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IV. 

Důvodová zpráva 

1. Obecná část  

A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu 

ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Jednou z oblastí, které upravuje zákon o sociálních službách, je příspěvek na péči a řízení 

o něj. Příspěvek na péči se má podílet na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci 

při zvládání základních životních potřeb osob. Cílem této dávky poskytované na základě 

posouzení potřeby je umožnit osobě (pomoci jí) nakoupit si „služby“ od laika či profesionála, 

co nejdéle setrvat v přirozeném (domácím) sociálním prostředí a být jedním ze zdrojů 

financování sociálních služeb. Lze mít za to, že tyto cíle dávka plní. Počty příjemců příspěvku 

na péči stoupají v průběhu času, aktuálně 358 000 osob. Mezi příjemci příspěvku na péči 

převládají osoby starší, osoby nad 65 let představují dvě třetiny příjemců. Je třeba zvlášť 

zdůraznit, že příjemci příspěvku na péči tvoří nehomogenní skupinu. Liší se nejen věkem a tíží 

zdravotního stavu, je rozdílná jejich socioekonomická situace a liší se samozřejmě i formou 

poskytované podpory, pomoci a péče.  

Nárok na příspěvek na péči má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb 

v rozsahu stanoveném stupněm závislosti, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká 

nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru 

poskytovatelů sociálních služeb, nebo dětský domov, anebo speciální lůžkové zdravotnické 

zařízení hospicového typu. Zákon o sociálních službách diferencuje výši příspěvku na péči 

nejen s ohledem na závažnost závislosti, ale i vzhledem k věku osoby závislé (dítě versus 

dospělý), případně způsobu zajištění péče.   

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: 

mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon 

fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (u dětí se nehodnotí). 

Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví 

vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2006 

Sb.). Poslední změna vyhlášky č. 505/2006 Sb., která se zaměřila na oblast deseti základních 

životních potřeb, byla realizována v roce 2016.  

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí od července 2019 za kalendářní měsíc 

 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 

 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální 

služby podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální zdravotnické 

zařízení hospicového typu (dále jen pobytové služby), 13 900 Kč u osob, 

které nevyužívají pobytové sociální služby 
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 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální 

služby, 19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 

 

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí od července 2019 za kalendářní měsíc 

 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 

 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální 

služby, 12 800 Kč, které nevyužívají pobytové sociální služby 

 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální 

služby, 19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 

 

Příspěvek na péči se zvyšuje o částku 2 000 Kč měsíčně  

 nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči 

(výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek 

pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, 

který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření 

zařízení pro péči o děti nebo mládež) 

 rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let 

věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je 

nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně 

posuzovaných podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

O příspěvku na péči rozhoduje a vyplácí ho krajská pobočka Úřadu práce České republiky (dále 

jen krajská pobočka). Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, převodem na platební účet určený 

příjemcem příspěvku, popř. zvláštním příjemcem příspěvku, nebo poštovním poukazem.  

Příjemcem příspěvku je oprávněná osoba. Namísto oprávněné osoby je příjemcem příspěvku 

zákonný zástupce nebo opatrovník, nebo jiná fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná 

osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Krajská pobočka ustanoví 

zvláštního příjemce příspěvku na péči, jestliže oprávněná osoba, popř. jiný příjemce příspěvku 

nemůže příspěvek přijímat, nebo nevyužívá příspěvek nebo nemůže příspěvek využívat 

k zajištění potřebné pomoci. S ustanovením zvláštního příjemce musí oprávněná osoba 

(popř. příjemce příspěvku) souhlasit. V situacích vymezených zákonem se souhlas nevyžaduje. 

Zvláštním příjemcem nemůže být ustanoven ten, jehož zájmy jsou ve střetu se zájmy oprávněné 

osoby. Krajská pobočka může ustanovit zvláštním příjemcem jen fyzickou osobu, která s tímto 

ustanovením souhlasí. Zvláštní příjemce je povinen příspěvek na péči používat ve prospěch 

oprávněné osoby. Zvláštní příjemce používá příspěvek na péči podle pokynů oprávněné osoby, 

s výjimkou osoby, která vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle vyjádření poskytovatele 

zdravotních služeb nemůže tyto pokyny udělovat. Na žádost oprávněné osoby nebo na žádost 

krajské pobočky je zvláštní příjemce povinen podat písemné vyúčtování příspěvku na péči, 

který mu byl vyplacen. Krajská pobočka zruší rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce, 

jestliže odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven, nebo jestliže zvláštní 

příjemce neplní povinnosti.  

  

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném MPSV. 

Pokud není osoba schopna jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje se řízení z úřední moci. 
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Nezletilou osobu svěřenou na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné fyzické 

osoby zastupuje v řízení o příspěvku na péči tato fyzická osoba. Řízení o změně výše 

již přiznaného příspěvku na péči nebo o zastavení jeho výplaty nebo o jeho odnětí se zahajuje 

na návrh příjemce nebo z moci úřední. Krajská pobočka ustanoví pro řízení o příspěvku na péči 

opatrovníka osobě, která není schopna vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jednat 

samostatně a nemá zástupce. O ustanovení opatrovníka rozhoduje krajská pobočka na základě 

lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb. 

  

Krajská pobočka provádí pro účely posuzování stupně závislosti sociální šetření, při kterém 

se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. Sociální 

šetření provádí krajská pobočka také v průběhu hospitalizace osoby ve zdravotnickém zařízení 

lůžkové péče, jestliže je této osobě poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů 

zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající 

nepřetržitě déle než 60 dnů; podmínkou je, že tato skutečnost byla oznámena a doložena 

podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona o sociálních službách. Sociální šetření provádí sociální 

pracovník. O provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam, 

který na požádání předkládá posuzované osobě. Krajská pobočka zasílá okresní správě 

sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Součástí 

žádosti je písemný záznam o sociálním šetření a kopie žádosti osoby o příspěvek. 

Při posuzování stupně závislosti osoby vychází OSSZ ze zdravotního stavu osoby doloženého 

nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění 

potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření 

posuzujícího lékaře. OSSZ zasílá následně krajské pobočce stejnopis posudku s uvedením 

základních životních potřeb, které osoba není schopna zvládat. Toto posouzení je součástí 

rozhodnutí o přiznání či zamítnutí příspěvku na péči, které obdrží žadatel. Po dobu, po kterou 

OSSZ posuzuje stupeň závislosti, krajská pobočka přeruší řízení o příspěvku na péči. Krajská 

pobočka přerušuje takové řízení po dobu, kdy je osobě poskytována zdravotní péče v průběhu 

hospitalizace, pokud nebylo do dne přijetí osoby k hospitalizaci provedeno sociální šetření; 

to neplatí, je-li osobě poskytována v průběhu hospitalizace u jednoho nebo postupně u více 

poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc 

nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů, a tato skutečnost byla oznámena a doložena 

podle § 21 odst. 1 písm. e). Krajská pobočka zastavuje řízení o příspěvku na péči, jestliže 

žadatel o příspěvek zemřel před provedením sociálního šetření.  

Od vzniku příspěvku na péči jej provází několik mýtů, které mohou vyvolávat tlak na změnu 

právní úpravy. Nicméně dosavadní zkušenosti a statistická data nesvědčí pro navrhování 

opatření, která by zásadně zasahovala „hmotně-právní úpravu“, měnila koncept dávky (odklon 

od deseti základních životních potřeb) apod., ale signalizují potřebu zaměřit se na proces, 

a to na jeho přehlednost pro klienta, zefektivnění a zrychlení.  Tyto úpravy nelze provést jinak 

než změnou právního předpisu.  
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Neexistence definice sociálního šetření pro účely příspěvku na péči prohloubila 

(i přes metodické vedení a širokou osvětu) chybné vnímání sociálního šetření coby návštěvy 

osoby v její domácnosti. Sociální šetření je proces sběru informací o situaci osoby, o jejím 

přirozeném prostředí, zdrojích pomoci a podpory, tj. proces, který začíná před samotnou 

návštěvou v domácnosti (prostředí) žadatele. Současně chybí závazná lhůta, ve které mají 

krajské pobočky proces sběru informací zahájit (započít). Přestože krajské pobočky 

jsou vázány správním řádem, neexistence dané lhůty nepřispívá ke snaze o co nejkratší dobu 

řízení. Krajské pobočky zasílají žádost o posouzení stupně závislosti teprve po vyhotovení 

písemného záznamu o provedeném sociálním šetření. Teprve poté OSSZ vyžaduje 

zdravotnickou dokumentaci – další ze zdrojů, ze kterých vychází při posouzení závislosti. 

Vzhledem k tomu, že součinnost poskytovatelů zdravotnických služeb při zaslání nálezů OSSZ 

není vždy optimální, dopadá negativně současné procesní uspořádání na dobu dělící datum 

podání žádosti o příspěvek na péči a vydání rozhodnutí.  

Příspěvek na péči cílí na osoby závislé na pomoci jiné osoby a řada z těchto osob nemůže tuto 

dávku přijímat nebo ji nevyužívá nebo nemůže využívat k zajištění potřebné pomoci. 

Pro tyto účely je ustanovován zvláštní příjemce. Dosud je možné stanovit zvláštním příjemcem 

pouze fyzickou osobu, což může přinášet problémy. Obdobným problémem, na který 

je třeba reagovat, je otázka zastupování, kdy nebyla dosud promítnuta právní úprava 

občanského zákoníku (§ 49 až 54 občanského zákoníku).  

Jedním ze způsobů výplaty příspěvku na péči je převod na platební účet určený příjemcem 

příspěvku na péči. V praxi tak může jít o účet příjemce příspěvku, účet rodinného příslušníka 

či jakékoli jiné osoby. Skutečnost, že vlastník účtu není znám, komplikuje v řadě případů 

kontrolu využití příspěvku na péči a vytváří bariéry při boji proti nelegálnímu poskytování 

sociálních služeb.  

Krajské pobočky vedou v souladu s právní úpravou správní řízení i v situacích, 

kdy je to neekonomické. Např. správní řízení v souvislosti se zastavením výplaty příspěvku 

na péči je vedeno v situaci, kdy oprávněná osoba neprokáže rozhodný příjem pro účely 

zvýšení příspěvku na péči nebo v případě zastavení výplaty příspěvku na péči z důvodu 

hospitalizace. Tato řízení administrativně zatěžují krajské pobočky i poživatele příspěvku 

na péči. 

Výdaje na příspěvek na péči i počty jeho příjemců rostou, což souvisí s demografickým 

vývojem a některými pro – klientskými změnami zákona o sociálních službách, vyhlášky 

č. 505/2006 Sb. či v důsledku metodického vedení. V průběhu let došlo k několika změnám 

výše příspěvku na péči. Za poslední období lze zmínit 10% zvýšení částek příspěvku na péči 

(od 1. 8. 2016) a zásadní zvýšení částek příspěvku na péči pro osoby ve stupni závislosti III 

a IV, které nevyužívají pobytové sociální služby. Diferenciace částek příspěvku na péči osob 

ve stupni závislosti III a IV podle toho, zda využívají nebo nevyužívají pobytové sociální 

služby, byla zavedena ze senátní iniciativy. Od počátku s ní zazníval nesouhlas od významného 

spektra poskytovatelů sociálních služeb.  
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Kritika diferenciace a podněty na její zrušení byly vzneseny i v rámci vnějšího připomínkového 

řízení k navrhované úpravě (blíže viz vypořádací tabulka). Kritika v uplynulých letech 

směřovala rovněž k výši částky příspěvku na péči pro osoby starší 18 let ve stupni závislosti I.  

Změnu (zvýšení) částek příspěvku na péči lze realizovat pouze změnou zákona, což je časově 

náročné a méně flexibilní. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 416 

z 24. schůze ze dne 7.  12.  2018 (dále jen Usnesení Poslanecké sněmovny) ukládá MPSV 

navržení valorizačního mechanismu pro účely příspěvku na péči. 

Další zásadní změnou novely je oblast financování sociálních služeb. S přijetím zákona o 

sociálních službách (účinnost od 1. 1. 2007), nejen že došlo k definování základních druhů 

sociálních služeb a jejich činností, registračních podmínek, kvalifikačních předpokladů pro 

pracovníky v přímé péči, zavedení příspěvku na péči a úhrad za sociální služby, ale také k 

nastavení systému financování sociálních služeb. Hlavním garantem financování bylo MPSV. 

Kraje měly sice za povinnost plánovat sociální služby a zajišťovat tak dostupnost sociálních 

služeb na svém území, ale financování bylo zajišťováno ministerstvem. MPSV každoročně 

propočítávalo každému kraji tzv. směrné číslo, které vycházelo z velikosti území kraje, jeho 

lidnatosti, a také z dalších proměnných např. počet nezaměstnaných osob, počet osob s 

příspěvkem na péči apod. Následně pak krajský úřad učinil redukci zhodnocených požadavků 

jednotlivých poskytovatelů tak, aby celkový požadavek odpovídal stanovenému směrnému 

číslu. MPSV následně prostřednictvím dotační komise rozhodlo o konečném rozdělení 

finančních prostředků konkrétním poskytovatelům sociálních služeb. 

Významnou změnou ve financování sociálních služeb byl leden 2014, kdy nabyl účinnosti 

§101a ZSS. Nicméně samotná účinnost § 101a ZSS nezaváděla prakticky žádné ochranné prvky 

systému, např. způsob a formu podání žádosti o dotaci, výpočet dotace, způsob kontroly 

a provazbu na střednědobé plány krajů. Z uvedených důvodů byla přijata novela ZSS, kde došlo 

k vypuštění písm. c, odst. 3 § 101a, dále se nově upravil odstavec 4 a 5 a byla vytvořena nová 

příloha, která stanovovala směrná čísla pro jednotlivé kraje. Toto pevně stanovené směrné číslo 

(tedy procentuální vyjádření podílu kraje na celkovém objemu prostředků pro sociální služby) 

bylo vypočteno jako aritmetický průměr směrných čísel za roky 2012–2014 pro daný kraj. 

Směrná čísla byla přijata pouze jako přechodné opatření, které mělo za cíl, zajistit na následující 

tři roky, po nabytí účinnosti novely ZSS (od 1. 1. 2015) stabilitu ve financování.  

Sociální služby jsou historicky financovány vícezdrojově. Jedním ze zdrojů jsou dotace na 

podporu poskytování sociálních služeb. Tyto dotace realizuje Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, které na základě směrného čísla poskytuje dotaci jednotlivým krajům. Vývoj dotací na 

sociální služby se v průběhu jednotlivých let výrazně měnil, ať už směrem nahoru či dolů. 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.  
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Současná právní úprava podmínek, poskytování sociálních služeb, druhů sociálních 

služeb, jejich registrace, již neodpovídá potřebám dobré praxe a potřebám subjektů při 

poskytování sociálních služeb. Je nedostatečně nastaven způsob plánování sociálních služeb 

a vytváření sítě sociálních služeb, potřebám praxe a zajištění systému nedopovídá ani způsob 

financování. Chybí podrobnější úprava opatření zabývající se řešením ochrany lidských práv 

klientů. Nejsou vyčleněna a zajištěna krizová lůžka v situacích, kdy není možné zajistit péči 

a osoba, která péči a podporu potřebuje, je v ohrožení života a zdraví.  Právní úprava sociálních 

služeb vede k přílišné administrativní zátěži, což platí i pro oblast příspěvku na péči.  

