
 

 

VII. 

 

Teze prováděcích právních předpisů 

I. 

Návrh 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne …., 

kterým se zvyšují částky příspěvku na péči s přihlédnutím k vývoji minimální mzdy, 

mzdové úrovně a životních nákladů 

 

  Vláda nařizuje podle § 11 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

ve znění zákona č…. (dále jen „zákon“): 

 
§ 1 

 (1) Výše příspěvku na péči podle § 11 odst. 1 zákona pro osoby do 18 let věku činí za 

kalendářní měsíc: 
 

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

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

 c)             Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

 d)             Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

 

 

(2) Výše příspěvku na péči podle § 11 odst. 2 zákona pro osoby starší 18 let věku činí 

za kalendářní měsíc: 
 

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

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

c)             Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

d)             Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

 

§ 2 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna … 
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II. 

Teze vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

(vyhláška se vydává podle § 119 odst. 2 zákona o sociálních službách k provedení   

§ 79 odst. 5, § 79a odst. 6, § 98 odst. 4, § 99 odst. 4, § 116 odst. 5 písm. a) až d) a odst. 6) 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

§ 37 

(1) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (dále jen „kvalifikační kurz“) se 

uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích programů udělené ministerstvem na vysokých školách, 

vyšších odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních právnických a fyzických osob (dále jen 

„vzdělávací zařízení“). Podrobný popis kvalifikačního kurzu je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.  

(2) Minimální rozsah kvalifikačního kurzu je celkem 150 výukových hodin, přičemž 1 výuková 

hodina představuje 45 minut (dále jen „hodina“). Navýšení vyučovacích hodin o 20 % je možné pouze 

u kurzů zaměřených na činnosti pracovníků v sociálních službách v zemích EU (z důvodu 

rovnocennosti vzdělání v oblasti sociálních služeb v rámci EU). 

(3) Kvalifikační kurz se skládá ze tří částí – základní (teoretické) části, odborné praxe a semináře 

k odborné praxi. 

(4) Základní (teoretická) část kurzu představuje 102 hodin a obsahuje tyto tematické okruhy 

(podle kompetencí): 

a) měkké dovednosti, 

b) obecné dovednosti, 

c) odborné znalosti a dovednosti.  

(5) Tematické okruhy obsahují jednotlivé moduly, u kterých jsou stanovena dílčí témata, cílové 

kompetence a minimální časové dotace. 

(6) Odborná praxe představuje 40 hodin a probíhá v zařízení, které je registrovaným 

poskytovatelem sociálních služeb a které uzavřelo smlouvu o výkonu odborné praxe se vzdělávacím 

zařízením. Výběr pracoviště pro výkon odborné praxe a organizační zajištění praxe provádí vzdělávací 

zařízení. Odborná praxe může probíhat u poskytovatele sociálních služeb, který je současně 

zaměstnavatelem účastníka kvalifikačního kurzu.  

(7) Seminář k odborné praxi představuje 8 hodin. 

(8) Vzdělávací zařízení stanoví garanta odborné praxe, tedy lektora, který zajišťuje účastníkům 

kurzu podporu při výkonu odborné praxe a dbá na kvalitu jejího plnění (dále jen „garant“). Garant 

zejména kontroluje absolvování odborné praxe účastníky kurzu, vede seminář k odborné praxi 

a vypracovává závěrečné hodnocení účastníků kurzu. Garant má minimálně středoškolské vzdělání 

s maturitou a tříletou praxi v oblasti sociálních služeb. 

(9) Účastník kvalifikačního kurzu je povinen v průběhu praxe vést tzv. deník praxe, který 

připravuje vzdělávací zařízení. 
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(10) Pro úspěšné absolvování kvalifikačního kurzu musí účastník splnit tyto podmínky: 

a) povinná účast v základní (teoretické) části kurzu minimálně 80 %, přičemž absence je řádně 

zdůvodněna a omluvena,  

b) absolvování odborné praxe v plném rozsahu (100 %) a semináře k odborné praxi v plném rozsahu 

(100 %), 

c) zpracování a odevzdání deníku praxe, 

d) úspěšné složení závěrečné zkoušky. 

(11) Závěrečná zkouška se skládá z těchto částí: 

a) písemný test, 

b) ústní zkouška, 

c) praktická zkouška. 

(12) Závěry zkušební komise a vyhodnocení průběhu závěrečné zkoušky jsou zaznamenávány 

do „Protokolu o výkonu závěrečné zkoušky“, přičemž protokol je vzdělávací zařízení povinno 

archivovat pro případnou kontrolu. 

(13) Účastník kvalifikačního kurzu má nárok na řádný termín a dva opravné termíny závěrečné 

zkoušky. 

(14) V kvalifikačním kurzu vyučují minimálně dva různí lektoři a minimálně jeden lektor 

figuruje jako případný zástupce pro případ nemoci apod. Lektor musí splňovat minimálně VOŠ vzdělání 

v oblasti vyučovaného tématu a minimálně 2 roky praxe v sociální oblasti, v modulech základní 

(teoretické) části „Právní minimum“ a „Základy poskytování první pomoci“ pak minimálně 2 roky 

praxe ve vzdělávání v sociální oblasti.  

 

§ 37a 

 Absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se nevyžaduje u 

fyzických osob, které získaly nejméně střední vzdělání v oborech vzdělání uvedených v příloze č. 4 k 

této vyhlášce. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. 

 

Obsah standardů kvality sociálních služeb 

 

1. Oblast garance sociální služby 

a) Poskytovatel sociálních služeb (dále jen „poskytovatel“) alespoň jedenkrát za dvanáct měsíců 

vyhodnocuje, zda způsob poskytování sociální služby odpovídá poskytovatelem popsaným způsobům 

řešení nepříznivé sociální situace, kterou má vymezenu v rozhodnutí o registraci. Hodnocení je 

zpracováváno písemně, obsahuje popis zjištěného stavu, případné nedostatky a způsob jejich nápravy, 

včetně stanovení termínu a odpovědného zaměstnance. Náprava je realizována v praxi. 

b) Struktura, složení, kvalifikace a počet zaměstnanců odpovídají poskytovatelem řešení nepříznivé 

sociální situaci. 

c) Poskytovatel naplňuje a alespoň jedenkrát za dvanáct měsíců písemně vyhodnocuje písemně 

zpracované vzdělávací plány zaměstnanců uvedených v § 115 písm. a) a b), § 116a a § 116b. Vzdělávací 

plány zaměstnanců jsou zpracovány v souladu s potřebami sociální služby a řešenou nepříznivou 

sociální situací osoby, které je poskytována sociální služba. 

d) Poskytovatel má vytvořen a zaveden systém pro předávání informací mezi zaměstnanci o poskytování 

sociální služby, včetně informací o naplňování cílů spolupráce s osobou, které je poskytována sociální 

služba.  Poskytovatel má s ohledem na řešení nepříznivé sociální situace nastaveno, kdo má přístup k 

jakým informacím. 

e) Poskytovatel se zabývá etickými problémy a dilematy, které vznikají při řešení nepříznivé sociální 

situace osoby v poskytované sociální službě, včetně návrhu možných způsobů jejich řešení. Toto 

dokládá ve svých písemných záznamech. 

 

2. Oblast průběhu poskytování sociální služby 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro poskytování informací zájemci. Obsahem 

vnitřních pravidel jsou informace, které poskytovatel předává. Poskytovatel podle těchto pravidel 

postupuje. 

b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro jednání se žadatelem v souladu s řešenou 

nepříznivou sociální situací. Obsahem vnitřních pravidel je popis způsobu zjišťování nepříznivé sociální 

situace a informace, které poskytovatel předává. Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje. 

c) Poskytovatel z jednání se žadatelem zpracovává individuální písemný záznam. Obsahem záznamu je 

popis vyhodnocení nepříznivé sociální situace žadatele (poznámka: tj. soulad s kritérii pro vyhodnocení 

nepříznivé sociální situace žadatele), porovnané s nepříznivou sociální situací, kterou poskytovatel řeší 

a dojednaný cíl spolupráce nebo důvod odmítnutí žadatele. 

d) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro odmítnutí žadatele ze zákonných důvodů. 

Obsahem vnitřních pravidel je popis způsobu informování žadatele o odmítnutí v souladu s řešenou 

nepříznivou sociální situací a popis způsobu vedení písemných záznamů o odmítnutí žadatele. 

Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje.   

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



 

5 
 

e) Poskytovatel při jednání se žadatelem o službu zjišťuje, zda potřebnou pomoc a podporu nelze 

zabezpečit z přirozeného sociálního prostředí, a to v případě terénních a ambulantních sociálních služeb. 

Toto dokládá individuálními písemným záznamem z jednání se žadatelem. V případě sociálních služeb 

sociální péče v pobytové formě zjišťuje, zda potřebnou podporu a pomoc nelze zabezpečit v přirozeném 

sociálním prostředí nebo prostřednictvím sociální služby poskytované terénní, popřípadě ambulantní 

formou sociální službou. Toto dokládá individuálními písemným záznamem z jednání se žadatelem. 

f) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální 

služby. Obsahem vnitřních pravidel je způsob uzavírání smlouvy s ohledem na nepříznivou sociální 

situaci osoby. Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje. 

g) Poskytovatel vede písemnou evidenci odmítnutých žadatelů a eviduje důvod a datum odmítnutí. 

