předkládali registrujícímu orgánu 
pouze prosté kopie dokladů o vzdělání i výpisu 
z evidence rejstříku trestů.   
Originál výpisu z evidence rejstříku trestů by 
měl být součástí personálního spisu a 
poskytovatel by ho předložil registrujícímu 
orgánu k nahlédnutí pouze při kontrole nebo 
na vyžádání k nahlédnutí.  
Zákon by měl v každém případě stanovit (mělo 
by být doplněn), že poskytovatel je povinen 
vyžádat si od zaměstnance před nástupem do 
zaměstnání originál výpisu z evidence rejstříku 
trestů (který zůstane v personálním spisu) a 
úředně ověřenou kopii/prostou kopii (?) 
dokladu o vzdělání, které předloží na vyžádání 
registrujícímu nebo kontrolnímu orgánu. Toto 
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platí i pro variantu návrhu změny zákona, 
pokud by poskytovatel předkládal pouze 
čestné prohlášení o splnění bezúhonnosti a 
odborné způsobilosti (a to z důvodu následné 
kontrolní činnosti). 
 
Návrh nového znění: 
Vypustit v tomto bodě navrhovanou změnu, 
zachovat stávající stav. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 48 

Zásadní připomínka: 
K § 79 odst. 1 písm. c) a § 79 odst. 2  
 
Odůvodnění: 
K § 79 odst. 2 písm. b) bezúhonnost - V 
situaci, kdy bude mít fyzická osoba (pracovník 
vykonávající odbornou činnost v sociálních 
službách) záznam ve výpisu z evidence RT, je 
otázkou, jak bude zaměstnavatel a při kontrole 
registrující orgán posuzovat spáchaný trestný 
čin v souvislosti s vykonáváním činností při 
poskytování činností sociální práce/sociálních 
služeb nebo činností s nimi srovnatelných. 
Tzn. má-li se posoudit, musí osoba, má-li 
záznam ve výpisu z evidence RT, vždy doložit 
zaměstnavateli nejen výpis z evidence rejstříku 
trestů, ale i rozsudek soudu, který zůstane 
součástí personálního spisu. Toto je nezbytný 
předpoklad, aby mohl zaměstnavatel před 
nástupem zaměstnance do zaměstnání posoudit 
bezúhonnost osoby, a registrující orgán 
zkontrolovat při výkonu kontroly plnění 
registračních podmínek. Mělo by být tedy 
uvedeno v zákoně – (z důvodu opory v zákoně 
při shromažďování údajů o osobě), že je 
zaměstnavatel oprávněn jej požadovat před 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Cílem je snížit administrativní zátěž. KÚ mají vhled do 
rejstříku a mohou si doklady v případě potřeby zajistit 
sami.  
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nástupem do zaměstnání, pokud má osoba 
záznam v evidence rejstříku trestů (pracovníci 
v sociálních službách a další odborní 
pracovníci); samozřejmě platí, pokud osoba 
nepředloží rozsudek soudu zaměstnavateli, 
nebude možno považovat tuto osobu za 
bezúhonnou  a nemůže vykonávat odbornou 
činnost v sociálních službách. 
 
Návrh nového znění: 
Doplnit ustanovení, že je osoba povinna 
předložit nejen doklad – výpis z evidence 
rejstříku trestů, ale i rozsudek soudu v případě, 
že osoba bude mít záznam v předloženém 
výpisu z evidence rejstříku trestů. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 50 

Zásadní připomínka: 
K § 79 odst. 5 písm. d) bod 4 
„Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a 
připojené doklady:  
a) … 
d) údaje o poskytovaných sociálních 
službách, kterými jsou … 
4. popis realizace poskytování sociálních 
služeb, jejichž obsah stanoví prováděcí právní 
předpis, …“ 
  
Odůvodnění: 
Obsah popisu realizace poskytování sociálních 
služeb stanoví prováděcí předpis – jeho přesné 
znění nebylo předloženo k připomínkování, 
údaje uvedené v důvodové zprávě jsou odlišné 
od návrhu zaslaného ministerstvem v průběhu 
neoficiálního připomínkového řízení. 
Předložený návrh neřeší, jakou formou se bude 
dokládat popis realizace služby, který je 

K Z  
Neakceptováno - ROZPOR  
 
Krajský úřad zadává do registru popis realizace a popis 
personálního zajištění v době udělení registrace a 
aktualizuje popis realizace, pokud se jedná o změnu údajů, 
které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 
odst. 2 písm. b) až g), kdy je popis realizace zasílám s 
žádostí. 
 
U ostatních změn popisu realizace je povinností 
poskytovatele tyto změny aktualizovat a vkládat do 
Registru.   
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součástí žádosti o registraci (listinná podoba, 
elektronický formulář pro vyplnění údajů 
poskytovatelem), kdo ho uveřejní 
(poskytovatel, registrující orgán?) - v § 85 
odst. 7 není popis realizace vyjmenován mezi 
údaji, které poskytovatel do registru zapíše. 
„Po vydání rozhodnutí o změně registrace 
registrujícím orgánem je nutné aktualizovat 
popis realizace služby“ – z čehož plyne, že 
změny popisu realizace by měl poskytovatel 
udělat na základě změny rozhodnutí, z návrhu 
zákona ani z návrhu změny vyhlášky není 
zjevný záměr předkladatele, kdo a jak provede 
a jakou bude mít popis realizace formu – 
poskytovatel předloží registrujícímu orgánu a 
ten Popis realizace uveřejní, nebo bude nově 
poskytovatel sám uveřejňovat – pak by se 
mělo objevit jako jeho povinnost v zákoně  o 
sociálních službách vč. lhůty pro splnění této 
povinnosti. 
Návrh údajů, které by měl poskytovatel uvádět 
v popisu realizace:  
- Vytvořit vzorový formulář rozčleněný 
do částí dle prováděcího předpisu 
- název poskytovatele, adresa, sídlo, 
statutární zástupce, druh a forma sociální 
služby, adresy míst poskytování, kontaktní 
údaje (e-mail, telefony, web) 
- územní působnost - v jakém území je 
sociální služba poskytována, u terénní formy 
specifikovat i menší územní jednotky – obce,  
- časový rozsah (časové intervaly 
poskytované sociální služby) pozn. v zaslaném 
návrhu na změnu vyhlášky č 505/2006 Sb., při 
neoficiálním připomínkovém byl uveden pojem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



IX. 

„odpovídá společenské zakázce“ – co se tím 
míní? Na registraci sociální služby je právním 
nárok při splnění zákonných podmínek (ne 
každý poskytovatel sociálních služeb poskytuje 
sociální službu a vstupuje přitom do sítě 
sociálních služeb, aby mohl čerpat dotace na 
sociální službu od obcí, kraje) – nepracovat 
s pojmem společenská zakázka nebo ho 
nahradit či vysvětlit – kdo bude posuzovat, zda 
„odpovídá společenské zakázce“? 
- „Popis materiálně technického zajištění 
sociální služby v souladu s nepříznivou sociální 
situací …“ – jak podrobně má být 
specifikováno, uvést alespoň nějakou osnovu – 
základní body, co by mělo být vždy povinně 
uvedeno 
- Úhrada za službu – uvést, zda jen za 
základní činnosti nebo i fakultativní činnosti, 
pokud je služba nabízí 
- stížnosti – mělo by být i uveden termín, 
ve kterém bude stížnost vyřízena 
- kapacita služby – pro jednotlivá místa 
poskytování apod., specifikovat, jak má být 
uvedeno pro jednotlivé formy poskytování 
ambulantní x terénní x pobytová. 
Nedoporučujeme, aby byl součástí popisu 
realizace i popis personálního zabezpečení 
sociální služby – výsledkem by bylo, že při 
každém odchodu a nástupu zaměstnance by se 
v souvislosti s tím měnil popis realizace. 
  
Návrh nového znění: 
Doplnit příslušná ustanovení zákona o 
specifikaci formy předkládání popisu 
realizace, jasně stanovit kdo a co uveřejňuje, 
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jaké údaje. 
Stanovit obsah popisu realizace poskytování 
sociální služby v prováděcím předpisu, 
předložit k připomínkování návrh prováděcího 
předpisu. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 53 

Zásadní připomínka: 
K § 81 odst. 2 písm. f) 
„Rozhodnutí o registraci obsahuje: 
…  
f) údaj o okamžité kapacitě poskytovaných 
sociálních služeb                   v jednotlivých 
zařízeních nebo místech poskytování, včetně 
kapacity krizových lůžek podle § 48 odst. 1, 
…“ 
  
Odůvodnění: 
Rozhodnutí o registraci obsahuje údaj o 
okamžité kapacitě v jednotlivých zařízeních 
nebo místech poskytování. V praxi se stává, že 
např. terénní forma služby, má v registru 
zapsáno v jednom městě několik míst 
poskytování, která slouží jako zázemí 
zaměstnanců nebo pro ukládání spisové 
dokumentace uživatelů služby - jak v tomto 
případě registrující orgán „přiřadí“ kapacitu 
(tj. poměrnou část z celkového počtu úvazků 
pracovníků vykonávajících odbornou činnost 
dle § 115)? V tomto kontextu může být 
problém např. při uzavírání  DPP při různých 
sezónních výkyvech v personálním zajištění, 
dlouhodobých nemocech apod. Nebo by mělo 
být uvedeno, že údaj o okamžité kapacitě 
v jednotlivých zařízeních se uvede pouze 
ambulantní a pobytové formy sociální služby? 
U terénní formy se uvede celková okamžitá 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Postup pro stanovení okamžité kapacity bude definován v 
prováděcím právním předpise. 
Podle článku 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
obsah vyhlášky předkládá až na jednání vlády. Návrh 
prováděcího předpisu se v této fázi předkládá bez 
projednání v připomínkovém řízení a v pracovních 
komisích. 
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kapacita za celou službu (identifikátor)? 
 
Návrh nového znění: 
Doplnit příslušná ustanovení zákona o definici 
pojmu okamžitá kapacita a jak se okamžitá 
kapacita dle konkrétní formy poskytování 
sociální služby stanoví, v § 81 odst. 2 písm. f) 
– uvádět v rozhodnutí okamžitou kapacitu jen 
u ambulantní a terénní formy sociální služby. 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 59 

Zásadní připomínka: 
K § 85 odst. 7 písm. d) a e)  
 
„Poskytovatel …. doplní do registru údaje  a 
jejich změny ….  
 e)  jména, příjmení, úvazky … všech  
fyzických osob, které budou přímo poskytovat 
sociální službu“  
 
Odůvodnění: 
Budou tyto údaje v registru veřejné nebo jen 
některé z nich, nebo se již personální zajištění 
uveřejňovat nebude s ohledem na ochranu 
osobních údajů? 
Novela zákona přenáší část kompetencí pro 
změnu údajů v registru na poskytovatele, další 
kompetence má registrující orgán. Navrhuje se 
v zákoně jednoznačně vymezit (doplnit 
příslušné ustanovení), jaké údaje má 
uveřejňovat registrující orgán a jaké 
poskytovatel – navržený stav je nepřehledný, 
např. není zřejmé, kdo uveřejní popis 
realizace, zejména v souvislosti se změnou 
provozní doby nebo kontaktních údajů, kdo 
bude uveřejňovat organizační schéma služby – 
pokud se bude nadále uveřejňovat. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Veřejný registr bude i nadále obsahovat informace v 
podobě personální struktury/schématu dané sociální služby. 
Anonymní informace o počtu úvazků včetně data nástupu a 
výstupu zaměstnanců jsou pouze v neveřejné části.  
Aktualizace personálního zajištění je povinností 
poskytovatele, z tohoto důvodu odpovídá i za aktualizace 
schématu personálního zajištění v Registru.   
Personální strukturu předloženou u registrace sociální 
služby vkládá do registru registrující orgán. 
 
Výše uvedené vyplývá z povinnosti poskytovatelů vkládat, 
a tedy i aktualizovat v registru údaje, které nejsou součástí 
rozhodnutí o registraci. 
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Návrh nového znění: 
V zákoně specifikovat - uceleně v jednom 
ustanovení, jaké údaje registr obsahuje, který 
subjekt co zapisuje do registru, tzn. krajský 
úřad - jaké údaje ohledně registrace sociálních 
služeb a jejich změn (popisy realizace,…) + 
kontrolní  zjištění při kontrole plnění 
registračních podmínek, krajský 
úřad/ministerstvo – údaj o výši poskytnuté 
dotace? MPSV - inspekce kvality sociálních 
služeb, poskytovatel … 

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 63 

Zásadní připomínka: 
K § 93 písm. d) 
výkon finanční kontroly 
  
Odůvodnění: 
Povinnost vykonávat kontrolu závisí mj. na 
skutečnosti, kdo bude uzavírat smlouvu o 
poskytnutí finančních prostředků. V kontextu 
změny/přesunu financování sociálních služeb 
z krajské úrovně na MPSV a s tím související 
povinnosti MPSV uzavírat smlouvy s příjemci 
– poskytovateli sociálních služeb (resp. 
vydávat rozhodnutí příjemcům dotace) je 
povinnost zajistit kontroly dána pouze MPSV. 
 
Návrh nového znění: 
Vypustit. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
KÚ v tomto spolupracuje s MPSV na výkonech finančních 
kontrol. Obdobná úprava byla i před rokem 2014. V RIA 
jsou dopočítané finanční dopady na výkon státní správy na 
KÚ.  

Karlovarský 
kraj 
 
připomínka č. 65 

Zásadní připomínka: 
K § 93 písm. f) 
povinnost evidovat v registru poskytovatelů 
počet úvazků zařazených do garantované sítě a 
rozvojové sítě sociálních služeb 
  

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
půjde o evidenci úvazků garantované sítě (rozvojová síť 
nebude realizována). 
Krajský úřad bude rozhodovat v přenesené působnosti o 
vstupu/výstupu služeb do/z garantované sítě, je tedy 
logické, aby spravoval i evidenci o počtu úvazků v této síti. 
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Odůvodnění: 
V kontextu připomínek uvedených výše 
vypustit povinnost krajského úřadu evidovat 
v registru poskytovatelů sociálních služeb 
počet úvazků zařazených do garantované sítě 
sociálních služeb. Přenést tuto povinnost na 
MPSV. 
 
Návrh nového znění: 
Vypustit povinnost krajského úřadu evidovat v 
registru poskytovatelů sociálních služeb počet 
úvazků zařazených do garantované sítě 
sociálních služeb. Přenést tuto povinnost na 
MPSV. 

Krajský úřad také na základě úvazků zařazených v síti 
„rozepisuje“ dotaci jednotlivým poskytovatelům. Nicméně 
k těmto účelům bude vytvořena centrální aplikace (registr) 
s přístupem i pro poskytovatele, přičemž záměrem je, aby 
v aplikaci bylo možné s minimálním vynaloženým úsilím 
zpracovat žádost o dotaci (po co nejjednodušším 
potvrzením počtu úvazků ve službě za uplynulý rok a 
zadáním počtu úvazků na rok následující), vygenerovat 
rozhodnutí o přidělení dotace včetně jejího výpočtu/rozpisu 
na základě skutečně obsazených míst, a také přílohu 
pověření na daný dotační rok s kalkulací vyrovnávací 
platby. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadně odmítáme navýšení příspěvku na péči 
pro osoby nad 18 let, do výše 2. 000 Kč 

K Z Neakceptováno – ROZPOR, dále MF sdělilo, že 
nesouhlasí se sjednocením příspěvku na péči, a dále 
požaduje částku, o kterou se touto změnou navýší dopad 
na státní rozpočet, aby o tuto částku byla snížena dotace 
na sociální služby 

Ministerstvo 
financí 

1. MF zásadně nesouhlasí s částí 
předkládaného návrhu týkající se financování 
sociálních služeb a činností sociální práce, a to 
především pro ztrátu kontroly nad těmito výdaji 
ze strany státu a pro administrativní náročnost. 
Požadujeme stanovení poměrové relace 
jednotlivých finančních zdrojů, zejména zdrojů 
ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a z 
rozpočtu obcí. Současně by měla být upravena 
pravidla plateb uživatelů sociálních služeb 
včetně jejich valorizačních mechanismů. 
Zásadní připomínka 

K Z ROZPOR – i po několika vysvětleních a akceptacích MF 
obnovilo dne 22.10.2020 rozpor 
 
Vysvětleno 
Na poradě 5.5.2020 
Výše výdajů SR je podmíněna velikostí garantované sítě, 
která vznikne „překlopením“ stávajících krajských sítí bez 
řádného zjištění potřeb obyvatel/klientů. Od svého vzniku se 
bude garantovaná síť každoročně rozšiřovat s jediným 
omezením, kterým je automatické zvyšování alokace SR dle 
§ 105a odst. 4. Koeficient režijních nákladů je pevně 
stanoven dle služeb pro klienty s poruchou autistického 
spektra, které mají zřejmě jeden z nejvyšších podílů 
režijních nákladů a koeficient tak neodpovídá reálnému 
podílu režijních nákladů u ostatních služeb. Zvýšená 
administrativa bude především v oblasti sestavování 
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garantované sítě a řízení o vstupu poskytovatelů do této sítě. 
Valorizační mechanismus byl zaveden úhrady od uživatelů 
se budou valorizovat analogicky valorizaci procentní 
výměry důchodů, tj. o částku ve výši součtu růstu 
spotřebitelských cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy 
s platností vždy od 1. ledna (stanoveno v prováděcím 
právním předpise) 
 

Ministerstvo 
financí 

2. Jako alternativu k výhradnímu dopadu 
předkládané novely na státní rozpočet 
navrhujeme úpravu, která by krajům a případně 
obcím stanovila povinnou výši 
spolufinancování z krajských, respektive 
obecních rozpočtů, a to ve větším měřítku, než 
je tomu dosud. Toto je v souladu s principem 
subsidiarity, podle kterého záležitosti 
lokálního/regionálního charakteru (to sociální 
služby ve své podstatě splňují) by měly být 
primárně zajišťovány územní samosprávou, 
což se ale nyní neděje. Na podporu tohoto 
přístupu může být uveden fakt, že zatímco stát 
hospodaří deficitně, tak územně samosprávně 
celky hospodaří s přebytky, což znamená, že 
mají kapacitu na přijetí dalších finančních 
závazků za služby poskytované na jejich území. 
Zásadní připomínka 
 

K Z ROZPOR – i po několika vysvětleních a akceptacích MF 
obnovilo dne 22.10.2020 rozpor 
 
Vysvětleno, akceptováno 
Na poradě 5.5.2020 
V souvislosti s úpravami návrhu lze očekávat, že výsledný 
podíl samosprávy na financování sociálních služeb bude o 
něco málo nižší, než v současnosti (všechny bezúhradové 
služby budou hrazeny státem, na druhou stranu, stát nad 
těmito službami a jejich růstem, tím pádem, přebírá 
kontrolu), uvedené však nenastane ve všech krajích. Ve 
chvíli, kdy jsou kraje zavázány dokrývat veškeré zbylé 
provozní náklady služeb v garantované síti (minimálně ve 
výši těchto nákladů za předchozí rok), tedy dofinancovat nad 
rámec normativu všechny služby na svém území bez rozdílu 
právní formy a bez možnosti tzv „individualizovat“ 
přidělenou výši dotace, je předpoklad, že kraje jednak 
začnou rychle racionalizovat a optimalizovat skladbu služeb 
na svém území, také budou víc zapojovat do 
spolufinancování obce a nebudou  se snažit o neefektivní 
navyšování kapacit (úvazků).   
 
 

Ministerstvo 
financí 

3. K čl. I bod 109 - Zde je uvedeno, že obec se 
spolupodílí na financování sociálních služeb 
zařazených do garantované sítě nebo rozvojové 
sítě. Požadujeme specifikovat výši podílu. 