Aktuálně je výkon sociální práce pověřených obecních úřadů a krajských poboček Úřadů 

práce ČR upraven v § 63 a § 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů, a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů podle § 

92, § 93 a § 93a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Stávající právní úprava činí sociální práci nedostupnou, a to pro ty občany v nepříznivé sociální 

situaci, kteří podporu sociálního pracovníka potřebují poskytnout v místě svého skutečného 

pobytu. Navrhované znění proto posiluje preventivní složku sociální práce, a to s cílem 

předcházet sociálnímu vyloučení. Platná právní úprava je roztříštěna a nezahrnuje novely 

souvisejících právních norem – například provazbu na nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o 

katalogu prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu 

správních činností, které sledují náročnost výkonu činností sociálních pracovníků. Dále byla 

identifikována absence provázanosti na nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití 

finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů 

a sociálních, smíšených a dostupných domů, a to včetně zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů.  

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonné povinnosti pro oblast výkonu sociální práce ve veřejné 

správě nejsou dostatečně a jednoznačně vymezeny. Dále je vhodné uvést, že sociální práce 

(vykonávaná výhradně sociálním pracovníkem) s klientem je vždy dobrovolná a není tedy 

možné postupovat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Činnosti sociální práce v přenesené působnosti jsou poskytovány všem klientům bez rozdílu 

pohlaví, věku, rasy a dalších lidskoprávních definičních znaků v přenesené působnosti, tj. jsou 

vykonávány úřady obcí s rozšířenou působností, úřady pověřených obcí a krajskými úřady s 

garancí státu.  

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu tohoto zákona je uvedena 

v samostatné části a obsahuje podrobné zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení 

nezbytnosti navrhované právní úpravy. RIA je rozdělena pro přehlednost do dvou samostatných 

částí, k příspěvku na péči a dalším oblastem novely.  

Současná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 

diskriminace. Rovněž není v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 

a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 

(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Neobsahuje také žádná ustanovení, 

která by narušovala právo na rovné zacházení a vedla k diskriminaci, kromě ustanovení § 75, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGRZF)



 

-55- 
 

písm. e), které se zabývá pouze manžely a manželkami po osobách, dle § 75, písm. b) až d) a 

nikoliv partnery a partnerky osob stejné pohlaví (dle zákona č. 115/2006 Sb.). Předkladatel tedy 

navrhuje odstranit tuto nerovnost a sjednotit právní úpravu.   

Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace, ať co se týče příspěvku 

na péči, tak i ostatních ustanovení novely zákona o sociálních službách. 

 

B. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 

a žen, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Popis hlavních navrhovaných opatření v oblasti příspěvku na péči  

 

Zavedení valorizačního mechanismu, sjednocení částek příspěvku na péči osob ve stupni 

závislosti III a IV a zvýšení částky příspěvku na péči pro osoby starší 18 let ve stupni závislosti 

I: 

 Navrhuje se zavedení valorizačního mechanismu. Vláda bude moci částky příspěvku 

na péči zvýšit nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku 

s přihlédnutím k vývoji minimální mzdy, mzdové úrovně a životních nákladů.  

 Navrhuje se zrušení diferenciace částek příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III 

a IV. Na výši příspěvku již nebude mít vliv, zda osoba využívá nebo nevyužívá 

pobytové sociální služby.   

 Navrhuje se zvýšení částky příspěvku na péči pro osoby starší 18 let ve stupni závislosti 

I na „původních“ 2 000 Kč.   

 

Zefektivnění řízení a výplaty příspěvku na péči  

 Navrhuje se, aby zletilá osoba, které brání duševní porucha samostatně právně jednat 

a která nemá jiného zástupce, mohla být v řízení o příspěvku na péči zastupována členem 

domácnosti, jehož oprávnění k zastupování této osoby bylo schváleno soudem.  

 V oblasti sociálního šetření se navrhuje definice tohoto pojmu pro účely řízení 

o příspěvku na péči. Především se však navrhuje lhůta, ve které je krajská pobočka 

povinna sociální šetření zahájit a zaslat OSSZ žádost o posouzení stupně závislosti, 

popř. lékařské zprávy a nálezy, byly-li tyto přiloženy k žádosti o příspěvek na péči. 

Dále se stanoví, že písemný záznam o provedeném sociálním šetření zašle krajská 

pobočka OSSZ bezodkladně po jeho vyhotovení.   

 Navrhuje se nevyhotovovat písemné rozhodnutí v případech, kdy je to neefektivní (např. 

osoba neprokáže rozhodný příjem pro účely zvýšení příspěvku na péči, v případě 

nevyplácení příspěvku na péči z důvodu hospitalizace, při změně místa trvalého nebo 

hlášeného pobytu oprávněné osoby, při nesplnění některých povinností). V těchto 

vymezených případech krajská pobočka bude povinna doručit příjemci příspěvku 

písemné oznámení o zastavení výplaty příspěvku nebo o změně jeho výše. Písemné 

rozhodnutí bude příjemci příspěvku poskytnuto, pokud o to výslovně zažádá. 

 Navrhuje se možnost stanovit zvláštním příjemcem i právnickou osobu.    
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 Pro případy vyplácení příspěvku na péči převodem na platební účet se navrhuje, aby 

v žádosti bylo uvedeno mimo čísla účtu i označení majitele účtu.  

 

Legislativně technické úpravy a zpřesnění 

 Navrhují se legislativně technické úpravy reagující zejména na nové rozdělení 

sociálních služeb.   

 

Navrhované změny v oblasti sociálních služeb  

Cílem navrhované právní úpravy je optimalizace, stabilizace, zpřehlednění a zjednodušení 

systému sociálních služeb a sociální práce, snížení administrativní zátěže, prohloubení 

spolupráce veřejné správy a meziresortní spolupráce, což povede k výraznému zefektivnění 

a také ke zvýšení vstupní a procesní kvality a srozumitelnosti a transparentnosti ve způsobu 

financování plánování systému sociálních služeb, vytváření sítě sociálních služeb 

a financování. V neposlední řadě je cílem i ochrana zranitelných klientů. 

Navrhovaná právní úprava je zaměřena především na systémové změny v oblasti 

financování a dostupnosti sociálních služeb. Dále pak v oblasti kvality sociálních služeb se 

více zaměřuje na potřeby klientů sociálních služeb a prostřednictvím vzniku nových opatření 

i na jejich větší a efektivní ochranu. Novelizace upřednostňuje poskytování sociální služeb 

v přirozeném sociálním prostředí a s tím jsou spojeny i systémové změny pro segment 

neformální péče. Dále pak jsou navrhovány systémové změny v oblasti optimalizace postupů 

k získání oprávnění k poskytování sociálních služeb a v oblasti optimalizace druhů sociálních 

služeb a základních činností sociálních služeb.  

Záměrem navrhované právní úpravy je, aby nabídka sociálních služeb byla pro občany 

dostatečně srozumitelná a umožnila vyhledávání takové pomoci a podpory, která bude 

odpovídat jejich skutečným potřebám a jejich nepříznivé sociální situaci. 

Podstatnou součástí úpravy je rozvoj sociální práce ve státní správě. Vymezení 

kompetencí, zvýšení dostupnosti sociální práce, regulace předávání informací mezi 

jednotlivými subjekty. Dále navrhovaná úprava upřesňuje podmínky i formy dalšího 

vzdělávání, odbornosti, akreditačního procesu. 

Návrh zpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy, aby jejich činnost byla co nejvíce přiblížena 

občanům, kteří potřebují pomoc a podporu.  

Novelizace zákona se zaměřuje též na snížení administrativní zátěže. Proto je proces registrace 

poskytovatelů sociálních služeb upraven tak, aby byly odstraněny funkční a procesní 

nedostatky, včetně nedostatečné specifikace některých požadavků. Jsou redefinovány zákonné 

požadavky na oblast kvality sociálních služeb, aby poskytovatelé nezpracovávali nadbytečnou 

dokumentaci, ale pouze tu, která je nezbytná a ku prospěchu klientů a současně se více věnovali 

přímé práci s klienty.  
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Podstatnou součástí návrhu jsou úpravy zákona zaměřené na domácí i institucionální péči 

o osoby v terminálním stádiu.  

Návrh rovněž směřuje k zajištění krizových lůžek pro osoby v ohrožení života a zdraví, za 

situace, kdy potřebují péči a není možné ji zajistit pečující osobou v přirozeném prostředí. 

Odůvodnění dílčích navrhovaných úprav je podrobně rozpracováno v Hodnocení dopadů 

regulace (RIA) v části Důvod předložení a cíle. 

Navrhované varianty úpravy nejsou v rozporu a nestanovují odchylky ve vztahu k zákazu 

diskriminace. Rovněž nejsou v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 

a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 

(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Neobsahují také žádná ustanovení, 

která by narušovala právo na rovné zacházení a vedla k diskriminaci. 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., 

kterým se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod (Usnesení 

předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). Návrh zákona 

respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy 

Ústavního soudu České republiky. 

 

D. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

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

předpisy EU: 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 

o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým 

se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů 

sociálního zabezpečení. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, 

kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na 

státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu 

jejich státní příslušnosti. 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 

občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států, o změně nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 

68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 

90/365/EHS a 93/96/EHS. 

Kategorie osob, jejichž nároky vyplývají z výše uvedených předpisů EU, jsou zahrnuty ve výčtu 

oprávněných osob (§ 4 odst. 1 písm. j) zákona o sociálních službách). Navrhovaná právní 

úprava se práv na rovnost nakládání osob chráněných výše uvedenými předpisy nijak nedotýká.  

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

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

 Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek 

a o zrušení směrnice 2004/18/ES. 

Návrhu zákona se dále v širších souvislostech dotýkají následující předpisy EU: 

 čl. 45, čl. 49 a čl. 56 SFEU. 

 čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, ve spojení s čl. 101 SFEU. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů). 

 Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec 

pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. 

 Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu 

výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci 

obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové 

rozhodnutí Rady 2002/629/SVV (čl. 11 odst. 2, 5 a 7, čl. 18 odst. 2).  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji 

proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 
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pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (čl. 18 odst. 

2).  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se 

zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou 

se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV [čl. 9 odst. 3 písm. a)]. 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s uvedenými předpisy EU, ani judikaturou soudních 

orgánů EU a obecnými právními zásadami práva EU.  

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

vázána. Navrhovaná právní úprava provádí některá ustanovení Úmluvy o právech osob 

se zdravotním postižením, která vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 28. 10. 2009, 

a na základě článku 10 Ústavy se stala po svém vyhlášení dne 12. 2. 2010 součástí právního 

řádu České republiky (č. 10/2010 Sb. m. s.). V případě sociálních služeb se zejména jedná 

o článek 19, který se týká práva na nezávislý způsob života a zapojení klientů do společnosti. 

V případě příspěvku na péči se jedná zejména o článek 28, který se týká práva na přiměřenou 

životní úroveň a sociální ochranu. Navrhovaná právní úprava je jako celek s předmětnou 

úmluvou plně v souladu. 

Transpoziční ustanovení jsou uvedena v rozdílové tabulce. 

E. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je Česká republika vázána 

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

vázána.  

Navrhovaná právní úprava provádí některá ustanovení Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením, která vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 28. 10. 2009, a na základě 

článku 10 Ústavy se stala po svém vyhlášení dne 12. 2. 2010 součástí právního řádu České 

republiky (č. 10/2010 Sb. m. s.). V případě sociálních služeb se zejména jedná o článek 19, 

který se týká práva na nezávislý způsob života a zapojení klientů do společnosti. V případě 

příspěvku na péči se jedná zejména o článek 28, který se týká práva na přiměřenou životní 

úroveň a sociální ochranu. Navrhovaná právní úprava je jako celek s předmětnou úmluvou plně 

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

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava předpokládá dopad jak na státní rozpočet, tak na ostatní veřejné 

rozpočty v několika oblastech.  

Celkový souhrn dopadu na státní rozpočet pro období 2022 až 2026 je cca 21 995 779 240 

Kč v oblasti příspěvku na péči a 6 126 932 259 Kč v ostatních oblastech novely. Celkově 

se tak jedná o 28 122 711 499 Kč.  

Konkrétní oblasti s vyčíslením finančního dopadu jsou uvedeny v dokumentu Hodnocení 

dopadů regulace (RIA) v části 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů.  

Změny v oblasti příspěvku na péči nesou fiskální dopady, ty vyplývají ze sjednocení částek 

příspěvku na péči osob ve stupni závislosti III a IV a ze zvýšení částky pro osoby starší 18 let 

věku ve stupni závislosti I.  V roce 2019 pobíralo příspěvek na péči každý měsíc cca 358 000 

osob, výdaje na příspěvek na péči činily cca 29,767 mld. Kč. S ohledem na demografický vývoj 

a vývoj čerpání příspěvku na péči se pro rok 2020 odhadují výdaje na příspěvek na péči cca 

33,4 mld. Kč, růst výdajů v důsledku demografických trendů se očekává i pro roky následující 

(i při zachování současných částek příspěvku na péči), a to 34,4 mld. Kč rok 2021 a 35,5 mld. 

Kč rok 2022. Odhaduje se, že sjednocení částek příspěvku na péči ve stupni závislosti III a IV 

přinese více náklady na úrovni cca 3,4 mld. Kč ročně; zvýšení částky příspěvku na péči u osob 

starších 18 let ve stupni závislosti I pak cca 1,34 mld. Kč ročně. Sjednocení a zvýšení částek 

generuje i jednorázové administrativní výdaje, které spočívají zejména ve změně aplikačního 

programu a zaslání písemného oznámení o změně částek příspěvku na péči, současně však 

mírně zjednodušuje administraci agendy a má tedy z dlouhodobého hlediska mírně úsporný 

potenciál; úsporu administrativních nákladů lze očekávat i díky navrhovaným úpravám 

v oblasti zefektivnění řízení.  Fiskální dopady samozřejmě nese zavedení, resp. budoucí využití, 

valorizačního mechanismu. Konkrétní dopady vyplývající ze zavedení valorizačního 

mechanismu však nelze vyčíslit, neboť budou odvislé od vývoje daných veličin i od pohybu, 

na který bude reagováno. Pro ilustraci lze uvést, že 5% zvýšení částek příspěvku na péči by 

ve vztahu k výdajům roku 2019 znamenalo cca 1,49 mld. Kč více nákladů ze státního rozpočtu.  