Součástí evidence jsou i písemné záznamy z jednání s odmítnutým žadatelem.  

h) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro plánování a hodnocení poskytování sociální 

služby podle řešené nepříznivé sociální situace. Obsahem pravidel je popis způsobu plánování, 

zaznamenávání a hodnocení poskytování sociální služby. Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje. 

i) Poskytovatel společně s osobou dojednává cíle spolupráce, průběh a rozsah poskytované sociální 

služby s ohledem na řešenou nepříznivou sociální situaci. O tomto jsou vedeny písemné záznamy. 

j) Poskytovatel vede písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby, na základě 

kterých hodnotí společně s osobou naplňování cílů spolupráce alespoň jedenkrát za šest měsíců. V 

případě jednorázového řešení nepříznivé sociální situace osoby, které je poskytována sociální služba 

hodnocení ihned následuje. O výstupech z hodnocení naplňování cílů spolupráce vede poskytovatel 

písemné individuální záznamy. 

 

3. Oblast respektování důstojnosti, soukromí a integrity osoby, které jsou poskytovány 

sociální služby 

a) Poskytovatel má vytvořen a zaveden systém pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti 

s poskytováním sociální služby mohlo dojít k nerespektování důstojnosti, soukromí a integrity osob, 

kterým poskytuje sociální službu. 

b) Poskytovatel zajišťuje respektování důstojnosti, soukromí a integrity osob, kterým je poskytována 

sociální služba v souladu s charakterem poskytovaných sociálních služeb. 

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání, vyřizování a písemnou evidenci 

stížností na poskytování sociální služby. Pravidla zohledňují řešenou nepříznivou sociální situaci osob. 

Obsahem vnitřních pravidel jsou informace o tom kdo, komu, jakým způsobem a v jaké formě může 

stížnost podat, kdo a jakým způsobem ji bude vyřizovat, stanovení lhůty pro vyřízení stížností a způsob 

evidence stížností. Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje.   
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4. Oblast vedení dokumentace 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro řízení dokumentace poskytované sociální 

služby. Obsahem vnitřních pravidel jsou informace o tom, kdo dokument zpracovává, schvaluje, 

reviduje jeho formální a věcnou správnost, nakládá s ním, pro koho je určen, místo uložení, požadavek 

datace, požadavek archivace a skartace dále struktura dokumentace. Poskytovatel podle těchto pravidel 

postupuje. 

b) Poskytovatel vede dokumentaci vzniklou při průběhu poskytování sociální služby osobě. 

V případech, kdy to vyžaduje charakter služby, je dokumentace o průběhu poskytování sociální služby 

osobě vedena anonymně. 

c) Poskytovatel umožňuje osobě nahlížet do dokumentace vzniklé při průběhu poskytování sociální 

služby osoby, které je poskytována sociální služba, pořizovat z ní výpisy a kopie. 

 

5. Oblast podpory osoby, které je poskytována sociální služba, ve využívání dalších 

veřejných služeb a přirozeného sociálního prostředí 

Poskytovatel při řešení nepříznivé sociální situace osoby spolupracuje s dalšími veřejnými službami. 

Osobě umožňuje využívat přirozené sociální prostředí s ohledem na jeho řešenou nepříznivou sociální 

situaci, a to v souladu s projevem vůle osoby a možnostmi poskytovatele. Toto dokládá individuálními 

písemnými záznamy o průběhu poskytování sociální služby. 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. 

Obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro 

pracovníky v sociálních službách 

 

 

 

 

  

Absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se nevyžaduje u osob, 

které získaly vzdělání absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle jiného 

právního předpisu 40) v oborech vzdělání zaměřených na:                  

charitativní služby 

pečovatelské služby 

pečovatelskou činnost 

pečovatelskou práci 

pedagogiku specifických činností ve volném čase 

pedagogiku volného času 

předškolní a mimoškolní pedagogiku 

pedagogika-vychovatelství 

sociálně právní činnost 

sociálně správní činnost 

sociálně výchovnou činnost 

sociální činnost 

sociální péči 

sociální pečovatelství 

sociální služby 

sociální vychovatelství 

sociálně pedagogickou asistenci 

Vychovatelství 

vychovatelství pro ústavy sociální péče    

výchovnou a humanitární činnost 

výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku 
 

40) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. 

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 

Obsah a časová dotace 

Základní (teoretická) část – celkem 102 hodin  

Pro každý tematický okruh a dílčí modul je stanovena minimální časová dotace, která celkem činí 90 

hodin. Zbývající časovou dotaci (12 hodin) je možno podle potřeby rozdělit mezi jednotlivé okruhy a 

moduly. 

a) Měkké dovednosti 

minimální časová dotace – 10 hodin 

a) Měkké dovednosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 

 

1. Základy 

komunikace, 

komunikační 

dovednosti 

v přímé práci 

s uživatelem, 

asertivita 

 

minimálně  

4 hodiny 

 

 

 základy komunikace (verbální 

a nonverbální komunikace, význam 

interpersonální percepce 

v komunikaci apod.) 

 základní dovednosti pro práci 

s uživatelem – empatie, akceptace a 

autenticita (praktický nácvik) 

 základy komunikace 

v problémových situacích 

 základy asertivního jednání 

 týmová spolupráce a komunikace – 

význam dodržování pravidel 

týmové (skupinové) komunikace 

a její vliv na kvalitu 

interpersonálních vztahů 

 účastník kurzu se orientuje 

v jednotlivých aspektech 

komunikace a uvědomuje si 

praktický význam verbální  

a neverbální složky komunikace 

 je seznámen se základními 

dovednostmi pro práci s uživatelem 

– empatií, akceptací a autenticitou 

 uvědomuje si rozdíl mezi 

komunikací agresivní, asertivní, 

pasivní a manipulativní 

 orientuje se v pravidlech týmové 

spolupráce, komunikace a je schopen 

tato pravidla aplikovat v praxi 

 

2. Zvládání 

psychické zátěže a 

stresu, 

psychohygiena 

 

minimálně 

6 hodin 

 

 

 psychická zátěž a stres, 

problematika náročných životních 

situací 

 zdravotní důsledky stresu 

 syndrom vyhoření 

 vnitřní a vnější zdroje zvládání 

stresu, psychohygiena 

 úvod do relaxačních technik včetně 

praktického nácviku vybraných 

technik 

 účastník má základní přehled 

o problematice psychické zátěže 

a stresu u pracovníků pomáhajících 

profesí, souvisejících náročných 

životních situacích a zdravotních 

důsledcích stresu 

 má základní dovednosti 

k efektivnějšímu zvládání 

zátěžových situací a stresu v 

každodenním a profesním životě  

 má základní teoretické znalosti 

a praktické dovednosti z oblasti 

relaxačních technik  
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b) Obecné znalosti 

minimální časová dotace – 22 hodin 

b) Obecné znalosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 

 

1. Právní 

minimum   

 

minimálně 

4 hodiny 

 

 systém sociálního zabezpečení 

(pojistný a nepojistný systém) 

 svéprávnost (způsobilost nabývat 

pro sebe vlastním právním jednáním 

práva a právně jednat – zavazovat 

se k povinnostem) 

 systém sociálně-právní ochrany 

dítěte 

 mlčenlivost v sociálních službách 

 účastník kurzu má základní přehled o 

systému sociálního zabezpečení 

v ČR a zná úlohu sociálních služeb 

v tomto systému 

 je schopen specifikovat druhy právní 

způsobilosti a principy opatrovnictví 

podle platné právní úpravy 

 má základní informace o systému 

ochrany práv dětí a jejich naplňování 

v sociální službě 

 

2. Zákon č. 

108/2006 Sb., o 

sociálních 

službách  

 

minimálně  

6 hodin 

 

 

 příspěvek na péči a možnosti jeho 

využití 

 druhy sociálních služeb 

 registrace a nároky vstupu do 

systému 

 povinnosti poskytovatele 

a standardy kvality (zaměření na 

plnění individuálního plánu 

pracovníkem v sociálních službách, 

případový proces) 

 provádění inspekcí 

 kvalifikace v sociálních službách 

 účastník kurzu se orientuje 

v jednotlivých druzích sociálních 

služeb podle platné právní úpravy  

 je schopen definovat podstatu, účel a 

možnosti poskytování příspěvku na 

péči 

 má základní přehled o povinnostech 

poskytovatele sociálních služeb 

včetně podmínek registrace sociální 

služby 

 má základní přehled o případovém 

procesu s uživatelem služeb a zná 

roli a kompetence pracovníka 

v sociálních službách při plnění 

individuálního plánu  
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3. Etika, lidská 

práva a 

důstojnost, 

současné pojetí 

kvality života  

 

minimálně  

6 hodin 

 

 

 etické kodexy 

 etická dilemata v sociálních 

službách (včetně praktických 

příkladů) 

 základní lidská práva a jejich 

ochrana v sociální službě 

 odpovědnost poskytovatele  

a právo uživatele na rozhodnutí  

a přiměřené riziko 

 pojetí kvality života z pohledu 

sociální služby a z pohledu 

uživatele 

 možnosti snižování závislosti  

na sociální službě, zvyšování 

kvality života a pomoc při 

sociálním začlenění (znovu 

začlenění) uživatelů sociálních 

služeb 

 deinstitucionalizace a transformace 

ústavní péče 

 zneužívání a týrání (druhy, 

identifikace, prevence a pomoc 

uživatelům týraným a zneužívaným, 

specifika u osob se zdravotním 

postižením, dětí, žen, seniorů) 