K Z ROZPOR – i po několika vysvětleních a akceptacích MF 
obnovilo dne 22.10.2020 rozpor 
 
Akceptováno 
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Zásadní připomínka 
 

Na poradě 5.5.2020 
 
 – byl vložen nový odst. 2 ve znění: „(2)   Kraje se 
spolupodílejí na financování sociálních služeb zařazených 
do garantované sítě sociálních služeb ve výši zbylých 
uznatelných provozních nákladů sociálních služeb 
poskytovaných v rozsahu daném pověřením podle § 105c 
odst. 9. Výčet a bližší specifikaci uznatelných a 
neuznatelných provozních nákladů stanoví prováděcí právní 
předpis.  
„ 
 

Ministerstvo 
financí 

4. K čl. I bod 135 – Toto ustanovení de facto 
omezuje v jednotlivých oblastech sociálních 
služeb růst potřeb obyvatel. Pokud potřeby 
obyvatel vzrostou za kalendářní rok např. o 6 
%, nemůže platit ustanovení § 3 písm. i), dle 
kterého je garantovaná síť sestavována na 
základě potřeb obyvatel (ať již zjištěných, nebo 
základních). Garantovaná síť by nebyla 
sestavena dle zjištěných/základních potřeb 
obyvatel, ale dle potřeb „omezených“. 
Ustanovení navíc není zárukou pro to, aby 
překotně nenarostly finanční náklady sociálních 
služeb. 
Zásadní připomínka 
 

K Z ROZPOR – i po několika vysvětleních a akceptacích MF 
obnovilo dne 22.10.2020 rozpor 
 
SOUHLAS s vypořádáním - vypořádáno jinak – byla 
upravena definice garantované sítě dle připomínek MF 
rovněž úprava růstu výdajů státního rozpočtu na 
financování garantované sítě byla navržena na základě 
připomínek MF. 

Ministerstvo 
financí 

5. Z textu příslušných ustanovení návrhu 
novely a Závěrečné zprávy RIA vyplývá, že 
agendy, které obecní a krajské úřady budou z 
hlediska tohoto zákona zajišťovat, budou 
vykonávány v přenesené působnosti. Jedná se 
jednak o nové působnosti (např. pověřené 
obecní úřady), příp. rozšíření, či zpřesnění 
působností. Lze tedy předpokládat i budoucí 

K Z ROZPOR – i po několika vysvětleních a akceptacích MF 
obnovilo dne 22.10.2020 rozpor 
 
Vysvětleno 
Ano, částečně dochází k rozšíření činností sociální práce, 
která má přispět ke snížení a prevenci dalších negativních 
rizik, např. ničení veřejného majetku, snížení kriminality, 
zvýšení docházky dětí do škol, nacházení vhodných 
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finanční dopady do příspěvku na výkon státní 
správy pro kraje a obce (nově také zapojení 
pověřených obcí při zajišťování činností 
sociálních služeb a sociální práce), což RIA 
zcela opomíjí. Požadujeme do RIA doplnit 
přehlednou shrnující tabulku, která bude 
obsahovat jak vyčíslení předpokládaných 
úspor, tak i finančních dopadů včetně dopadů 
na výkon přenesené působnosti, které budou 
zajišťovat obecní a krajské úřady. 
Zásadní připomínka 
 

sociálních služeb pro konkrétní občany a další úkony, které 
reálně snižují veřejné výdaje, i když ne přímo v kapitole 
MPSV-313. Celkový výdaje navíc, propočetlo MPSV: 
Rozšíření sociální práce POÚ 174 031 106 Kč 
Rozšíření sociální práce ORP 167 863 776 Kč, dopady 
jsou uvedeny v RIA, v části 3.2.5. 
 

MF 6. K čl. I body 130 a 134 – MF nesouhlasí se 
změnou nenárokové dotace v dotaci nárokovou. 
Vždy je třeba postupovat v souladu s 
možnostmi státního rozpočtu. 
Zásadní připomínka 
 

K Z NEAKCEPTOVÁNO – ROZPOR 

MMR K bodu 11:  
[doplnění „valorizačního mechanismu 
příspěvku na péči“] 
 
Navržená úprava nedefinuje valorizační 
mechanismus, pouze zmocnění vlády upravit 
nařízením výši příspěvku na péči (dále jen 
„PnP“), aniž by stanovovala okolnosti či 
podmínky, za nichž vláda k takovému kroku 
přistoupí. Navíc předpoklad uvedený 
v důvodové zprávě k bodu 11, tj. že bude 
docházet k „hledání valorizační veličiny“ a 
argumentace předkladatele, že je „obtížné 
nalézt vyhovující veličinu pro 358 tis. osob“ je 
absurdní v kontextu, kdy jsou de facto 
vytvořeny 4 kategorie výše příspěvku (nikoliv 
358 tis.). Konkrétní valorizační kritéria jsou 

K Z K bodu 11 Neakceptováno - ROZPOR.  
 
Úprava se jeví dostačující, „okolnosti a podmínky“ 
definovány jsou, navíc jde o totožnou úpravu, která již byla 
přijata v zákoně o zaměstnanosti.  
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vytvořena jak pro oblast důchodů, tak dávek 
hmotné nouze. Příjemců těchto dávek je 
násobně více než příjemců PnP. 
Požadujeme doplnit kritéria, při jejichž splnění 
vláda k valorizaci přistoupí. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
 
  

MMR K bodu 15: 
[§ 20 odst. 1 – doplnění právnické osoby, která 
může být ustanovena zvláštní příjemcem 
příspěvku na péči]  
 
Dle důvodové zprávy k doplnění dochází na 
základě požadavku Úřadu práce. Rozšířením 
zvláštních příjemců PnP o právnické osoby 
hrozí riziko střetu zájmů (např. při ustanovení 
poskytovatele soc. služby).  
 
Požadujeme upravit obdobně jako u zvláštního 
příjemce důchodu – tj. právnická osoba je 
ustanovena pouze v odůvodněných případech. 
Tato připomínka je zásadní. 

K Z K bodu 15 Neakceptováno - ROZPOR 
Snahou je sjednotit pravidla pro všechny nepojistné 
sociální dávky. V oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi 
tato úprava již existuje, stejně tak u dávek státní sociální 
podpory a úprava není problematická.  
Navíc je třeba reagovat na problematiku 
„dostatku/nedostatku“ fyzických osob, které jsou ochotny 
souhlasit s rolí zvláštního příjemce. V konečném důsledku 
je tak možné úpravu považovat za „pro-klientskou“.  
Argumentace rizikem střetu zájmu je lichá, pokud 
kdybychom připustili riziko střetu zájmu, pak by bylo nejen 
u osob právnických ale i u osob fyzických. 

MMR K bodu 70: 
[§ 79 odst. 1] 
Z tohoto ustanovení vyplývá, že materiálně 
technický standard budou mít stanoveny pouze 
některé druhy služeb, konkrétně se jedná o 
služby dle § 41 tísňová péče, § 44 odlehčovací 
služby, § 48 domovy, § 51 chráněné bydlení a 
§ 57 azylové domy.  Zdůvodnění výběru pouze 
těchto druhů služeb důvodová zpráva 
neobsahuje.  Materiálně technický standard tak 
není očekáván u všech druhů služeb, které jsou 
zajišťovány pobytovou formou (např. domy na 
půl cesty, sociální rehabilitace, krizová pomoc, 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 Zajištění obecných materiálně-technických podmínek 
(nikoli specifických standardů) pro chod dané služby musí 
garantovat všechny druhy sociálních služeb, zatímco pro 
vyjmenované služby budou kromě obecných požadavků 
(obecné předpisy pro provoz apod.) stanoveny ještě 
specifické požadavky (standardy) zohledňující potřeby 
určených druhů sociálních služeb. V tomto duchu byl 
upraven a zesouladěn i text znění § 79 odst. 1 písm. i) a § 
79 odst. 4. Důvodová zpráva byla zároveň doplněna o 
odůvodnění výběru druhů služeb, pro které je vyhláškou 
stanoven materiálně-technický standard. 
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intervenční centra apod.), či které mají 
zabezpečit služby v odpovídajícím 
ambulantním prostředí (např. denní stacionáře, 
nízkoprahová zařízení pro děti, sociálně 
terapeutické dílny apod.) 
Absenci předpokladu komplexního přístupu 
pro stanovení materiálně technického 
standardu považujeme za nepochopitelnou 
v kontextu argumentace uvedené v důvodové 
zprávě k „nejednotnosti přístupu registrujících 
orgánů“ či „vytváření vlastních metodik 
z úrovně krajů“, což lze považovat za důsledek 
absence metodického vedení nadřízeného 
správního orgánu. Omezení materiálně 
technického standardu pouze pro 4 druhy 
sociálních služeb považujeme za nedůvodné a 
nesprávné, navíc tento přístup může do 
budoucna vést ke snížení standardu podmínek, 
ve kterých jsou osobám sociální služby 
poskytovány.  
Požadujeme v nově navrženém § 79 odst. 1 
písm. i) odkaz na vybrané služby vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

MMR K bodu 89:  
[§ 88] 
Jedním z avizovaných cílů novely je snížení 
administrativní náročnosti a zvýšení ochrany 
osob. Novelou je však zaváděna nová a 
významně administrativu zvyšující povinnost 
pro poskytovatele sociálních služeb, písemně 
zaznamenávat údaje o jednotlivých osobách, 
které žádají o poskytnutí služby, kterým 
nemohla být služba poskytnuta, nebo s nimiž 
byla uzavřena smlouva o poskytování služby 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Centrální evidence žádostí, na kterou autor poukazuje, je 
určena pro evidenci žádostí potenciálních klientů. Klient 
vlastním jednáním, tj. podáním žádosti vyslovuje souhlas 
se zpracováním svých údajů.  
 
V případě nesouhlasu se zpracováním osobních údajů není 
možné z principu obsahu sociální služby žádost přijmout 
(součástí posouzení žádosti je nejen identita klienta, ale i 
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či o ukončení poskytování služby, do 
centrálního registru vedeného MPSV. Tyto 
záznamy jsou poskytovatelé povinni zapisovat 
do registru min. 1x měsíčně.  Důvod pro toto 
zvýšení administrativy ze strany MPSV není 
v důvodové zprávě u tohoto bodu uveden. 
Pouze v úvodní části důvodové zprávy 
„Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů“ 
je nová úprava zmíněna s tím, že „cílem je 
skutečná znalost prostředí sociálních služeb, 
efektivní plánování a zajištění sociálních 
služeb.“  
Novou povinností zaznamenávat konkrétní 
údaje o osobách (žadatelích, klientech služeb) 
do registru vedeného MPSV nejen že nebude 
cíl (skutečná znalost prostředí sociálních 
služeb) naplněn, neboť MPSV nebude 
disponovat znalostí, nýbrž pouze evidencí 
osob bez jakéhokoliv kontextu informací o 
jejich potřebách, ale budou zpracovávány další 
citlivé informace o osobách v centrálních 
registrech státu.  
Neřešena zůstává otázka, jak bude 
poskytovatel naplňovat uvedenou povinnost za 
situace, kdy osoba odmítne vedení osobních 
údajů v registru, včetně zajišťování souhlasu 
opatrovníků v případě osob, které jsou 
nesvéprávné.  
Zatěžování poskytovatelů další 
administrativou z důvodu „zajištění znalosti na 
úrovni státního orgánu“ včetně souvisejícího 
zásahu do soukromí osob (potenciálních i 
faktických) klientů sociálních služeb 
považujeme za nepřijatelné. 

jeho zdravotní a sociální stav, který je v rámci vyhodnocení 
žádosti posuzován).  
 
Předmětná evidence je zavedena jako centrální nástroj pro 
odstraňování duplicit a garance znalosti klienty skutečně 
poptávané kapacity sociálních služeb. Zároveň jsou v rámci 
procesu evidence žádosti přijata opatření zabraňující 
předávání osobních údajů mezi jednotlivými poskytovateli. 
Komunikace je omezena pouze na informace, obsahující 
stav podané žádosti, tj. zda žadatel uvedenou službu čerpá 
jinde, zda se nezměnil jeho stav takovým způsobem, že 
služba už pro něj není vhodná a nebo že žadatel svojí 
žádost stáhl z vlastního rozhodnutí. 
 
Po aplikaci evidence bude konkrétní poskytovatel 
disponovat podrobným registrem všech u něj evidovaných 
žádostí včetně souvisejících údajů (tím v současné době 
disponuje a musí disponovat i nadále, aby mohl žádosti 
v souladu se zákonem vyhodnotit) a MPSV a kraje budou 
disponovat centrální evidencí anonymních neduplicitních 
žádostí, které umožní optimalizovat plánování kapacit 
jednotlivých služeb. 
 
Zdůrazňujeme, že v centrální části registru budou údaje o 
žádostech anonymizovány unikátními identifikátory AIFO, 
které prostřednictvím služeb základních registrů ztotožní 
žadatele pro potřeby systému, ale neumožní MPSV, kraji, 
ani jinému poskytovateli identifikovat konkrétní osobu. 
 
Závěrem je nutné zdůraznit, že především menší 
poskytovatelé sociálních služeb vedou evidenci žádostí 
v papírové podobě a v této souvislosti se jedná o 
zefektivnění jejich činnosti, nikoli zvýšení administrativní 
zátěže. Součástí implementace bude také možnost napojení 
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Požadujeme v § 88 písmeno d) vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

specializovaných informačních systémů na centrální systém 
prostřednictvím univerzálního rozhraní. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
S předloženou novelou zákona o sociálních 
službách vyjadřujeme zásadní nesouhlas, neboť 
směruje zpátky k centralizaci, a také k popření 
zásady subsidiarity, podle níž je potřeba 
rozhodovat na té úrovni, na které problém 
primárně vzniká. Zejména v oblasti sociálních 
služeb je opodstatněné, aby plánování 
sociálních služeb a s tím související oblast 
financování zůstala na úrovni krajské, neboť 
právě kraje mají lepší povědomí o situaci na 
svém území a mohou tak pružněji reagovat na 
potřeby osob na území, čímž mohou rychleji a 
efektivněji řešit vzniklé problémy. Domníváme 
se, že případné přijetí předloženého návrhu by 
mělo negativní dopad na kvalitu života 
obyvatel kraje, což je z našeho pohledu 
nepřípustné. 
Pokud bude i přes náš zásadní nesouhlas výše 
uvedená novela v předloženém znění dále 
projednávána, tak k ní uplatňujeme níže 
uvedené připomínky.   
 

O Z Neakceptováno - ROZPOR  
Co se týká oblasti plánování a síťování, tato v rámci návrhu 
novely zůstává plně v kompetenci krajů. Ministerstvo se 
v rámci návrhu novely zavazuje hradit jednoznačně 
definovanou část nákladů sociálních služeb zařazených do 
garantované sítě, konkrétně se zavazuje hradit osobní 
náklady na přepočtené úvazky zařazené do garantované 
sítě. 
 
  

Moravskoslezský 
kraj 

2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
Novela zákona o sociálních službách 
v předkládané podobě přinese zvýšené náklady 
pro rozpočty krajských samospráv. 
Odhadovaný dopad na rozpočet 
Moravskoslezského kraje je 150 mil. Kč. 
 
 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
– MPSV nepředpokládá, že podíly krajů či obcí na 
financování sociálních služeb se přijetím novely razantně 
zvýší. 
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Moravskoslezský 
kraj 

3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 3 písm. g) 
Navrhujeme, aby toto ustanovení obsahovalo i 
vymezení pojmů, které jsou užívány 
v ustanoveních § 39 odst. 1, § 44 odst. 1,  § 46 
odst. 1 a § 48 odst. 1 a nejsou předmětem 
vymezení zdravotního postižení dle § 3 písm. 
g),  
tj. vymezit pojmy:  
- chronického onemocnění (uvedené v § 
39, § 44 a § 46) 
- chronického duševního onemocnění (§ 
48) 
 
a to alespoň příkladmo, co se tímto má na 
mysli.  
 
Odůvodnění:  
V návaznosti na užívání terminologie 
v ustanoveních § 39 odst. 1, § 44 odst. 1,  § 46 
odst. 1 a § 48 odst. 1 vymezit pojmy, které 
působí problematické situace v praxi.  
 
Nejasnosti v různých klasifikacích a v uvedení 
různé terminologie pak vedou k nejasnostem 
i ve vymezení okruhu osob, kterým se soc. 
služba poskytuje, což je problém při hledání 
vhodné služby pro osoby klientů sociální 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Uvedené pojmy již definovány jsou, není nutné je definovat 
přímo v zákoně. 
Chronické onemocnění (chronický stav, chronicita, vleklé 
onemocnění) je označení takového onemocnění, které 
probíhá poměrně dlouhou dobu. Etymologicky je označení 
chronický odvozeno od latinského přídavného jména 
chronicus, resp. řeckého přídavného jména khronikos, v 
obou případech znamená týkající se času. 
 
Duševní poruchy (nebo také psychické poruchy, duševní 
nemoci, duševní choroby) představují skupinu onemocnění 
a poruch, které ovlivňují především lidské myšlení, 
prožívání nebo vztahy postiženého s jeho okolím. Pokud 
mluvíme o chronickém duševním onemocnění, můžeme 
hovořit viz. výše které probíhá již nějakou dobu. 
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práce. Vzhledem k vyžadování lékařských 
posudků tak doporučujeme uvést do souladu s 
klasifikací MKN 10 - MEZINÁRODNÍ 
KLASIFIKACE NEMOCÍ A 
ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ 
(https://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html) 
 
Nadto podle MKN 10 spadá mentální postižení 
pod duševní – nikoliv tělesné poruchy (stejně 
tak poruchy chování způsobené užíváním 
psychoaktivních látek – jak se pak rozvádí 
v některých dalších ustanoveních). Pojmy a 
jejich vymezení je třeba vymezit a sladit i pro 
účely registrace, kdy si služby mohou 
registrovat zdravotní postižení a zároveň např. 
i duševní či tělesné, které však dle tohoto 
ustanovení jsou vlastně zdravotním 
postižením, respektive podřazením a poté 
postrádá takové vymezení cílové skupiny 
logiku, jestliže zdravotní = tělesné apod. je 
duplicitní registrace obojího. 
 
Pokud by došlo k přeformulování tohoto 
ustanovení v kontextu našeho návrhu, je pak 
nezbytné následně upravit ustanovení o 
jednotlivých službách ve vztahu ke 
zdravotnímu stavu, včetně i k závislostem tak, 
aby byla ustanovení provázána a kompatibilní 
navzájem. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

4. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 32  
Navrhujeme služby sociální podpory explicitně 
nevymezovat.  
Odůvodnění: 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Sociální služba poskytovaná osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým je natolik specifická a zahrnuje v sobě 
poskytování sociálních služeb péče, prevence i poradenství, 
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S ohledem na ustanovení §2 zákona o 
sociálních službách by měly všechny sociální 
služby poskytovat podporu a pomoc na základě 
individuálně určených potřeb, nové vymezení 
je tudíž matoucí.   
 

že ji nelze zařadit do jiného druhy služby, proto i vznik 
služeb sociální podpory podle §52a, do budoucna je možný 
vznik i dalších nových služeb, které by zde mohly spadat. 
Základem pro nemožnost zařazení do již existujících 
skupin je, že tato služba jako jediná v sobě obsahuje 
činnosti preventivní i péče. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

5. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 33a a § 34 
Navrhujeme definovat základní činnosti, zda 
bude poskytována za úhradu či nikoliv, popř. 
definici doplnit do ustanovení § 34 apod.  
 
Odůvodnění: 
V souvislosti s touto novou sociální službou 
není zřejmé, co bude služba poskytovat 
v základních činnostech a za jakých podmínek 
(zda za úhradu či nikoliv apod.), zda jde 
o zařízení sociálních služeb apod. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Nejedná se o nový druh sociální služby, což je zřejmé i z 
umístění v návrhu novely. Jedná se o jasné definování, 
které definuje co je ústavní služba a co už ne. Definice je 
stanovena bez ohledu na druh sociální služby. Tato definice 
narovnává stávající nepřehlednost v praxi, kdy se neustále 
bojuje o přesnou definici komunitní služby. Požadavek 
vložené této definice vyplývá i z jednání s DG regio, atd. 
kdy je neustále České republice vytýkáno, že nemá jasnou 
definici a pak zvláště pro ESIF není zřejmé, jestli se 
opravdu financují jenom služby komunitního charakteru, či 
ne. A v minulosti na základě neexistence této definici se 
např. pro IROP vyjednávala podoba této služby pro každou 
výzvu zvláště, což poté vedlo i k rozdílům a zájemci o 
finance nemohli předvídat podobu navazujících výzev. Což 
vedlo ke zproblematizování čerpání financí. Proto i 
požadavek pro zákonné definování. Podoba této definice se 
odvíjí již od realizovaných aktivit v praxi, kdy prokazatelně 
došlo u klientů ke zvýšení kvality života. Tato definice 
slouží i pro monitorování vývoje DI, atd… Není nutné to 
více propojovat s dalšími částmi zákona. A je vždy na 
rozhodnutí zřizovatele a donátora, jestli tuto definici 
využije pro svoji výzvu k financování. V současnosti tento 
nad druh služby nepoznáme ani v registru. 
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Moravskoslezský 
kraj 

6. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 37 odst. 4 písm. d) 
Navrhujeme zrušit písm. d).  
 