Změny v oblasti příspěvku na péči budou pro příjemce příspěvku na péči a pečující osoby 

či instituce pozitivní. Příjemci příspěvku na péči budou, méně než dosud, zatěžováni správním 

řízením. Úprava vytváří prostor pro zkrácení doby dělící podání žádosti a vydání rozhodnutí 

a v případě využití valorizačního mechanismu dojde ke změně částek rychleji než při změně 

zákona.  

Navrhovaná právní úprava předpokládá sociální dopady, a to prostřednictvím zvyšování kvality 

poskytování sociálních služeb. Navrhovaná právní úprava v mnoha oblastech lépe cílí na 
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ochranu práv a lidské důstojnosti klientů sociálních služeb. Rovněž bude mít pozitivní dopady 

na příjemce příspěvku na péči. Detailněji jsou sociální dopady popsány v dokumentu RIA. 

Návrh zákona nemá dopady na životní prostředí. 

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nemá navrhovaná právní úprava žádné negativní 

dopady. Návrh nemění dosavadní praxi v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů. 

Při získávání a uchovávání osobních údajů a přístupu k nim bude postupováno zcela v souladu 

se zákonem o ochraně osobních údajů. Oprávnění subjektu údajů podle zákona o ochraně 

osobních údajů nebudou dotčena. Z navrhované právní úpravy neplynou nepříznivé důsledky 

pro ochranu soukromí a osobních údajů. Dále je uvedena podrobnější specifikace 

u jednotlivých oblastí úpravy zákona.  

Příspěvek na péči 

Žádným z navrhovaných opatření nedochází ke změně principiální konstrukce příspěvku 

na péči, ani jeho podmínek poskytování, opatření se zaměřují na řízení o příspěvku na péči, 

částky příspěvku na péči v určitých stupních závislosti a navrhuje zavedení valorizačního 

mechanismu. Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na procesu řízení, mají podle § 100 zákona 

o sociálních službách povinnost mlčenlivosti. Navrhovaná úprava v oblasti příspěvku na péči 

do otázek ochrany soukromí a osobních údajů nevstupuje. Zaměstnanci krajských poboček 

budou při rozhodování o nároku na příspěvek na péči, tak jako dosud, respektovat pravidla 

ochrany osobních údajů a při své činnosti budou nadále postupovat plně v souladu s pravidly 

důvěrnosti, mlčenlivosti a ochrany osobních údajů žadatelů i dalších dotčených osob. Totéž 

platí i pro MPSV.  

Financování sociálních služeb  

Dochází k zásadní změně dosavadního systému. Dochází k centralizaci dotačního systému pod 

MPSV a vzniká jedna síť sociálních služeb (garantovaná). Dále bude změněn způsob 

poskytování finančních prostředků, které budou přerozdělovány na základě jednotných 

normativů, na základě přepočtených základních pracovněprávních vztahů zaměstnanců 

sociálních služeb. Díky tomu dojde ke sjednocení dotační praxe, která je zcela rozdílná dle 

jednotlivých krajů, a to jak pro mzdovou, tak platovou sféru. Z hlediska ochrany osobních údajů 

nebude mít tato změna žádné zásadní dopady. Dotační systém bude probíhat v programu 

zajišťující MPSV. Vstup do tohoto programu bude umožněn na základě žádosti, na jméno a 

identifikaci na základě osobních dokladů. Vydávání přístupových hesel bude zajišťovat MPSV. 

Postup je shodný se současnou praxí.  
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Registrace sociálních služeb 

Návrh nezakládá nové zpracování osobních údajů. Z hlediska zpracování osobních údajů 

v oblasti registrace sociálních služeb je relevantní ustanovení § 79 odst. 1 písm. a) zákona 

o sociálních službách - odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo 

poskytovat sociální služby, § 79 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o sociálních službách -  

bezúhonnost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby a § 79 odst. 

1 písm. b) bod 2 zákona o sociálních službách - bezúhonnost právnické osoby, která bude 

poskytovat sociální služby. Tato ustanovení jsou obsažena již v současné právní úpravě.  

Náležitosti podmínek registrace jsou součástí písemné dokumentace, tedy registračního spisu 

vedeného k registraci služby. Jedná se o údaje, které jsou evidovány již podle současné právní 

úpravy. Uchování údajů je v souladu s dobou archivace registračního spisu a je v souladu 

s archivním a spisovým řádem. Vedená evidence nebude mít vliv na ochranu osobních údajů 

ve smyslu jejich zneužití třetí osobou, neboť již v současné době je registrující orgán povinen 

dané údaje zabezpečit.  

Cílem vedení evidence je posouzení naplnění podmínek pro získání oprávnění k poskytování 

sociálních služeb ze strany žadatele při podání žádosti a poskytovatele sociálních služeb v době 

po získání tohoto oprávnění. Evidence slouží i jako podklad pro kontrolní činnost registrujícího 

orgánu při kontrole poskytování sociálních služeb. Zpracovaná osobní data nejsou veřejně 

dostupná, evidence je interním materiálem registrujícího orgánu. K evidenci má přístup pouze 

oprávněná úřední osoba, tedy pracovník, který zpracovává registraci a vede registrační spis. 

Tyto údaje jsou kryty povinností mlčenlivosti podle § 100 zákona o sociálních službách, která 

platí jak pro poskytovatele a jejich zaměstnance, tak pro zaměstnance krajů.  

Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb 

Z hlediska kvality sociálních služeb je v § 88 navržena nová formulace povinností 

poskytovatelů sociálních služeb. Pouze níže uvedené povinnosti lze hodnotit ve vztahu ke 

zpracování osobních údajů.  

Podle § 88 písm. d) se stanoví poskytovateli povinnost vést evidenci žádostí o sociální službu 

včetně data přijetí žádosti a identifikaci žadatele v případě, kdy není poskytována služba 

anonymně, evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o 

poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 včetně důvodu a termínu jejich 

odmítnutí, evidenci osob, se kterými byla smlouva uzavřena včetně data uzavření a ukončení 

smlouvy. Tyto údaje budou vedeny v registru poskytovatelů sociálních služeb, bude zajištěna 

jejich ochrana a řádné zpracování. Cílem je skutečná znalost prostředí sociálních služeb, 

efektivní plánování a zajištění sociálních služeb. 
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Podle úpravy navržené v § 88 písm. g) je poskytovatel povinen písemně zpracovat vnitřní 

pravidla pro jednání o poskytování sociálních služeb a pro uzavření smlouvy o poskytování 

sociální služby a podle těchto pravidel postupovat.  Na základě této povinnosti poskytovatel též 

prostřednictvím vnitřních pravidel informuje o sociální službě a možnostech, které může služba 

nabídnout, a poskytuje informace, které jsou podstatné pro uzavření smlouvy.  

Specifikace této povinnosti bude upravena v prováděcím právním předpise, který též stanoví, 

že z tohoto jednání se zpracovává záznam jako důkaz o provedeném jednání a současně slouží 

jako podklad pro případné další poskytování sociální služby. Záznam se bude ukládat po dobu 

stanovenou poskytovatelem – specifikace je součástí kritérií standardů kvality sociálních služeb 

v části standardu „Dokumentace“, případně podle dalších závazků poskytovatele (např. zaváže 

se v souvislosti s udělením dotace k poskytování sociální služby uchovávat doklady o činnosti 

na smlouvou stanovené období). Jedná se o upřesnění současné úpravy, nejedná se o nová 

zpracování. 

V § 88 písm. e) je upravena další povinnost poskytovatele týkající se individuálního záznamu 

o průběhu a hodnocení poskytování sociální služby. Tato povinnost je stanovena již v současné 

právní úpravě a nedochází k věcné změně, ale jen se upřesňuje již existující povinnost. 

Působnost orgánů veřejné správy v oblasti sociálních služeb 

Nově se upravuje působnost pověřeného obecního úřadu. K informacím o klientech přitom 

budou mít podle navržené právní úpravy přístup pouze sociální pracovníci. Aplikace 

standardizovaného záznamu je přístupná vždy na osobní heslo, oprávnění využívat data 

o klientech k sociální práci vyplývají ze zákona. Všichni pracovníci mají podle § 100 stanovenu 

povinnost mlčenlivosti. 

H. Zhodnocení korupčních rizik 

Příspěvek na péči  

Navrhovaná úprava v oblasti příspěvku na péči nemá dopad do oblasti korupčních rizik a ani 

nevytváří jejich možnosti. Rovněž neúměrně nerozšiřuje kompetence krajských poboček.  

Kontrolní mechanismy jsou nastaveny již od vyhodnocování žádostí, kdy každé rozhodnutí 

zaměstnance krajské pobočky ještě kontroluje kvalifikovaný představený a je zcela zřejmé, 

která oprávněná úřední osoba je odpovědná za rozhodnutí. Dále je možnost podat proti 

oznámení/rozhodnutí opravné prostředky (odvolání, podnět k přezkumu pravomocného 

rozhodnutí). Každá osoba má možnost se v rámci správního řízení vyjádřit k podkladům, na 

základě, kterých bylo rozhodnutí vydáno. Je také nastavena kontrola výkonu veřejné správy, 

kdy MPSV tuto kontrolu provádí na krajských pobočkách.  

Financování sociálních služeb  

V oblasti financování sociálních služeb lze předpokládat snížení korupčních rizik – výběr do 

garantované sítě sociálních služeb by měl probíhat formou výběrového řízení (dle správního 

řádu). Tím dojde ke snížení politických vlivů, které nyní mohou nastat, jelikož o zařazení do 
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krajské sítě rozhodují političtí zástupci krajů, resp. zastupitelstvo. Současně poskytování dotací 

bude probíhat na základě jednotných normativů, které budou každoročně zveřejňovány 

v prováděcím předpisu.  

Ostatní oblasti  

V navrhované právní úpravě nejsou žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. 

Navrhovaná úprava nemá dopad do oblasti korupčních rizik a nebude vytvářet jejich možnosti, 

protože žádné ustanovení se nevztahuje k nakládání s majetkem, zadávání veřejných zakázek. 

Riziko je maximálně eliminováno v oblasti správního řízení, když agendu vede ministerstvo. 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné zásadní dopady na bezpečnost a obranu státu.  

J. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí 

Navrhovaná úprava v oblasti příspěvku na péči nemá dopady na podnikatelské prostředí.  

V oblasti sociálních služeb nemá novela přímé dopady na podnikatelské prostředí. Sociální 

služby jsou dle předpisů EU považovány na služby obecného hospodářského zájmu, a tudíž 

mají specifickou právní úpravu. Nově navrhovaný způsob financování sociálních služeb 

sjednocuje poskytování dotací ze státního rozpočtu, a to bez ohledu na právní formu 

poskytovatele sociálních služeb.  

Navrhovaná právní úprava předpokládá dopad na podnikatelské prostředí České republiky, a to 

pro subjekty poskytující akreditované další vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v 

sociálních službách a vedoucích pracovníků. Výše těchto poplatků se zvyšuje, protože od 

účinnosti zákona č. 108/2006 Sb. nebyla valorizována. Celkový souhrn dopadu na 

podnikatelské prostředí pro období 2021 až 2025 je cca 28 300 000. 

K. Dopady na územní samosprávné celky 

Návrh v oblasti příspěvku na péči má v zásadě pozitivní dopady na územní samosprávné celky, 

neboť vyšší částky příspěvku na péči (v důsledku sjednocení částek nebo zvýšení u stupně 

závislosti I) přispějí ke zlepšení financování sociálních služeb, které zřizují i kraje a obce. 

V souladu s § 73 odst. 4 zákona o sociálních službách se úhrada za péči při poskytování 

sociálních služeb stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči. Sociální služby jsou 

financovány vícezdrojově. Zrušení diferenciace, tj. reálné zvýšení částek příspěvku na péči 

u osob v závislosti III a IV využívající pobytové sociální služby zvýší podíl financování 

sociálních služeb z nárokového zdroje.   

Výrazným dopadem na územně samosprávné celky bude nově vzniklá povinnost spolupodílet 

se na financování sociálních služeb. Kraje se budou spolupodílet na financování sociálních 

služeb, které budou zařazeny do garantované sítě sociálních služeb v rozsahu dalších 

provozních nákladů, které nebudou hrazeny z dotace MPSV. Krajům bude umožněno 

financovat ze svého rozpočtu také sociální služby, které nebudou zařazeny do garantované sítě 
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sociálních služeb. Výpočet povinného spolupodílu bude vypočten na základě rozdílu celkových 

nákladů a výnosů, a tedy zbylých provozních nákladů sociálních služeb, které nejsou pokryty 

normativem, který stavuje MPSV. Výše povinného spolupodílu se bude vypočítávat dle dat 

z předchozího kalendářního roku a výši minimálního spolupodílu bude pro každý kraj 

uveřejňovat MPSV v prováděcím předpisu nejpozději do 30. 6. roku předcházejícímu 

poskytnutí dotace, tak aby nebylo ohrožen proces schvalování rozpočtu kraje na následující 

období.   

Další dopadem na kraje je změna procesu financování sociálních služeb a proces zařazování 

sociálních služeb do krajských sítí sociálních služeb. Zde bude primárně docházet k centralizaci 

dotačního systému a současné pravomoci se krajům odnímají a předávají MPSV.  

Podrobnější popis je uveden v RIA.  

Ostatní změny nemají přímý vliv na samosprávné celky.  
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2.  Zvláštní část 

K čl. I (změna zákona o sociálních službách) 

K bodu 1 - § 1 odst. 1 

Zákon o sociálních službách upravuje působnost obecních a krajských úřadů při zajišťování 

sociálních služeb. Některé z působností vykonávají obecní a krajské úřady prostřednictvím 

sociálních pracovníků. Navrhuje se proto upřesnit předmět úpravy zákona o sociálních službách 

o výkon sociální práce. 

K bodu 2 - § 1 odst. 2 

Zákon o sociálních službách upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka 

nejen pro oblast sociálních služeb, ale i pro další oblasti vyjmenované v § 1 odst. 2 zákona. 

Ve výčtu těchto oblastí nejsou výslovně uvedeni sociální pracovníci působící v oblasti veřejné 

správy, proto se úprava doplňuje.  

K bodu 3 - § 2 

Plnění jedné ze základních zásad zákona – zachovávání lidské důstojnosti při poskytování 

sociálních služeb – se navrhuje výslovně vztahovat i na související sociální práci. Dále se do 

základních zásad zákona doplňuje princip subsidiarity, kdy by pomoc a podpora osobám měla 

být zajišťována tam, kde je to možné a vhodné, sociálními službami v terénní nebo ambulantní 

formě. Pokud nelze v konkrétním případě poskytnout službu v této formě, přistoupí se 

k poskytnutí pobytové sociální služby. Na absenci principu subsidiarity v legislativní úpravě je 

neustále upozorňováno ze strany institucí Evropské unie, vládních výborů i neziskového 

sektoru. 