 účastník kurzu si uvědomuje etické 

aspekty poskytování sociální služby 

a možná dilemata, která s tím 

souvisejí 

 má základní přehled o právech, která 

jsou vymezena listinou práv  

a svobod, a o možném porušení práv 

v sociální službě 

 je schopen popsat současné pojetí 

kvality života očima uživatele, očima 

sociální služby a očima standardů 

kvality sociální služby 

 umí vysvětlit podstatu procesu 

deinstitucionalizace a transformace 

ústavní péče 

 je schopen v rámci poskytování 

sociální služby pomáhat uživatelům 

v procesu sociálního začleňování 

 

4. Základy 

poskytování 

první pomoci 

 

minimálně 

6 hodin 

 

 

 základní pojmy z oblasti 

somatologie 

 nejčastější akutní stavy a zdravotní 

komplikace u uživatelů sociálních 

služeb (se zaměřením na osoby se 

zdravotním postižením a seniory) 

 úrazy, poranění pohybového aparátu 

a krvácivé stavy 

 poruchy vědomí a protišoková 

opatření 

 základy poskytování první pomoci – 

resuscitace (praktický nácvik) 

 účastník kurzu má základní přehled o 

nejčastějších zdravotních 

komplikacích u uživatelů sociálních 

služeb (selhání životních funkcí, 

poranění, neúrazové náhlé stavy),  

a je schopen ve své praxi aplikovat 

možná řešení  

 je vybaven základními znalosti 

a dovednostmi potřebnými pro 

poskytování „předlékařské“ první 

pomoci (kardiopulmonární 

resuscitace, zástava krvácení, první 

pomoc při záchvatech, úrazech) 
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c) Odborné znalosti a dovednosti 

minimální časová dotace – 58 hodin 

c) Odborné znalosti a dovednosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 

 

1. Základy péče 

o nemocné, 

základy hygieny 

 

minimálně 

4 hodiny 

 

 

 zdravotní rizika a jejich prevence 

(nutriční deficity, akutní a 

chronické rizikové stavy, pády 

seniorů apod.) 

 problematika bolesti a zásady její 

léčby 

 kvalita života uživatelů v paliativní 

a hospicové péči 

 základy hygieny – šíření nákazy, 

druhy dezinfekce, hygienické 

předpisy, rizika v sociálních 

službách 

 činnosti pracovníka v sociálních 

službách ve vztahu k nemocným 

a jeho kompetence  

 účastník dokáže rozeznávat 

zdravotní rizika při poskytování 

služby ve vztahu k nemocným, zná 

svoje kompetence 

 uvědomuje si význam a smysl 

paliativní a hospicové péče při 

zlepšování kvality života umírajících 

 má základní znalosti a dovednosti 

z oblasti hygieny, dezinfekce 

a sterilizace v domácnostech 

i v rezidenčních zařízeních 

 

2. Základy výuky 

péče o domácnost, 

podpora vedení 

běžného způsobu 

života 

 

minimálně 

4 hodiny 

 

 zajištění péče a chodu domácnosti 

s ohledem na potřeby uživatele 

 úprava prostředí a bezpečnost bytu 

(včetně řešení modelových příkladů 

z praxe) 

 kompenzační pomůcky (např. pro 

usnadnění pohybu, sebeobsluhu, 

hygienu) a jejich financování 

 dávky pro osoby se zdravotním 

postižením, seniory a další 

specifické skupiny 

 pomoc při uplatňování práv, 

zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, vytváření 

základních sociálních 

a společenských kontaktů 

 účastník kurzu se orientuje 

v potřebách uživatelů, které jsou 

nutné pro optimální a bezpečné 

uzpůsobení domácího prostředí 

 má základní znalosti o druzích 

kompenzačních pomůcek 

a možnostech jejich financování 

 má základní přehled o dávkách pro 

osoby se zdravotním postižením, 

seniory a další specifické skupiny 

a možností jejich získávání 

 je schopen uživatele podporovat 

v jejich samostatnosti, soběstačnosti 

a integraci do společnosti 

 

3. Aktivizační, 

vzdělávací 

a výchovné 

techniky 

v sociálních 

službách 

 

minimálně 

6 hodin 

 

 základní seznámení s aktivizačními 

a stimulačními technikami, které 

jsou využitelné v sociálních 

službách 

 možnosti využití prvků 

terapeutických technik, spolupráce 

s odborníky a limity využití 

v sociálních službách (např. 

ergoterapie, fyzioterapie, Bazální 

stimulace, zooterapie, arteterapie, 

snoezelen apod.) 

 aktivizační techniky specifické pro 

práci se seniory (např. 

reminiscenční terapie apod.) 

 účastník kurzu má základní přehled o 

možnostech posilování aktivizace, 

stimulace a vzdělávání/výchovy 

u cílových skupin sociálních služeb 

 má základní informace 

o terapeutických technikách 

v sociálních službách a je schopen 

aplikovat vybrané dílčí aktivity nebo 

přístupy ve své práci, včetně znalosti 

limitů a rizik 

 má základní kompetence pro 

podporu uživatelů při osvojování 

finanční gramotnosti a základní 

znalosti pro podporu uživatelů 

v oblasti celoživotního vzdělávání 
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c) Odborné znalosti a dovednosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 

  podpora rozvoje/udržení praktické 

gramotnosti, používání techniky 

a moderních technologií 

 finanční gramotnost 

 možnosti dalšího (celoživotního) 

vzdělávání klientů sociálních služeb 

 

4. Psychiatrické 

minimum 

 

minimálně 

6 hodin 

 

 

 základní druhy duševních poruch  

a jejich projevy: psychózy 

(schizofrenie, bipolární afektivní 

porucha, depresivní porucha), 

neurózy (úzkostné a reaktivní 

poruchy), organické poruchy 

(demence, delirium a mentální 

retardace) 

 akutní a krizové stavy v psychiatrii, 

projevy a základní opatření, 

principy krizové intervence 

 současné možnosti léčby duševních 

poruch a systém péče o osoby 

s duševním onemocněním 

 specifika práce s uživatelem 

s duševním onemocněním 

v sociálních službách 

 účastník kurzu má základní přehled o 

nejčastějších duševních poruchách, 

jejich projevech a možnostech léčby 

v současnosti 

 je seznámen se základními příznaky 

duševních poruch  

 dokáže rozpoznat alarmující 

příznaky zhoršeného psychického 

stavu vyplývající z duševních poruch 

 zná principy základních opatření 

u krizových stavů včetně možností 

odborné pomoci 

 

5. Specifika práce 

se seniory 

 

minimálně 

8 hodin 

 stáří a stárnutí, změny ve stáří 

(biologické, psychické, sociální) 

 potřeby seniorů a jejich naplňování 

(sociální potřeby, fyzické bezpečí, 

sexualita apod.)  

 možnosti využití sociálních služeb 

 specifika práce se seniory 

s nejčastějšími onemocněními 

(Alzheimerova choroba, cévní 

mozková příhoda, ischemická 

choroba srdeční, onemocnění 

pohybového aparátu) 

 rizika při práci se seniory  

 účastník kurzu má základní 

informace o procesu stárnutí 

a specifických potřebách seniorů 

 je schopen prakticky aplikovat 

získané znalosti při podpoře seniorů 

a realizaci komplexní péče o ně 

 má základní znalosti o nejčastějších 

onemocněních seniorského věku 

a jejich důsledcích pro poskytování 

sociálních služeb, včetně rizik 

vyplývajících ze stavu uživatele 

 

6. Specifika práce 

s osobami se 

zdravotním 

postižením  

 

minimálně 

16 hodin 

 

 osoby se zdravotním postižením  

a dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem u nás (základní 

přehled a pojmy) 

 ucelená rehabilitace osob se 

zdravotním postižením v sociálních 

službách 

 základní klasifikace zdravotních 

postižení  

 dlouhodobě nepříznivý zdravotní 

stav (nejčastější příčiny, specifika 

v sociálních službách, rizika 

vyplývající ze zdravotního stavu) 

 účastník kurzu má základní přehled o 

nejčastějších příčinách zdravotního 

postižení a základní informace o 

realizaci ucelené rehabilitace v rámci 

sociálních služeb 

 pozná specifika jednotlivých 

zdravotních postižení a jejich dopady 

na poskytování služby 

 dokáže zohlednit specifika 

jednotlivých zdravotních postižení 

v denní praxi a plánování služeb 

 orientuje se v problematice ochrany 

práv a zná rizika porušování těchto 
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c) Odborné znalosti a dovednosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 

 

 

 specifika práce s osobami 

s mentálním postižením (včetně 

problematiky sexuality) 

 specifika práce s osobami 

s tělesným postižením 

 specifika práce s osobami se 

smyslovým postižením 

 specifika komunikace, včetně 

základů alternativní a augmentativní 

komunikace  

 ochrana práv osob se zdravotním 

postižením, úmluvy o právech osob 

se zdravotním postižením 

práv u osob se zdravotním 

postižením 

 má základní přehled o specificích 

komunikace a dokáže využívat prvky 

alternativní a augmentativní 

komunikace 

 