Odůvodnění: 
Manželské a rodinné poradenství patří mezi 
činnosti, které může vykonávat pouze vysoce 
fundovaný odborník. Všechny odborné sociální 
poradny takovéto odborníky nezaměstnávají, 
neboť mohou být zaměřeny na jinou 
problematiku (př. v občanských poradnách, 
poradnách pro seniory ad.). Všechny by tedy 
nebyly schopny naplňovat tuto základní činnost 
na profesionální úrovni. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Zdůvodnění bude doplněno do dokumentu RIA, důvodem 
je, že stávající základní činnost neodpovídají potřebám 
praxe, tedy tomu, čeho si žádají uživatelé manželských a 
rodinných poraden. Nově jen upraveno, že  základní 
činnost manželské a rodinné poradenství poskytována 
pouze v manželských a rodinných poradnách. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

7. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
§ 39 odst. 1, § 44 odst. 1,  § 46 odst. 1 a § 48 
odst. 1 
Navrhujeme sjednotit význam pojmu 
„zdravotního postižení“ v ustanovení § 3 písm. 
g), v kontextu vypořádání se s připomínkou k § 
3 písm. g), ve vztahu k vymezení zdravotního 
postižení a definici „ chronického onemocnění“ 
a „chronického duševního onemocnění“ 
uvedených (nad pojmem „zdravotního 
postižení“) v ustanoveních § 39 odst. 1, § 44 
odst. 1,  § 46 odst. 1 a § 48 odst. 1.  
   
 
Odůvodnění: 
Obsah ustanovení ve vztahu k vymezení 
zdravotního postižení musí být shodné 
s vymezením pak § 3 písm. g), nebo musí být 
v ustanovení § 3 též stanoveno, co se myslí 
„chronickým onemocněním“ a „chronické 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
- Uvedené pojmy již definovány jsou, není nutné je 
definovat přímo v zákoně. 
Chronické onemocnění (chronický stav, chronicita, vleklé 
onemocnění) je označení takového onemocnění, které 
probíhá poměrně dlouhou dobu. Etymologicky je označení 
chronický odvozeno od latinského přídavného jména 
chronicus, resp. řeckého přídavného jména khronikos, v 
obou případech znamená týkající se času. 
 
Duševní poruchy (nebo také psychické poruchy, duševní 
nemoci, duševní choroby) představují skupinu onemocnění 
a poruch, které ovlivňují především lidské myšlení, 
prožívání nebo vztahy postiženého s jeho okolím. Pokud 
mluvíme o chronickém duševním onemocnění, můžeme 
hovořit viz.výše které probíhá již nějakou dobu. 
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duševní onemocnění“. Tato označení musí být 
sjednocena v rámci zákona.  Pokud má být 
chronické onemocnění nebo chronické duševní 
onemocnění jinak definováno a není zahrnuto 
již v § 3 písm. g), pak je potřeba jej do § 3 
doplnit a definovat.  
 

Moravskoslezský 
kraj 

8. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 43  
Zároveň navrhujeme doplnit znění odstavce (1) 
o bod f) nácvik dovedností pro zvládání 
bydlení, podpora získání adekvátního bydlení, 
rozvoj kompetencí v bydlení a další činnosti 
vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci 
bydlení. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Služba podle § 43 podpora samostatného bydlení, je 
podporu osob vzhledem k snížení soběstačnosti z důvodů 
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění. 
Analogie této služby je jiná než nové základní činnosti. 
Tato činnost je klíčová u osob sociálně vyloučených 
ohrožených ztrátou bydlení, dále u osob žijících 
dlouhodobě v sub standardním bydlení či u osob bez 
přístřeší („chronicky bez bydlení“), při podpoře v získání a 
následně udržení standardního bydlení.  
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

9. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 48 odst. 2 písm. i) 
Navrhujeme zrušit písm. i), a to: „pomoc 
osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem 
spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby“. 
 
Odůvodnění: 
Pomoc s vyrovnáním se s traumatem spojeným 
s umíráním a úmrtím blízké osoby patří mezi 
činnosti, které může vykonávat pouze vysoce 
fundovaný odborník. Domovy sociální péče 
(v současné době domovy pro seniory, domovy 
pro osoby se zdravotním postižením, domovy 
se zvláštním režimem a týdenní stacionáře) 
takovéto odborníky nezaměstnávají a všechny 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
 
 
 
 
Základní činnost: u pečujících osob pomoc s vyrovnáním 
se s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím blízké 
osoby.- byla vypuštěna. 
Nově základní činnost: psychosociální podpora 
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by nebyly schopny naplňovat tuto základní 
činnost na profesionální úrovni. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

10. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k § 57 odst. 1 
Navrhujeme ze stávajícího textu: „Azylové 
domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení, osobám v 
nepříznivé životní situaci, které jsou bez 
domova a zároveň mají lékařem indikován klid 
na lůžku a potřebu zdravotní péče z důvodu 
doléčení a osobám s látkovou či nelátkovou 
závislostí.“ vypustit text: „a potřebu zdravotní 
péče“. 
 
Odůvodnění: 
Nepovažujeme za vhodné, aby součástí tohoto 
ustanovení byla potřeba zdravotní péče, neboť 
azylové domy nedisponují zdravotnickým 
personálem, tudíž ani nemohou klientům 
zajišťovat zdravotní péči. Rovněž není jasné, z 
čeho by tato zdravotní péče byla hrazena, §36 
zákon o sociálních službách toto neupravuje.  
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Financování zdravotní péče přes § 36, tedy přes odbornost 
913 je primárně určena pro služby péče, kde má daný 
rozsah opodstatnění. U azylového domu, pokud je 
zdravotní péče, tak musí být poskytována přes spolupráci s 
poskytovatelem autorské odbornosti zejména 925 či 926. 
 
 

Moravskoslezský 
kraj 

11. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 63 
Navrhujeme základní činnosti rozšířit o: 
„pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí“. 
 
Odůvodnění: 
Ve stávající legislativní úpravě schází nástroj 
pro komplexní řešení nepříznivé sociální 
situace klientů služby, stávající úprava počítala 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Tato základní činnost by měla být poskytována v rámci 
jiných služeb, např. odborné sociální poradenství. Není to 
primárně cílem služby. Cílem této služby je prostě 
umožnění přenocování a využití hygienických zařízení, nic 
více. 
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pouze s poskytnutím základních životních 
potřeb a neměla návaznost na sociální práci 
s klientem. V praxi to může vést k tomu, že 
poskytovatel nezjišťuje individuální potřeby 
člověka a nereaguje na ně. Zařazení této 
činnosti vymezuje prostor pro sociální práci 
s klientem. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

12. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
k § 74 odst. 1 
Navrhujeme v předkládaném textu: 
„(1) Za pobytové služby poskytované 
nezaopatřenému dítěti 22) v týdenních 
stacionářích (§ 47) a domovech pro osoby se 
zdravotním postižením (§ 48), domovech 
sociální péče (§ 48) hradí rodiče dítěte nebo 
rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím 
soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba 
povinná výživou dítěte, úhradu za stravu a za 
péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Za 
pobytové služby poskytované v týdenních 
stacionářích (§ 47) nezaopatřenému dítěti, které 
je svěřeno do péče fyzické osoby, která má z 
tohoto důvodu nárok na dávky pěstounské péče 
podle zvláštního právního předpisu28), hradí 
úhradu podle věty první tato fyzická osoba.  
 
(2) Je-li dítě umístěno do domova pro osoby se 
zdravotním postižením sociální péče na základě 
rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, 
výchovného opatření nebo předběžného 
opatření, stanoví úhradu za stravu a za péči 
rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou 
působností příslušný podle místa trvalého nebo 
hlášeného pobytu dítěte. Rodiče se na hrazení 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Vyživovací povinnost nezaniká ani, pokud je dítě svěřeno 
do péče jiné osobě. Pokud tato osoba nemá dostatečný 
příjem, a nebo pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi úhrada 
se nestanovuje. 
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úhrady podílejí rovným dílem, není-li dále 
stanoveno jinak. Úhrada se na žádost osoby, 
která je podle odstavce 1 povinna hradit úhradu, 
popřípadě z podnětu zařízení sociálních služeb 
uvedeného v odstavci 1, nestanoví, jestliže 
doloží, že tato osoba nebo osoba s ní společně 
posuzovaná je příjemcem dávek podle zákona o 
pomoci v hmotné nouzi28a). Úhrada se na 
žádost osoby, která je podle odstavce 1 povinna 
hradit úhradu, popřípadě z podnětu zařízení 
sociálních služeb uvedeného v odstavci 1, 
rovněž nestanoví nebo se sníží, jestliže tato 
osoba doloží, že po zaplacení úhrady by její 
příjem nebo její příjem a příjem osob s ní 
společně posuzovaných poklesl pod součet 
částky životního minima podle zákona o 
životním a existenčním minimu27) a částky 
normativních nákladů na bydlení podle 
zvláštního právního předpisu 28b).  
 
(3) Maximální výši úhrady za stravu podle 
odstavců 1 a 2 stanoví prováděcí právní předpis. 
Pokud se zařízení sociálních služeb, ve kterém 
je nezaopatřené dítě umístěno, vyplácí podle 
zvláštního právního předpisu přídavek na 
dítě29), snižuje se úhrada o jeho výši.  
 
(4) Úhrada za péči nezaopatřenému dítěti22 se 
stanoví při poskytování pobytových služeb 
ve výši přiznaného příspěvku, s výjimkou 
poskytování těch služeb, které nemají v registru 
provoz uvedený sedm dní v týdnu 24 hodin 
denně, u těchto se úhrada stanoví maximálně 
ve výši 75 % přiznaného příspěvku.  
Ustanovení § 73 odst. 2 platí obdobně.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



IX. 

 
(5) Za pobytové služby poskytované v 
týdenních stacionářích (§ 47) a domovech pro 
osoby se zdravotním postižením (§ 48), sociální 
péče (§ 48) dítěti, které není nezaopatřeným 
dítětem22), a dítěti, které je poživatelem 
sirotčích důchodů po obou rodičích, hradí 
úhradu toto dítě podle § 73.“. 
 
vypustit podmínku (text), a to: „povinná 
výživou dítěte“. 
 
Odůvodnění: 
Z navrhovaného znění nyní vyplývá, že ačkoliv 
bude dítě svěřeno do péče jiné osobě, která 
nebude mít vyživovací povinnost k dítěti (jiná 
osoba, pěstoun, poručník), pak úhradu za 
sociální službu uhradí rodič nebo osoba 
povinná výživou, ačkoliv rodič neovlivní, zda 
osoba, jíž je dítě svěřeno, dítě bude svěřovat 
(např. do týdenního stacionáře) do sociální 
služby. V současné době, pokud dítěti nelze 
určit vyživovací povinnost vůči dítěti ze strany 
rodiče (např. rodič nezaměstnaný), pak soud 
svěří dítě do pěstounské péče. Jinými slovy, 
buď rodič hradí výživné u dítěte svěřeného jiné 
osobě (nemá totiž nárok na dávky pěstounské 
péče) nebo je dítě svěřeno právě do pěstounské 
péče (či poručnické) a je zajištěno dávkami, 
které lze využít na zajištění dítěte a jeho potřeb. 
Tj. platí dle ustanovení § 957 OZ, že: „Pokud 
není možné rodičům nebo ostatním příbuzným 
uložit vyživovací povinnost k dítěti, ustanovení 
§ 953 až 956 (tj. u svěření dítěte do péče jiné 
osoby, neboť svěření dítěte do péče dle těchto 
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ustanovení prakticky znamená neplnění nároku 
na pěstounské dávky dítěte I jiné osoby) se 
nepoužijí”. 
 

Olomoucký kraj I. K návrhu jako celku: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále také 
jen „MPSV“) jako předkladatel návrhu zákona 
přichází, jak vyplývá zejména ze Závěrečného 
hodnocení dopadů regulace podle obecných 
zásad (RIA), s velmi ambiciózními cíli. Z textu 
navrhovaných změn však u řady těchto cílů 
nevyplývá, že by jich bylo možno těmito 
změnami dosáhnout. 
Za zcela kruciální považujeme problematiku 
financování sociálních služeb (a s ní oblasti 
související – registrace, plánování atd.), kdy je 
ze strany Olomouckého kraje sice považováno 
za možné vrácení odpovědnosti za financování 
sociálních služeb zcela na stát (resp. na MPSV), 
v žádném případě však nelze navrženými 
změnami dosáhnout v materiálu mnohokrát 
zmiňované stabilizace sociálních služeb. Návrh 
zákona předpokládá financování 
prostřednictvím normativů, a to sice nárokovou 
dotací, nicméně z materiálu nevyplývá, jak 
budou tyto normativy určovány/vypočítávány, 
tudíž stále není zřejmé, o jaké objemy 
finančních prostředků se v této oblasti jedná – 
k tomu viz dále konkrétní připomínky 
k jednotlivým bodům návrhu. Vyčísleny jsou 
objemy finančních prostředků na mzdy/platy 
v letech 2022 a 2025, přičemž výchozí částky 
nereflektují ani současné výše těchto nákladů a 
MPSV vůbec nepředpokládá valorizaci, je tak 

K Z ROZPOR –  i po níže uvedeném vysvětlení 
připomínkové místo odmítá návrh novely zákona jako 
celek. 
 
Vysvětleno - k očekáváným pozitivním změnám po 
převodu části dotačního řízení na podporu sociálních služeb 
na krajskou úroveň a k naplnění principu subsidiarity, 
obecně vzato, nedošlo. Systém je čím dál víc rozdrobený, 
podmínky pro poskytovatele jsou nejednotné, liší se region 
od regionu. Financování sociálních služeb ze strany 
samospráv celkově stagnuje, přičemž ale výdaje státního 
rozpočtu do této oblasti strmě rostou. Stát vydává na 
sociální služby čím dál, tím víc prostředků, nad kterými ale 
nemá žádnou kontrolu. První dva roky po přechodu 
financování sociálních služeb na kraje se zdálo, že se 
jednalo o krok správným směrem, avšak vývoj 
v posledních letech potvrzuje opak. Kraje přistupují 
k problematice sociálních služeb různorodě, s rozdílnou 
mírou angažovanosti, což systém zbytečně tříští a stát při 
stávající legislativě nemá šanci tento negativní vývoj 
zvrátit. Záměrem MPSV, jako garanta systému, je tedy 
opětovně převzít nad ním kontrolu včetně veškeré 
odpovědnosti z toho vyplývající. RIA bude doplněna 
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zřejmé, že výsledné objemy finančních 
prostředků budou výrazně vyšší. 
Ani v dalších oblastech, přestože jsou 
deklarovány žádoucí cíle, není návrh změn 
formulován tak, aby jich mohlo být dosaženo – 
např. snížení administrativní zátěže (v tomto 
příkladu lze nalézt v materiálu přímo vnitřní 
rozpor, neboť redefinováním registrací má sice 
dojít k redukci administrativní zátěže na straně 
registrujících orgánů i poskytovatelů sociálních 
služeb, přesto se na straně registrujících orgánů 
předpokládá nárůst počtu pracovníků – 
registrátorů – na krajských úřadech a 
Magistrátu hl. m. Prahy o 37,1 úvazků). 
Nutno rovněž uvést, že RIA obsahuje zejména 
v oblasti financování sociálních služeb údaje, 
které nelze považovat za validní a zásadně tak 
zkresluje dopady nové právní úpravy – nejsou 
dostatečně vyčísleny dopady zavedení 
personálního standardu. Modelace pro 
jednotlivé roky sice počítají s navyšováním 
úvazků, to však nelze považovat za reálné počty 
(ve skutečnosti budou nepochybně vyšší), tyto 
modelace rovněž nepočítají s růstem mezd 
(platů). 
Přestože tak lze v dílčích navrhovaných 
změnách nalézat i změny pozitivní, považuje 
Olomoucký kraj za nezbytné návrh zákona jako 
celek odmítnout. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 
 

Olomoucký kraj 1. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 96: Nelze 
souhlasit se snahou o zavedení pojmu „sociální 
pracovník – sociální kurátor“, ani s 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo trvá na rozporu, ačkoliv i v průběhu 
konzultačních jednání k novele zákona po sociálních 
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odůvodněním této snahy v předložené 
důvodové zprávě a RIA. Jedná se o zcela 
nesystémové zavádění „pseudospecializace“ 
sociálního pracovníka. Není zřejmé, z jakého 
důvodu je nezbytná tato jediná specializace, 
přičemž odůvodnění existencí v některých 
právních předpisech (zejména podzákonných) 
či koncepcích nemůže při nejlepší vůli 
odůvodnit změnu v zákoně. Není zřejmé, jaká 
je další návaznost zaváděného pojmu na ostatní 
ustanovení zákona o sociálních službách, které 
se vztahují na sociálního pracovníka, tuto snahu 
jedné agilní skupiny sociálních pracovníků je 
tak třeba považovat za zcela nesystémovou. 
Specializaci obecně lze považovat za žádoucí, 
je však třeba ji upravit ve vztahu k ostatním 
ustanovením zákona a komplexně, nikoliv 
zavedením pojmu bez dalších návazností. 
Zavedení předmětného pojmu je tedy třeba 
zásadně odmítnout (podrobnější argumentace 
viz také Listy sociální práce, jaro 2018). Není 
rovněž zřejmé, z jakého důvodu je použita jiná 
formulace než v ostatních ustanoveních, 
konkrétně „ve prospěch osob“. Není jasné, zda 
má tato odlišná formulace naznačovat jinou 
formu sociální práce, vhodné by v každém 
případě bylo užívanou terminologii sjednotit. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

službách bylo konstatováno, že ostatní kraje (13) s tímto 
návrhem souhlasí. 
 
 
 
 

Olomoucký kraj 2. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 103: 
2.1 K § 93 písm. e): Stanovení kompetence 
krajskému úřadu rozhodovat o vstupu do 
garantované sítě není v souladu s § 105a, podle 
kterého garantovanou síť sestavuje ministerstvo 
ve spolupráci s kraji. ZÁSADNÍ  

K Z ROZPOR - Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 
Vysvětleno – krajský úřad jedná v přenesené působnosti, 
viz také níže. 
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2.2 K § 93 písm. f): Vztah mezi tímto 
ustanovením a § 96 písm. d) je poněkud 
nejasný. Počty úvazků zařazených do 
garantované sítě by mělo do registru zapisovat 
pouze ministerstvo, které sestavuje 
garantovanou síť podle § 105a (nebo musí být 
upraveno zajištění dostatečného přenosu 
informací). ZÁSADNÍ  
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

 
 
Vysvětleno - Krajský úřad bude rozhodovat v přenesené 
působnosti o vstupu/výstupu služeb do/z garantované sítě, 
je tedy logické, aby spravoval i evidenci o počtu úvazků 
v této síti. Krajský úřad také na základě úvazků zařazených 
v síti „rozepisuje“ dotaci jednotlivým poskytovatelům. 
Nicméně k těmto účelům bude vytvořena centrální aplikace 
(registr) s přístupem i pro poskytovatele, přičemž záměrem 
je, aby v aplikaci bylo možné s minimálním vynaloženým 
úsilím zpracovat žádost o dotaci (po co nejjednodušším 
potvrzením počtu úvazků ve službě za uplynulý rok a 
zadáním počtu úvazků na rok následující), vygenerovat 
rozhodnutí o přidělení dotace včetně jejího výpočtu/rozpisu 
na základě skutečně obsazených míst, a také přílohu 
pověření na daný dotační rok s kalkulací vyrovnávací 
platby. 
 