K bodu 4 - § 3 písm. h) a i) 

Do zákona se doplňuje definice garantované sítě sociálních služeb, která je základním 

rozhodujícím dokumentem pro financování sociálních služeb z prostředků státního rozpočtu. 

Definuje se rovněž pojem přepočtený základní pracovněprávní vztah. Jde o základní ukazatel 

garantované sítě, podle něhož budou financovány sociální služby.  

K bodu 5 - § 3 písm. j) 

Definuje se nová cílová skupina osob, a to pečující osoby. Nově jsou navrhovány změny zákona 

v oblasti tzv. neformální péče, s cílem poskytnout podporu osobám poskytujícím pomoc 

osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby, a to prostřednictvím sociálních služeb ve formě 

rad a nácviků dovedností pro zvládání péče. 

K bodům 6 až 9 - § 5 

V návaznosti na doplnění kompetencí pověřených obecních úřadů v sociálních službách 

a upřesnění předmětu úpravy zákona o výkon sociální práce se doplňuje výčet orgánů veřejné 
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správy, které vykonávají působnost v oblasti sociálních služeb a sociální práce. Když zákon 

používá pojem kraj, rozumí se tím i hlavní město Praha.  

K bodu 10 - § 7 

Navrhuje se, aby nárok na příspěvek na péči neměla osoba ve výkonu trestu odnětí svobody 

nebo zabezpečovací detence a ve výkonu ústavního ochranného léčení, vzhledem k tomu, že je 

osoba nedobrovolně omezena na osobní svobodě a péče o ni je zcela zabezpečena. Osoba 

nacházející se ve vazbě, která může trvat i poměrně krátkou dobu, ztratí nárok na příspěvek 

na péči, jen pokud bude vazba trvat celý kalendářní měsíc.  

K bodům 11 a 12 - § 11 odst. 1 a 2 

Navrhuje se zrušení diferenciace částek příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III a IV. 

Výše příspěvku na péči bude tedy i ve stupních závislosti III a IV jednotná s rozdílem pro osoby 

do 18 let věku a pro osoby starší 18 let, a to obdobně jako je tomu ve stupních závislosti I a II. 

Přitom se i u pobytových služeb podle § 48, 51, 52 nebo dětského domova anebo speciálního 

lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu bude nově vycházet z vyšší částky, tj. z 

částky, která byla dosud podle znění novely zákona č. 47/2019 Sb. aplikována „v ostatních 

případech“.  

Dále se navrhuje zvýšení částky pro osoby starší 18 let ve stupni I (lehká závislost), 

a to z 880 Kč na 2 000 Kč.   

K bodu 13 - § 11 odst. 4 

Zavádí se valorizační mechanismus pro účely příspěvku na péči. Vláda bude moci částky 

příspěvku na péči zvýšit nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku 

s přihlédnutím k vývoji minimální mzdy, mzdové úrovně a životních nákladů. Toto opatření 

reaguje rovněž na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 416 z 24. 

schůze ze dne 7. 12. 2018.  

Zavedení valorizačního mechanismu je vždy podmíněno nalezením racionální valorizační 

veličiny, která má logický vztah k dávkám, v tomto případě k účelu příspěvku na péči. Tato 

veličina musí být vyčíslitelná, sledovaná v delší časové řadě a musí pocházet ze spolehlivého 

zdroje dat. Vzhledem k heterogenitě příjemců příspěvku na péči (věk, zdravotní stav, 

socioekonomická situace, způsob zajištění péče apod.) se ukázalo, že nalézt jednoznačně 

vyhovující veličinu pro řádově 358 000 osob je obtížné. Byť řada jednotlivých veličin má určitý 

vztah k příspěvku na péči vztah k jednotlivým osobám (skupinám osob) má rozdílný. Proto byl 

vybrán komplexnější přístup, stejný jako je navrhován pro valorizaci příspěvku na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Tento způsob umožní 

reagovat na zásadnější změny daných veličin a nepovede k neefektivnímu měnění částek 

příspěvku v řádu desítek korun.  

Výhodou změny částek příspěvku na péči nařízením vlády je, že umožní pružněji reagovat na 

změny veličin, které mají být brány v potaz. Úprava nařízením vlády zajišťuje na vládní úrovni 
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shodu na zvýšení příspěvku na péči a na jednotlivých částkách příspěvku na péči. V rámci 

stanovení výše příspěvku na péči bude tedy rovněž možné zohlednit předpokládané náklady 

státního rozpočtu. 

K bodu 14 - § 16 

Bod 14 obsahuje legislativně technickou úpravu v návaznosti na změny ve vymezení některých 

druhů sociálních služeb. Přechod nároku na příspěvek na péči a jeho výplatu po úmrtí žadatele 

o příspěvek nebo příjemce příspěvku se bude nově vztahovat také na poskytovatele 

odlehčovacích služeb a chráněného bydlení. 

K bodům 15 a 16 - § 19   

Rozšiřuje se okruh osob, které mohou být namísto oprávněné osoby příjemcem příspěvku na 

péči, o zástupce – člena domácnosti, který je k zastupování osoby oprávněn podle § 49 a 50 

občanského zákoníku. 

K bodům 17 a 18 - § 20   

Pro snazší aplikaci právní úpravy zvláštního příjemce příspěvku na péči v praxi se ustanovení 

§ 20 doplňuje o možnost ustanovit zvláštním příjemcem také právnickou osobu. Změna reaguje 

i na problematiku nedostatku fyzických osob, které jsou ochotny souhlasit s rolí zvláštního 

příjemce. Stejná úprava již existuje u dalších nepojistných sociálních dávek. 

K bodu 19 - § 21 

Příjemci příspěvku se stanoví povinnost podrobit se kontrole využívání příspěvku. Cílem je, 

aby byl dosažen účel poskytování příspěvku na péči, tj. zajištění potřebné pomoci při zvládání 

základních životních potřeb. 

K bodu 20 - § 21a 

Legislativně technická úprava v návaznosti na změny ve vymezení některých druhů sociálních 

služeb. 

K bodům 21 a 22 - § 22 

Ustanovení o srážce přeplatku bylo upraveno na základě poznatků z praxe Úřadu práce ČR; 

cílem je zjednodušení administrace srážek přeplatku příspěvku na péči pro správní orgán. 

Změna ve výsledku představuje usnadnění vrácení přeplatku též pro příjemce, tj. oprávněnou 

osobu. Současně se upravuje určitá míra ochrany příjemce příspěvku stanovením maximální 

výše srážky ve výši 50 % přiznaného příspěvku. 

Proti rozhodnutí o prominutí povinnosti vrátit přeplatek nelze uplatnit opravný prostředek. 

Důvodem této úpravy je, že institut upuštění od vymáhání přeplatku je zcela výjimečný 

a mimořádný. 
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K bodu 23 - § 23 odst. 3 

Legislativně technická úprava v souvislosti se zrušením § 50 z důvodu začlenění domova 

se zvláštním režimem do domova sociální péče.  

K bodu 24 - § 23 odst. 6 a 7 

Umožňuje se zahájení řízení o přiznání příspěvku na péči osobě umístěné ve zdravotnickém 

zařízení, která potřebuje sociální služby, také z podnětu poskytovatele zdravotních služeb tak, 

aby mohl být příspěvek přiznán co nejdříve po odchodu ze zdravotnického zařízení 

do domácího prostředí, kde bude nutné zajistit péči. 

Do zákona se doplňuje možnost zastupování v řízení o příspěvku na péči také zástupci 

oprávněné osoby – členu domácnosti, který je k zastupování osoby oprávněn podle § 49 a 50 

občanského zákoníku. 

K bodu 25 - § 24 

Pro případy, kdy má být příspěvek na péči vyplácen na účet, se navrhuje, aby žadatel 

o příspěvek uváděl i označení majitele účtu. Jedná se o opatření, které napomůže kontrole 

využívání příspěvku a je také opatřením proti nelegálnímu poskytování sociálních služeb. 

Informace o majiteli účtu, na který má být příspěvek zasílán, zajistí funkčnější identifikaci 

a posouzení, zda má příjemce příspěvku na péči smluvně zajištěnu péči a podporu v souladu 

se zákonem o sociálních službách, tedy zda se opravdu jedná o poskytování sociálních služeb 

nebo naopak o formu činnosti bez oprávnění, tj. nelegální poskytování. 

K bodu 26 - § 25 odst. 1 

Navrhuje se blíže specifikovat obsah sociálního šetření pro účely řízení o příspěvku na péči. 

Účelem této úpravy je zpřesnění procesu, při kterém se prostřednictvím jedné z metod sociální 

práce (sociálního šetření) zjišťují skutečnosti mající vliv na následné posouzení dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu posudkovým lékařem pro stanovení stupně závislosti 

na pomoci jiné osoby. 

K bodu 27 - § 25 odst. 2 

Účelem ustanovení je přispět ke zkrácení celkové doby správního řízení o příspěvku na péči. 

Krajské pobočky Úřadu práce České republiky musí v krátké lhůtě začít zjišťovat schopnosti 

samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí, sbírat informace o její aktuální 

situaci, přirozeném sociálním prostředí, zdrojích pomoci a podpory, využívat sdělení osoby 

samotné a dalších zdrojů informací, tj. zahájit sociální šetření. Současně s tím mohou okresní 

správy sociálního zabezpečení dříve zahájit proces posouzení zdravotního stavu osoby, neboť 

budou dříve disponovat žádostí o příspěvek na péči (na rozdíl od současného stavu bez 

písemného záznamu o sociálním šetření) a umožní se jim dřívější zajišťování zdravotnické 

dokumentace od poskytovatelů zdravotních služeb. I nadále sociální pracovník o provedeném 
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sociálním šetření vyhotovuje písemný záznam, který na požádání předkládá posuzované osobě; 

tento záznam bezodkladně zasílá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.  

Po obdržení písemného záznamu tak může mít příslušná okresní správa sociálního zabezpečení 

k dispozici všechny podklady (§ 25 odst. 3 zákona o sociálních službách) a může provést jejich 

komplexní vyhodnocení a posouzení stupně závislosti. Nová úprava představuje posun oproti 

předchozí právní úpravě, kdy teprve po obdržení žádosti o posudek společně s písemným 

záznamem o sociálním šetření začíná okresní správa sociálního zabezpečení shromažďovat 

zdravotnickou dokumentaci. 

I nadále platí, že při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního 

zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem 

zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků 

funkčních vyšetření a vyšetření posuzujícího lékaře. 

K bodům 28 a 29 - § 25 odst. 3 a 4 

V § 25 odst. 3 jde o zpřesnění zdravotnického pojmu.  

Jednou z předchozích novel zákona o sociálních službách bylo zrušeno víceúčelové využití 

posudku o zdravotním stavu, proto se uvedený text v odstavci 4 stal nadbytečným a zrušuje se. 

K bodu 30 - § 26 

Zpřesňuje se ustanovení o přerušení řízení o příspěvku na péči v souvislosti s navrhovaným 

zrychlením procesu provádění sociálního šetření. 

K bodu 31 - § 26a 

Ustanovení § 26a stanoví případy, kdy výplatu příspěvku lze zastavit bez správního řízení, 

zkráceným postupem. Toto ustanovení se doplňuje i o postup podle § 12 odst. 4, podle kterého 

se výplata zvýšení příspěvku zastaví, jestliže příjemce příspěvku neprokáže ve stanovené lhůtě 

příjmy rozhodné pro nárok na toto zvýšení příspěvku. Jedná se o jednoznačně vymezenou 

situaci, kdy písemné vyhotovení rozhodnutí není nutné. Příjemce příspěvku má možnost 

požádat o písemné vyhotovení rozhodnutí do 15 dnů od doručení oznámení o rozhodnutí.  

K bodu 32 - § 26b 

Upravuje se postup v případě provedení navrhované valorizace příspěvku na péči podle § 11 

odst. 4 nařízením vlády. Procesní úprava řízení je obdobná jako v ustanovení § 26a. 

K bodu 33 - § 27 

Úprava za účelem snížení administrativního zatížení krajských poboček Úřadu práce. 

K bodu 34 - § 29 
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Ustanovení zákona o kontrole využívání příspěvku na péči se doplňuje o povinnost krajské 

pobočky Úřadu práce písemně informovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

že osobě, u které provedl kontrolu, není zajištěna pomoc v souladu s účelem příspěvku. Cílem 

této úpravy je předání informace k zajištění co nejrychlejší podpory a pomoci osobě ze strany 

sociálního pracovníka obce prostřednictvím sociální práce.  

K bodu 35 a 36 - § 30 

Legislativně technická úprava zpřesnění pojmu „údaje“. Na základě požadavků praxe se 

prodlužuje doba archivace údajů i informačního systému Úřadu práce na 50 let. 

K bodu 37 - § 32 

Mezi základní druhy sociálních služeb se doplňují služby sociální podpory, které jsou 

definovány v § 52a. Služby sociální podpory v sobě zahrnují složky péče, prevence i 

poradenství, tím se odlišují od stávajících základních druhů sociálních služeb. 

K bodu 38 - § 33 

Jednotlivé formy poskytování sociálních služeb se doplňují o možnost poskytování sociálních 

služeb distančně. Jedná se o poskytování činnosti zajišťující potřeby osoby bez přímého 

kontaktu zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb a osoby, zejména prostřednictvím 

elektronických nebo zásilkových služeb. 

 

K bodu 39 - § 33a 

Vymezením sociálních služeb komunitního charakteru se v zákoně definuje určité zaměření 

sociálních služeb, bez ohledu na druh a formu konkrétní registrované sociální služby, s cílem 

napomáhat přiblížení těchto sociálních služeb přirozenému, vlastnímu sociálnímu prostředí 

osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Sociální služby komunitního charakteru 

podporují osoby ve využívání běžných zdrojů v okolí. Jedná se tak o veškeré dostupné služby, 

které mohou být potenciálním zdrojem pro řešení nepříznivé sociální situace osoby (např. 

místně dostupné veřejné služby). Služby komunitního charakteru je třeba statisticky sledovat, 

neboť jejich definování a sledování je nezbytné z hlediska financování z prostředků Evropské 

unie pro různé investiční výzvy. Prováděcím právním předpisem budou stanoveny podmínky 

poskytování služeb komunitního charakteru.  

K bodu 40 - § 34 

Ve výčtu zařízení sociálních služeb dochází k zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních 

služeb, např. sloučením pobytových sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy 

se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením do služby domovy 

sociální péče. Dále dochází k odstranění duplicit v druzích sociálních služeb, např. sloučením 

denních stacionářů a center denních služeb. Do úpravy se doplňuje i možnost kombinací 

zařízení za účelem zřizovat centra a také poradny pro pečující osoby. 
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K bodu 41 - § 35 

Ustanovení obsahuje výčet základních činností, kterými je naplňován obsah každého druhu 

sociální služby. Na základě zkušeností a požadavků praxe se do ustanovení doplňují další 

základní činnosti, včetně základních činností určených pečujícím osobám, jako nové cílové 

skupině sociálních služeb. 