7. Specifika práce 

s rizikovými 

skupinami 

 

minimálně 

8 hodin  

 

 

 

 

 

 

 základní přehled, charakteristika 

a specifika rizikových cílových 

skupin (osoby v sociální krizi, 

osoby ohrožené závislostmi, děti 

ohrožené sociálním vyloučením 

apod.) 

 sociální služby (nízkoprahové 

služby, komunitní práce aj.) pro 

rizikové skupiny a jejich specifika, 

ve srovnání s ostatními sociálními 

službami 

 základní poradenství – klíčové 

oblasti 

 specifika intervenčních přístupů při 

práci s rizikovými skupinami 

v sociálních službách 

 význam spolupráce a návaznosti na 

další sociální služby  

 odbornost a kompetence pracovníka 

v intervenčních službách 

 

 účastník kurzu má základní přehled o 

typologii rizikových skupin a jejich 

specifických charakteristikách 

 je schopen vysvětlit poslání 

a význam sociálních služeb pro 

rizikové skupiny, jejich možnosti 

a omezení 

 orientuje se v různých intervenčních 

přístupech při práci s rizikovými 

skupinami 

 

8. Rizika při 

poskytování 

služby a jejich 

zvládání 

 

minimálně 

6 hodin 

 

 

 

 rizikové situace v sociálních 

službách, práce s rizikem a jeho 

minimalizace, rizikový plán 

 agresivita a její příčiny, možnosti 

zvládání (včetně řešení modelových 

příkladů z praxe) 

 problematika využití restriktivních 

opatření v sociálních službách 

(podle platné právní úpravy) 

 možnosti využití úprav prostředí 

a technických pomůcek pro 

minimalizaci rizik 

 účastník kurzu má základní 

informace o rizikových situacích, 

dokáže je identifikovat a nacházet 

možnosti prevence a řešení nebo 

minimalizace rizikových situací 

 orientuje se v pravidlech pro využití 

restriktivních opatření v souladu 

s platnou legislativou a dokáže je 

aplikovat v praxi 

 umí při poskytování a plánování 

péče zohlednit nejčastější specifická 

rizika u jednotlivých skupin klientů 
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c) Odborné znalosti a dovednosti 

dílčí modul základní témata cílové kompetence 
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. 

 

Nepříznivé sociální situace 

 

1. Nepříznivé sociální situace pro služby sociální péče 

 

a) Nesaturovaná potřeba péče z důvodu věku 

b) Nesaturovaná potřeba péče z důvodu zdravotního postižení 

c) Nesaturovaná potřeba péče z důvodu jiného dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu 

d) Nesaturovaná potřeba péče z důvodu závislosti na návykových látkách  

e) Nesaturovaná potřeba péče z důvodu rizikového způsobu života 

f) Nesaturovaná potřeba péče z důvodu sociálního statusu, který podle zákona o sociálních 

službách opravňuje využívat péči zdarma 

 

2. Nepříznivé sociální situace pro služby sociální prevence a sociálního poradenství 

 

a) Akutní krizová situace v oblasti materiální, vztahové, intrapsychické 

b) Rizika sociálního vyloučení spojená s bydlením 

i. ztráta bydlení 

ii. riziko ztráty bydlení 

c) Rizika sociálního vyloučení spojená s příslušností k 

i. Etnické nebo národnostní menšině 

ii. Sociálně vyloučené lokalitě 

d) Rizika sociálního vyloučení, jako důsledek rizikového způsobu života 

i. Závislosti nebo ohrožení závislostí na návykových nebo omamných 

psychotropních látkách 

ii. Práce v sexbyznysu 

iii. Páchání trestné činnosti a jejích právních následků 

iv. Závislosti na sociálních dávkách 

e) Rizika sociálního vyloučení plynoucí z ohrožení práv a zájmů zletilé osoby násilnou nebo 

trestnou činností jiné fyzické osoby 

i. Oběti obchodu s lidmi 

ii. Oběti komerčního sexuálního zneužívání 

iii. Oběti domácího násilí 

iv. Oběti genderově podmíněného násilí 

v. Oběti další trestné činnosti 

vi. Oběti týrání, zneužívání a zanedbávání, pokud se nestávají klienty SPOD 
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f) Rizika spojená s tíživou materiální nebo psychosociální situací vyplývající z obtížné orientace 

v systémech půjček a vymáhání dluhů, sociálním systému, systémech pracovního, rodinného, 

občanského a cizineckého práva, případně jiných z hlediska sociálního vyloučení relevantních 

právních norem; 

g) Ohrožení práv a řádného vývoje dětí nebo celistvosti nebo funkčnosti rodiny 

i. Nedostatek rodičovských kompetencí ve výchově nebo péči o děti ohrožující 

práva nebo řádný vývoj dítěte 

ii. Ohrožení práv nebo řádného vývoje dítěte společensky nežádoucími jevy  

iii. Vztahové problémy v rodině ohrožující celistvost nebo funkčnost rodiny 

iv. Pobyt dítěte v zařízení ústavní nebo ochranné výchovy ve službě pro rodinu 

h) Rizika spojená se sníženou soběstačností a následným sociálním vyloučením.  

i) Rizika sociálního vyloučení z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby  
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. 

 

Popis realizace poskytování sociálních služeb 

 

Náležitosti popisu realizace poskytování sociálních služeb: 

(1) Popis, jak bude sociální služba reagovat na společenskou zakázku na území (cíle, zásady, cílová 

skupina, poslání). Například potvrzením o zařazení služby do střednědobého plánu.  

₋ okruh osob (cílová skupina a její věková struktura) se musí shodovat s údaji vedenými 

v rozhodnutí o registraci (§ 81 odst. 2 písm. e) zákona o sociálních službách), v popisu realizace 

ho lze podrobněji definovat 

(2) Popis, jak územní působnost (obslužnost) sociální služby (poskytovatel uvede informaci o tom, v 

jakém území sociální službu poskytuje) a časová dostupnost sociální služby odpovídá společenské 

zakázce. 

 

(3) Popis, jakým způsobem je sociální služba v souladu se zřizovacími dokumenty poskytovatele 

sociálních služeb.  

(4) Popis jednotlivých činností a úkonů s ohledem na nepříznivou/é sociální situací/e, která je uvedená 

v rozhodnutí o registraci. Jedná se o popis činností a úkonů, které sociální služba bude poskytovat 

s ohledem na specifika vybrané nepříznivé sociální situace. U jednotlivých činností a úkonů uvést 

pracovní pozici, které jej provádí.  

(5) Popis personálního zabezpečení podle druhu sociální služby včetně popisu personálního zajištění 

ošetřovatelské a rehabilitační péče.   

(6) Popis materiálně technického zajištění služby v souladu s nepříznivou sociální situací, která je 

uvedena v žádosti o registraci.  

(7) Jednání se zájemcem o sociální službu: v oblasti jednání se zájemcem o sociální službu se uvede 

konkrétní postup, tzn., jak se dozví o sociální službě (z letáků, internetu, od jiné instituce apod.) a jak se 

stane jejím uživatelem. 

 

(8) Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby: stručně se uvede postup uzavírání smlouvy (§ 90 - 

§ 91 zákona o sociálních službách).  

 

5) Úhrada za poskytování sociální služby: zde se uvede, zda je sociální služba poskytována bezplatně či 

za úplatu.  

 

6) Stížnosti: zájemce musí být seznámen s možností stěžovat si (kde, komu, jakou formou apod.). 

 

7) Důvody ukončení poskytování sociální služby.  

 

8) Prostředí, ve kterém je služba poskytována (mimo služby poskytované v terénní formě) a kapacita 

služby.  

 

10) Další informace: zde se uvedou další informace, které poskytovatel považuje za důležité. 
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Po vydání rozhodnutí o změně registrace registrujícím orgánem je nutné aktualizovat popis realizace 

služby. 
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III. 

Teze vyhlášky o materiálně technických a provozních podmínkách poskytování sociálních služeb 

a minimálních personálních podmínkách pro poskytování sociálních služeb 

(vyhláška se vydává podle § 119 odst. 2 zákona o sociálních službách k provedení § 33a odst. 3 

§ 79 odst. 5) 

 

ČÁST PRVNÍ 

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

Materiálně technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou  

(1) Materiálně technické vybavení sociálních služeb musí být v souladu s ustanovením § 2 zákona 

o sociálních službách, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat 

je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé 

sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. 

(2) Materiálně technický standard popisuje nemovitost a její kapacitu, movité věci, materiální 

vybavení sociální péče poskytované pobytovou formou. 

(3) Materiálně technický standard je posuzován při registraci následujících druhů sociálních služeb: 

a) domovy sociální péče, 

b) chráněné bydlení,  

c) odlehčovací pobytové služby, 

d) azylové domy. 

 (4)  Materiálně technický standard se zabývá základní činností a úkony sociální služby „poskytnutí 

ubytování“: 

a) ubytování, 

b) úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. 

 

(5) Žadatel o registraci je povinen mít zpracována vnitřní pravidla provozu zařízení sociálních 

služeb v souladu s materiálně technickým standardem. Vnitřní pravidla jsou žadatelem o registraci 

předkládána jako jeden z podkladů k naplnění podmínky registrace podle § 79 odst. 1 písm. i). 