 
 

Olomoucký kraj K § 93a odst. 6: Zde je nutno upozornit, že 
správní řád se nevztahuje na konkrétní 
pracovníky, nýbrž na činnost správního orgánu, 
formulaci ustanovení tak nelze považovat za 
správnou, nehledě na fakt, že vzhledem ke 
skutečnosti, že jde o výkon správní činnosti, 
bude se na činnost sociálních pracovníků vždy 
vztahovat správní řád v rozsahu základních 
zásad činnosti správních orgánů, a to podle 
§ 177 odst. 1 správního řádu. Považujeme proto 
za nezbytné předmětné ustanovení 
přeformulovat. ZÁSADNÍ 
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo nadále trvá na své připomínce, ačkoliv 
výkon činností sociální práce v přenesené působnosti NENÍ 
správní činností, viz např. § 9 zákona 500/2004 Sb., správní 
řád. 
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Olomoucký kraj 3. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 127: 
přestože ustanovení zavádí dotaci jako 
nárokovou, zákon nikde nespecifikuje výši 
tohoto nároku; není zřejmé, jak bude 
stanovován normativ, neboť není definována 
cena služby; přestože tak lze vnímat pozitivně, 
že služby zařazené do garantované sítě budou 
mít nárok na dotaci (což de facto mají i za 
současného právního stavu zařazením do sítě 
sociálních služeb kraje), nevyplývá ze změněné 
právní úpravy, jak velkou část nákladu bude 
tento nárok pokrývat; není totiž odpovězeno na 
otázku, zda bude vždy předem stanoven 
normativ a podle výpočtu budou nárokovány 
finanční prostředky ze státního rozpočtu, které 
budou poskytnuty v rámci 
nároku/mandatorního výdaje, nebo zůstane ve 
své podstatě zachován současný stav, kdy bude 
ve státním rozpočtu alokována částka a na 
základě alokace teprve bude stanoven 
normativ; považujeme za nezbytné, aby došlo 
k dopracování ustanovení tak, aby bylo zřejmé, 
jak bude nárok uspokojován (chce se uvést 
příměr, podle kterého by obdobná byla 
konstrukce v dávkových systémech, u nichž se 
výše dávky odvíjí od výše životního minima, 
přičemž by se výše životního minima pro každý 
rok stanovovala v závislosti na objemu 
finančních prostředků vyčleněných na dávky 
a dávky by tak odpovídaly pouze vyčleněnému 
objemu financí); nutno rovněž uvést, že v RIA 
uvedené počty úvazků neodpovídají reálné 
situaci, nelze rovněž akceptovat, že není 
počítáno s úvazky financovanými z prostředků 
EU (prostřednictvím IP), neboť tvorba 

K Z ROZPOR -  nově návrh novely zákona mandatorní výdaj 
nezavádí a výše alokace státního rozpočtu bude skutečně 
stěžejní pro stanovení normativu, nicméně stát se zavazuje 
hradit část personálních nákladů sociálních služeb a plně 
sanovat služby  bez úhrady. 
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zákonných pravidel (a jejich vazby na státní 
rozpočet) nemůže být při vyčíslování dopadů 
do státního rozpočtu zkreslována 
předpokladem, že část služeb bude i v dalším 
programovacím období financována ze zdrojů 
EU (k tomu viz rovněž neakceptovatelné 
přechodné ustanovení uvedené v čl. II bodu 
16). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

Olomoucký kraj K § 105a odst. 1: V ustanovení se uvádí, že 
garantovanou síť sestavuje ministerstvo ve 
spolupráci s kraji na základě potřeb obyvatel 
ČR – ustanovení je nejasné ve vztahu 
k ustanovení § 96 písm. c), podle kterého 
ministerstvo síť určuje na základě požadavků 
kraje (není zřejmé, jaký je vztah „spolupráce“ 
a „definováním požadavků“), a dále k 
ustanovení § 93 písm. e). ZÁSADNÍ  
 
3.1 K § 105a odst. 3: Není zřejmé, zda jde 
o definování podmínek pro rozhodování 
krajského úřadu podle ustanoven § 93 písm. e) 
a není ani zřejmý vztah mezi tímto 
rozhodováním krajského úřadu a sestavováním 
dle odst. 1 tohoto ustanovení; z tohoto pohledu 
rovněž působí velmi nelogicky i definované 
podmínky – podmínka v písm. a) je zjevně 
nadbytečná, neboť oprávnění k poskytování 
sociálních služeb (registrace) je základní 
podmínkou k poskytování sociálních služeb a 
bez něj nelze uvažovat o legálním poskytování 
sociálních služeb a tím pádem už vůbec o 
zařazování do sítě (pozn. stávající text této 
podmínky vylučuje z možnosti zařazení do sítě 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Text byl upraven, a to i na základě osobní schůzky na KÚ 
OL dne 25. 2. 2020, ze strany pracovníků KÚ byl text 
odsouhlasen. Nerozumíme proč se postoj OL změnil.  
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - ROZPOR 
Text procesu zařazování do sítě byl upraven, a to i na 
základě osobní schůzky na KÚ OL dne 25. 2. 2020, ze 
strany pracovníků KÚ byl text odsouhlasen. Nerozumíme 
proč se postoj OL změnil.  
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služby, u nichž se nevyžaduje registrace); 
podmínka v písm. b) je v daném kontextu 
nejasných vztahů jeví jako tautologie (pro 
zařazení do garantované sítě musí de facto 
služba již v této síti být?), resp. jak chápat v této 
souvislosti „podklady pro stanovení 
garantované sítě“?; zcela v ustanovení (v celém 
zákoně) absentuje zmínka (a podmínky a 
postup) pro vyřazení služby z garantované sítě. 
ZÁSADNÍ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olomoucký kraj 4. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 142: Je 
nezbytné vyjasnit vztah k ustanovení § 79 odst. 
2 písm. a). Z navrhovaného znění není jasné, 
komu má být doklad o bezúhonnosti dokládán, 
když podle novelizace se k registraci 
nedokládá, přesto pátá věta stanoví 
registrujícímu orgánu způsob, jakým si má 
výpis vyžádat. ZÁSADNÍ  
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 

Olomoucký kraj 5. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 152: 
5.1 K § 111 odst. 8: Definici supervize 
považujeme za velmi vágní („systematická 
odborně vedená činnost“), považujeme za 
nezbytné upravit termín podrobněji. ZÁSADNÍ  
5.2 K § 111 odst. 9: Považujeme za 
nezbytné, aby bylo stanoveno, zda musí být 
výcvik akreditován a kým. ZÁSADNÍ  
Tyto připomínky považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo i po vysvětlení, požadovaných 
úpravách a doplnění, na připomínce trvá. 
 
 

Olomoucký kraj 6. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 157: 
Považujeme za nezbytné nahradit slovo 
„psychoterapie“ slovy „v oboru supervidované 
činnosti“, neboť nelze redukovat odbornou 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo i po vysvětlení a doplnění textu na 
připomínce trvá. 
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způsobilost pouze na oblast psychoterapie. 
Pokud je cílem zákona zvýšit kvalitu služeb, je 
nezbytné i oblast supervizí směřovat 
k jednotlivým oblastem, které mají být 
supervidovány. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  

 

Pardubice Obecně 
Navrhujeme rozdělit novelu na část týkající se 
příspěvku na péči, druhů služeb, registrace, 
podmínky výkonu činnosti pracovníků služeb a 
na část týkající se financování a s tím 
souvisejících ustanovení návrhu (garantovaná 
síť, část sociální práce na obcích a krajích aj.). 
Druhou část navrhujeme řešit samostatně 
později tak, aby byl dostatečný prostor pro 
vydiskutování všech nejasností a nesouladů. 

O Z Neakceptováno - ROZPOR – MPSV trvá na předložení 
jednoho materiálu, ne na více částí. 

Pardubice § 52b 
Vymezení služby, jakožto jediného druhu 
služby v rámci navrhovaného oddílu, dle 
našeho názoru nenaplňuje charakter služeb 
sociální podpory dle § 52a. 
Současně vyjadřujeme pochybnosti nad 
účelností vzniku této služby. Péče o osoby 
v terminálním stádiu by měla být 
neopominutelnou součástí zdravotních služeb, 
zejména ale nejenom hospiců (kamenných i 
terénních), i služeb sociální péče, jak je 
naznačeno v připomínkách ke službám dle § 39 
a 48 výše.  
Základní činnosti navržené v § 52b jsou 
z principu činnostmi hospicové péče, bez 
kterých se (dle našeho názoru) nemůže 
zdravotnické zařízení názvem hospic 
označovat. Chápeme smysl navrženého 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Sociální služba poskytovaná osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým je natolik specifická a zahrnuje v sobě 
poskytování sociálních služeb péče, prevence i poradenství, 
že ji nelze zařadit do jiného druhy služby, proto i vznik 
služeb sociální podpory podle §52a, do budoucna je možný 
vznik i dalších nových služeb, které by zde mohly spadat. 
Základem pro nemožnost zařazení do již existujících 
skupin je, že tato služba jako jediná v sobě obsahuje 
činnosti preventivní i péče. 
Pokud se jedná o péči o osoby na lůžku ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče (§ 52), tak toto lůžko je „sociální“, 
protože je pod registrací zákona o sociálních službách. 
Tudíž je tam personál sociální. Takže se nejedná o 
ošetřovatelství, ale pečovatelství a to poskytuje pracovník v 
sociálních službách. Takže se nejedná o duplicitu. Zároveň 
základní činnost týkající se hygieny v této podobě „pomoc 
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paragrafu, ale kloníme spíše k tomu, aby 
hospicová péče byla ošetřena na centrální 
úrovni a hrazena z jednoho zdroje namísto 
umělého vytváření sociální služby, která do 
značné míry duplikuje činnosti hospicové péče. 
Navržené §§ 52a a 52b navrhujeme zrušit a 
úměrně rozšířit základní činnosti služeb dle § 
39 a 48. 

při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu“ je v ZSS již od začátku účinnosti tohoto zákona a 
praxe tuto činnost aktivně poskytuje a není žádný problém 
při jeho poskytování. 
 
 

Pardubice § 79 odst. 2 písm.b) 
Dochází k „uvolnění“ podmínek pro výkon 
činnosti pracovníka v sociálních službách, 
který může být odsouzen k podmíněnému trestu 
za úmyslný trestný čin. 
Navrhujeme ponechat současné znění ohledně 
bezúhonnosti, neboť se jedná o práci s osobami, 
které se většinou nedokáží sami bránit. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
 

Pardubice § 100 odst. 1 
Definice je zavádějící, neboť se vztahuje pouze 
na osoby v soc. službách a osoby s příspěvkem 
soc. služby: „… zachovávat mlčenlivost o 
údajích týkajících se osob, kterým jsou 
poskytovány sociální služby nebo 
příspěvek…“. 
 
V § 100 odst. 1 navrhujeme za slova 
„zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se 
osob“ vložit slova: „, se kterými je řešena jejich 
nepříznivá sociální situace v rámci výkonu 
sociální práce,“ a v poslední větě prvního 
souvětí nahradit slovo „dále“ slovy „v zákoně“. 
 

K Z  
 
Neakceptováno ROZPOR 
 
Ze současného platného znění vyplývá, že mlčenlivost se 
netýká pouze osob, které jsou v sociálních službách, ale 
všech osob se kterými je řešena jejich nepříznivá sociální 
situace.  
Text doplněn: 
§ 100 
 (1) Zaměstnanci obcí a krajů, zaměstnanci státu 
a zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, 
kterým jsou poskytovány sociální služby, sociální práce 
nebo příspěvek, které se při své činnosti dozvědí, není-li 
dále stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po skončení 
pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost 
mohou být osoby uvedené ve větě první zproštěny pouze 
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tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s 
uvedením rozsahu a účelu. 

Pardubice § 105 
Navrhované znění není v souladu s § 94 písm. 
g) a postihuje všechny služby včetně těch, které 
nejsou zařazeny v garantované ani rozvojové 
síti služeb, přičemž de facto ukládá obcím a 
krajům povinnost služby financovat. 
Pokud není financování sociálních služeb 
vymahatelné, pak k jejich podpoře z rozpočtu 
územní samosprávy stačí ustanovení 
rozpočtových pravidel. 
 
Navrhujeme  
a) ponechat původní ustanovení a otázku 
spolufinancování sociálních služeb z rozpočtů 
ÚSC řešit samostatně nebo  
b) doplnit v § 95 písm. j) ve znění „spolupodílí 
se na financování sociálních služeb zařazených 
do rozvojové sítě sociálních služeb a 
garantované sítě sociálních služeb.“ a 
ustanovení § 105 zrušit. 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
 
 
 
 

Pardubice § 105a odst. 1 
V kontextu § 96 písm. c) navrhujeme v § 105a 
odst. 1 slova „ve spolupráci s kraji“ nahradit 
slovy „na základě požadavků krajů a“ a za slovo 
„republiky“ doplnit slova: „, v souladu se 
střednědobými plány rozvoje sociálních služeb 
krajů a národní strategií rozvoje sociálních 
služeb.“ 
 
Dále se domníváme, že v § 105a jsou spojeny 
dva pojmy, a to sítě definující potřebné kapacity 
sociálních služeb v daném území a de facto 
seznamu služeb a jejich poskytovatelů, které 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
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budou danou kapacitu reálně zajišťovat. 
Pardubice § 105a odst. 3 

Považujeme za zásadní způsob rozhodování o 
vstupu do garantované sítě sociálních služeb, 
které budou dle § 93 písm. e) vydávat krajské 
úřady. Navrhovaná kritéria dle § 105a odst. 3 
jsou obecná. Není zřejmé, jakým způsobem 
budou definovány podklady pro stanovení 
garantované sítě, lze pouze dovodit, že se bude 
vycházet ze střednědobých plánů jednotlivých 
krajů a aktuálně zjištěných potřeb. Dále není 
řešeno, jakým způsobem bude rozhodováno 
v případě, že na požadovanou kapacitu se bude 
„hlásit“ více poskytovatelů sociálních služeb 
(zvažuje se postup dle § 146 správního řádu?). 
Vzhledem k tomu, že se jedná o přenesenou 
působnost a předpokládáme aplikaci správního 
řádu, je tato otázka důležitá. Obdobné situace 
nastávají již v současném systému, kdy má ale 
samospráva, dle našeho názoru, větší možnosti 
vyjednávání apod. 
 
Požadujeme zásadní úpravu § 105a řešící 
popsané problémy. 
Za minimální úpravu považujeme vložení odst. 
4 ve znění: 
„(4) podmínky a podrobný postup v řízení o 
zařazení sociální služby do garantované sítě 
sociálních služeb upravuje prováděcí právní 
předpis“ nebo „(4) ministerstvo stanoví 
podmínky a podrobný postup řízení o zařazení 
sociální služby do garantované sítě sociálních 
služeb“.  
 
(viz též připomínka k § 93 písm. e) 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
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Pardubice § 105a odst. 4 
Nesouhlasíme s omezením rozvoje sociálních 
služeb procentním limitem určeným v zákoně. 
Sociální služby mají být rozvíjeny podle potřeb; 
naopak se domníváme, že do národního plánu 
rozvoje SSL by měl být vložen minimální 
meziroční růst kapacit v garantované síti 
služeb. 
 
V § 105a odst. 4 navrhujeme odstranit první 
větu. 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
 
 

Pardubice § 105b odst. 1 
Navrhujeme zpřesnění termínu pro sestavení 
návrhu garantované sítě. Termín je k diskusi, 
vycházíme z termínu pro aktualizaci sítě dle 
návrhu novely. Vzhledem k předpokládanému 
zrychlení dotačního procesu, lze uvažovat o 
posunutí termínu do 31. 8. 
Vzhledem ke zrušení termínu pro podání 
výkazu k 30. 6. není jasné, kdy budou 
k dispozici statistické údaje o sociálních 
službách (viz připomínka výše). Některé údaje 
jsou důležité pro plánování sítě služeb (a např. 
nastavení normativů). 
 
V § 105b odst. 1 navrhujeme na konec věty 
první doplnit text ve znění: 
„, a to vždy do 31. května posledního roku 
platnosti aktuálně platné garantované sítě 
sociálních služeb.“ 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
 
 

Pardubice § 88 
 
V navrhovaném znění zákona ani prováděcím 
předpise není uveden střet zájmů. Navrhujeme 
v § 88 doplnit písm. l) ve znění: 

K Z Neakceptováno – ROZPOR 
 
Oblast lidskoprávní je nově uchopena. Je nově 
formulována povinnost, doplněn přestupek a nově jsou 
formulovány i standardy kvality. Oblast střetu zájmů je 
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„l) vytvářet při poskytování sociálních služeb 
takové podmínky, které zamezí střetům zájmů 
těchto osob se zájmy poskytovatele sociální 
služby“ 
 
Dále prosíme o vysvětlení, proč bylo vyjmuto 
písm. c) aktuálního znění zákona, a o úpravu 
prováděcího předpisu tak, aby inspekce 
kontrolovala naplňování opatření zamezující 
střetu zájmů 

jednou z nejvíc problematických oblastí k výkladu a 
porozumění v zákonu. Proto byla povinnost v § 88 c) 
(původní znění) nově nahrazena povinností, která skutečně 
cílí na ochranu práv klientů, a to především na jejich 
soukromí, důstojnost a integritu. To je také cílem této 
změny, skutečně ochránit práva klienta. A právě provazba s 
přestupkem umožní i efektivnější a skutečnost 
vymahatelnost zjištěných nedostatků. Považujeme tuto 
změnu za lepší než je stávající znění povinnosti. Nelze tedy 
akceptovat návrh opět vrátit zpět „staré znění povinnosti“, 
které je v praxi i složitě aplikovatelné a následně i 
kontrolovatelné. 

Plzeňský kraj 1. Ke znění ust. § 3 písm. i) a obecně 
k ustanovením týkajícím se garantované sítě 
sociálních služeb – není jasně specifikováno, 
jakou podobu bude mít garantovaná síť 
sociálních služeb a jakým způsobem bude 
probíhat její tvorba. Ustanovení § 3 písm. i) 
obsahuje definici garantované sítě, ze které 
však není zřejmé, zda bude obsahovat pouze 
druhy služeb a potřebné úvazky a kapacity pro 
dané území nebo zda v ní budou uvedeni 
konkrétní poskytovatelé a konkrétní sociální 
služby. Další navrhovaná ustanovení týkající se 
tvorby garantované sítě tuto problematiku 
neřeší a spíše ji více komplikují, neboť nejsou 
vzájemně propojená. Dle ustanovení § 93 písm. 
e) rozhoduje o vstupu do garantované sítě 
sociálních služeb krajský úřad, dle ustanovení § 
95 písm. i) spolupracuje s ministerstvem při 
sestavování návrhu garantované sítě kraj, dle 
ustanovení § 96 písm. c) určuje garantovanou 
síť na základě požadavků kraje ministerstvo, 
dle ust. § 105a odst. 1 garantovanou síť 
sestavuje ve spolupráci s kraji ministerstvo na 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
 
Nyní upraveno - § 3 písm. j) garantovanou sítí sociálních 
služeb souhrn sociálních služeb a jejich přepočtených 
pracovních úvazků, které napomáhají v náležité kvalitě a 
s odpovídající místní dostupností řešit nepříznivou sociální 
situaci osob na území krajů a které jsou v souladu 
s potřebami osob na území krajů zjištěnými při tvorbě 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje 
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základě zjištěných potřeb obyvatel a v případě 
aktualizace sítě bude o podobě garantované sítě 
vedeno dohadovací řízení (dle ust. § 105b).   
Tato připomínka je zásadní 
 

Plzeňský kraj 2. Ke znění ust. § 37 odst. 3 – navrhujeme 
vypustit část znějící „a řešení genderově 
podmíněného násilí“ – sociální poradenství již 
dnes řeší všechny formy a podoby násilí   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
Zdůvodněn v dokumentu RIA a důvodová zpráva. Potřeba 
tohoto specifikování se odvíjí od mezinárodních 
dokumentů. Na něž je navázáno sledování v této oblasti. 
Zejména se jedná o četné požadavky zmocněnkyně vlády 
pro lidská práva.  
Byť nebyla Istanbulská smlouva ratifikována, ke vzniku 
speciálních služeb zaměřených na  genderově podmíněného 
násilí vyzívají i ostatní instituce především úřad vlády ČR. 
V souladu s Akčním plánem prevence domácího a 
genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 
schváleným Vládou ČR dne 6. 5. 2019, bude v rámci 
projektu MPSV „Rozvoj systému sociálních služeb“ 
zpracována „Analýza dostupnosti specializovaných 
sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a 
genderově podmíněným násilím v ČR (včetně služeb pro 
děti ohrožené násilím v rodině)“. Vypracování této analýzy 
navazuje i na závěry mezinárodní konference pořádané 
MPSV k problematice genderově podmíněného násilí 
konané v roce 2017 v Plzni, která byla zaměřena na rozvoj 
služeb pro osoby ohrožené genderově podmíněným 
násilím. Výstupy analýzy přispějí k vytvoření metodiky a 
podpoře zajištění metodického vedení ze strany MPSV. 
Tím dojde ke sjednocení chápání dané problematiky a 
výkladu specifických pojmů mezi zástupci státní správy, 
samosprávy poskytovateli sociálních služeb. 
Předpokládaný termín pro dodání analýzy je prosinec 2020 

Plzeňský kraj 3. Ke znění ust. § 78 odst. 2 – při registraci 
sociální služby s různými formami poskytování 
(např. forma pobytová a forma terénní) bude 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
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poskytovatel nucen o registraci žádat u dvou 
rozdílných krajských úřadů; navrhuje se 
zachovat současný stav (tak říkajíc 1 
poskytovatel = 1 platné rozhodnutí o registraci), 
který je stabilní – navrhovaná změna by pouze 
přispěla ze znepřehlednění oblasti registrací, 
která dle současné úpravy funguje téměř 
bezproblémově   Tato připomínka je zásadní 
 

Daná úprava slouží především k větší přehlednosti 
poskytování sociálních služeb v jednotlivých krajích. 
Vzhledem k tomu, že by sjednocení registrací pouze podle 
místa poskytování mohlo být pro některé sociální služby 
poskytované terénní formou likvidační (poskytovatelé by z 
důvodu rozsáhlé administrace spojené s registrací nebyli 
dostatečně motivováni registrovat i odlehlá místa s malým 
počtem uživatelů), Úprava se týká pouze sociálních služeb 
poskytovaných pobytovou formou, u ambulantní a 
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. 
 