K bodu 42 - § 36 

Legislativně technická úprava v návaznosti na změny v systému některých druhů sociálních 

služeb. Nově se umožňuje poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče zdravotnickými 

pracovníky v denních stacionářích, a to s ohledem na zdravotní postižení a zdravotní stav 

klientů těchto zařízení. 

K bodům 43 a 44 - § 37 

V rámci definice odborného sociálního poradenství se doplňují další cílové skupiny osob, 

kterým je tato služba určena. Současně se upřesňují základní činnosti služby poskytované 

v manželských a rodinných poradnách. 

K bodu 45 - § 39 

Dosavadní druhy sociálních služeb pečovatelská služba a osobní asistence se slučují do nového 

druhu sociální služby s názvem Pečovatelská a asistenční služba. Praxe poskytování těchto 

sociální služeb ukázala, že současné oddělení služeb je bariérou pro poskytování sociálních 

služeb klientům, neboť se služby svými základními činnostmi překrývají, a proto není nutné v 

zákoně rozlišovat dva samostatné druhy. Dále se služba doplňuje o cílovou skupinu pečujících 

osob.  

K bodu 46 - § 40 

Legislativně technická úprava v návaznosti na sloučení pečovatelské služby a osobní asistence. 

K bodům 47 až 50 - § 44 

Cílem odlehčovacích služeb je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Nově jsou 

odlehčovací služby osobám se sníženou soběstačností definovány pouze v pobytové formě. 

Pomoc těmto osobám v terénní nebo ambulantní formě je poskytována jinými druhy sociálních 

služeb, jako např. pečovatelskou a asistenční službou. Doplňuje se také maximální doba v rámci 

kalendářního roku, po kterou je možné odlehčovací služby poskytovat, a rovněž se doplňuje 

základní činnost poskytovaná v rámci této služby pečujícím osobám.  

V rámci odlehčovacích služeb se upravuje možnost zřizovat v tomto zařízení tzv. krizová lůžka 

pro zajištění okamžité pomoci osobám, kterým je služba určena.  

K bodům 51 a 52 - § 45 a 46 
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Legislativně technická úprava v návaznosti na zrušení služby centra denních služeb z důvodu 

jejího sloučení se službou denní stacionáře. Cílem sloučení těchto služeb je zpřehlednění 

a zjednodušení systému sociálních služeb.  

U služby denní stacionáře se upřesňují základní činnosti a doplňuje se základní činnost 

poskytovaná v rámci této služby pečujícím osobám. 

K bodu 53 - § 48 

Navrhuje se sloučení sociálních služeb domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem 

a domovy pro osoby se zdravotním postižením do jednoho druhu sociální služby. V současnosti 

praxe poskytování sociálních služeb tyto druhy zásadně neodděluje, například v domovech pro 

seniory jsou klienti, kteří již spadají do cílové skupiny zvláštního režimu a naopak.  Jedním 

z dalších cílů tohoto opatření je snížení administrativní zátěže, neboť nyní jsou nutné dvě i více 

registrací pro každý druh pobytového zařízení. Po změně bude na tyto druhy služeb dostačující 

jen jedna registrace. Cílem změny je také odstranit z názvu služby „domov se zvláštním 

režimem“ slova „zvláštní režim“, který je segregující a stigmatizační. Nově proto bude 

upravena pouze jedna služba s názvem „domov sociální péče“, která bude určena pro širokou 

cílovou skupinu osob, kterou si poskytovatel blíže specifikuje při registraci.  

Podle registrovaného okruhu osob bude nastaven i režim daného zařízení. Účelem změn je 

zpřehlednění systému sociálních služeb a odstranění duplicit.  

V základním vymezení služby domov sociální péče se upravuje možnost zřizovat v tomto 

zařízení tzv. krizová lůžka pro zajištění okamžité pomoci osobám, kterým je tato služba určena. 

Doplňují se rovněž nové základní činnosti. 

K bodu 54 - § 49 a 50   

Legislativně technická úprava v návaznosti na sloučení domovů pro seniory a domovů se 

zvláštním režimem do domovů sociální péče. 

K bodu 55 - § 52a a 52b 

Ustanovení definuje služby sociální podpory jako nový základní druh sociálních služeb 

zahrnující v sobě složky poradenství, péče i prevence. Pod služby sociální podpory se zařazuje 

nový druh sociální služby – sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám 

blízkým. Jedná se o terénní sociální služby poskytované ve speciálních lůžkových 

zdravotnických zařízeních hospicového typu nebo terénní sociální služby poskytované 

poskytovateli domácí péče, jejíž součástí je paliativní péče. Základní činnosti sociální služby 

poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým stanovené zákonem spočívají 

v poskytování péče. 

Terminální stádium onemocnění je stav, kdy onemocnění není slučitelné se životem a není dále 

léčebně ovlivnitelné.  Zdravotní stav osoby nelze zlepšit, nelze jej ani stabilizovat a zabránit 

tak jeho postupnému zhoršování a nelze odvrátit smrt. 
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Poskytovatel domácí péče, jejíž součástí je paliativní péče, který získá registraci na sociální 

službu podle § 52b, nemůže tuto sociální službu poskytovat osobám v terminálním stavu 

v domovech sociální péče, v zařízení odlehčovací služby a v chráněném bydlení. V uvedených 

zařízeních jsou základní činnosti sociálního zaměření součástí poskytování činností sociální 

péče v rámci poskytování těchto druhů sociálních služeb. 

K bodu 56 - § 54 

Služba raná péče se bude poskytovat též v případech, pokud by vývoj dítěte mladšího 7 let věku 

mohl být ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. 

K bodům 57 a 58 - §56 

Mění se dosavadní název a zpřesňuje se definice služby pro osoby se sluchovým postižením 

a hluchoslepé osoby tak, aby lépe odpovídal potřebám klientů a poskytovaným službám. 

K bodu 59 - § 57 

Navrhovaná úprava sociální služby azylové domy a doplnění základních činností vychází z 

potřeb v terénu. Rozšiřuje se okruh základních činností podle cílové skupiny, na kterou se 

poskytovatel sociální služeb bude chtít zaměřit.  

Nové základní činnosti jsou určeny zejména pro osoby v nepříznivé sociální životní situaci, 

které jsou bez domova a zároveň mají indikovaný klid na lůžku a potřebu zdravotní péče 

z důvodu doléčení, a rovněž pro osoby s látkovou či nelátkovou závislostí.  

K bodům 60 a 61 - § 58 

V ustanovení o domech na půl cesty se doplňuje nová 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. 

Nezaopatřeným dětem v domech na půl cesty se bude poskytovat stejný rozsah osobního 

vybavení a služeb jako nezaopatřeným dětem v domovech sociální péče. 

K bodu 62 - § 59 

U služby kontaktní centra se doplňuje nová základní činnost spočívající ve zprostředkování 

potravinové a materiální pomoci. 

K bodu 63 - § 60 

Komplexně se upravuje nové znění institutu krizové pomoci. 

Nezaopatřeným dětem v pobytové formě krizové pomoci se bude poskytovat stejný rozsah 

osobního vybavení a služeb jako nezaopatřeným dětem v domovech sociální péče. 

K bodům 64 a 65 - § 61 a 63 
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U služeb nízkoprahová denní centra a noclehárny se doplňuje nová základní činnost spočívající 

ve zprostředkování potravinové a materiální pomoci. 

K bodu 66 - § 65 

Ve službě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se doplňují dvě 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 a pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů nezletilých dětí, včetně zprostředkování kontaktu 

s rodiči nebo rodičem. 

K bodům 67 a 68 - § 69 

U služby terénní programy se vypouští označení „problémové skupiny osob“ a doplňují se nové 

základní činnosti. 

K bodům 69 a 70 - § 70 

U služby sociální rehabilitace se doplňují a upřesňují některé základní činnosti. 

K bodu 71 - § 72 

Ustanovení obsahuje výčet sociálních služeb poskytovaných bez úhrady nákladů od klientů. 

Upravuje se název služby tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým 

postižením a hluchoslepé osoby.  

K bodům 72 a 73 - § 73 

V návaznosti na sloučení pobytových sociálních služeb (domov pro seniory, domov pro osoby 

se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem) do jedné služby – domov sociální 

péče - se upravuje i ustanovení týkající se úhrad za poskytování pobytových sociálních služeb 

v § 73. Do tohoto ustanovení patří i sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče podle § 52. Nově se do okruhu uvedených služeb zařazuje i služba chráněné 

bydlení, kde se mění dosavadní způsob úhrady za ubytování, stravování a za péči, s cílem 

ponechat klientům, stejně jako klientům ostatních pobytových sociálních služeb podle § 73, 

část příjmu (15 %), s kterým mohou samostatně hospodařit. Úhrada za péči se stanoví ve výši 

přiznaného příspěvku na péči. 

Zachovávají se stejná pravidla pro stanovení úhrady podle současně platné právní úpravy, 

úhrada se stanoví za ubytování, stravu a za péči. Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi 

zůstat minimální zůstatek příjmu, úhrada za péči vychází z přiznaného příspěvku na péči. 

K bodům 74 až 75 - § 74 

Upravuje se ustanovení o úhradě za pobyt dítěte v domově sociální péče v návaznosti na zrušení 

služby domov pro osoby se zdravotním postižením. Za pobyt dětí se stanoví pouze úhrada za 

stravu, nikoliv za ubytování. Úhrada za péči vychází z přiznaného příspěvku na péči. 
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K bodu 78 - § 75 odst. 1 

U skupiny sociálních služeb vyjmenovaných v § 75 hradí osoby úhradu za základní činnosti 

v rozsahu stanoveném smlouvou; maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis. 

Ve výčtu služeb jsou upraveny změny týkající se sloučení pečovatelské a asistenční služby 

a zrušení služby v centrech denních služeb. Nově jsou zařazeny sociální služby poskytované 

osobám v terminálním stavu a osobám blízkým.  

Nově je orgánem veřejné správy příslušným pro stanovení úhrady za stravu a péči o dítě, které 

je umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o 

nařízení ústavní výchovy, výchovného opatření nebo předběžného opatření, obecní úřad obce 

s rozšířenou působností v místě skutečného pobytu dítěte, případně v místě poskytování 

sociální služby dítěti.  

K bodům 79 až 83 - § 75 odst. 2 a 3 

U pečovatelské a asistenční služby se navrhuje do okruhu osob, kterým je služba poskytována 

bez úhrady s výjimkou nákladů za stravu, zařadit rodiny s minimálně 3 dětmi narozenými 

v rozmezí tří let, přičemž se dvě z těchto dětí narodily současně, a to do 4 let věku nejstaršího 

z těchto dětí. Další skupinou osob, kterým se navrhuje poskytovat pečovatelskou službu bez 

úhrady, jsou váleční veteráni a vedle pozůstalých manželů/manželek starších 70 let po 

účastnících odboje a dalších osobách podle tohoto ustanovení se doplňují i partneři/partnerky. 

V navrhované úpravě se zohledňuje zásluhový princip. 

K bodu 84 - § 76a 

Do zákona se nově zavádí valorizační mechanismus k navyšování stanovených maximálních 

úhrad za poskytování sociálních služeb. Poslední navýšení úhrad bylo provedeno vyhláškou 

č. 389/2013 ze dne 28. listopadu 2013, a to s účinností od 1. ledna 2014. Od roku 2014 

ve významné míře narostly náklady na poskytování sociálních služeb. V tuto chvíli již celý 

systém sociálních služeb naléhavě žádá vyšší participaci uživatelů na financování rostoucích 

nákladů a je tedy potřeba plně využít dostupné ekonomické zdroje financování. Maximální výše 

úhrad v současné době nereflektuje ceny základních vstupů, zejména u úhrad za stravu 

a ubytování. Výše maximálních úhrad rovněž neodpovídá úrovni průměrného důchodu. 

Záměrem je zavést valorizační mechanismus vstřícný zejména k uživatelům, z nichž větší část 

pobírá starobní důchod a maximální úhrady navyšovat v souběhu s valorizaci důchodů. Je 

navržen mechanismus analogický valorizaci procentní výměry důchodů, tj. navýšení o procenta 

představující součet meziročního indexu růstu spotřebitelských cen a jedné poloviny růstu 

reálné mzdy za předchozí kalendářní rok. S ohledem na to, aby valorizace maximálních úhrad 

co nejvíce korespondovala s valorizací důchodů, bylo přistoupeno k tomu, že referenčním 

obdobím pro stanovení indexu spotřebitelských cen i růstu reálné mzdy, je stejně jako u 

valorizace důchodů, předchozí kalendářní rok. Valorizace nabyde účinnosti až v roce 

následujícím, tj. např. pro valorizaci účinnou od 1.1.2023 je referenčním rokem rok 2021. 
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K bodu 85 - § 78 

Navrhuje se změna místní příslušnosti registrujícího orgánu, který rozhoduje o oprávnění 

k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci). Podle současné právní úpravy 

rozhoduje o registraci poskytovatele sociálních služeb krajský úřad příslušný podle místa 

trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, které žádají 

o registraci.  

Pro udělení oprávnění k poskytování sociálních služeb je nutné splnit zákonem stanovené 

náležitosti, nicméně jednotlivé registrační podmínky nejsou ve všech krajích u všech 

poskytovatelů sociálních služeb posuzovány stejným způsobem (výjimkou není ani změna sídla 

organizace za účelem vyřídit si v jiném kraji oprávnění k poskytování služeb v jiném kraji). Je 

proto navrhováno stanovit místní příslušnost registrujícího orgánu u pobytové formy sociální 

služby podle místa poskytování sociální služby. U terénních a ambulantních služeb zůstává 

místní příslušnost krajského úřadu podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby 

nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční právnické 

osoby na území České republiky. 

K bodům 86 a 87 - § 79 a 79a 

Úprava podmínek registrace vychází především z poznatků z praxe.  

Upřesňují se některé údaje, které je žadatel o registraci povinen v žádosti o vydání rozhodnutí 

o registraci doložit. 

Dochází ke sjednocení posuzování materiálně-technických podmínek odpovídajících druhu 

poskytované sociální služby. Od roku 2007 není jasně definováno, předložením jakého dokladu 

je podmínka registrace považována za splněnou. V rozhodování registrujících orgánů 

v jednotlivých krajích jsou proto neodůvodněné rozdíly. Materiálně-technické podmínky budou 

stanoveny prováděcím právním předpisem. 