 

(6) Pro užívání stavby pro účely poskytování sociální služby je nutný kolaudační souhlas, popřípadě 

změna v účelu užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), a prováděcích právních předpisů. 
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Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122 

odst. 3 stavebního zákona). Kolaudační souhlas obsahuje mimo jiné i druh, účel stavby a vymezení účelu 

užívání stavby. Např. druh: rodinný dům, účel stavby: bydlení, vymezení účelu užívání stavby: Domovy 

sociální péče. 

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas na základě závěrečné kontrolní prohlídky, kde přezkoumá stavbu 

podle § 122 odst. 3 stavebního zákona.  

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví (§ 15 až 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Výjimky z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona) jsou možné pouze 

v případech, kdy to zákon výslovně umožňuje a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví 

a života osob a sousední pozemky nebo stavby (§ 169 odst. 2 stavebního zákona). 

V případě chráněného bydlení, kdy nemovitost není majetkem poskytovatele, považuje se za dostačující 

nájemní smlouva mezi majitelem nemovitosti a poskytovatelem.  

 

(7) Budova, ve které je poskytována komunitní sociální služba v pobytové formě, nesmí být 

v bezprostřední blízkosti jiné služby sociální péče poskytované v pobytové formě s cílem předcházení 

segregace klientů sociálních služeb. Bezprostřední blízkostí se pro účely tohoto standardu považuje 

shodná ulice nebo ulice tuto ulici protínající.  

(8) Velikost pokojů 

V souladu s § 10 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

(9) Bezbariérovost 

Pravidla bezbariérovosti se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové používání staveb. 

a) Je stanoveno, že v případě, že je okruhem osob, pro které je sociální služba určena zvoleno 

„osoby s tělesným postižením“ nebo „kombinované zdravotní postižení“ je povinnost zajistit 

bezbariérovost také vnitřních prostor budovy podle potřeb a možností klientů 

b) Ve službě domovy sociální péče jsou všechny prostory domácností, objektu a jeho okolí 

bezbariérově upraveny pro umožnění pohybu lidem s vysokou mírou podpory. Ve službě denní 

stacionář nebo jen v případě, že poskytuje služby lidem s vysokou mírou podpory. Pokud nelze 

bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační 

pomůcky 

c) Velikost vnitřních dveří musí být větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli 

přesunu klientů upoutaných na lůžko. 

(10) Dostupnost – zajistit podmínky (např. auto, zpřístupnění veřejné dopravy) pro možnost využití 

veřejných služeb a dostupnost služby i pro běžný společenský kontakt. V případě poskytování služeb 

lidem s vysokou mírou podpory je vhodné auto s bezbariérovou úpravou. 

(11) Kouření  
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Ve všech prostorech, kde je povoleno kouřit, jsou instalovány textilní záclony, závěsy  

a čalouněné materiály vyhovující z hlediska zápalnosti.  

(12) Druhy sociálních služeb, pro které je určen materiálně technický standard, jsou poskytovány 

formou bydlení v domácnosti. Součástí domácnosti jsou následující prostory: 

a) Domácností se pro účely standardu považuje: prostor, který společně obývají osoby, které zde 

společně žijí a hospodaří. 

b) Každá domácnost musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb 

na stejném principu, jako v běžné domácnosti.  

c) Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, 

obytné prostory mají osobní charakter.  

d) Součástí jedné domácnosti chráněného bydlení je: 

1. kuchyň nebo kuchyňský kout, s vybavením: chladničkou, kde má každý klient 

vymezený svůj prostor odpovídající velikosti, rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou 

troubou. V prostoru kuchyně je umístěn stůl a židle pro možnost společného stravování.  

2. uzamykatelná koupelna, v případě, že jsou okruhem osob osoby s tělesným postižením, 

jsou v prostoru sprchy na zdi upevněna opěrná madla, podlaha má protiskluzný povrch. 

Dveře do koupelny se otevírají ven z koupelny a mají možnost nouzového otevření 

zvenku (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice), 

3. záchod – umístěný v samostatné uzamykatelné místnosti nebo jako součást koupelny. 

Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-

li o jediný záchod v bytě (§ 10 odst. 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby), dveře do místnosti se otevírají ven a mají možnost nouzového 

otevření zvenku (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice), 

4. společnou místnost, která slouží ke společnému setkávání klientů navzájem a klientů 

s návštěvami, je možné tuto místnost spojit s kuchyní 

5. místnost s pračkou a prostorem pro usušení drobného prádla 

6. uzamykatelný pokoj jednolůžkový či dvoulůžkový pro klienty; v případě, že z hlediska 

potřeb a možností klienta není vhodné zajistit uzamykatelný pokoj, je vybavením 

pokoje uzamykatelná skříň či zásuvka pro uzamčení osobních věcí klienta podle jeho 

přání.  

7. součástí budovy, ve které je sociální služba poskytována, je prostor pro zázemí 

zdravotní péče včetně základního vybavení, je-li zdravotní péče vykonávána vlastními 

zaměstnanci poskytovatele. 

 (13) Hasicí přístroj 

V domácnosti, nebo jejím nejbližším okolí je dostupný hasicí přístroj. Nejbližším okolím se pro 

účely umístění hasicího přístroje rozumí domácnost nebo patro v budově. 

(14) Technicko-provozní vlastnosti bytu 

a) V pokojích musí být zajištěn přístup k topení, tak by bylo možné jej regulovat klientem. 

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možnost zastínit okna proti přímému 

slunečnímu svitu, opět musí být zajištěn přístup k oknu tak, aby měl klient možnost jej 

zastínit, případně otevřít pro potřebu větrání.  

b) Klient má celodenní přístup k teplé a studené vodě. 

c) Klient má k dispozici minimálně jednu elektrickou zásuvku k vlastnímu využití. 
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(15) U některých specifických cílových skupin bude nutnost pro získání registrace, v rámci 

materiálně technického zabezpečení, naplnit pouze materiálně technický standard u služeb komunitního 

typu, které definují sociální služby komunitního charakteru. Jinak tyto specifické cílové skupiny nebude 

možné zaregistrovat.  

 

Teze k § 33a odst. 3 

Poskytování pro klienta je umístěno v bytovém nebo rodinném domě, který má charakter běžného 

bydlení. Domy se nachází v běžné zástavbě rodinných nebo bytových domů v obci. 

V případě, že si není uživatel s nezbytnou podporou pracovníků služby schopný zajistit stravu či praní 

prádla sám, využije běžně nabízené veřejné služby. 

Podmínky a pravidla poskytování sociální služby umožňují její využívání osobami obojího pohlaví. 

Poskytovatel klade důraz na takovou skladbu uživatelů domácnosti, která odpovídá jejich přáním a 

zajišťuje bezpečí všech uživatelů. Společné soužití zletilých a nezletilých uživatelů je možné pouze 

tehdy, jsou-li tito uživatelé v přímém příbuzenském poměru. 

Do bytových domů je přístup návštěvám umožněn z veřejné komunikace, do rodinného domku z veřejné 

nebo na ni navazující přístupové komunikace. 

Poskytování služby je umístěno v bytovém nebo rodinném domě, který má charakter běžného bydlení. 

Domy se nachází v běžné zástavbě rodinných nebo bytových domů v obci 

Poskytovatel při plánování poskytování služby bere v potaz hustotu obyvatel v dané obci/místě a plánuje 

takové rozmístění služeb, které nebude shromažďovat služby pro osoby se zdravotním postižením či 

jakýmkoliv sociálním hendikepem v jednom místě (např. domě, ulici, bloku domů).  

Poskytování sociální služby je umístěno tak, že jsou z ní dostupné další běžné veřejné služby, které 

uživatelé potřebují pro svůj život. V závislosti na druhu lokality je domácnost umístěna v docházkové 

vzdálenosti (dle mobility uživatelů dané služby) od veřejných služeb, nebo díky blízkosti veřejné 

dopravy zajišťující dostupnost těchto služeb. 

Sociální služba komunitního typu je běžně uspořádaná bytová jednotka: její uspořádání odpovídá počtu 

obyvatel a jejich potřebě soukromí, obsahuje zejména pokoje (ložnice) obyvatel, obývací pokoj, kuchyň 

či kuchyňský kout (může být součástí obývacího pokoje), spojovací chodbu/y, koupelnu a WC. V 

případě potřeby jsou součástí nezbytné úložné a technické prostory. Tzn. kuchyně, komora, pračka a 

další běžné součásti.  

Velikost pokojů i chodeb odpovídá běžné bytové jednotce. Dispozice bytu i celý objekt je řešen tak, aby 

bylo využito maximum užitné plochy bytu ve prospěch obytných místnost 

Každý obyvatel má v sociální službě samostatný pokoj; sdílené (nejvýše dvoulůžkové) pokoje jsou 

určené pro partnerské páry a pro osoby, které si výslovně přejí bydlet spolu v jednom pokoji. Ložnice 

nejsou průchozí, tzn. ložnice není jediný vstupem do jiné místnosti, pokud tato místnost není určena 

pouze pro obyvatele dané ložnice. 