 

Plzeňský kraj 4. Ke znění ust. § 79 odst. 5 písm. d) bod 4. – 
návrh nelze posoudit bez současně 
předloženého návrhu prováděcího právního 
předpisu   Tato připomínka je zásadní 
 
 
 
5. Ke znění ust. § 79 odst. 5 písm. d) bod 8. – 
v návaznosti na bod 11 těchto připomínek se 
navrhuje změnit navrhované znění „§ 34 odst. 1 
písm. c) až f)“ na znění následující: „§ 34 písm. 
a), c) a e)“   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Podle článku 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
obsah vyhlášky předkládá až na jednání vlády. Prováděcí 
předpisy byly předloženy, ale připomínkové místo trvá na 
rozporu. 
 
Akceptováno částečně. 
 
Bylo upraveno na v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c ) 
 
Navrhované znění: 
8. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování 
sociálních služeb podle § 34 písm. a) a c), 

Plzeňský kraj 6. Ke znění ust. § 93 písm. d) – odkaz na § 101 
odst. 2 je chybný, neboť toto ustanovení se 
poskytováním dotací vůbec nezabývá; požaduje 
se bližší určení toho, jakým způsobem by měla 
spolupráce s ministerstvem probíhat, zda bude 
ministerstvo dávat podněty ke kontrole či zda 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
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bude pracovník ministerstva členem kontrolní 
skupiny, případně zda bude spolupráce probíhat 
nějakou jinou formou   Tato připomínka je 
zásadní 
 

Plzeňský kraj 7. Ke znění ust. § 93 písm. e) – viz připomínka 
k § 3 písm. i) – vzájemná neprovázanost 
jednotlivých ustanovení o garantované síti a 
nejednoznačnost jak tvorby, tak obsahu sítě; 
nejsou uvedeny žádné bližší podmínky 
(skutečnosti rozhodné pro rozhodnutí o 
zařazení či nezařazení (vstupu) do sítě), na 
základě kterých má krajský úřad rozhodovat; 
návrh navíc zcela opomíjí možnost a proces 
vyřazení sociální služby z garantované sítě   
Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 

Plzeňský kraj 8. Ke znění ust. § 93a odst. 6 – pokud se dle 
návrhu nebude vést písemná spisová 
dokumentace, vyvstává otázka, kam se budou 
zakládat, resp. kde se budou uchovávat 
písemnosti, které nejsou a ani nebudou 
upraveny v prováděcím právním předpisu a ve 
Standardizovaném záznamu sociálního 
pracovníka   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
I přes úpravu textu, vypořádání s dalšími připomínkovými 
místy, Plzeňský kraj na připomínce trvá. 
Upravený text: 
(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje správní 
řád. O výkonu činností sociální práce se vede písemná 
elektronická dokumentace ve Standardizovaném záznamu 
sociálního pracovníka. 
 
 

Plzeňský kraj 9. Ke znění ust. § 95 písm. i) – viz připomínka 
k ust. 3 písm. i) – vzájemná neprovázanost 
jednotlivých ustanovení o garantované síti a 
nejednoznačnost jak tvorby, tak obsahu sítě   
Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 

Plzeňský kraj 10. Ke znění ust. § 96 písm. c) – viz připomínka K Z Neakceptováno ROZPOR 
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k ust. 3 písm. i) – vzájemná neprovázanost 
jednotlivých ustanovení o garantované síti a 
nejednoznačnost jak tvorby, tak obsahu sítě; 
navrhované ustanovení je nesouladné 
s navrhovaným ustanovením § 105a odst. 1; 
garantovaná síť by měla být sestavována na 
základě objektivně zjištěných potřeb obyvatel 
ČR na základě dat, která mají k dispozici kraje, 
obce, MPSV a dále dat ČSÚ, MV ČR, ÚZIS 
atd. a objektivizaci garantovaných sítí 
jednotlivých krajů by mělo právě zajistit MPSV 
jakožto orgán, který sítě sestavuje   Tato 
připomínka je zásadní 
 

 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 

Plzeňský kraj K financování sociálních služeb obecně – zejm. 
ke znění ust. § 96 písm. f), g) a h), ust. § 101a, 
ust. § 105 – návrh neurčuje, jakých dotací se 
normativy pro výpočet dotace a na ně navázané 
koeficienty režijních nákladů týkají, tzn., že se 
budou vztahovat na jakékoli dotace, které 
budou poskytovány na zajištění sociálních 
služeb, tedy i dotace od krajů a od obcí; návrh 
tak nejen, že obcím a krajům ukládá povinnost 
poskytovat dotace (§ 105), ale zároveň omezuje 
pravomoci orgánů kraje/obce v samostatné 
působnosti rozhodovat o tom, v jaké výši budou 
dotace poskytnuty. Poskytování finančních 
prostředků z rozpočtů krajů a obcí je dostatečně 
ošetřeno zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a další omezení se 
jeví jako nepřiměřené zasahování do 
samostatné působnosti krajů/obcí. 
Není dán jednoznačný postup při poskytování 
dotací – část činností spojených s 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
I když byla ustanovení změněna, připomínkové místo trvá 
na rozporu. 
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poskytováním finančních prostředků bude 
probíhat na krajských úřadech (§ 101a odst. 2 
a 3) a díky tomu není zcela zřejmé, jak bude 
probíhat dotační řízení, jak a kam budou 
poskytovatelé podávat žádosti, kdo bude 
žádosti o dotace hodnotit, na základě jakých 
právních aktů budou finanční prostředky 
jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb 
vypláceny apod. 
Z ustanovení návrhu dále není zřejmé, zda 
bude dotace určena na veškeré náklady 
sociálních služeb nebo pouze na personální 
náklady vztahující se k normativům, zda se 
bude jednat o náklady související pouze se 
základními činnostmi sociální služby či zda je 
možné hradit i doplňkové činnosti se sociální 
službou související apod.   Tato připomínka je 
zásadní 
 

Plzeňský kraj 11. Ke znění ust. § 99 odst. 1 - první věta 
postrádá logiku; nahrazením výrazu „pomocí“ 
ve spojení s genitivem instrumentálem slova 
„plnění“ (tj. „plněním“) při zachování 
původního smyslu věty první, lze dojít 
k závěru, že kvalita vykonávané činnosti má být 
ověřována činností samotnou, jejíž kvalita je 
předmětem ověřování; „Kvalita poskytovaných 
sociálních služeb se při výkonu inspekce 
ověřuje plněním povinností poskytovatelů 
sociálních služeb uvedených v § 88 písm. a), b) 
a d) až j);“ neboli „Tím, že poskytovatel plní 
svoje povinnosti, se ověřuje kvalita jím 
poskytovaných služeb.“   Tato připomínka je 
zásadní 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
V rámci vypořádání byl text upraven, ale nyní je opět 
připomínkován. Předkladatel připomínky byl telefonicky 
kontaktován k vyjasnění předmětu připomínky. Podle 
předkladatele připomínky není ani stávající formulace 
dostatečná a navrhuje například: „hodnotí ověřováním“… 
 
S ohledem na vývoj vypořádání připomínky se stahuje 
změněné znění návrhu a bude upraveno tak, jak je současná 
právní úprava tj. Kvalita poskytovaných sociálních služeb 
se při výkonu inspekce ověřuje pomocí. 
 
 
. 
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Plzeňský kraj 12. Ke znění ust. § 104 odst. 3 písm. b) – není 
zřejmé, co jsou „specifické okruhy osob 
sociálních služeb“   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 

Plzeňský kraj 13. Ke znění ust. § 105 – možnost obcí a krajů 
poskytovat ze svých rozpočtů účelové dotace 
poskytovatelům sociálních služeb je 
neopodstatněně měněna na povinnost – 
s navrhovanou změnou nesouhlasíme; dle 
návrhu by musel kraj nebo obec poskytnout 
dotaci poskytovateli sociálních služeb 
zapsanému v registru bez ohledu na to, zda je 
uveden v garantované síti či rozvojové síti 
sociálních služeb, zda působí na území daného 
kraje. Jedinou podmínkou pro poskytnutí 
dotace je registrace sociální služby.   Tato 
připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
I když byla ustanovení změněna, připomínkové místo trvá 
na rozporu. 
 
 

Plzeňský kraj 14. Ke znění ust. 105a - viz připomínka k ust. 3 
písm. i) – vzájemná neprovázanost jednotlivých 
ustanovení o garantované síti a 
nejednoznačnost jak tvorby, tak obsahu sítě   
Tato připomínka je zásadní 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 

Plzeňský kraj 15. Ke znění ust. § 105a odst. 4 – ustanovení 
omezuje meziroční nárůst kapacit jednotlivých 
druhů sociálních služeb – nárůst by měl 
vycházet z potřebnosti a neměl by být předem 
omezen; ostatně navrhované znění ustanovení § 
104 odst. 3 písm. d) předpokládá možnost 
zjištění nové potřeby v území, která není 
zajištěna garantovanou sítí – v takovém případě 
může být poskytnuta dotace ze státního 
rozpočtu, ale z důvodu omezení nárůstu 
meziročních kapacit nemusí být služba i přes 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Připomínkové místo trvá na rozporu, i přes úpravu textu. 
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svoji zjevnou potřebnost do garantované sítě 
zařazena   Tato připomínka je zásadní 
 

Plzeňský kraj 16. Ke znění ust. § 116 odst. 5 písm. a) – 
ukončenou povinnou školní docházku 
považujeme za nedostatečnou podmínku 
odborné způsobilosti; navrhuje se ponechat 
původní znění   Tato připomínka je zásadní 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo i po vysvětlení na připomínce trvá. 
 
 

Plzeňský kraj 17. Ke znění ust. § 116 odst. 5 písm. c) – před 
slova „právním předpisem“ se navrhuje doplnit 
slovo „prováděcím“   Tato připomínka je 
zásadní 
 
Doplnění připomínky: 
Netrváme na původní připomínce – připomínka 
byla akceptována; připomínkujeme nově 
navržené znění ust. § 116 odst. 5 písm. c) – 
ukončenou povinnou školní docházku 
považujeme za nedostatečnou podmínku 
odborné způsobilosti Tato připomínka je 
zásadní 
 

K Z  
 
 
 
 
Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo trvá na své připomínce. 

Plzeňský kraj 18. Ke znění čl. II. bod 11. – návrh ve zdejším 
ustanovení, ale ani jinde neřeší situace, kdy 
sociální služby, které budou „překlopeny“ do 
garantované sítě podle čl. II. bod 15., se budou 
ve svém personálním zajištění odchylovat od 
minimálních personálních podmínek 
stanovených prováděcím právním předpisem, a 
to, ať už bude do garantované sítě „překlopené“ 
personální zajištění vyšší nebo nižší než 
minimální personální podmínky; návrh nikterak 
neřeší, jak se popsaná situace projeví při 
financování sociálních služeb; tuto 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu, i přes dodání 
prováděcích předpisů ze dne 20. 4. 2020. Personální 
standardy byly odstraněny.  
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problematiku považujeme za neuspokojivě 
vyřešenou, a to i s ohledem na to, že současně 
s návrhem nebyly předloženy návrhy 
prováděcích právních předpisů týkajících se jak 
minimálního personálního zajištění, tak ale i s 
tím souvisejících normativů; ustanovení 
týkající se minimálních personálních 
podmínek, normativů, garantované sítě a 
obecně financování sociálních služeb 
považujeme za nedostatečně provázaná   Tato 
připomínka je zásadní 
 

Praha Obecně: 
 
Hlavní město Praha odmítá návrh zákona jako 
celek a žádá o jeho dopracování. K návrhu 
zákona podává hl. m. Praha obecnou 
připomínku, týkající se přijetí návrhu zákona a 
jeho obsahového zaměření. Navrhované 
změny v případě nabytí platnosti zákona 
razantně omezí kompetence kraje v oblasti 
sociální politiky, čímž dochází k narušení 
principu subsidiarity, a to především v oblasti 
plánování a financování sociálních služeb na 
území kraje. 
 

O Z Neakceptováno - ROZPOR 

Praha k bodu 5 (§ 3 písm. i)):  
- Požadujeme rozšířit popis garantované 
sítě.  
    Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru v návrhu zákona chybí 
bližší kritéria pro nastavení garantované sítě 
služeb a její vztah k rozsahu stávajících 
krajských sítí a chybí popis mechanismu 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Vypořádáno jinak – ustanovení bylo změněno, 
připomínkové místo však trvá na rozporu. 
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zařazení (resp. vyřazení) poskytovatelů do (ze) 
sítě, včetně časových lhůt. 
Požadujeme doplnit definici pojmu 
„základních potřeb”. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Bez definice „základních potřeb“ považujeme 
navrhované ustanovení prakticky 
za bezobsažné. 
 
Doporučujeme slova „(dále jen 
„ministerstvem“)“, v souladu s čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„(dále jen „ministerstvo“)“ a dále 
doporučujeme slova „republiky. Tato“, 
v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „republiky; 
tato“. 
 

Praha k bodu 44 (§ 48): 
- Požadujeme blíže specifikovat 
mechanismus zřizování a obsazování krizových 
lůžek v domovech sociální péče. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru je nedostatečně popsán 
mechanismus zřizování a obsazování 
krizových lůžek v domovech sociální péče a 
jejich financování. 
- Doporučujeme v závěru bodu na 
samostatném řádku, v souladu s čl. 57 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády, doplnit větu 
„Poznámky pod čarou č. 23 a 24 se zrušují.“. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
 
Mechanismus a obsazovaní, plus další specifikace budou 
upraveny v metodickém doporučení. Krizová lůžka jsou 
nově je upraveny v § 105a odst.5, je tam popsán 
mechanismus umísťování, doba umístění a navazuje na to i 
financování. 
 
Doplňovat odst. 5 je nadbytečné, protože dítě se dostane do 
zařízení domova sociální péče pouze při výkonu ústavní 
výchovy, ochranné výchovy nebo předběžného opatření, 
kdy už je orgán SPOD do tohoto řešení zainteresován. 
Tedy o takovém dítěti ví. Zřejmě i umístění doporučil. 
 

Praha k bodu 96 (§ 92 písm. a) a b)):  K Z Neakceptováno - ROZPOR  
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- U písmene a) požadujeme ponechání 
původního textu „zajišťuje osobě, které není 
poskytována sociální služba, a je v takové 
situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by 
ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí 
sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to 
v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí 
místem trvalého nebo hlášeného pobytu 
osoby“.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaný text oproti původnímu textu 
negarantuje pomoc ze strany státu všem 
osobám, které pomoc potřebují a nemotivuje 
obec s rozšířenou působností ke tvorbě 
komunitního plánu a rozvoje sítě sociálních 
služeb na svém území podle znalosti potřeb 
občanů. S ohledem na navrhovaný § 107 odst. 
6 „Právnická osoba se dopustí přestupku tím, 
že nezabezpečí výkon činností sociální práce v 
rozsahu stanoveném v § 91d, § 92, § 93, § 93a 
odst. 2 a § 109.“ je nezbytné ponechat původní 
text jako povinnost obce s rozšířenou 
působností, aby bylo reálné ukládat případnou 
sankci za nesplnění této povinnosti. Zároveň 
navrhovaný text obsahuje duplicitně činnosti 
sociální práce uvedené v písmenech b) a d).  
- U písmene a) požadujeme ve spojení 
„s obecními úřady obcí s rozšířenou 
působností“ doplnit slovo „jinými“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

Připomínkové místo i po úpravě textu, respektive celého 
ustanovení na své připomínce trvá. 
 
a) prostřednictvím sociálního pracovníka realizuje a 

koordinuje činnosti sociální práce zaměřené na řešení 
nepříznivé sociální situace a na sociální začleňování 
osob, koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, 
jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností 
jiné osoby; přitom spolupracuje zejména s obecními 
úřady obcí s rozšířenou působností, koordinuje a 
provádí depistážní činnost a sociální šetření a poskytuje 
sociální poradenství, 

b) prostřednictvím sociálního pracovníka - sociálního 
kurátora zajišťuje výkon činností sociální práce ve 
prospěch osob, proti kterým je vedeno trestní řízení, 
osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu 
předchozí ústavní nebo ochranné výchovy, osob, jejichž 
práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné 
osoby, osob propuštěných z výkonu vazby nebo trestu 
odnětí svobody a osob, jejichž způsob života může vést 
ke konfliktu se společností, osob po ukončení léčby 
závislostí nebo závislostního chování ve 
specializovaném zařízení  a osob, které nemají 
uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem 
k tomu, že jsou osobami bez přístřeší; přitom 
spolupracuje zejména se zařízeními pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České 
republiky, Probační a mediační službou České 
republiky, správními úřady a územními samosprávnými 
celky; přitom provádí zejména depistážní činnost, 
sociální šetření, poskytuje sociální poradenství a 
zprostředkovává poskytování sociálních služeb, a to 
v místě skutečného pobytu těchto osob, 

c) prostřednictvím sociálního pracovníka na základě 
oznámení poskytovatele zdravotních služeb25) zjišťuje, 
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Považujeme za nezbytné vyjasnit, že se jedná 
o spolupráci s ostatními úřady obcí 
s rozšířenou působností. 
- U písmene b) požadujeme navrhovaný 
text nahradit textem: 
„b) prostřednictvím sociálního pracovníka - 
sociálního kurátora zajišťuje výkon činností 
sociální práce ve prospěch osob, proti kterým 
je vedeno trestní řízení, osob ohrožených 
sociálním vyloučením z důvodu předchozí 
ústavní nebo ochranné výchovy, osob 
propuštěných z výkonu vazby nebo výkonu 
trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou 
ohroženy trestnou činností jiné osoby a osob, 
jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností, osob propuštěných po ukončení 
léčby chorobných závislostí ze zdravotnického 
zařízení, psychiatrické nemocnice 
nebo léčebného zařízení pro chorobné 
závislosti a osob, které nemají uspokojivě 
naplněny životně důležité potřeby vzhledem k 
tomu, že jsou osobami bez přístřeší; přitom 
spolupracuje zejména se zařízeními pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou 
službou České republiky, Probační a mediační 
službou České republiky, správními úřady a 
územními samosprávnými celky; přitom 
provádí zejména depistážní činnost, sociální 
šetření, poskytuje sociální poradenství 
a zprostředkovává poskytování sociálních 
služeb, a to v místě skutečného pobytu těchto 
osob;“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné 
ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a 
zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, 
že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje 
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních 
služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba 
umístěna, a zároveň informuje krajský úřad 
o nedostupnosti sociální služby, 

d) prostřednictvím sociálního pracovníka na území svého 
správního obvodu a v místě skutečného pobytu osob 
realizuje činnosti sociální práce zaměřené na řešení 
nepříznivé sociální situace a na sociální začleňování 
osob v jejich přirozeném sociálním prostředí;  
koordinuje pomoc pro osoby závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby i pro osoby pečující, pomáhá předcházet 
vzniku krizových situací v důsledku nezajištění potřebné 
pomoci, a pokud tyto situace nastanou, napomáhá jejich 
řešení ve spolupráci s těmito osobami; provádí zejména 
depistážní činnost a sociální šetření, poskytuje sociální 
poradenství, ve správním obvodu spolupracuje 
především s obcemi, pověřeným obecním úřadem, 
příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce, příslušným 
krajským úřadem, poskytovateli sociálních služeb, 
veřejným opatrovníkem, poskytovateli zdravotních 
služeb, školami a školskými zařízeními, koordinuje 
poskytování sociálních služeb ve spolupráci 
s registrovanými poskytovateli sociálních služeb a 
krajským úřadem, 

e) bezodkladně informuje krajský úřad, pokud v rámci své 
činnosti zjistí skutečnosti nasvědčující poskytování 
sociálních služeb bez oprávnění. 