Jedním z cílů novely zákona je konkretizace podmínek pro registraci v oblasti personálního 

zajištění sociálních služeb. Návrh vychází z požadavků praxe, statistických výstupů na základě 

dat zhodnocených z jednotlivých vykazovacích systémů Ministerstva práce a sociálních věcí, 

a také z analýz situace ve vybraných zařízeních, např. v rámci projektů Inovace systému kvality 

sociálních služeb a Transformace sociálních služeb. Cílem zavedení personálního standardu je 

nastavení určitých parametrů sociální služby tak, aby byla zajištěna provozuschopnost 

a bezpečnost klientů dané sociální služby. Nejedná se o zabezpečení konkrétních potřeb všech 

klientů sociálních služeb, ale rozsah kvality, který lze určit jako podmínky v rámci procesu 

přiznání povolení k jejímu poskytování. Personální standard bude specifikován v prováděcím 

právním předpise.  

V ustanovení se upravuje rovněž bezúhonnost fyzických a právnických osob. Navrhuje se 

rozdělení podmínek bezúhonnosti pro sociální pracovníky, kdy se zachovává stávající znění, 

a zmírnění podmínek u pracovníků v sociálních službách. Ustanovení se doplňuje o definici 
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bezúhonnosti právnické osoby, která bude obsahovat možnost zrušení registrace sociální služby 

z důvodu závažného porušení povinností poskytovatele v minulosti.  

Z důvodu snížení administrativní zátěži je bezúhonnost, bezdlužnost a odborná způsobilost 

fyzických osob nebo právnické osoby dokládána čestným prohlášením. 

Údaj o územní působnosti sociální služby je v praxi požadován na tiskopisech MPSV. Novou 

úpravou bude podřízen oznamovací povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, čímž bude 

zajištěna aktuálnost dat v registru poskytovatelů. 

Upřesňuje se rovněž ověřování vlastnického a užívacího práva k objektu nebo prostorám, kde 

je sociální služba poskytována. 

K bodu 88 - § 80 

Ustanovení nově upravuje povinnost dokládat registrujícímu orgánu pojistnou smlouvu. V 

některých případech jsou uzavírané pojistné smlouvy velmi objemné, mohou obsahovat 50 a 

více stran. Pro poskytovatele je administrativně velmi náročné předkládat registrujícímu orgánu 

úředně ověřenou kopii takové smlouvy. Jako postačující se proto jeví předložení potvrzení 

pojišťovny o uzavřené pojistce. 

K bodům 89 až 92 - § 81 

Na základě dosavadních zkušeností s agendou registrace se upřesňuje ustanovení o obsahu 

rozhodnutí o registraci. Součástí rozhodnutí o registraci je uvedení cílových skupin osob a nově 

též vymezení jejich nepříznivé sociální situace. Rozhodnutí o registraci bude doplněno také o 

údaj o okamžité kapacitě v jednotlivých zařízeních nebo místech poskytování služby, včetně 

kapacity krizových lůžek v domovech sociální péče. Výčet nepříznivých sociálních situací a 

způsob okamžité kapacity bude stanoven prováděcím právním předpisem. Rozhodnutí obsahuje 

též datum započetí poskytování sociální služby v jednotlivých zařízeních nebo místech 

poskytování. Nově se navrhuje doplnit rozhodnutí o provozní dobu poskytování sociálních 

služeb. 

K bodům 93 až 96 - § 82 

Upřesňuje se právní úprava týkající se oznamovací povinnosti poskytovatele o změnách 

týkajících se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci. Nově se do úpravy doplňuje působnost 

ministerstva, které rozhodne o zrušení registrace v případě zjištění závažných nedostatků 

bezprostředně ohrožujících život a zdraví osob. Cílem úpravy je zvýšená ochrana práv klientů. 

K bodům 97 až 99 - § 82a 

Ustanovení se rozšiřuje o doplnění postupu při ověřování bezúhonnosti a odborné způsobilosti 

při kontrole registračních podmínek registrujícím orgánem. Při kontrole registračních 

podmínek si registrující orgán pro účely doložení bezúhonnosti vyžádá výpis z evidence 

Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 269/1994 Sb., o 
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Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 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.  

Registrující orgán si v rámci kontroly registračních podmínek rovněž vyžádá u správce daně 

potvrzení o bezdlužnosti podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

K bodu 100 - § 82b 

Z nového znění ustanovení je zřejmé, co se rozumí poskytováním sociálních služeb bez 

oprávnění.  

Výkon kontrolní činnost krajských úřadů vůči subjektům, které poskytují sociální služby bez 

řádného oprávnění (registrace) se vztahuje na všechny právní formy, ať už se jedná o fyzické 

či právnické osoby, tak jak jsou definovány zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

K bodům 101 a 102 - § 83 

Asistent sociální péče je jiná fyzická osoba než osoba blízká, která poskytuje na základě 

smlouvy pomoc osobě, která pomoc a péči potřebuje. Zákon stanoví podmínky poskytování 

péče asistentem. Úpravu se doplňuje o maximální počet osob, o které může asistent sociální 

péče pečovat, aby nedocházelo k obcházení zákona. Podle poznatků praxe pečují asistenti 

sociální péče v neregistrovaných sociálních službách hromadně o větší počet klientů, čímž 

vlastně zajišťují pobytovou sociální službu. 

K bodu 103 - § 84 

Při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52 se 

nevyžaduje registrace, ale poskytovatelé těchto služeb jsou povinni dodržovat některé vybrané 

zákonem stanovené povinnosti. S cílem zajistit kvalitu poskytovaných služeb se navrhuje 

úprava, podle níž budou tito poskytovatelé povinni plnit všechny povinnosti upravené v § 88 

zákona. 

K bodům 104 až 110 - § 85 

Doplňují se nové kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí pro vedení registru 

poskytovatelů sociálních služeb. Registr bude nově veden pouze v elektronické podobě, listinná 

podoba se ruší. 

Do úpravy se doplňuje povinnost poskytovatelů sociálních služeb ve stanovené lhůtě provádět 

aktualizaci některých zákonem vyjmenovaných údajů v registru prostřednictvím 

elektronického systému. Podle dosavadního znění zákona provádí zápis do registru registrující 

orgán, avšak tento proces je časově zdlouhavý a náročný. Umožněním zápisu některých údajů 
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poskytovateli sociálních služeb dojde k pružnějšímu zapisování změn, které se netýkají 

rozhodnutí.  

K bodům 111 až 113 - § 86 

Podle dosavadní právní úpravy není stanovena povinnost podávat žádost o registraci na 

předepsaných tiskopisech. Žadatel proto může žádost podat v jakékoli písemné podobě za 

předpokladu splnění uvedených náležitostí. Navrhuje se doplnit znění zákona tak, aby byla 

zavedena povinnost využít předepsaný tiskopis. Účelem úpravy je zajistit, aby potřebné údaje 

byly uváděny jednotným způsobem. 

K bodu 114 - § 87 

Upřesňuje se ustanovení o veřejné části registru. Rozšiřuje se okruh údajů, které se uvádějí ve 

veřejné části registru o kontaktní údaje žadatele o registraci. 

K bodu 115 - § 88 

Navrhuje se revidované znění výčtu povinností poskytovatele se záměrem stanovit konkrétnější 

a přesnější požadavky, které budou lépe odpovídat praxi poskytování sociálních služeb. 

Současně je účelem provázanost s kritérii standardů kvality sociálních služeb, které dílčí 

povinnosti konkretizují, a tím také zajistit srozumitelnost a konkrétnost skutkových podstat 

přestupků, které se vztahují k tématu kvality.  

K bodu 116 - § 89 

V ustanovení o opatřeních omezujících pohyb osob je zdůrazněno užití opatření jako krajního 

prostředku ve specifické situaci. Návrh opouští dosavadní striktní vymezení posloupnosti 

použití jednotlivých opatření. Důsledné dodržování posloupnosti jednotlivých opatření 

neumožňuje respektovat například předchozí zkušenost z řešení obdobné situace u daného 

uživatele a vede v praxi často ke stupňování konfliktu. 

Dosavadní právní úprava požaduje „zřízení místnosti k bezpečnému pobytu“.  Nově není nutné 

místnost umožňující bezpečný pobyt zřizovat, ale je možné mít prostor, kde je možný bezpečný 

pobyt klienta. Takovým prostorem může být i jeho pokoj, jde však vždy o individuální 

posouzení. Z dosavadního znění ustanovení se vypouští formulace o případném podání léčivých 

přípravků na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti.  

Dále se upřesňuje vedení evidence případů použití opatření omezujících pohyb osob tak, aby 

bylo zcela zřejmé, že tato evidence musí být vedena samostatně a nemůže být součástí jiné 

evidence. Podle poznatků z praxe někteří poskytovatelé sociálních služeb vedou zápisy o 

použití opatření omezujících pohyb osob ve zdravotnické dokumentaci a odmítají z tohoto 

důvodu poskytnout součinnost inspekci poskytování sociálních služeb s poukazem na 

ustanovení zákona o zdravotních službách o nahlížení do zdravotnické dokumentace.  

K bodu 117 - § 91 odst. 2 
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Do výčtu služeb, u kterých se uzavírá smlouva o poskytnutí sociální služby v písemné formě, 

se doplňují sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým podle 

§ 52b. 

K bodu 118 - § 91 odst. 3 

Doplňuje se nový důvod, který umožňuje poskytovateli sociálních služeb odmítnout uzavřít 

smlouvu o poskytnutí sociální služby. 

K bodům 119 a 120 - § 91 odst. 4 a 6 

Specifikuje se pojem posudku registrujícího poskytovatele zdravotních služeb o zdravotním 

stavu, který je povinna osoba předložit před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové sociální 

služby. Současně se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou na zákon o specifických 

zdravotních službách ohledně lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních 

služeb.  

Mění se také místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který zastupuje 

při uzavírání smlouvy osobu, která podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

zdravotních služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka. 

Namísto hlediska trvalého či hlášeného pobytu osoby bude rozhodující pro místní příslušnost 

skutečný pobyt osoby, která má být zastupována.  

V současné době takové osoby nežijí vždy v místě svého trvalého bydliště či hlášeného pobytu, 

proto obecní úřady typu III, které by měly před podepsáním smlouvy vykonat komplexní 

sociální šetření prostřednictvím svého sociálního pracovníka, v mnoha případech musí dožádat 

sociální šetření u jiného úřadu, a tím se prodlužuje lhůta pro podepsání smlouvy. 

K bodům 121 a 122 - § 91d 

Doplnění nadpisu dílu 4 části třetí hlavě II vzhledem k rozšíření působnosti zákona o sociální 

práci. 

Nově jsou vymezeny kompetence pověřených obecních úřadů tak, aby odborná pomoc 

a informace o možnostech sociální pomoci v rámci sociální práce, včetně sociálních služeb, 

byla osobám dostupná co nejblíže, tedy v místě jejich skutečného pobytu; za tím účelem se 

vymezuje i spolupráce jednotlivých subjektů. Cílem navrhované právní úpravy je posílit 

preventivní složku výkonu sociální práce na území obcí s pověřeným obecním úřadem tak, aby 

sociální pracovníci vyhledávali potřebné osoby podle skutečného pobytu a prostřednictvím 

sociální práce přispěli k předcházení nebo zabránění zhoršení nepříznivé sociální situace těchto 

osob. Pokud sociální pracovník pověřeného obecního úřadu zjistí konkrétní potřeby 

konkrétního člověka, musí konat, a to buď sám v návaznosti na dostupné zdroje, nebo 

prostřednictvím předání informace obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jehož 

kompetence jsou širší. V souladu s ochranou práv a lidské důstojnosti klientů sociálních služeb, 

je zařazeno ustanovení, které pověřenému obecnímu úřadu ukládá povinnost cíleně vyhledávat 

subjekty, které poskytují sociální služby bez oprávnění.  
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K bodům 123 až 126 - § 92 

Ustanovení bylo upraveno za účelem vymezení výkonu sociální práce obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností a zajišťování výkonu sociální práce prostřednictvím sociálních 

pracovníků. Sociální pracovníci poskytují kvalifikovaně podporu a pomoc mimo jiné osobám, 

které se mohou z různých důvodů (např. ztrátou finančních prostředků, zhoršením zdravotního 

stavu) ocitnout až v krajní situaci ohrožení života. Osoba se může v takové situaci ocitnout 

kdekoli na území České republiky, nejen v místě svého trvalého bydliště. Proto je nutné, aby 

vhodnou pomoc poskytl sociální pracovník kdekoli na území České republiky, tedy v místě 

skutečného pobytu osoby. 

Návrh obsahuje upřesnění jednotlivých oblastí činností sociálního pracovníka, který vykonává 

sociální kuratelu. Pojem sociální pracovník, vykonávající sociální kuratelu, není dosud 

v zákoně o sociálních službách jasně vymezen, proto je navrhováno označení sociální 

pracovník – sociální kurátor. V rámci tohoto ustanovení je navrhováno i upřesnění výkonu 

působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, včetně pravidel spolupráce s ostatními 

subjekty, s cílem harmonizace s katalogem prací a katalogem správních činností.  

Sociální pracovník, který vykonává sociální kuratelu a spolupracuje s klientem při přípravě na 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, vykonává postpenitenciární péči, participuje na 

penitenciární péči, spolupracuje s klientem při přípravě na propuštění z ústavní nebo ochranné 

výchovy a vykonává tak sekundární a terciální prevenci kriminality. Svým působením tedy 

přispívá ke snižování recidivy a současně i k včasnému zamezení vzniku negativních sociálně 

patologických jevů.  

Dále se upravují nejdůležitější činnosti sociálního pracovníka obecního úřadu vzhledem 

k nepochopení při výkonu sociální práce v praxi, neboť je ze strany zaměstnavatele velmi často 

omezován (např. při terénní sociální práce). Zároveň se navrhuje reciprocita s poskytovateli 

sociálních služeb. V souladu s ochranou práv a lidské důstojnosti klientů sociálních služeb je 

rovněž u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností zařazeno ustanovení, které těmto 

obecním úřadům ukládá povinnost zjišťovat, zda na území jeho správního obvodu nejsou 

poskytovány sociální služby bez oprávnění. V případě zjištění skutečností nasvědčujících 

poskytování sociálních služeb bez oprávnění obecní úřady obci s rozšířenou působnosti 

bezodkladně informují krajský úřad. Ustanovení jasně vymezuje, že výkon sociální práce 

obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťuje prostřednictvím sociálních pracovníků. 

K bodům 127 až 130 - § 93 

Doplňuje se ustanovení o působnosti krajského úřadu, který ve spolupráci se zastupitelstvem 

kraje a radou kraje a s dalšími institucemi zprostředkovává poskytnutí sociálních služeb 

osobám v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví, pokud si nejsou schopny samy zajistit 

poskytování sociálních služeb.  

Ustanovení vyjmenovává jednotlivé situace, které mohou přivést osoby do uvedeného 

ohrožení. Jedná se o případy, kdy krajský úřad informoval nucený správce, že dojde ke snížení 
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kapacity nebo zrušení sociální služby, a dále je-li poskytována služba, aniž by jí bylo vydáno 

rozhodnutí o registraci (nelegální), a rovněž v případě, kdy obecní úřad obce s rozšířenou 

působností informoval o zjištění, že pro osobu není v jeho území dostupná sociální služba.  