U sociálních služby pro imobilní uživatele (upoutané na vozík či lůžko) jsou zajištěny nezbytné 

zdravotnické prostředky včetně kompenzačních pomůcek používané pro mobilizaci, polohování, mytí 

uživatelů. Uživatelé mají možnost využívat také vlastní pomůcky, které jim usnadňují život. Prostory 

jsou uzpůsobeny tak, aby měl uživatel u sebe pomůcky, které denně používá 
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Personál užívá běžné prostory a vybavení domácnosti s respektem k soukromí a vlastnictví uživatelů. V 

případě potřeby může mít vyčleněn prostor pro uzamykatelnou skříňku na uchovávání dokumentace, 

léků apod. Ve skupinových domácnostech může mít personál zřízenu samostatnou pracovnu buď v 

domácnosti, v daném objektu nebo jeho blízkosti, a to dle nastaveného provozu, zázemí pro management 

není součástí domácnosti.  

Podoba objektu odpovídá charakterem dalším objektům určeným k bydlení v dané lokalitě 

Zařízení sociální služby musí být zajištěna buď v samostatném objektu určeném jen pro sociální službu, 

nebo v běžné zástavbě, kde jsou společně byty sociální služby i byty využívané mimo sociální služby. 

V jedné skupinové domácnosti žije nejvýše 6 uživatelů.  

V jednom rodinném domě žije nejvýše 12 uživatelů. Jedná-li se o zajištění služby v rodinných domech, 

pak omezení 12 uživatelů platí pro celou ulici, případně nejbližší okolí (ulice navazující, přetínající 

původní ulici, kde je služba poskytována).  

V jednom bytovém domě žije nejvýše 12 uživatelů. V případě, že počet obyvatel daného domu je dle 

kapacity bytových jednotek vyšší než 150, může být v daném bytovém domě i vyšší počet uživatelů. 

Počet uživatelů v jednom objektu pak v tomto případě nesmí být vyšší než je 8 % všech obyvatel domu.  

V jednom bytovém nebo rodinném domě žije nejvýše 18 uživatelů, jsou-li to lidé s potřebou vysoké 

míry podpory (dospělí).  

V jednom bytovém nebo rodinném domě jsou umístěné maximálně 10 uživatelů v jednom objektu).  
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IV. 

 

 

Teze vyhlášky o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka  

 

(vyhláška se vydává podle § 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb.) 

 

 

 

  

                                                                                         Příloha č. 1 k vyhlášce  

Vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka 

Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 

 

Číslo spisu/spisová značka* 

 

 

OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA A JEJICH ZMĚNY*⸉ 

 

Titul                            …. ……………………………………………………………….  

Příjmení *            

Jméno*            

Datum, místo a stát narození*         

Rodné číslo (nepovinný údaj)         

Adresa místo trvalého pobytu*         

Adresa pro doručování*          

Kontakt (tel., mob., e-mail) *          

Bydliště (je-li odlišné od trvalého pobytu) *        

Státní občanství       

 

Opatrovník/zástupce, pokud ANO 

Jméno a příjmení.……………………………………….. 

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



 

25 
 

Kontakt:…………………………………………………. 

Datum a rozsah omezení………………………………… 

 

Zvláštní příjemce dávky/důchodu, pokud ANO: 

Jméno a příjmení:…………………………………………. 

Kontakt:……………………………………………………. 

Důvod ustanovení:…………………………………………. 

 

*povinné údaje 

        

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE KLIENTA*⸉ 

KLIENT A POPIS JEHO NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE* 

 

 Vymezení a stanovení problému – (přímo nebo náznakem vyslovená, případně v rozhovoru se 

sociálním pracovníkem upřesněná přání, záměry, cíle, požadavky, očekávání) 

 

 

 Analýza nepříznivé sociální situace 

o Rodinné poměry (popis situace, osobní data, adresy, kontakty, včetně kontaktů na rodinné 

příslušníky v zahraničí, ošetřující lékař/zdravotní pojišťovna-bezdlužnost) 

 

 

o Ekonomické poměry (zaměstnání, pracovní schopnosti, finanční zajištění): 

 

 

Nepojistné sociální dávky: 

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi (HN):                       VÝŠE                                     KČ 

mimořádná okamžitá pomoc (MOP) 

doplatek na bydlení (DNB) 

příspěvek na živobytí (PNŽ) 

 

Dávka: příspěvek na péči (PNP): 

ve stupni I., II., III., IV: 

 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením (OZP): 

o příspěvek na mobilitu 

o příspěvek na motorové vozidlo 

o příspěvek na zvláštní pomůcku 
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o průkaz: ZP, ZTP, ZTP/P 

 

Dávky státní sociální podpory (SSP) 

o přídavek na dítě 

o příspěvek na bydlení 

o porodné 

o rodičovský příspěvek 

o dávky pěstounské péče 

o pohřebné 

 

Důchod:                                ANO 

invalidní.....................stupeň ...........VÝŠE:.........................................Kč 

starobní..............................................VÝŠE:.........................................Kč 

pozn........................................................................................................ 

 

 

Zvláštní příjemce dávky/důchodu: 

důvod ustavení: 

jméno příjmení:.................................................................................................................... 

kontakt:................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

o Popis sociálních dopadů zdravotního stavu na životní situaci bez uvedení diagnóz (charakter obtíží 

v oblasti sociálního fungování v důsledku míry omezení) 

 

o Bytové podmínky (forma bydlení, popis domácnosti, náklady na bydlení) 

 

o Přání, požadavky, očekávání; životní cíle nebo plány. 

  

o Výhody (šance a silné stránky; zdroje v okolí klienta; atp.) 

 

o Rizika (zvláštní zvyklosti; spory, atp.) 

 

o Zabezpečení klienta jinou institucí: (jiné ubytovací zařízení, zdravotnické zařízení, zařízení 

následné péče atp.)  

 

 

 

o Poskytování sociální služby: terénní, ambulantní, pobytová 

 

(u všech uvedených údajů - v aplikaci propis včetně podrobných údajů, podle tabulky jiná použitá 

intervence atp.) 
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období2)….. 

 

záznam o činnosti sociálního pracovníka:….. 

 

 

 

*povinné údaje 

 

ZAŘAZENÍ KLIENTA DO HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY (podle primárního problému včetně dílčího 

rozlišení) *⸉ 

 

1. Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním 

1.1 Tělesné postižení dětí i dospělých 

1.2 Smyslové postižení dětí i dospělých 

1.3 Mentální postižení dětí i dospělých 

1.4 Duševní onemocnění dětí i dospělých 

1.5 Neurovývojové poruchy 

1.6 Kombinované postižení 

1.7 Ostatní onemocnění 

 

2. Osoby pečující o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby 

2.1 Nepříznivá sociální situace vyplývající z péče o závislou osobu (děti, senioři, zdravotně postižení.) 

 

3. Osoby v řízení o zbavení svéprávnosti (před a po rozhodnutí o omezení svéprávnosti) po rozhodnutí 

s různým rozsahem omezení svéprávnosti a místo jejich umístění (domácnost, zařízení) 

3.1 Ohrožení práv osob před rozhodnutím o omezení svéprávnosti 

3.2 Ohrožení práv osob po rozhodnutí o omezení svéprávnosti 

3.3 Opatrovanec žijící v domácnosti 

3.4 Opatrovanec, umístěný u poskytovatele sociální služby nebo v jiném zařízení 

 

4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

4.1 Sociální vyloučení, které je důsledkem stáří 

4.2 Sociální vyloučení, které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě 

4.3 Sociální vyloučení, které je důsledkem osamělosti jedince 

4.4 Sociální vyloučení, které je důsledkem zdravotního postižení  

4.5 Sociální vyloučení, které je důsledkem návratu osoby z ústavního zařízení 

4.6 Sociální vyloučení, které je následkem ztráty bydlení 

4.7 Sociální vyloučení, které je následkem ztráty zaměstnání 

4.8 Sociální vyloučení, které je důsledkem ztráty sociálního zázemí nebo jiné sociální události 

 

5. Osoby ohrožené rizikovým způsobem života 

5.1 Sociální problémy vyplývající z neorganizovaného způsobu života dětí a mládeže 

5.2 Sociální problémy vyplývající z poskytování placených sexuálních služeb 

5.3 Sociální problémy vyplývající ze zneužívání alkoholu 
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5.4 Sociální problémy vyplývající ze závislosti na hracích automatech 

5.5 Sociální problémy vyplývající z příslušnosti k rizikové subkultuře 

5.6 Sociální problémy vyplývající ze zneužívání omamných a psychotropních látek 

 

6. Oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí 

6.1 Sociální problémy obětí trestné činnosti jiných osob 

6.2 Sociální problémy obětí domácího násilí 

6.3 Sociální problémy obětí týraní, zneužívání nebo zanedbávání, pokud se nestávají klienty orgánů 

sociálně právní ochrany (např. senioři, osoby s postižením nebo s omezením způsobilosti k 

právním úkonům, osoby, které jsou oběťmi organizovaného zločinu apod.) 