 
 
Poznámka k připomínce:  
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Navrhovaný text neobsahuje osoby propuštěné 
z výkonu vazby nebo výkonu trestu, 
se kterými sociální kurátor intenzivně pracuje.  
- Doporučujeme na konci doplnit tečku. 

S ohledem na navrhovaný § 107 odst. 6 „Právnická osoba 
se dopustí přestupku tím, že nezabezpečí výkon činností 
sociální práce v rozsahu stanoveném v § 91d, § 92, § 93, § 
93a odst. 2 a § 109.“ je nezbytné ponechat původní text 
jako povinnost obce s rozšířenou působností, aby bylo 
reálné ukládat případnou sankci za nesplnění této 
povinnosti. 
Toto konstatování je již bezpředmětné – tento „přestupek“ 
byl na základě konzultace s MV z návrhu novely vyňat. 
 

Praha k bodu 106 (§ 93a odst. 6): 
- Požadujeme navrhovaný odstavec 
zrušit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Výkon sociální práce je výkonem přenesené 
působnosti v oblasti činností sociální práce. 
Hlavní město Praha souhlasí s vyjádřením, že 
se nejedná o správní řízení, nicméně je nutné 
zohlednit, že sociální pracovníci ve veřejné 
správě jsou zároveň úředníky samosprávných 
celků, a tudíž se na ně vztahují i další právní 
předpisy, např. zákon č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a při své činnosti aplikují činnosti 
podléhající zákonu č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. Jako 
úředníci zpracovávají podněty občanů, reagují 
na ně, vyhotovují písemnosti (např. záznamy 
ze šetření, komunikace se spolupracujícími 
subjekty, individuální plány apod.) a zároveň 
musejí nakládat s dokumenty, které pro svou 
činnost potřebují, popř. je obdrželi. Pro svou 
činnost a pro vedení spisové dokumentace 

K Z Neakceptováno - ROZPOR  
Připomínkové místo neakceptuje fakt, že výkon činností 
sociální práce není správní činností. 
 
§ 93a  
(5) Na výkon činností sociální práce se nevztahuje správní 
řád. O výkonu činností sociální práce se vede písemná 
elektronická dokumentace ve Standardizovaném záznamu 
sociálního pracovníka. 
Výše uvedené ustanovení nebrání vedení dokumentace 
v rámci spisové služby, pouze je upozorněním, že výkon 
činností sociální práce v přenesené působnosti není správní 
činností. 
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využívají Jednotný informační systém 
a ani „Standardizovaný záznam sociálního 
pracovníka“ není v současné době ve stavu a 
podobě, která by byla dostačující pro vedení 
elektronického spisu. Vedení spisové 
dokumentace sociálním pracovníkem, který je 
v tomto případě v postavení úředníka a úřední 
oprávněné osoby, musí být také v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to s ohledem na 
pravidlo v § 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění zákona č. 303/2013 Sb. 
 

Praha  
k bodu 108 (§ 94 písm. d)):  
- Doporučujeme za text „§ 94 písm. d)“ 
vložit slova „slova „může zpracovávat 
střednědobý plán“ se nahrazují slovy 
„zpracovává střednědobý plán““. 
Odůvodnění: 
Pokud se obec podílí na financování sociálních 
služeb zařazených do garantované 
nebo rozvojové sítě (viz navrhovaný § 94 
písm. g)), pak musí též zpracovávat strategické 
dokumenty rozvoje sociálních služeb 
(střednědobý plán). 
- Doporučujeme slova „se na konci 
doplňuje text“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. 
e) a odst. 9 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovy „a na konci textu písmene d) 
se doplňují slova“ a dále doporučujeme slovo 
„„ ; může“ nahradit slovem 
 „„; může“. 
 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR   
ustanovení § 94 písm. d) zůstává ve stávajícím znění, tj. 
není již předmětem novelizace. 
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Praha k bodu 127 (§ 101a):  
- Požadujeme zrušit označení odstavce 1 
a zrušit odstavce 2 a 3. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Text navrhovaných odstavců 2 a 3 zapojuje do 
systému krajský úřad, čímž se proces 
financování podle našeho názoru stává 
složitějším. Pro poskytnutí nárokové dotace je 
figurování kraje nadbytečné, navrhujeme 
ponechat celý proces financování garantované 
sítě a vydávání pověření v působnosti 
Ministerstva práce a sociálních věcí. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 
 

Praha  
k bodu 134 (§ 105): 
- Požadujeme navrhovaný bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava podle našeho názoru 
zasahuje do pravomocí samosprávy. 
 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu – i když bylo podáno 
vysvětlení. 
 
 
 

Praha k bodu 135 (§ 105a a 105b): 
- Požadujeme navrhovaný bod vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Popis garantované sítě a dohadovacího řízení 
považujeme za nedostatečný a z předloženého 
návrhu, z Důvodové zprávy ani ze Závěrečné 
zprávy hodnocení dopadů regulace podle 
obecných zásad (RIA) není dostatečně 
srozumitelný. Chybí bližší kritéria pro 
nastavení garantované sítě služeb, její vztah 
k rozsahu stávajících krajských sítí, popis 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu – i když bylo podáno 
vysvětlení. 
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mechanismu zařazení (resp. vyřazení) 
poskytovatelů do (ze) sítě či proces 
aktualizace. Časové lhůty v dohadovacím 
řízení s kraji jsou nastaveny nereálně 
vzhledem k nutnosti projednání návrhů v 
orgánech kraje. Chybí podrobné a přehledné 
schéma procesů a výstupů. Uvedený text 
odstavce svým obsahem výrazně zasahuje do 
činností samosprávy (viz obecná připomínka). 
- V případě neakceptování výše uvedené 
zásadní připomínky požadujeme v § 105a  
odst. 4 větě první slova „u služeb sociální péče, 
na 3% u služeb sociální prevence a na 2% u 
služeb sociálního poradenství“ vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Žádáme o možnost uzpůsobení kapacit 
potřebám kraje v širším pásmu případných 
potřeb, navrhujeme sjednocení na 5 % u všech 
typů služeb. 
- V případě neakceptování zásadních 
připomínek doporučujeme, v souladu s planým 
zněním zákona, slova „§ 105a a 105b včetně 
nadpisu znějí:“ nahradit slovy „§ 105a včetně 
nadpisu zní:“; v § 105a odst. 4 za čísla „5“, „3“ 
a „2“ vložit mezery, na konci § 105a doplnit 
uvozovky nahoře a tečku; celé znění § 105b 
vypustit a vložit nový bod, kterým bude vložen 
§ 105b. 
 

Praha k bodu 136 (§ 107): 
- Požadujeme v odstavci 2 písm. k) text 
„§ 85 odst. 5“ nahradit textem „§ 85 odst. 4“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Nově:  
Vzhledem k novému platnému znění zákona navrhujeme 
v novém znění k bodu 155 ponechat v § 107 odstavec, 
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Navrhovanou úpravu požadujeme v návaznosti 
na navrhovaný bod 80. 
- Doporučujeme v odstavci 2 písm. l) 
text „§ 82 odst. 4 písm. d)“ nahradit textem „§ 
82 odst. 3 písm. d)“. 
Odůvodnění: 
Žádost o zrušení registrace je upravena v § 82 
odst. 3 písm. d); § 82 odst. 4 není členěn na 
pododstavce. 
- Doporučujeme na konci doplnit 
uvozovky nahoře a tečku.  
 
 

který byl uveden v předchozí verzi novely a definuje 
přestupek za nezabezpečení výkonu činností sociální práce. 
Navrhujeme tedy vložit nový text § 107 odst. 6, který zní: 
„(6) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že 
nezabezpečí výkon činností sociální práce v rozsahu 
stanoveném v § 91d, § 92, § 93, § 93a odst. 2 a § 109“. 
Následujícím odstavcům změnit číslování. Tuto 
připomínku považujeme za zásadní.  
 
Zde doporučujeme získat názor legislativního odboru, 
navrhovaný typ přestupku byl vyňat z návrhu novely na 
základě názoru ministerstva vnitra.  
Dle našeho názoru obecní úřad nemá právní subjektivitu. Z 
právního hlediska nelze zaměňovat pojmy »obec« a 
»obecní úřad«. Obec, jakožto základní územní 
samosprávný celek (čl. 99 Ústavy ČR), je veřejnoprávní 
korporací (právnickou osobou veřejného práva), tj. 
disponuje právní subjektivitou (způsobilostí k právům a 
povinnostem), a to ale v oblasti samostatné působnosti. 
Není aktuální – dle konzultace a připomínky MV nemůže 
být obec (obecní úřad)  subjektem přestupku…..   

SMO 1. K bodu 129 § 103 odst. 1 
Účelová dotace musí pokrýt náklady na 
zajištění činností sociální práce v plné výši. 
Nebude-li dostatečně zajištěno financování 
sociální práce, nelze ji ze strany obecních 
úřadů zajistit v  potřebném rozsahu.  
Poskytování sociální práce je základním 
stavebním kamenem v sociálních službách a je 
třeba, aby byla takto vnímána i ze strany státu. 
Stát si tuto službu u obcí objednává, musí tedy 
hradit náklady s ní související v plné výši, 
stejně jako tak činí u sociálně právní ochrany 
dětí.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVUPQS47)



IX. 

Mimo výše uvedené upozorňujeme, že 
příjemcem dotace není obecní úřad, ale obec 
(viz odst. 1). Návrh zákona klade na obecní 
úřady v souvislosti s výkonem sociální práce 
nové úkoly. Např. v § 92 písm. d) – obecní 
úřad obce s rozšířenou působností má provádět 
depistáž, která je v katalogu prací zařazena v  
 

 
 
 
 
 

SMO Dodatečná připomínka č. 2: IV. část – Teze 
vyhlášky o stanovení normativů nákladů a 
garantované sítě sociálních služeb: Dovolujeme 
si upozornit na riziko normativů ve vazbě na 
průměrné mzdy a velikosti jednotlivých měst a 
obcí, v nichž je z naší strany napříč územím 
České republiky spatřován značný nesoulad. 
Největší diference jsou zejména u normativů 
kategorií PSS a TH1. Zejména pro města 
s téměř nulovou nezaměstnaností a vysokou 
konkurencí v sociálních službách jsou uvedené 
průměry silně diskriminující a financování 
ohrožující. Z toho důvodu si dovolujeme 
požádat o přehodnocení nastavení výpočtu 
těchto normativů. 
 

K Z Neakceptováno – ROZPOR 
SMO trvá na změně normativu 

Středočeský kraj Úpravy ZSS vztahující se ke garantované síti 
sociálních služeb  
Body:4., 5., 6., 56., 103., 108., 109., 110., 111., 
112., 113. a 126 až 135 a 172 . 
 
Středočeský kraj (SK) se obává, že 
vytvoření   konceptu garantované sítě 
sociálních služeb je nesprávné ve vztahu 
k principům dobré správy. Oproti tomu 
navrhovaný § 105a určuje MPSV zásady 
transparentnosti, zákazu diskriminace, rovného 

K Z Neakceptováno – ROZPOR – připomínkové místo i po 
vysvětlení trvá na rozporu. 
– k očekáváným pozitivním změnám po převodu části 
dotačního řízení na podporu sociálních služeb na krajskou 
úroveň a k naplnění principu subsidiarity, obecně vzato, 
nedošlo. Systém je čím dál víc rozdrobený, podmínky pro 
poskytovatele jsou nejednotné, liší se region od regionu. 
Financování sociálních služeb ze strany samospráv celkově 
stagnuje, přičemž ale výdaje státního rozpočtu do této 
oblasti strmě rostou. Stát vydává na sociální služby čím dál, 
tím víc prostředků, nad kterými ale nemá žádnou kontrolu. 
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zacházení a přiměřenosti, které ale nejsou 
definovány. Ustanovení novely vztahující se 
k vzniku garantované sítě sociálních služeb 
včetně změny způsobu financování sociálních 
služeb, která jsou založená na centralizaci a 
normalizaci, vzbuzují obavy, protože nesměřují 
k financování potřeb osob, jimž jsou 
poskytovány sociální služby.  
 
Máme obavu, že předloženým materiálem 
budou opět destabilizovány krajské a obecní 
rozpočty, kdy kraje a obce, coby majoritní 
poskytovatelé sociálních služeb, budou nuceny 
povinně dorovnávat prostředky na zajištění 
dostupnosti sociálních služeb a sanovat je z 
vlastních zdrojů. Smyslem novely č. 254/2014 
Sb. bylo tuto skutečnost narovnat. Úprava 
§ 105 s ultimativním návrhem, že kraje a obce 
poskytují dotace ze svého rozpočtu, bez dalšího 
jasného vymezení této povinnosti, vede SK 
k úvaze, že nebude možné se destabilizaci 
krajského rozpočtu účinně bránit a tato 
povinnost povede k dalším neúměrným 
nákladům na sociální služby, které budou 
potřeba, ale nebudou MPSV do garantované 
sítě zařazeny.  
 
Není zřejmé, jak budou do dohadovacího řízení 
zapojeni poskytovatelé a zejména uživatelé 
sociálních služeb. Přenesením správy sítě 
sociálních služeb a jejího financování zpět na 
úroveň MPSV neumožní flexibilně reagovat na 
potřeby, které se v území objevují. Princip tzv. 
„rozvojové sítě sociálních služeb“ bez vazby na 
finanční zajištění povede k neúměrnému 

První dva roky po přechodu financování sociálních služeb 
na kraje se zdálo, že se jednalo o krok správným směrem, 
avšak vývoj v posledních letech potvrzuje opak. Kraje 
přistupují k problematice sociálních služeb různorodě, 
s rozdílnou mírou angažovanosti, což systém zbytečně tříští 
a stát při stávající legislativě nemá šanci tento negativní 
vývoj zvrátit. Způsob a proces zařazování sociálních služeb 
do krajských sítí není jednotný a neexistují zde žádné 
opravné prostředky. Obavy, že k této situaci může dojít, se 
nakonec ukázaly jako oprávněné, dovolujeme si 
připomenout, že nabytí účinnosti současného § 101a bylo 
od vzniku zákona o sociálních službách 3 krát odloženo. 
Záměrem MPSV, jako garanta systému, je tedy opětovně 
převzít nad ním kontrolu včetně veškeré odpovědnosti 
z toho vyplývající. Na základě obdržených připomínek, kdy 
zejména kraje shledávají koexistenci dvou typů sítí jako 
nesmírně problematickou, bylo aktuálně úplně upuštěno od 
možnosti tvorby rozvojové sítě ze strany samospráv. 
Existovat bude tedy pouze jediná síť - garantovaná. 
Definice garantované sítě je nově téměř identická se 
stávající definicí sítě. 
Tím, že bude existovat pouze jediná síť, kterou ve finále 
sestaví (a zveřejní) ministerstvo, tak také odpovědnost za 
dostupnost služeb plně přechází na ministerstvo. 
Ministerstvo při sestavování garantované sítě musí jednat 
s krajem jako samosprávným celkem, který zjišťuje potřeby 
v území, stanovuje potřebnost služeb v území, plánuje a 
určuje síť a její územní členění. 
Krajský úřad bude rozhodovat v přenesené působnosti o 
vstupu/výstupu služeb do/z garantované sítě, na tento 
proces bude aplikován správní řád. 
Směrná čísla zaniknou, kraje nebudou žádat o dotaci ani 
tvořit vlastní síť. MPSV se zavazuje financovat pouze 
osobní náklady na přepočtené úvazky zařazené do jediné – 
garantované sítě. Dotační řízení vůči poskytovatelům 
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zatížení kraje, případně přezkumnému řízení ve 
vztahu k silovému postavení MPSV 
v dohadovacím řízení, resp. správním žalobám 
krajů na zrušení garantované sítě sociálních 
služeb, která má charakter opatření obecné 
povahy podle správního řádu, což předložená 
novela vůbec nereflektuje (srov. viz. § 171 – 
174 správního řádu).  
 
Není zřejmé, jak bude garantovaná síť 
ustanovena. Navrhované znění § 96, pís. c) 
upravuje, že (MPSV) „na základě požadavků 
kraje určuje garantovanou síť sociálních 
služeb“, nicméně § 105b definuje aktéry jako 
„kraje“, zástupce odborů a zaměstnavatelů 
(které?). Zajistit zákonem účast zástupců 
odborů a zaměstnavatelů považujeme za 
nepřijatelnou. Mezi aktéry spolupracující na 
sestavení garantované sítě služeb nejsou 
poskytovatelé služeb, které není možné 
nahradit pojmem „zaměstnavatelé“. Je 
diskutabilní, aby spolupracujícím aktérem byly 
odbory, neboť ti ze své povahy poslání hájí 
zájmy zaměstnanců, nikoli zájmy osob, jimž 
jsou poskytovány sociální služby. Je pak 
nabíledni, že silnými odborovými svazy budou 
zvýhodněné velké ústavní sociální služby a 
nikoli menší poskytovatelé, typicky terénní 
služby, ke kterým proces transformace 
pobytových služeb má vyústit. Naopak, jak 
jsme již víše poukázali, z celého procesu právě 
osoby, jimž jsou poskytovány sociální služby, 
resp. o ně mají zájem, zcela vypadávají.  
 

nebude existovat. MPSV přidělí částku dle evidovaných 
úvazků v garantované síti a Krajský úřad ji poté přerozdělí 
mezi poskytovatele v této síti. Dofinancování sociálních 
služeb nebude možné, zachován je pouze nenárokový 
dotační titul pro mimořádné situace. 
 
Valorizace platů a mezd bude řešena meziročním 
navýšením normativů. V návrhu znění novely již neexistuje 
institut mimořádného kola dotace, legislativní změny 
v odměňování se můžou řešit pouze nárůstem normativů 
pro další rok, Cíleně není navržen paragraf, dle kterého by 
bylo možné realizovat dofinancování sociálních služeb. 
Kraje tedy nebudou mít žádnou možnost vyvíjet v tomto 
směru tlak na státní správu. 
 
Vysvětleno 
Dohodovací řízení bylo upraveno – nově bude probíhat 
pouze mezi kraji a MPSV. 
Proces sestavování sítě: 

• od začátku roku budou probíhat jednání 
ministerstva, krajů a partnerů o podobě sítě 
sociálních služeb na další rok 

• na základě údajů z nové centrální aplikace 
(registr) o evidovaných úvazcích, požadavků 
krajů na počet kapacit/úvazků služeb na svých 
územích a na základě realizovaných jednání 
bude do sestaven návrh garantované sítě, který 
ministerstvo zašle kraji k vyjádření 

• kraj zašle písemné vyjádření k návrhu 
(schvaluje Rada kraje) do 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení návrhu, včetně případných 
námitek 

• v případě, že kraj s návrhem souhlasí nebo 
ministerstvo plně akceptuje případné námitky 
kraje - je dohodovací řízení ukončeno  
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Ve vztahu ke garantované síti sociální služeb 
není vůbec upraveno, jaké povinnosti 
poskytovatelům ze zařazení plynou a jakým 
způsobem může dojít k vyřazení služby 
z garantované sítě sociálních služeb. Zároveň 
není řešeno, jakým způsobem bude do 
garantované sítě zařazena jen částečná kapacita 
služby v souladu s principem rovnoměrné 
dostupnosti sociálních služeb v územích ve 
vztahu k obvyklé (průměrné) dostupnosti, resp. 
specifikům jednotlivých území podle územního 
členění státu, resp. územního členění veřejné 
správy. V celém systému jsou zcela upozaděny 
obce, resp. tzv. ORP, které mají k občanům a 
jejich potřebám nejblíže. Zprostředkovávání 
informací o potřebách osob vždy vede k jejich 
zploštění a preferování univerzálnějších 
silových řešení. 
 
Současně se nemůžeme ztotožnit s konceptem, 
kdy za dostupnost sociálních služeb odpovědný 
kraj bez vazby na garantovanou síť sociálních 
služeb a specifikace spolupráce s KÚ a MPSV 
není nijak, ani v důvodové zprávě, vymezena, 
bude obtížně určitelná a osoby, které mají o 
sociální služby zájem, ale nejsou jim dostupné, 
budou žalovat kraj, který ale nemá odpovědnost 
za správu garantované sítě sociálních služeb.  
Není tedy jasně vymezena odpovědnost MPSV 
za dostupnost sociálních služeb, což 
považujeme za naprosto nepřijatelné, neboť 
ono by mělo garantovat síť sociálních služeb.   
 