Navrhuje se rovněž vymezení, že výkon sociální práce krajský úřad zajišťuje prostřednictvím 

sociálních pracovníků. 

Působnost krajského úřadu se doplňuje o povinnosti bezprostředně související s financováním 

sociálních služeb. 

K bodům 131 až 133 - § 93a 

Doplňuje se ustanovení upravující práva a povinnosti sociálních pracovníků jako zaměstnanců 

obce zařazených do obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřeného obecního 

úřadu a zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu při výkonu své činnosti. Jedná se 

zejména o právo vstupovat do obydlí osoby v nepříznivé sociální situaci, o povinnost vést 

písemnou dokumentaci v elektronické podobě ve Standardizovaném záznamu sociálního 

pracovníka a povinnost dodržovat při výkonu sociální práce standardy sociální práce. Vedení 

dokumentace ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka implementuje Nařízení EU 

2016/679 (GDPR) představující právní rámec ochrany osobních údajů platný na území EU, 

který chrání práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. 

Vymezením standardů sociální práce dojde ke garanci minimálního rozsahu pomoci a 

sjednocení přístupů sociálních pracovníků. Standardy sociální práce budou stanoveny 

v prováděcím právním předpisu.  

K bodu 134 - § 94 

Nově se zpřesňuje povinnost obce spolupracovat s krajem při sestavování střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb a podílení se na financování sociálních služeb zařazených 

do garantované sítě podle § 101a. 

K bodu 135 - § 95 

Nově se upravují povinnosti kraje související s tvorbou návrhu garantované sítě sociálních 

služeb a podílení se na financování sociálních služeb zařazených do garantované sítě podle 

§ 101a. 

K bodu 136 - § 96 

Zpřesňuje a doplňuje se působnost ministerstva.  

K bodu 137 - § 96b a 96c 

Ustanovení zavádí nový systém podávání stížností a podnětů v sociálních službách. 

Navrhovaná úprava stanoví jednotlivé kroky postupu při podávání. Stížnost je možno podat na 

poskytovanou sociální službu, a to poskytovateli proti němuž stížnost směřuje. Podání stížnosti 

nesmí být na újmu osobě, která stížnost podala a ani osobě, které se stížnost týká.  Je stanovena 
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lhůta 30 dní pro poskytovatele k vyřízení stížnosti. Pokud osoba s vyřízením stížnosti nebude 

souhlasit, může podat podnět na ministerstvo. Je nezbytné, aby specifikovala důvody 

nesouhlasu vyřízení stížnosti. Ustanovení stanovuje lhůty pro vyřízení podnětu ze strany 

MPSV. A současně je MPSV povinnost vyrozumět písemně osobu, která podnět podala,  

Upravuje se rozsah využívání údajů o osobách pro účely výkonu sociální práce z taxativně 

vyjmenovaných registrů a systémů. 

K bodu 138 - § 96d 

Mění se úprava střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a akčního plánu. Je žádoucí 

prodloužit dobu, na kterou je plán rozvoje sociálních služeb zpracováván, neboť se v praxi 

ukazuje, že celý plánovací proces předcházející přípravě plánu a jeho schválení je celkově 

časově velmi náročný. Prodloužením doby platnosti plánu ze tří na pět let bude možné 

obsáhnout delší časový úsek (zásadní vize a cíle plánu se obvykle v průběhu tohoto období 

nemění, přičemž konkrétnější opatření a reakce i na současnou situaci lze zachytit v akčních 

plánech) a zároveň věnovat více času jednotlivým akčním plánům a naplňování samotného 

střednědobého plánu.  

K bodům 139 až 140 - § 97 

Stanoví se minimální frekvence provádění inspekce poskytování sociálních služeb 

ministerstvem, a to nejméně jedenkrát za 5 let.  

K bodu 141 - § 98 

Cílem ustanovení je, aby do inspekčních týmů byli zařazování specializovaní odborníci, kteří 

budou v základním pracovněprávním vztahu s krajem nebo hlavním městem Prahou. 

K bodům 142 a 143 - § 99 

Zůstává dosavadní ustanovení o ověřování kvality prostřednictvím Standardů kvality sociálních 

služeb a nově se doplňuje souvislost s povinnostmi poskytovatele v § 88 písm. a), b) a d) až j). 

Dále se upravují oblasti, které jsou nově pojmenovány a které tvoři standardy kvality.  

K bodu 144 – nadpis části sedmé 

Doplnění nadpisu části sedmé se navrhuje v souvislosti s rozšířením obsahu této části, neboť 

k financování sociálních služeb bude doplněno i financování sociální práce. 

K bodu 145 - § 101 

Úprava financování poskytovatelů sociálních služeb se přesouvá z § 101a do § 101. 

Dotaci na podporu sociálních služeb v garantované síti sociálních služeb bude poskytovat 

ministerstvo. Dotace se nově stává mandatorním výdajem státního rozpočtu. Dotace se bude 

poskytovat prostřednictvím vyrovnávací platby, nikoliv v režimu de minimis, který je zcela 
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nevyhovující. Dosavadní úprava se kompletně mění, jelikož financování sociálních služeb v 

garantované síti sociálních služeb se přenáší ze současné samostatné působnosti krajů 

do přenesené působnosti. Dotaci bude nově ministerstvo kalkulovat na základě přepočtených 

základních pracovněprávních vztahů zaměstnanců sociálních služeb s poskytovateli sociálních 

služeb a počtu krizových lůžek v garantované síti, podle normativů stanovených prováděcím 

právním předpisem.  

Návrh garantované sítě sestavuje ministerstvo ve spolupráci s kraji a hlavním městem Prahou. 

Ministerstvo při návrhu bude využívat podklady, které kraje a hlavní město Praha uvede ve 

střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb. Spoluprací se zejména myslí konzultace při 

zpracování podkladů z výše uvedených střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb.  

V návrhu novely se užívá termín „přepočtený základní pracovněprávní vztah“. Tímto termínem 

je označen „pracovní úvazek“, který používá například směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. 

prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi 

UNICE, CEEP a EKOS. V návrhu novely je uvedený termín užíván právě v souvislosti se 

stanovením výše dotace. Pří poskytování sociálních služeb jsou ve velkém rozsahu využíváno 

zkrácené stanovené týdenní pracovní doby, kterou je nutno přepočítat, aby bylo možné přesně 

kalkulovat dotaci, kdy přepočteným základním pracovněprávním vztahem se rozumí poměr 

skutečného úvazku k zákonnému úvazku, který vychází z normy týdenní pracovní doby 

představující jeden celý úvazek pro daný typ provozu. V organizacích poskytujících sociální 

služby jsou také ve velké míře využívány práce konané mimo pracovní poměr. Finanční objem 

prací na „na dohodu“ tvoří nezanedbatelnou část personálních nákladů v sociálních službách. 

Ve vztahu k financování ze státního rozpočtu (tomu stávajícímu i nově navrženému) se 

nerozlišuje, zda se jedná o práci konanou mimo hlavní pracovní poměr. V nově navrženém 

systému financování je klíčový právě ekonomický ukazatel FTE (Full-time equivalent) 

zjednodušeně „plný pracovní úvazek“. 

Žádost o dotaci se bude předkládat prostřednictvím informačního systému, který zajistí 

ministerstvo na své náklady. Krajské úřady budou zajišťovat distribuci této dotace 

k jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb. 

Ustanovení upravuje též koeficient režijních nákladů pro sociální služby poskytované bez 

úhrady podle § 72. Navrhovaný koeficient představuje optimální variantu vývoje koeficientu 

ve střednědobém časovém horizontu. Podle nového dotačního modelu navrhovaného touto 

novelou zákona budou dotovány pouze osobní náklady sociálních služeb, tj. základní 

pracovněprávní vztahy v přímé péči. V případě sociálních služeb poskytovaných bez úhrady by 

chyběly prostředky na režijní náklady. Proto bude použit navrhovaný koeficient režijních 

nákladů, který stanovuje celkové průměrné náklady na provoz jednoho pracovního místa. 

K bodu 146 - § 101a 

S ohledem na potřebu zavést pro kraje a obce povinný podíl na financování sociálních služeb 

zařazených do garantované sítě je navrženo nové znění § 101a s uvedením způsobu výpočtu 

tohoto povinného podílu. Finanční podíl na garantované síti může být kraji a hl. m. Prahou i 
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obcemi zajištěn příspěvkem zřizovatele u příspěvkových organizací, které sám zřizuje, dále pak 

účelovými dotacemi, granty či jinou veřejnou podporou. Tyto finanční prostředky se poskytují 

v režimu SOHZ. 

Dále se doplňuje ustanovení upřesňující, kdy a jakou formou budou samosprávné celky 

informovány o výši povinného podílu na financování služeb v garantované síti. 

K bodům 147 a 148 - § 102 

Ustanovení o poskytnutí dotace krajům na činnosti krajských úřadů stanovené v § 93 se 

doplňuje o požadavek podávat žádosti o dotaci krajského úřadu prostřednictvím informačního 

systému, který zajistí ministerstvo na své náklady. 

K bodu 149 - § 103 

Ustanovení o poskytnutí dotace pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí 

s rozšířenou působností na zajištění sociální práce vykonávané podle působnosti stanovené 

zákonem se novou formulací upřesňuje a doplňuje. 

K bodům 150 až 153 - § 104 

Ustanovení upravuje dotační titul pro mimořádné situace. Jedná se o nenárokovou dotaci, proto 

lze předpokládat, že v některých letech nedojde k čerpání této dotace.  

Dále je úpravou znění zajištěn soulad takto poskytovaných veřejných prostředků s předpisy EU 

o veřejné podpoře. Dotaci lze např. poskytnout na zajištění nově zjištěné potřeby v území, která 

není zajištěna garantovanou sítí a nesnese odkladu. Tímto způsobem může ministerstvo rychleji 

reagovat na potřeby občanů ČR.  

Do příkladmého výčtu mimořádných událostí se doplňují epidemie, či pandemie infekčního 

onemocnění. Výčet všech možných mimořádných situací není úplný, jelikož nelze dopředu 

vyčíst všechny možné mimořádné situace, ve kterých ministerstvo bude muset finančně 

podpořit sociální služby.  

K bodu 154 - § 105 

Doplňuje se ustanovení týkající se dotací z rozpočtů samospráv, které mohou kraje a obce 

poskytnout sociálním službám mimo garantovanou síť. Úpravou ustanovení je zajištěn soulad 

takto poskytovaných dotací s předpisy EU o veřejné podpoře. Kraje a obce, případně další 

veřejné subjekty, mohou poskytnout ze svého rozpočtu samostatnou účelovou dotaci, a to i 

sociálním službám mimo garantovanou síť sociálních služeb ať už v režimu SOHZ nebo 

v režimu de minimis (viz Nařízení Komise EU č. 260/2012, ze dne 25. 4. 2012 o použití článků 

107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím 

služby obecného hospodářskému zájmu). Poskytovatel této dotace musí zajistit, aby 

nedocházelo k nedovolené kumulaci veřejné podpory. 
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K bodu 155 - § 105a  

V § 105a se upravuje popis garantované sítě sociálních služeb, je zaváděn soulad s předpisy 

Evropské unie o veřejné podpoře pro služby zařazené v garantované síti, stanovuje se doba 

platnosti této sítě (resp. na dobu 10 let, v souladu s předpisy EU a maximální doby platnosti 

pověření k SOHZ) a způsob sestavení návrhu garantované sítě včetně specifikace podoby 

tohoto návrhu a podmínek, které je v rámci procesu sestavování sítě povinno dodržet 

ministerstvo.  

Návrh garantované sítě na následující kalendářní rok bude vždy obsahovat jmenný seznam 

druhů sociálních služeb, které budou navyšovány o počet přepočtených základních 

pracovněprávních vztahů zaměstnanců. Navýšení se nemusí týkat všech druhů sociálních 

služeb, ale jen těch, které budou výsledkem dohodovacího řízení a budou opřeny o údaje 

uvedené ve střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb krajů a hl. m. Prahy, či statistické 

či jiné relevantní a objektivní údaje. Garantovaná síť a její růst se sestavuje pro každý kraj a hl. 

m. Prahu samostatně.  

Sociální služby mohou být zařazeny do garantované sítě pouze na základě výběrového řízení 

(viz § 105c). 

Dále je stanoven mechanismus meziročního růstu garantované sítě, který se stanovuje 

minimálně na 10 % navýšení finančních prostředků vůči předchozímu kalendářnímu roku. Růst 

finančních prostředků může být i vyšší v souladu se schváleným státním rozpočtem na daný 

kalendářní rok. Růst objemu finančních prostředků může být použit na navýšení normativu, ale 

také na náklady nových sociálních služeb či kapacit, které budou zařazeny na základě 

výběrového řízení do garantované sítě. Předpis také stanovuje rozdělení navýšení finančních 

prostředků dle forem sociálních služeb. Povinný meziroční nárůst neobsahuje navýšení platů či 

dalších složek platu, např. příplatků za směnnost, rizikových příplatků, změn v katalogu prací, 

či dalších změn, které mají za důsledek navýšení platu a jeho složek. Pokud dojde ke zvýšení 

jednotlivých složek platu, bude ministerstvo oprávněně nárokovat další navýšení finančních 

prostředků tak, aby mohlo dojít k pokrytí těchto nákladů v rámci jednání o přípravě návrhu 

státního rozpočtu na následující kalendářní rok. Současně bude ministerstvo kalkulovat tyto 

nároky i pro mzdovou sféru, tak aby nedocházelo k rozdílnému odměňování v platové a 

mzdové sféře u sociálních služeb, které jsou zařazeny do garantované sítě sociálních služeb.  

Dále se pak upravuje způsob rozvoje sítě v kontextu tohoto růstu, a také realizace sítě 

prováděcím právním předpisem. 

K bodu 156 - § 105b až 105d   

V § 105b se nově definuje proces dohodovacího řízení, ve kterém vzniká návrh garantované 

sítě. V zákoně je stanoven průběh tohoto procesu, včetně jednotlivých lhůt a možných způsobů 

ukončení dohodovacího řízení. Důvodem návrhu nového ustanovení je potřeba upravit oblast 

spolupráce ministerstva, kraje a sociálních partnerů (zástupci odborů a zaměstnavatelů) při 

sestavování garantované sítě s ohledem na zajištění transparentnosti. 
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V § 105c je nově do zákona zaváděn proces vstupu poskytovatelů do garantované sítě sociálních 

služeb na základě výběrových řízení, která realizují jednotlivé krajské úřady v přenesené 

působnosti jako výkon státní správy. Jedná se o řízení o výběru žádosti podle § 146 správního 

řádu. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí krajského řadu je ministerstvo. 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. 

Podmínky výběrového řízení se vztahují i na zajištění krizových lůžek. 