6.4 Sociální problémy obětí jiných forem agresivního jednání 

 

7. Osoby, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, včetně osob bez přístřeší 

7.1 Absence bydlení – bez střechy 

7.2 Absence bydlení – bez bytu  

7.3 Nejisté bydlení – riziko ztráty bydlení 

7.4 Nevyhovující bydlení 

 

8. Nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy 

8.1 Nízké příjmy 

8.2 Nekompetence hospodařit s finančními prostředky nebo jejich ekvivalentem 

8.3 Zadlužení 

8.4 Ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost 

 

9. Imigranti 

9.1 Sociální problémy vyplývající z imigrace ze zemí EHP a Švýcarska 

9.2 Sociální problémy vyplývající z imigrace ze třetích zemí (jiných než EHP a Švýcarsko) 

 

10. Rodiny s dětmi 

10.1 Zanedbávání, týrání a zneužívání dětí 

10.2 Výchovné problémy dětí 

10.3 Vztahové problémy v rodině, které vedou k ohrožení dětí 

10.4 Pobyt dítěte v zařízení ústavní nebo ochranné výchovy 

10.5 Pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 

11. Sociální problémy spojené s pácháním trestné činnosti 

 11.1 Osoba propuštěná z VTOS 

11.2 Osoba ve VTOS 

11.3 Sociální problémy rodiny a blízkých osob ve VTOS 

 

 

12. Další skupiny osob neuvedené výše 

 

 

ZAŘAZENÍ KLIENTA DO DALŠÍ SLEDOVANÉ CÍLOVÉ SKUPINY NEBO CÍLOVÝCH SKUPIN 

(podle bodu 1 až 12) *⸉ 
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*povinné údaje 

 

FÁZE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ -  ŘEŠENÍ POTŘEB KLIENTA VČETNĚ VĚCNÉ 

NÁROČNOSTI ZÁTĚŽE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA3) ⸉ 

 

Zvolená intervence*                              Doporučená doba        Skutečná doba   Časový údaj dojezdu 

                                                                intervence          intervence        ke klientovi 

                                     (v min)           (v min)   

(předpoklad/skutečnost) 

            

Jednání o poskytnutí činností sociální práce        5 až 15 

(základní zjištění poznatků o životní situaci, posouzení  

potřebnosti intervence, vyhodnocení požadavku klienta)     

Sociální šetření**: komplexní     105 až 250 

                               cílené                                         60 až 105 

Individuální plánování s jedincem, 

skupinou nebo komunitou  20 až 60 

Motivační rozhovor  15 až 30 

Podpora kompetencí jedince  20 až 60 

Podpora kompetencí malé skupiny   

(např. rodiny, páru, vrstevnické skupiny)  30 až 90 

Sociální práce s komunitou  30 až 90 

Nácvik a upevňování dovedností 

a schopností klienta  30 až 60 
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Základní sociální poradenství    5 až 15 

Odborné sociální poradenství  15 až 60 

Krizová intervence  10 až 30 

Doprovázení klienta  15 až 60 

Dohled nad klientem  20 až 60 

Evaluace  20 až 60 

Dokumentace práce  10 až 30 

Vypracování podkladové zprávy pro další  

instituce      30 až 90 

Plánování a organizace aktivit  10 až 50 

Podněcování změn v interakcích mezi klienty 

 a subjekty v jejich sociálním prostředí  30 až 60 

Podněcování změn subjektů v sociálním 

prostředí klienta  30 až 90 

Navázání kontaktu s poskytovatelem další pomoci 5 až 15 

(zprostředkování další pomoci nebo služeb) 

Situační intervence  10 až 30 

Asistence při jednání s organizacemi  20 až 90 

Zastupování práv klienta  20 až 90 

Spolupráce s relevantními službami  

nebo dalšími odborníky  20 až 90 

 

Management aktivit subjektů při zvládání  

určitého sociálního problému  20 až 90 

Propagace dostupných služeb mezi cílovou  

skupinou  60 až 240 

Depistážní činnost***              60 až 180 

Posouzení životní situace..........................................20 až 45 
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Součet doby intervencí/u klienta za den 

 

*povinné údaje 

 

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

JINÁ POUŽITÁ INTERVENCE V RÁMCI SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY*⸉: 

jednání sociálního pracovníka v zájmu klienta, který se nachází v nepříznivé sociální situaci, popis 

způsobu řešení, - s jakým subjektem, - frekvence a forma spolupráce: 

 

Název subjektu:                                    Kontaktní osoba:              Telefon, email, DS 

 

s Úřadem práce ČR: 

............................................................................................................................................ 

s Obecním úřadem: 

............................................................................................................................................ 

s Krajským úřadem: 

............................................................................................................................................. 

s poskytovatelem sociálních  

služeb: 

............................................................................................................................................... 

s poskytovatelem zdravotních služeb: 

.............................................................................................................................................. 

se školským zařízením: 

............................................................................................................................................... 

s místem výkonu trestu odnětí svobody  

(věznicemi): 

............................................................................................................................................... 
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s poskytovatelem zdravotní péče  

(lékařem): 

............................................................................................................................................... 

s veřejným opatrovníkem: 

................................................................................................................................................ 

s jiným subjektem: 

................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

Popis a záznam spolupráce*:….. 

 

 

 

 

období..... 

 

 

pozn. 

 

 

*povinné údaje 
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Plán pomáhající intervence a Cíl*: 

 

(aplikace: popis ujednání mezi klientem a sociálním 

pracovníkem o tom, co je třeba řešit, čeho má být v zájmu 

realizace cíle dosaženo, kým, k jakému datu kdy, jak, 

zpracování individuálního plánu – navržené činnosti a 

metody realizace cíle, důvod přerušení spolupráce apod.) 

 

Záznam 

 

 

období 

 

 

datum 

 

Popis průběhu realizace a vyhodnocení*:  

 

Záznam (typ setkání nebo činnosti, výsledné ujednání,  

v případě potřeby průběh událostí nebo další údaje a komentář, vyhodnocení…) 

 

 

 

 

 

Doba uchování záznamu (archivace) *: 

 

 

*povinné údaje 
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ZÁZNAM ANONYMNÍHO KLIENTA*⸉: 

 

(Klient, který nemůže nebo nechce z jakéhokoli důvodu sdělit své identifikační údaje) 

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 

 

Kontakt proveden (zaškrtněte): 

 

1. telefonicky 

2. osobní návštěvou 

3. písemně (popř. elektronicky) 

 

Požadavek klienta: 

 

 

Období (datum, časová náročnost, počet osob): 

 

 

 

Záznam poskytnuté intervence (popis): 

 

 

Pozn.: 

 

 

*povinné údaje 

 

 

 

 

 

ano        ne 

ano        ne 

ano        ne 
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Seznam přiložených naskenovaných dokumentů *:  

1).................................................................................. 

2).................................................................................. 

3).................................................................................. 

 

 

Zpracoval(a): 

Dne: 

INFORMACE O ZPRACOVATELI 

Informace o zpracovateli*⸉:(vyplňuje zpracovatel záznamu (identifikace IK): uvádí se v poslední části SZSP, 

vzhledem k tomu, že se jedná pouze o doplňující informace pro statistiku, SZSP je zaměřen pouze na práci s 

klientem, pro zjednodušení se většina údajů o zpracovateli "propíše" již z úvodní části SZSP", zpracovatel doplní 

pouze informace předem neuvedené) 

 

Sociální pracovník MPSV:....................................................................................... 

 

 

 

Sociální práce v rámci zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů ⸉ 

(vyplňuje sociální pracovník úřadu práce, pověřeného obecního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností popř. krajského úřadu, který řeší situaci klienta/ů, kteří jsou ohroženi hmotnou nouzí nebo jsou v 

hmotné nouzi – aplikace po výběru úřadu ostatní nabídky zablokuje)  

 

 

 

 

Obecní úřad, název:.....................................................kontakt:................................ 

Krajský úřad, název:...................................................kontakt:................................ 

Sociální pracovník:................................................................................................... 
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Pracovní úvazek SP (1.0, 0.5 atp.):................na dobu neurčitou: od...........................popř. DPP, 

DPČ............... 

ostatní úvazky: ..............................funkce...................................... 

ostatní úvazky: ..............................funkce...................................... 

 

Kontaktní pracoviště ÚPČR, název:...........................................kontakt:  

Krajská pobočka ÚPČR,název:...................................................kontakt: 

Sociální pracovník:................................................................................................... 

Pracovní úvazek SP:......................na dobu neurčitou: od...........................DPP, DPČ.................... 

ostatní úvazky: ..............................funkce...................................... 

ostatní úvazky: ..............................funkce...................................... 

 

Spolupráce úřadů u osob nacházejících se v hmotné nouzi nebo hmotnou nouzí ohrožených: 

 

Spolupráce ANO probíhá: .............................. 

 

Popis:  

 

 

Spolupráce NE :............................... 

 

Popis:  

 

                                                                                je obecním úřadem vykonáváno................. 

 

................................................................................je úřadem práce vykonáváno................. 

Aktuální informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi 
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Typ dávky: podána žádost: ANO od ...........................................dne: 

                                            NE                             

 již pobírá: 

1...................................................ve výši..............................od: 

2. 

3. 

 

 

poznámka: 

 

 

 

 

Sociální práce sociálního pracovníka v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci⸉  

 

 

 

Sociální pracovník MPSV:....................................................................................... 

Obecní úřad, název:.....................................................kontakt:................................ 

Krajský úřad, název:...................................................kontakt:................................ 