Proto požadujeme zcela vypustit úpravu 
garantované sítě sociálních služeb a 

• v případě, kdy ministerstvo s námitkami 
nesouhlasí, vyzve kraj k osobnímu jednání, 
které se uskuteční nejdéle do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení námitek  

• dohodovací řízení bude ukončeno oznámením 
této skutečnosti dopisem ministryně/ministra 
práce a sociálních věcí hejtmanům kraje do 30. 
června  

• garantovaná síť bude zveřejněna ve vyhlášce do 
31. srpna 
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transformaci financování sociálních služeb 
konkrétně jde o úpravy: § 3, pís. h)-j); § 72, 
odst. 2); § 93, písm. d)-f); § 94 g), h) a i); § 95 
a) a g)-i); § 96 b)-h); § 101-105b; a 
v přechodných ustanoveních body 15 a 16  
Tato obecná připomínka je zásadní. 
 

Středočeský kraj Bod 46 - § 52a  
Požadujeme tento § zcela vypustit, neboť nemá 
žádnou vazbu na § 52b. 
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Jedná se o nový druh služeb, sloučení péče a podpory. 
Vznik tohoto druhu služeb má své opodstatnění. 

Středočeský kraj Bod 46 - § 52b  
Sociální služby poskytované osobám 
v terminálním stavu a osobám blízkým: 
Navrhovaná podoba služby, kdy se 
předpokládá, že do lůžkových zdravotnických 
zařízení bude docházet terénní sociální služba 
provádět úkony přímé obslužné péče, je 
naprosto nepřijatelná. Nelze tímto způsobem ze 
systému sociálních služeb saturovat péči, která 
by měla být hrazena ze zdravotního pojištění. 
Další základní činnosti této služby lze označit 
jako spadající do oblasti poradenství a lze je 
proto zajistit v rámci odborného sociálního 
poradenství. Taková služba bude narážet na 
nepřekonatelné překážky spojené 
s mlčenlivostí apod.. Požadujeme vypustit.  
Tato konkrétní připomínka je zásadní. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Pokud se jedná o péči o osoby na lůžku ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče (§ 52), tak toto lůžko je „sociální“, 
protože je pod registrací zákona o sociálních službách. 
Tudíž je tam personál sociální. Takže se nejedná o 
ošetřovatelství, ale pečovatelství a to poskytuje pracovník 
v sociálních službách. Takže se nejedná o duplicitu. 
Zároveň základní činnost týkající se hygieny v této podobě 
„pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygien“ je v ZSS již od začátku účinnosti tohoto 
zákona a praxe tuto činnost aktivně poskytuje a není žádný 
problém při jeho poskytování.  

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 34 § 35 odst. 1 
písm. q) a následující 
Navrhujeme vypustit vkládaná písmena q), r) a 
s) tedy základní činnosti: zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci a pastorační a 
duchovní péči. 
Zásadní připomínka 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Vznik těchto činností byl podpořen požadavky z praxe 
poskytování sociálních služeb, důvodová zpráva a RIA dále 
objasňují vznik těchto nových základních činností. 
Nově je upravena základní činnost – psychosociální 
podpora, na míso pastorační a duchovní péče. Dle dohody 
s Jihočeský krajem.  
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Odůvodnění: 
Novela ZSS zahrnuje některé nové základní 
činnosti, z nichž některé jsou nadbytečné, 
neboť jsou vykonávány již nyní v rámci 
základních činností pod písm. e, f, g, j, l, a není 
tudíž nezbytné je vyčleňovat (ani není z 
důvodové zprávy patrné, proč by to nezbytné 
být mělo). Dále není nezbytné zahrnovat ty 
činnosti, které nejsou zcela v souladu se 
základními zásadami zákona a standardy 
kvality sociálních služeb (viz pastorační a 
duchovní péče či zprostředkování potravinové 
a materiální pomoci, kdy hrozí krom jiného i 
nebezpečí vzniku závislosti na sociální službě). 
Pokud předkladatelé půjdou cestou nahrazování 
běžně dostupných služeb, pak by zde měly být 
i další činnosti, jako např. zprostředkování 
poštovních služeb apod.). 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 36 § 37 odst. 4 
písm. d) 
Navrhujeme tuto vypustit činnost uvedenou ve 
vkládaném ust. § 37 odst. 4 písm. d). 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Manželské a rodinné poradenství – je 
diskutabilní, zda jde o zaměření odborného 
sociálního poradenství, nebo zda jde o základní 
činnost. Pokud jde o základní činnost, nabízí se 
otázka, proč potom nejsou ve stejném duchu 
vypsány/popsány základní činností s ohledem 
na možné zaměření ostatních v odst. 3 
uvedených poraden. A dále proč není tato 
činnost uvedena ve výčtu základních činností 
při poskytování sociálních služeb v § 35. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Zdůvodnění doplněno do dokumentu RIA, důvodem je, že 
stávající základní činnost neodpovídají potřebám praxe, 
tedy tomu, čeho si žádají uživatelé manželských a 
rodinných poraden, základní činnost bude poskytovat 
výhradně manželská a rodinná poradna. 
 
Nová podoba návrhu: 
§ 37 odst. 5) Služba poskytovaná v manželských a 
rodinných poradnách obsahuje základní činnosti uvedené v 
odstavci 4 a základní činnost manželské a rodinné 
poradenství. 
 
 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 42 § 46 K Z Neakceptováno - ROZPOR 
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Oproti původnímu návrhu byly vypuštěny 
osoby s chronickým duševním onemocněním. 
S ohledem na probíhající transformaci 
psychiatrické péče se nabízí otázka, zda je toto 
žádoucí. Nicméně to, co jednoznačné je, je 
skutečnost, že je nepřípustné, aby nebyly denní 
stacionáře určeny osobám s chronickým 
duševním onemocněním (zejména osoby s 
Alzheimerovou chorobou a ostatními typy 
demencí), které běžně bývají klienty tohoto 
druhu sociální služby. Osoby s chronickým 
duševním onemocněním a osoby s chronickým 
onemocněním jsou v současné době dvě 
oddělené skupiny – pokud by tomu bylo i 
nadále, budou ti, kteří nejčastěji služby 
využívají, z poskytování vyloučeni. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Navrhujeme ponechat osoby s chronickým 
duševním onemocněním mezi osobami, pro 
které je sociální služba určena. 

Definice je dostačující, obsahuje všechny možné variability 
pro určení okruhu osob.  

Ústecký kraj K části první, článek I. body 50,52,53 a 55 
Viz připomínka výše § 35 odst. 1. 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Navrhujeme základní činnost „zprostředkování 
potravinové a materiální pomoci“ vypustit. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Je to požadavek z praxe. 
Ze základní činnosti vyplývá, že jde pouze o 
zprostředkování. 
Zprostředkování potravinové pomoci znamená, že 
poskytovatel sociální služby zprostředkuje potravinovou 
pomoc mezi klientem a poskytovatelem potravinové 
pomoci. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 97 § 83 odst. 4 
Nově je uveden počet osob na asistenta 
péče, který je neakceptovatelný, 
zejména u osob s těžkou a úplnou 
závislostí. V praxi toto může svádět 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
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k nelegálnímu poskytování 
pobytových sociálních služeb. 
Ria zpráva ani důvodová zpráva 
neobsahují vysvětlení, jak k tomuto 
číslu zákonodárce došel!! 

Navrhujeme snížit na max. 2 osoby u III. a IV. 
stupně (jsou to lidé převážně nebo úplně závislí 
na pomoci druhé osoby, v téměř nebo ve všech 
úkonech, není reálné zvládnout péči o 5 
takovýchto osob). 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod. 96 § 92 písm. b) 
Nově vloženo „…osob propuštěných po 
ukončení léčby chorobných závislostí ze 
zdravotnického zařízení, psychiatrické 
nemocnice nebo léčebného zařízení pro 
chorobné závislosti a osob, které nemají 
uspokojivě naplněny životně důležité potřeby 
vzhledem k tomu, že jsou osobami bez 
přístřeší…“.  
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Vypustit část v připomínce. Nejedná se o 
typickou cílovou skupinu sociálního kurátora a 
je možné, aby tuto cílovou skupinu vykonával i 
„klasický“ sociální pracovník, který má stejnou 
odbornost jako sociální kurátor. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Text byl upraven dle § 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi v platném znění. 

Ústecký kraj K části první, článek I. bod 144, § 110 odst. 4 
písm. a) a b) 
„…a to za podmínky, že škola získala předchozí 
souhlasné stanovisko uznávacího orgánu podle 
zvláštního právního předpisu…“ Není zřejmé, 
jakým způsobem budou tato souhlasná 
stanovisko kontrolována. Kdo bude tyto 
informace předávat krajům, tj. přehled oborů, 
které stanovisko obdržely a které ne. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Škola má u sebe písemné vyhotovení stanoviska MPSV a 
tudíž ho může doložit. Postup vychází z aplikace předpisů 
MŠMT. 
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Zásadní připomínka 
Odůvodnění: 
Navrhujeme ponechat kontrolu souhlasných 
stanovisek v gesci MPSV. 

ÚVČR - VÚV 1) Návrh naopak počítá se zapojením 
dalších institutů či prvků veřejné správy do 
financování sociálních služeb a procesu tvorby 
sítí (explicitně kraje a obce - § 94, 95, 105), moc 
rozhodovat si však ponechává ministerstvo a to 
jak právem posledního slova v dohadovacím 
řízení, tak prostřednictvím vydávání pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu pro poskytovatele sociálních služeb, 
kteří zajišťují sociální služby zařazené do 
garantované sítě sociálních služeb. Tím se 
výrazně mění mocensko-rozhodovací 
participace jednotlivých sektorů – v případě 
výrazných rozporů mezi kraji, obcemi a 
ministerstvem (popř. odbory a 
zaměstnavatelskými svazy) může dojít 
k situaci, kdy budou v garantované síti 
definované pouze ministerstvem financovány 
všechny osobní náklady, nebude však nikdo, 
kdo by pokryl zbývající provozní náklady. 
Rovněž není zřejmé, zda předkladatel počítá 
s tím, že prostřednictvím pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu pro poskytovatele sociálních služeb, 
kteří zajišťují sociální služby zařazené do 
garantované sítě sociálních služeb, bude reálně 
využit institut vyrovnávací platby; současná 
praxe znamená spíše přenášení odpovědnosti na 
další aktéry, neboť již při výpočtu vyrovnávací 
platby se počítá s jistým podílem 
spolufinancování z dalších zdrojů.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Jak již bylo uvedeno výše, nově se zavádí povinnost pro 
kraje podílet se na financování sociálních služeb. Pouze je 
nemožné - bez výrazných zásahu do dalších právních 
předpisů (což je však v současném nastavení systému 
nerealizovatelné) zavázat zákonem o sociálních službách 
kraje k nějakému fixně danému %. V návrhu novely je 
zavedeno, že kraje se budou podílet ve výši zbylých 
provozních nákladů služeb v síti. Bezúhradové služby 
budou z dotace financovány v plné výši. 
 
Co to vlastně vyrovnávací platba je již bylo vysvětleno 
výše, Při výpočtu vyrovnávací platby je povinností 
vystavovatele pověření k SOHZ zakalkulovat všechny 
zdroje financování. 
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Zásadní připomínka 
 

Zlínský kraj I. Obecné připomínky 
 
Přeložený návrh novely z. č. 108/2006 
Sb., odmítá Zlínský kraj jako celek. 
Důvodů k tomu je několik. V 
dokumentu RIA a v důvodové zprávě 
se uvádí, že novelou dojde ke 
zjednodušení, zpřehlednění a k 
dostatečné nabídce sociálních služeb. 
Předkládaným návrhem novely by 
došlo k  přesunu  mezi kompetencemi 
krajů, krajských úřadů a ministerstva 
práce a sociálních věcí. Ze samostatné 
působnosti krajů by  se v oblasti 
financování a kontroly  stala 
přenesenou působnost. Kraje by měly 
roli pouze spolupracující, bez  
stanovení mechanismů spolupráce v 
návaznosti na zákon o krajích. Dále se 
rozšiřuje činnost přenesené působnosti 
krajských úřadů v oblasti registrací 
sociálních služeb, přestupků, kontrol 
dotací na výkon sociální práce. 
Ministerstvo by naopak převzalo 
kompetence financování a plánovaní 
sociální sociálních služeb a také část 
kompetencí spojenou s registrací 
sociálních služeb.  
Fakticky novela přináší posílení 
kompetencí státu, prostřednictvím 
ministerstvaa přenesené  působnosti, 
kterou by měly zabezpečovat krajské 
úřady.  

O Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
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V dokumentu RIA se počítá s 
nárůstem nákladů pro ministerstvo a s 
nárůstem nákladů pro krajské úřady 
pouze v návaznosti na zajištění agendy 
registrací sociálních služeb. Pokud je 
zájem, aby agendu sociálních služeb 
zabezpečoval stát, tak by měl být 
předložen návrh novely ve smyslu 
velmi stručné varianty 2 v dokumentu 
RIA.  
 
Novelizační návrh se údajně opírá o 
analýzu financování sociálních služeb 
zpracovanou ministerstvem (č. j. 
MPSV-2019/184649-221). Vůči této 
analýze byly vzneseny zásadní 
připomínky Zlínským krajem (i 
dalšími připomínkovými místy) a 
dosud nebyly vypořádány. Připravovat 
návrh změny financování na základě 
takového dokumentu nelze. Navržený 
systém financování prostřednictvím 
garantované sítě  by znamenal návrat 
zpět do doby, kdy o přidělení 
finančních prostředků jednotlivým 
poskytovatelům sociálních služeb  
rozhodoval stát. Tento model byl jako 
byrokratický a neefektivní opuštěn. Je 
známo, že stát v procesu plánování a 
financování není schopen relevantně 
zjistit místní poměry a  zejména 
pružně reagovat na měnící se potřeby 
v místě a čase. Rozhodování o vstupu 
do garantované sítě krajským úřadem 
v režimu správního řízení by při 
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využití všech opravných prostředků 
neuspokojenými žadateli mohlo vést k 
nemožnosti tuto síť sestavit. Hrozil by 
pak kolaps celého systému 
financování sociálních služeb. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 5 (§ 3 písm. i/ zákona) – 
Ustanovení žádáme vypustit. 
Odůvodnění: Sestavování garantované sítě 
ministerstvem je krokem zpět v procesu 
plánování a  decentralizace veřejné správy a 
v rozporu s principem subsidiarity, který na 
druhé straně novela sleduje. Pokud by bylo 
řešení schváleno, vedlo by k u nepružnosti 
celého systému, ke zvýšení  finančních 
nákladů na  jeho administrativní zabezpečení a 
k prodloužení lhůt na zpracování jednotlivých 
dokumentů.  
Ustanovení o garantované síti, která má být 
sestavená ve spolupráci s kraji je v rozporu s 
navrhovaným ustanovením v § 93 písm. e) ( 
bod 103), podle něhož  naopak o vstupu do 
garantované sítě má rozhodovat krajský úřad. 
V žádném z navrhovaných ustanovení zákona 
není uveden mechanismus jednání ministerstva 
s kraji v návaznosti na platné znění z. č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Z 
ustanovení není zřejmé, kdo a jakým 
způsobem bude zjišťovat relevantní potřeby 
obyvatel ČR. Poslední věta, v níž se uvádí, že 
„ síť obsahuje souhrn potřebných pracovních 
úvazků a kapacit...“  není v souladu s § 93 
písm. f), kde jsou uvedeny pouze počty úvazků 
v registru zařazených do sítí. O kapacity je 

K  Neakceptováno - ROZPOR  
Připomínkové místo trvá na rozporu, i přes osobní 
projednání 25.2.2020 
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třeba doplnit § 93 písm. f) nebo je vyjmout 
z tohoto ustanovení. 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 31 (§ 32 zákona): 
Nadbytečné doplňování „služeb 
sociální podpory“ mezi sociální služby 
jen pro účely sociálních hospiců. 
Nesouhlasíme s rozšiřováním druhu 
služeb. Nesouhlasíme se zřízením 
sociálních služeb poskytovaným 
osobám v terminálním stavu  
a osobám blízkým dle § 52b. Jedná se o 
službu zdravotnickou.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Stále trváme na tom, že vytvoření druhu služeb sociální 
podpory není nadbytečné, služba, která je obsahuje, byť 
jediná - § 52bSociální služby poskytované osobám v 
terminálním stavu a osobám blízkým, analogicky nezapadá 
do žádného ze stávajících druhů služeb, proto je nutné tento 
nový druh zachovat. Služby – centra duševního zdraví, 
budou do zákona o sociálních službách vloženy novelizací 
zdravotního zákona 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 33 (§ 34 zákona): S 
ohledem na požadované doplnění 
definice pojmu „zařízení sociálních 
služeb“ dle § 3 požadujeme případně 
doplnit další druhy sociálních služeb, 
např. §42, 65 a 56, eventuálně vyjmout 
písm. r) 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Z charakteru těchto služeb vyplývá, že jsou poskytovány 
především v terénní formě a v některých případech 
v distanční. Proto považujeme za zcela nadbytečné 
zřizovaní zařízení těchto služeb. Předkladatel možná 
zaměnil zařízení těchto služeb ze sídlem poskytovatele, což 
je zcela něco odlišného. Proto zařízení u těchto služeb 
nedoplňujeme.  
 
V ambulantní formě jsou tyto služby poskytovány v tak 
malé míře, není nutné poskytovatele nutit zřizovat zařízení 
těchto služeb. Nepopíráme to, že zákon umožňuje 
poskytovat tyto služby ambulantní formou, ale stále 
považujeme vzhledem k povaze služeb zřizování zařízení 
za nadbytečné. Ze znění zmíněných paragrafů také 
vyplývá, že služby preferují terénní poskytování. Tento 
návrh je nad rámec novely zákona. 

Zlínský kraj § 36 
V  aktuálně předloženém znění návrhu 
je změna v § 36. Nesouhlasíme s tím, 
aby nebyla v denních stacionářích  

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Návrh na úpravu dle požadavků praxe, APSS, UZS. 
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ošetřovatelská   a zdravotní péče 
hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění. Požadujeme jako ústavně 
konformní řešení, aby bylo zajištěno 
její hrazení z veřejného zdravotního 
pojištění.  

Zlínský kraj K čl. I. odst. 36 (§ 37 odst. 3 zákona): 
Nelze souhlasit s doplněním textu „a 
řešení genderově podmíněného násilí“. 
Dále navrhujeme v první větě za slova 
„je poskytováno“ doplnit „formou 
ambulantní nebo terénní“. 
Odůvodnění: Má-li sociální 
poradenství řešit násilí, pak veškeré 
jeho formy, a v tomto směru je třeba 
ustanovení upravit. Není důvod 
genderově podmíněné násilí zvláště 
předřazovat před ostatní formy násilí. 
Nebylo by vhodné u obětí nejprve 
zjišťovat a šetřit z jakého důvodu na ní 
bylo násilí spácháno a teprve pak její 
situaci buď řešit, nebo nikoliv. Je 
riziko, že statisticky by genderově 
podmíněné násilí „narostlo“, neboť 
poskytovatelé by pod něj zařadili vše, 
aby mohli obětem pomoci. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Je to požadavek z praxe s pro vazbou na mezinárodní 
dokumenty a lidská práva.  
Násilím jako takovým se sociální poradenství již zabývá. 
Jde nám spíše o specifikaci 
 
 
Byť nebyla Instambulská smlouva ratifikována, ke vzniku 
speciálních služeba zaměřených na  genederově 
podmíněného násilí vyzívají i ostatní instituce především 
úřad vlády ČR. V souladu s Akčním plánem prevence 
domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 
2022 schváleným Vládou ČR dne 6. 5. 2019, bude v rámci 
projektu MPSV „Rozvoj systému sociálních služeb“ 
zpracována „Analýza dostupnosti specializovaných 
sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a 
genderově podmíněným násilím v ČR (včetně služeb pro 
děti ohrožené násilím v rodině)“. Vypracování této analýzy 
navazuje i na závěry mezinárodní konference pořádané 
MPSV k problematice genderově podmíněného násilí 
konané v roce 2017 v Plzni, která byla zaměřena na rozvoj 
služeb pro osoby ohrožené genderově podmíněným 
násilím. Výstupy analýzy přispějí k vytvoření metodiky a 
podpoře zajištění metodického vedení ze strany MPSV. 
Tím dojde ke sjednocení chápání dané problematiky a 
výkladu specifických pojmů mezi zástupci státní správy, 
samosprávya poskytovateli sociálních služeb. 
Předpokládaný termín pro dodání analýzy je prosinec 2020. 
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Zlínský kraj K čl. I. odst. 34 (§ 35 zákona): Odst. 4 
bod d) navrhujeme odstranit.  
Odůvodnění: Manželské a rodinné 
poradenství by nemělo být o základní 
činnosti u odborného sociálního 
poradenství. 
 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Zdůvodnění doplněno do dokumentu RIA, důvodem je, že 
stávající základní činnost neodpovídají potřebám praxe, 
tedy tomu, čeho si žádají uživatelé manželských a 
rodinných poraden. Bylo upraveno tak, že z textu 
ustanovení je zřejmé, že základní činnost manželské a 
rodinné poradenství bude poskytována pouze manželskými 
a rodinnými poradnami. 
 