K bodu 157 - § 107 

V návaznosti na změny úpravy povinností poskytovatele sociálních služeb v § 88 a 89, v oblasti 

registrace a uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby, a také na úseku oznamovacích 

povinností u příspěvku na péči se upravují některé skutkové podstaty přestupků. Současně se 

upravuje výše pokut za přestupky. 

K bodům 158 až 162 - § 108 

Upravuje se ustanovení o příslušnosti správních orgánů k projednávání přestupků. 

K bodu 163 - § 109 

Navrhované změny ve výčtu činností sociálního pracovníka vychází z poznatků praxe 

při výkonu sociální práce a reagují na nejasnosti, které nedostatečné definování činností 

sociálního pracovníka v praxi vyvolává. 

K bodům 164 až 166 - § 110 

Z výčtu programů vysokoškolského vzdělání, kterými lze získat odbornou způsobilost 

sociálního pracovníka, se vypouští obory právo a speciální pedagogika. 

K bodům 167 a 168 - § 111 a § 111a 

Na základě zkušeností z praxe se upřesňuje plnění povinnosti dalšího vzdělávání sociálního 

pracovníka. 

Doplňují se nové formy dalšího vzdělávání o supervizi a dlouhodobý sebezkušenostní výcvik. 

Sebezkušenostní výcvik je výukový a výcvikový proces, který má několik částí – 

sebezkušenostní (zážitkovou), individuální a skupinovou, výklad teorie práce s klientem a je 

organizovaný odbornou organizací. Cílem je zkvalitnění přímé práce s klientem, klienty 

v rámci výkonu činností sociální práce.  

Současně se charakterizují jednotlivé formy dalšího vzdělávání a stanovuje se maximální 

(případně minimální) rozsah počtu hodin, které lze danou formou vzdělávání započítat do 

celkového zákonem určeného rozsahu dalšího vzdělávání sociálního pracovníka a doklad pro 

doložení absolvování jednotlivých forem vzdělávání. 
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Doplňují se též situace, kdy v důsledku nouzového stavu a mimořádných opatření nelze 

dodatečné vzdělávání realizovat. 

K bodu 169 - § 115 

Do výčtu okruhu pracovníků, kteří v sociálních službách vykonávají odbornou činnost, se 

doplňují jako další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby, inspektoři 

sociálních služeb. 

K bodu 170 - § 115a a 115b 

Upravují se předpoklady k výkonu činnosti inspektora. Rovněž se doplňuje úprava odborné 

způsobilosti manželských a rodinných poradců. 

K bodům 171 až 177 - § 116 odst. 1 až 9 

Na základě potřeb praxe se doplňuje a upřesňuje ustanovení týkající se činností pracovníka 

v sociálních službách, podmínek výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, jeho 

odborné způsobilosti a povinnosti dalšího vzdělávání. 

K bodu 178 - § 116 odst. 10 

Upravuje se přerušení lhůty pro získání kvalifikačních předpokladů, pokud není možné 

v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebo mimořádných opatření tyto kvalifikační 

předpoklady splnit. 

K bodu 179 - § 116a 

V návaznosti na úpravu § 115 se upravuje výčet pracovníků vykonávajících odbornou činnost 

v sociálních službách a přímo poskytujících sociální služby. Současně se stanoví podmínky 

získání odborné způsobilosti a povinnost dalšího vzdělávání. 

K bodu 180 - § 116b 

Do zákona se doplňuje povinnost vedoucího pracovníka, který není zařazen jako sociální 

pracovník, ale přímo řídí, organizuje a kontroluje činnost sociálních pracovníků, pracovníků 

v sociálních službách a dalších odborných pracovníků, prohlubovat si kvalifikaci formou 

dalšího vzdělávání. Zákon stanovuje povinnost dalšího vzdělávání vedoucích zaměstnanců 

nejméně 12 hodin za kalendářní rok. Účelem úpravy je prohloubení kvalifikace v oblasti řízení 

ve vztahu k činnostem sociální práce podřízených pracovníků. Ustanovení obsahuje speciální 

úpravu pro vedoucího pracovníka, který řídí činnost sociálních pracovníků podle § 91d, 92 a 

93. 

K bodu 181 

Upravuje se nadpis části desáté vzhledem k tomu, že se zákonná úprava bude týkat pouze 

akreditace vzdělávacích programů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGRZF)



 

-90- 
 

K bodu 182 - § 117a 

V souvislosti s navrhovanými změnami v oblasti dalšího vzdělávání se upravují i ustanovení 

týkající se akreditací vzdělávacích programů, zejména pokud jde o okruh pracovníků, kterým 

jsou vzdělávací programy určeny. Okruh těchto osob se rozšiřuje o další odborné pracovníky 

v sociálních službách, inspektory poskytování sociálních služeb a supervizory v sociálních 

službách.  

Žádost o akreditaci vzdělávacího programu, její aktualizace a změny, musí být podána 

prostřednictvím informačního systému. Upřesňují se také náležitosti žádosti o akreditaci. 

K bodům 183 až 187 - § 117b až 117d 

S ohledem na poznatky dosavadní praxe se upřesňují ustanovení o složení a činnosti akreditační 

komise, stanoví se delší lhůta pro vydání rozhodnutí o akreditaci, tj. do 90 dnů ode dne doručení 

žádosti o akreditaci, upravují se pravidla pro postup po odejmutí akreditace a vedení 

dokumentace související s akreditací. 

K bodu 188 - § 119 

Legislativně technická úprava zmocňovacího ustanovení v návaznosti na úpravy zákona. 

K bodu 189 

V navrhované novele zákona se stanoví nový systém financování sociálních služeb. Proto se 

zrušuje příloha zákona upravující podle platné právní úpravy výši procentního podílu kraje na 

celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu 

sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok. Tyto ukazatele nebudou v novém systému 

potřebné. 

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

K bodům 1 a 3 

Přechodné ustanovení upravuje postup ve správních řízeních podle zákona o sociálních 

službách, která nebudou do dne nabytí účinnosti zákona pravomocně skončena. 

K bodu 2 

K zamezení administrativní zátěže příjemců příspěvku se stanoví nová výše příspěvku na péči 

automaticky bez nutnosti podat žádost. Aby byli příjemci co nejdříve informováni o nové výši 

příspěvku na péči, a to bez zvýšených administrativních nároků, Úřad práce české republiky 

příjemcům příspěvku nejpozději do dne výplaty pošle sdělení, které se nedoručuje do vlastních 

rukou. 
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K bodu 4 

V ustanoveních týkajících se předmětu inspekce poskytování sociálních služeb jsou 

navrhovány oproti současné právní úpravě zásadní změny zejména ve vymezení povinností 

poskytovatelů sociálních služeb a v definici a obsahu standardů kvality sociálních služeb. 

Přechodné ustanovení proto upravuje postup inspekcí poskytování sociálních služeb, které 

nebyly dokončeny ke dni nabytí účinnosti zákona. 

K bodu 5 

Vzhledem k tomu, že odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka již 

nebude možné získat vysokoškolským studiem ve studijním programu zaměřeném na právo, 

navrhuje se přechodné ustanovení, která zachovává odbornou způsobilost u dosavadních 

sociálních pracovníků. Rovněž se umožní naplnění odborné způsobilosti studentům, kteří ke 

dni nabytí účinnosti zákona již zahájili vysokoškolské studium oboru právo. 

K bodu 6 

Vzhledem k nově nastaveným kvalifikačním požadavkům pracovníků v sociálních službách se 

umožňuje, aby stávající pracovníci v sociálních službách, kteří nesplňují nové požadavky, 

setrvali na své pozici. Nedojde tak ohrožení péče o potřebné klienty nedostatkem zaměstnanců. 

K bodu 7 

V návaznosti na nově stanovené předpoklady odborné způsobilosti k výkonu činnosti 

inspektora sociálních služeb se stanoví přechodné období pro zaměstnance, kteří ode dne nabytí 

účinnosti zákona nebudou podmínky odborné způsobilosti splňovat. 

K bodům 8 a 9 

Přechodné ustanovení řeší platnost registrace u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo 

vydáno rozhodnutí o registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

K bodu 10 

Přechodné ustanovení řeší zajištění plnění minimálních personálních podmínek a plnění 

materiálně-technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb. 

K bodu 11 

Přechodné ustanovení řeší přechod sociální služeb financovaných podle § 101a a § 104 odst. 3 

písm. a) zákona zařazených do garantované sítě sociálních služeb. Sociální služby a jejich 

kapacity či základní pracovněprávní vztahy, které byly financovány kraji a hl. m. Prahou, 

případně ministerstvem dle současného § 104 odst. 3 písm. a) budou převedeny do garantované 

sítě sociálních služeb. Pro tyto účely se již nebude aplikovat výběrové řízení. V roce 2022 

budou tyto služby financovány dle současné právní úpravy, jelikož žádosti o dotace na rok 2022 
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se podávají v roce 2021, tedy před dnem nabytí účinnosti této novely. Žádosti o dotaci na rok 

2023, která se bude podávat v roce 2022, se bude aplikovat již nová právní úprava. Vyúčtování 

a finanční vypořádání za rok 2022 se bude podávat dle dosavadní právní úpravy.  

K bodu 12 

Ustanovení upravuje financování sociálních služeb hrazených z Evropských sociálních fondů. 

Konkrétně se ustanovení vztahuje na sociální služby, kterým byly financovány základní 

činnosti z prostředků EU, resp. Operačního programu zaměstnanost z Prioritní osy 2 - Sociální 

začleňování a boj s chudobou, z Investiční priority: 2.1 Aktivní začleňování; 2.1 Aktivní 

začleňování, ze Specifického cíle: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením 

nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce; Zvýšit uplatnitelnost osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. 

Tyto sociální služby, které byly financovány k 1.1.2022 z této podpory a kterým finanční 

podpora v souladu se schváleným projektem skončí do 31. 12. 2022, budou zařazeny do 

garantované sítě sociálních služeb a nebude na ně aplikováno výběrové řízení.  

K bodu 13 

Navrhovanou úpravou zákona dochází ke sloučení služeb domovů pro seniory, domovů 

se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením do jednoho druhu sociální 

služby – domovy sociální péče. V návaznosti na tuto změnu se přechodným ustanovením řeší 

pravidlo použití pojmů stávajících slučovaných druhů služeb a platnost uzavřených smluv. 

K bodu 14  

Kraje a hl. m. Praha vyčlení do 31. 1. 2022 krizová lůžka v domech sociální péče a 

v odlehčovacích službách, a to min. ve výši 0,5 % z kapacit těchto služeb, které se staly dle 

přechodného ustanovení bodu 12, součástí garantované sítě.  

 

K bodu 15 

V tomto přechodném ustanovení se upravuje lhůta 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

kdy jsou dosavadní poskytovatelé sociálních služeb povinni naplnit zajištění minimálních 

personálních podmínek odpovídajících druhu poskytované sociální služby podle zákona 

č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

K čl. III (změna zákona o místních poplatcích) 

 

Návrh změny zákona o místních poplatcích reaguje na změnu terminologie zákona o sociálních 

službách v důsledku sloučení služeb domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a 

domovů pro osoby se zdravotním postižením do jednoho druhu sociální služby – domovy 

sociální péče. 

K čl. IV (změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 

Návrh změny zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení reaguje na změny zákona 

o sociálních službách týkající se lhůt v řízení o příspěvku na péči, jejichž cílem je zkrácení doby 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGRZF)



 

-93- 
 

řízení. Vzhledem k tomu, že podle tohoto návrhu bude žádost krajské pobočky Úřadu práce 

o posouzení stupně závislosti zasílána okresní správě sociálního zabezpečení s předstihem, 

ještě před provedením sociálního šetření, bude mít tato správa sociálního zabezpečení možnost 

dřívějšího shromažďování zdravotnické dokumentace. Navrhuje se proto z důvodu zachování 

účelu úpravy zkrácení dosavadní lhůty 45 dnů pro posouzení stupně závislosti na 30 dnů s tím, 

že tato lhůta začne běžet ode dne, kdy okresní správě sociálního zabezpečení bude doručen 

písemný záznam o sociálním šetření. 

Rovněž se mění terminologie v závislosti na sloučení služeb domovů pro seniory, domovů 

se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením do jednoho druhu sociální 

služby – domovy sociální péče. 

K čl. V (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění) 

Návrh změny zákona o veřejném zdravotním pojištění reaguje na změnu terminologie zákona 

o sociálních službách v důsledku sloučení služeb domovů pro seniory, domovů se zvláštním 

režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením do jednoho druhu sociální služby – 

domovy sociální péče. 

 

K čl. VI (změna zákona o ochraně veřejného zdraví) 

Návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví reaguje na změnu terminologie zákona o 

sociálních službách v důsledku služeb domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a 

domovů pro osoby se zdravotním postižením do jednoho druhu sociální služby – domovy 

sociální péče. 

K čl. VII (změna zákona o správních poplatcích) 

Dochází ke změně částek správních poplatků, které se hradí v souvislosti s akreditačním 

řízením podle zákona o sociálních službách. 

K čl. VIII (změna zákona o pomoci v hmotné nouzi) 

Návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi reaguje na změnu terminologie zákona o 

sociálních službách v důsledku sloučení služeb domovů pro seniory, domovů se zvláštním 

režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením do jednoho druhu sociální služby – 

domovy sociální péče. 

Navrhuje se zrušit ustanovení týkající se sociální práce zaměstnanců obcí zařazených do 

pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vzhledem k tomu, 

že se jedná o činnosti obdobné, které vykonávají tito zaměstnanci podle zákona o sociálních 

službách a jeho navrhovaných změn, a tyto činnosti se vzájemně prolínají. Duplicitní právní 

úprava je proto nadbytečná a navrhuje se odkázat na postup podle zákona o sociálních službách. 
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K čl. IX (změna zákona o Úřadu práce České republiky) 

Úpravy přístupu do Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí se provádějí 

v souvislosti s úpravou kompetencí orgánů veřejné správy v oblasti sociálních služeb a výkonu 

sociální práce v zákoně o sociálních službách.  

K čl. X (Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) 

Návrh změny zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením reaguje na změnu 

terminologie v důsledku sloučení služeb domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a 

domovů pro osoby se zdravotním postižením do jednoho druhu sociální služby – domovy 

sociální péče. 

K čl. XI (změna zákona o evidenci tržeb) 

Návrh změny zákona o evidenci tržeb reaguje na změnu terminologie v důsledku sloučení 

služeb domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním 

postižením do jednoho druhu sociální služby – domovy sociální péče. 

K čl. XII (zrušovací ustanovení) 

V návaznosti na novou úpravu financování sociálních služeb se zrušuje nařízení vlády 

k provedení § 101a. 

K čl. XIII (účinnost) 

Účinnost novely zákona se navrhuje dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení, která se týkají 

financování sociálních služeb a ustanovení o tvorbě garantované sítě, kde je navrhována 

účinnost dnem 1. ledna 2023. 
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