V odst. 3 jsou uvedeny základní činnosti všech služeb 
sociálního poradenství. Odst. 5 říká, že v manželských a 
rodinných poradnách jsou povinni poskytovat služby podle 
odst. 4  a činnost manželské a rodinné poradenství. Tím se 
právě odlišují manželské a rodinné poradny. Nelze proto 
odst. 5 odstranit. 
 
 

Zlínský kraj v § 36. Nesouhlasíme s tím, aby nebyla 
v denních stacionářích  ošetřovatelská   
a zdravotní péče hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění. Požadujeme 
jako ústavně konformní řešení, aby 
bylo zajištěno její hrazení z veřejného 
zdravotního pojištění. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
V současném platném znění zákona nejsou denní stacionáře 
zařazeny do poskytování zdravotní péče podle § 36. K 
rozšířením §36 došlo na základě požadavků z praxe, 
vzhledem k tomu, že jde ambulantní typ služby tato péče 
bude jednorázová a nebude se hradit z veřejného 
zdravotního pojištění. Úhrada zdravotních služeb se 
poskytuje pouze v pobytových zařízeních sociálních služeb 
na základě existence zvláštní smlouvy těchto zařízení s 
VZP 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 46 (§ 52a a 52b): 
Požadujeme zrušit obě ustanovení.  
Odůvodnění: Definice služeb sociální 
podpory je nesrozumitelná. Není 
zřejmé, v čem se liší od služeb sociální 
prevence. Není vhodné zavádět pojem 
„služba sociální podpory“ jen pro 
jednu službu (dle § 52b - viz důvodová 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Pokud se jedná o péči o osoby na lůžku ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče (§ 52), tak toto lůžko je „sociální“, 
protože je pod registrací zákona o sociálních službách. 
Tudíž je tam personál sociální. Takže se nejedná o 
ošetřovatelství, ale pečovatelství a to poskytuje pracovník v 
sociálních službách. Takže se nejedná o duplicitu. Zároveň 
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zpráva ). Navíc text § 52a s tím 
nekoresponduje. Život osob 
v terminálním stavu nevede ke 
konfliktu se společností apod. Služby 
poskytované osobám v terminálním 
stavu jsou služby, které mají být 
hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění. Domníváme se, že uvedené 
činnosti (zejména tedy pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu a pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu) by měly být činnostmi, které 
jsou běžně osobám v terminálním 
stádiu onemocněním vykonávány při 
pobytu v nemocnici. Mělo by být tedy 
řešeno v rámci zdravotnictví, tedy 
úhradové vyhlášky či hodnoty za 
„lůžko“ a jeho náklady z pojišťoven. 
„Terminální stav“ je odborný 
zdravotnický pojem a do zákona o 
sociálních službách nepatří. Základní 
činnosti, které jsou uvedené v odst. 2, 
poskytuje i asistenční a pečovatelská 
služba. 
 

základní činnost týkající se hygieny v této podobě „pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygien“ je v ZSS již od začátku účinnosti tohoto zákona a 
praxe tuto činnost aktivně poskytuje a není žádný problém 
při jeho poskytování.  
 
 
Služba bude poskytována buď ve 
speciálních  zdravotnických zařízeních hospicového typu 
podle §44a  zákona o zdravotních službách, nebo při 
poskytování domácí péče, jejíž součástí je paliativní péče. 
Jde o poskytování sociální složky této péče. Druhově nám 
tedy nezapadá do žádného stávajícího druhu služeb, navíc 
se předpokládá, že pod tento druh přejdou do budoucna 
další služby.   
 
Tak jak jsme již výše v tomto dokumenty uvedli, služby 
sociální podpory mají své opodstatnění. Stejně tak již bylo 
vysvětleno, že služby center duševního zdraví do zákona o 
sociálních službách aplikuje novela zdravotního zákona. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 50 (§ 57 - azylové domy): 
Požadujeme první větu upravit takto 
„Azylové domy poskytují služby 
v pobytové formě na přechodnou dobu 
osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení, včetně osob 
vyžadující zprostředkování zdravotní 
péče.“ Je třeba vypustit text z odst. 2 
písm. e)  z důvodů uvedených 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
V rámci novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, je nutné legislativně upravit problematiku 
doléčení cílové skupiny osob bez přístřeší, trpících akutním 
onemocněním, které však (již) nevyžaduje hospitalizaci, 
pacient však k doléčení potřebuje klid na lůžku a příslušné 
domácí ošetření dle onemocnění. Protože však klient nemá 
domov, chybí mu elementární podmínky pro řádné 
doléčení a rekonvalescenci.   
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k připomínce k č. I. odst. 34 a nahradit 
jej textem  dle § 35 odst. 1 písm. r) – 
„Nácvik dovedností pro zvládání 
bydlení….“  
Pozn. Tato základní činnost by měla 
být doplněna i do prozatím  
nenovelizovaného textu sociální 
služby „Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi dle § 65“. 
 
Dále požadujeme doplnit novou 
základní činnost „Zprostředkování 
zdravotní péče“ a toto doplnit i do §35. 
Nejedná se o poskytování zdravotní 
péče sociální službou, ale jen o její 
zprostředkování. K čl. I. odst. 51 (§ 58 
- domy na půl cesty, odst. 1): 
Požadujeme doplnit do první věty za 
stávající text „…nebo opouštějící 
náhradní rodinnou péči.“  
Odůvodnění: I dětem opouštějící 
náhradní rodinnou péči by  uvedená 
služba měla sloužit. Pěstounské rodiny 
nemají povinnost zajišťovat dětem 
bydlení nebo je mít u sebe. 
 

Nejedná se o zajištění zdravotní péče, ale pokud bude 
potřeba u azylového domu, bude poskytována přes 
spolupráci s poskytovatelem autorské odbornosti zejména 
925 či 926, nevidíme v tomto problém. 
 
…Opouštějí náhradní rodinou péči, tito klienti se vejdou do 
cílové skupiny AD, pokud jsou v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení. Není nutné je uvádět 
samostatně. 
 
Nová úprava § 57 
Azylové domy 
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení  
(2) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které s 
ohledem na látkovou závislost aktuálně nedokážou 
abstinovat  
(3) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které pro 
potřeby doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a 
potřebu zdravotní péče. 
(4) Azylové domy registrované podle tohoto odstavce jsou 
za podmínek podle odstavce 1 určeny osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. 
 
+ odst. 2 se přečísluje na odst. 5 a jeho znění se nemění. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 70 (§ 79 odst. 1 písm. d/ a 
odst. 5 písm. f/): Navrhujeme doplnit  
za stávající text § 79 odst. 1 písm. d) 
text „dle § 34 písm. a), c), d), e), f)“. 
Dále v textu § 79 odst. 5 písm. f) za 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) bylo doplněno o 
„rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení 
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slova „zařízení sociálních služeb“ 
doplnit „dle § 34 písm. a), c), d), e), f)“. 
 
Odůvodnění: Nepovažujeme za nutné 
zajišťovat hygienické podmínky a 
schvalovat provozní řád orgánem 
ochrany veřejného zdraví ve všech 
typech zařízení. Nutnost vidíme u 
zařízení pobytových forem.  

sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. písm. a), c 
) vydané orgánem ochrany veřejného zdraví“ 
 
§ 79 písm. d) stanoví, že zajištění hygienických podmínek 
se týká sociálních služeb poskytovaných v zařízení 
sociálních služeb (zařízení je vymezeno v § 34 ZSS), 
konkretizace zařízení, kterých se týká doložení schváleného 
provozní řádu je stanovena v § 79 odst. 5 písm. f), kde jsou 
uvedeny všechny sociální služby poskytované pobytovou 
formou.   

Zlínský kraj K čl. I. odst. 78 (§85 odst. 1): Vypustit 
z předposlední věty text „a lůžková 
zařízení hospicového typu“ z důvodu 
dle připomínek uvedených výše. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 103 (§ 93 písm. e): 
Žádáme ustanovení vypustit.  
Odůvodnění: Ustanovení je v rozporu 
s navrhovaným ustanovením § 5 písm. 
i) podle něhož má být garantovaná síť 
sestavována ve spolupráci s kraji. Je i 
v rozporu s navrženým §105a a 105b 
podle nichž se garantovaná síť 
sestavuje ve spolupráci s kraji a 
s jejich zástupci je realizováno i 
dohadovací řízení. Nelze souhlasit 
s odnětím pravomocí krajům, které je 
doposud úspěšně vykonávaly a 
přesunout do oblasti státní správy. 
Kraje do sítí zařazují sociální služby 
podle mechanismů, které si samy 
schválí režimem dle zákona o krajích. 
Rozhodování krajských úřadů ve 
správním řízení by při využití všech 
opravných prostředků reálně 
znemožnilo garantovanou síť vytvořit. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
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Pokud by rozhodování správnímu 
řízení nepodléhalo (nelze z návrhu 
zjistit), pak by bylo nepředvídatelné a 
nepřezkoumatelné. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 103 (§ 93 písm. f): 
Požadujeme jasně vymezit kdo, a kam 
zadá úvazky/kapacity. Požadujeme 
vyjmout z textu „garantovanou síť“. 
Garantovaná síť by měla být 
zajišťovaná MPSV. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 106 (§ 93a odst. 6): 
Nesouhlasíme s tvrzením, že „na 
zaměstnance… se nevztahuje správní 
řád…“  - žádáme nahradit formulací 
„Činnosti sociální práce nejsou na 
obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností nebo na pověřeném 
obecním úřadu nebo na krajském úřadu 
vykonávány v režimu správního řízení 
a o výkonu této činnosti se nevede 
písemná spisová dokumentace“. 
Odůvodnění: Správní řád se 
(ne)vztahuje na činnost podle toho, 
zda se jedná o správní činnosti či 
nikoli, není rozhodné, o jaké 
zaměstnance se jedná.  
 

 
 
 
K čl. I. odst. 110 (§ 95 písm. a),g) a nad 
rámec novely též nezměněné ust. písm. 
b), d), a e) tohoto paragrafu): 
Novelizační ustanovení v písm. a) je 
třeba přepracovat s ohledem na přijetí 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo na rozporu trvá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
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(nepřijetí) ostatních navržených 
legislativních úprav, nebo je zrušit. 
V ustanovení písm. g) je třeba doplnit 
mechanismus spolupráce mezi krajem 
(volenými orgány) a ministerstvem a 
text je třeba dopracovat nebo zrušit celé 
písmeno. 
Odůvodnění: (K písm. a) - Navržený 
tex by znamenal  povinnost kraje  
zjišťovat  potřeby poskytování 
sociálních služeb  ve vztahu 
k jednotlivým sítím. To se velmi 
problematické. Z ustanovení není 
zřejmé, zda zjištěné potřeby na území  
by byly  uspokojovány sítí 
garantovanou, obecní nebo rozvojovou 
(krajskou). Není zřejmé, jak by bylo 
zajištěno propojení informací o 
zjištěných potřebách a reálných 
službách? V současné době s tím není 
žádná zkušenost, protože jsou pouze 
krajské sítě. Obce sítě nemají, byla by 
nutná úzká spolupráce od nejmenší 
obce po MPSV 
V zákoně není řešeno, jakou roli 
budou dnešní střednědobé plány 
(budoucí rozvojová síť) sehrávat 
v plánování sociálních služeb a 
v tvorbě garantované sítě.  
(K písm. g) - Ve spojení s § 93 písm. 
e) a § 96 písm. c) není možné, aby kraj 
nesl spoluzodpovědnost za zajištění 
dostupnosti v případě, že krajský úřad 
rozhoduje o vstupu do garantované 
sítě a síť tvoří MPSV.   
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Zlínský kraj K čl. I. odst. 111 (§ 95 písm. i) – 
žádáme vypuštění.  
Odůvodnění: Ustanovení je zcela 
formální a nelze s ním souhlasit. 
Nikde v zákoně není stanoven 
mechanismus spolupráce s krajem na 
sestavování garantované sítě. Ba 
naopak z dalších ustanovení např. § 
105b odst. 6 je zřejmé, že ministerstvo 
na názor kraje nemusí brát zřetel. 
Pokud nebude opuštěna myšlenka 
garantované sítě tvořené 
ministerstvem, musí být ustanovení 
upraveno o způsob spolupráce 
ministerstva s krajem, resp. jeho 
volenými orgány při sestavování 
garantované sítě. Pokud by navržené 
řešení mělo být legální, musí se 
dopracovat s ohledem na rozhodovací 
pravomoci orgánů kraje dané zákonem 
o krajích.   

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – ustanovení § 95 písm. i) bylo 
odstraněno, připomínkové místo však z věcného hlediska 
trvá na rozporu. 
 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 113 (§ 96) - Písm. g) 
požadujeme zrušit - nesouhlasíme 
s krizovými lůžky. Zároveň 
požadujeme zrušit „krizová lůžka“ ve 
všech ustanoveních, kde se objevují. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 126 (§ 101 odst. 1): 
Žádáme vypuštění navrhovaného 
ustanovení.   
Odůvodnění: Z navržené formulace, že 
všechny registrované služby, jsou 
službami obecného hospodářského 
zájmu, by vyplývalo, že všechny 
mohou čerpat veřejné zdroje. To je 
v rozporu i s navrhovaným §101a) 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – § 101 byl odstraněn, věcně řešeno v § 
105a, připomínkové místo však trvá na rozporu. 
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podle něhož  ministerstvo dotace 
poskytuje poskytovatelům zařazeným 
do garantované sítě. V případě, že by 
to tak bylo, nebylo by  třeba tvořit  
jakoukoliv síť za účelem financování. 
Všechny příslušné navržené paragrafy 
by se musely zrušit. Bylo by naopak 
nutné  

a) S EU vyjednat rámec, že sociální 
služby jsou pro Českou republiku službami 
obecného hospodářského zájmu  

anebo 
b) již při registraci sociálních služeb 
zkoumat  splnění podmínky pro financování 
z veřejných zdrojů  a upravit ustanovení 
týkající se registrace  

Z uvedených důvodů  požadujeme 
ustanovení odst. 1 zrušit. 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 126 (§ 101 odst. odst. 2: 
Požadujeme, aby zde bylo pracováno 
s kapacitami, nikoliv pouze službami, 
na něž se vydává Pověření. Služba 
zařazena být může, ale nikoliv s plnou 
kapacitou dle skutečnosti. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – § 101 byl odstraněn, připomínkové 
místo však trvá na rozporu. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 126 (§ 101 odst. 4: Je 
nezbytné  odstranění disproporce mezi 
dobou na něž se  může vydat pověření 
(až 10 let)  a garantovanou sítí, která má 
být pětiletá (§105a odst. 6) 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vypořádáno jinak – § 101 byl odstraněn, věcně řešeno v § 
105c, připomínkové místo však trvá na rozporu. 
 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 127 (§ 101a) Požadujme 
ustanovení přepracovat.  
Odůvodnění: Se současným zněním 
nelze souhlasit. Nelze podle něj dotace 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
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IX. 

poskytnout. Pokud by mělo poskytovat 
nárokovou dotaci poskytovatelům 
sociálních služeb ministerstvo (odst. 
1), pak není zřejmé, proč a co by měl 
krajský úřad rozepisovat a jakou 
dotaci  poskytovat (odst. 2, 3). 
Krajský úřad žádné prostředky 
k tomuto účelu nemá. Pokud bude 
ustanovení i přes nesouhlas v nějaké 
podobě prosazeno, pak je třeba zajistit 
finanční prostředky na zajištění 
činnosti svěřené krajům a krajským 
úřadům. RIA str. 172 uvádí období 3 
let na financování, ale v novele zákona 
se o tomto již nehovoří a pracuje 
s plánováním na 5 let a Pověření na 
max. 10 let. Tímto víceletým 
závazkem financováním mělo dojít ke 
stabilizaci systému financování.  
 

 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 135 (§ 105a): Požadujeme 
zrušení celého § 105a bez náhrady.  
Odůvodnění: Není uveden 
mechanismus spolupráce ministerstva 
s kraji (jeho volenými orgány). Pak jde 
o formální ustanovení a nelze s ním 
souhlasit. Není uveden kontrolní 
mechanismus pro zabezpečení 
skutečného dodržování deklarovaných 
zásad. Návrh § nekoresponduje s RIA 
(varianta 1) s růstem finančních 
prostředků pro zajištění sociálních 
služeb v garantované síti. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 135 (§ 105b): Požadujeme 
zrušení celého § 105b bez náhrady.  

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
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IX. 

Odůvodnění: Není uveden 
mechanismus spolupráce ministerstva 
s kraji (jeho volenými orgány) 
v dohadovacím řízení. Není zřejmé, z 
jakého důvodu by měly do 
dohadovacího řízení (v tvorbě 
garantované sítě to uvedeno není) 
vstupovat zástupci odborů (kterých?) a 
zaměstnavatelů (kterých?) a jaká by 
měla být jejich role. S ohledem na 
termíny jednání orgánů kraje je 30 dnů 
pro vyjádření kraje termín nereálný. 
Z textu „ vyzve kraj k osobnímu 
jednání“ není zřejmé, koho bude 
osobně ministerstvo vyzývat. Pakliže 
by se mělo jednat o hejtmana nebo 
jiného zástupce kraje, je třeba to uvést. 
Ustanovení odst. 6 znamená, že tvorba 
garantované sítě může být provedena 
výhradně ministerstvem v rozporu se 
stanoviskem kraje.  

Připomínkové místo trvá na rozporu. 
 
 
 

Zlínský kraj K čl. II. (Přechodná ustanovení), odst. 
14 : Stávající text požadujeme doplnit 
takto: „Při financování sociálních 
služeb a změně střednědobého plánu, 
akčního plánu a sítí sociálních služeb 
v prvním roce po nabytí účinnosti 
…….. „ 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

1) K části první, čl. I, bodu 135 (§ 105a 
zákona o sociálních službách)  
. 
Ustanovení o tvorbě garantované sítě sociálních 
služeb je zmatečné. Způsob vzniku sítě je 
popsán v odst. 1 a následně opět v odst. 3 písm. 
b) jako podmínka pro zařazení služby do sítě, 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
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oba popisy navíc neodpovídají. Stanovení 
maximálních meziročních nárůstů objemů 
služeb v garantované síti v řádu jednotek 
procent rovněž považuji za limitující faktor pro 
pokrytí skutečné potřebnosti sociálních služeb. 
Takové omezení meziročního nárůstu jde zcela 
proti principu plánování sociálních služeb, 
které musí vycházet z reálné potřeby osob v 
terénu.  
Požaduji proto vyjasnit způsob tvorby 
garantované sítě a vypustit maximální 
meziroční nárůst velikosti kapacit a počtu 
úvazků ve službách v garantované síti. 
 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 
 

2) K části první, čl. I, bodu 135 (§ 105b 
zákona o sociálních službách)  
 
Považuji za nutné, aby proces tvorby 
garantované sítě byl co nejvíce participativní. 
V tomto směru nepovažuji za možné redukovat 
účastníky jen na tzv. sociální partnery (tj. 
zaměstnavatele a odbory). Pro správnou 
participaci je klíčová nejen účast zástupců 
samotných poskytovatelů sociálních služeb, ale 
především zástupců samotných klientů a 
subjektů věnujících se ochraně jejich práv. 
Jedině tak bude proces skutečně 
reprezentativní. 
Požaduji do dohadovacího řízení k tvorbě 
garantované sítě sociálních služeb pozvat 
zástupce poskytovatelů sociálních služeb 
v kraji a také zástupce hlavních skupin klientů 
v ČR. 

K Z Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínkové místo trvá na rozporu. 
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