Sociální pracovník:................................................................................................... 

Pracovní úvazek sociálního pracovníka:......na dobu neurčitou od ........................, DPČ, DPP 

.od...................do...................... 

ostatní úvazky: ..............................funkce...................................... 

ostatní úvazky: ..............................funkce...................................... 
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1) Číselné označení spisové dokumentace a další registrační údaje o manipulaci se spisem. 
2)  Časový úsek, ve kterém úřad zastupovaný sociálním pracovníkem spolupracoval s klientem. V době 

spolupráce sociálního pracovníka a klienta je v záznamu označen rámcovým datem počátku 

spolupráce (např. únor 2014). Pokud je spolupráce ukončena, popřípadě přerušena, je k rámcovému 

datu počátku spolupráce připsáno rámcové datum ukončení, popřípadě přerušení spolupráce (např. 

listopad 2015). Pokud je spolupráce po čase navázána znovu, období je opět označeno rámcovým 

datem počátku spolupráce.  
3) Doporučená referenční hodnota věcné náročnosti zátěže sociálního pracovníka (Z) pro aplikované 

metody sociální práce vychází z predikce, že pro jejich vykonávání jsou potřební odborníci, kteří 

potřebují dostatek prostoru pro svoji práci (odbornost, určení počtu klientů na jednoho pracovníka 

(X), počet klientů na jednoho pracovníka v obci (Y), vymezení časové dotace podle vzdálenosti(K1), 

stratifikace obyvatel (K2); věcná náročnost se zjišťuje podle vzorce, (X/Y) + K1 + K2 = Z). Referenční 

hodnota věcné náročnosti zátěže je ovlivněna rozsahem a odbornou náročností používaných metod 

sociální práce. Ve věcné náročnosti je uváděn počet sociálních pracovníků (SP) řešících jednoho 

klienta v daném období. 

 4) *Povinné údaje – označení uvádí, že se jedná o povinný údaj důležitý pro sociální práci sociálního 

pracovníka  

5) ⸉– Označení uvádí, že se jedná o údaj důležitý pro záznam statistických údajů pro činnosti sociální 

práce  

6) **Sociální šetření, je souhrnem činností sociální práce, za účelem je posouzení celkové sociální 

situace osoby nebo osob a je východiskem pro poskytnutí další pomoci. Jedná se o intervenci 

založenou na komunikaci, pozorování a  získání informací v potřebném rozsahu a z dostupných 

zdrojů. Sociální šetření je souhrnem činností sociální práce, jeho účelem je posouzení celkové 

sociální situace osoby nebo osob a je východiskem pro poskytnutí další pomoci. Jedná se o intervenci 

založenou na komunikaci, pozorování a získání informací v potřebném rozsahu, z dostupných zdrojů 

tak, aby výsledné vyhodnocení, respektive posouzení celkové sociální situace osoby nebo osob bylo 

úplné, a ověřitelné. Komplexní sociální šetření je intervence, zaměřená na podrobné posouzení 

nepříznivé situace osoby nebo osob jako východisko k určení dalšího postupu a jejího řešení. Cílené 

sociální šetření - je intervence, zaměřená na posouzení nepříznivé situace osoby nebo osob vzhledem 

ke konkrétnímu účelu či formě pomoci, kterým může být například poskytnutí dávky nebo 

poskytování sociální služby 

7) ***Depistážní činnost je soustavné, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin či skupin osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou nepříznivou sociální situací v jejich přirozeném 

sociálním prostředí s cílem nabízet jim pomoc při jejím řešení a přispívat tím k předcházení výskytu 

negativních sociálních jevů. Intervence se zaměřuje na osoby po dosažení zletilosti. 

 

. 
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Příloha č. 1 

identifikace úřadu……… 

 

 

 

 

 

Protokol o ústním jednání   

Jméno a příjmení:    

Datum narození:  

Trvalé bydliště:  

Doručovací adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

 

 

Protokol sepsal:  

Datum jednání:  

Jednání dále přítomni:   

   

 

Věc (cca 300-500 znaků):  
 

 

 

 

 

Klient po přečtení protokolu nežádá opravy ani doplnění. S protokolem souhlasí a jako správný jej 

podepisuje. 

 

 

Skončeno, podepsáno v…………………………………………………………..  

  

Zapisovatel: 

  

Klient:  

Další osoby: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace úřadu….. 
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Záznam o ústním podání stížnosti 

 

 

 

Údaje o osobě, která podání činí: 

Jméno a příjmení:  

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

Doručovací adresa: 

Protokol sepsal: 

Datum jednání: 

Jednání dále přítomni: 

 

 

  

Telefon: 

E-mail: 

 

Předmět stížnosti: 
 

 

 

 

 

 

 

Doložené písemnosti: 
 

 

Záznam provedl:     
 

 

Skončeno, přečteno a podepsáno: 

 

 

v………………………….., dne …………….  Zapsáno v ………………. hodin 

 

 

 

……………………. ……………………. ……………………. 

Jméno a příjmení zapisovatele a 

podpis 

Jméno a příjmení osoby, která 

podání učinila a podpis  

Jména a příjmení případných 

dalších osob, které se jednání 

účastnily a jejich podpis 

 

 

 

 

Identifikace úřadu…….. 
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Zápis z případové konference 

 

Datum konání:  

Místo konání:  

Svolavatel (úřad):  

Facilitátor/ka:  

Přítomni: 

 

Popis situace klienta: 

 

 

Charakteristika klienta: 

 

 

Návrhy řešení: 

 

 

Priority: 

 

Konkrétní řešení: 

 

 

 

Časový harmonogram: 

období     popis činnosti: 

od………………….do…………..  např. doprovod klienta na úřad/vyřízení dokladů…. 

 

 

 

 

 

 

Zapsal/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace úřadu 
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Zápis z následné případové konference 

Datum konání:  

Místo konání:  

Svolavatel:  

Facilitátor/ka:  

Přítomni: 

 

Úvod do problému/revize časového harmonogramu: 

 

 

 

 

 

 

Úkoly, které nebyly provedeny: 

 

 

 

 

 

Úkoly, které byly provedeny: 

 

 

 

 

Konkrétní řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal/a:  
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INDIVIDUÁLNÍ PLÁN KLIENTA  
Odůvodnění: u obecních úřadů zpracovává vždy sociální pracovník s odborností podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základní údaje o klientovi: 

 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Bydliště: … 

Trvalé 

Doručovací adresa: 

Kontakt: 

 

Zástupce na základě plné moci, zákonný zástupce, veřejný opatrovník:  

Kontakt na zástupce: ………………… 

 

Trvání spolupráce: 

od:…………………….do:……………………………….. 

 

 

 

Aktuální životní situace klienta: 

(vyplývá potřeba spolupráce a pomoci)  

 

 

Cíle klienta: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

Dojednané cíle – dohoda mezi sociálním pracovníkem a klientem: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

Realizace cíle – uvádět maximálně 6 kroků (popis: kroky, spolupracující osoby, termíny a časové 

vymezení, zodpovědné osoby): 

Období (1 řádek): 

Záznam (2 řádky): 

 

Období: (1 řádek): 

Záznam: (2 řádky): 

 

Období (1 řádek): 

Záznam (2 řádky): 

 

Období (1 řádek): 

Záznam (2 řádky): 

 

Období (1 řádek): 

Záznam (2 řádky): 

 

Období (1 řádek): 
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Záznam (2 řádky): 

 

 

 

 

Volba vhodné intervence vyplývá z dojednaných cílů/maximálně 6: 

Období: 

Cíl: 

 

Období: 

Cíl: 

 

Období: 

Cíl: 

 

Období: 

Cíl: 

 

Období: 

Cíl: 

 

Období: 

Cíl: 

 

 

 

V ………………………………………. dne:…………………………. 

 

Podpis klienta 

 

Podpis sociálního pracovníka 

 

Další přítomné osoby/ podpis 

 

 

Tým/ průběžné záznamy: 

Pokud se na pomoci s IP podílí tým, je vhodné si určit časový plán setkání, kde bude průběžně 

hodnocena úspěšnost navržené varianty pomoci (záleží vždy na problému a složitosti pomoci-  volba 

setkání v rozpětí např. 1x týdně 0,5 hod. každý den – hodina atp.) 

 

 

 

Vyhodnocení realizace cílů ve stanoveném intervalu: 

(Vyhodnocení naplnění realizace cílů, definování překážek, vyhodnocení splnění cíle, odůvodnění 

nesplnění cíle, přijetí jiného řešení apod.). Výsledkem vyhodnocení je nový plán, respektive nové či nově 

definované původní cíle nebo konstatování ukončení podpory sociálního pracovníka.  

Období: 

Záznam: 

 

Období: 

Záznam: 

 

Období: 

Záznam: 
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Období: 

Záznam: 

 

Období: 

Záznam: 

 

Období: 

Záznam: 

 

 

 

 

 

Komplexní vyhodnocení- popis: 

 

 

 

Příloha č. 1 k IP s klientem jméno přímení 

 

Nový plán v případech, že není dodržen původní: 

Ano/popis důvodu/název a záznam použité intervence, dne: 

 

 

 

Ne/ důvod ukončení podpory sociálním pracovníkem, dne: 

 

 

 

 

Podpis klienta 

 

 

 

Podpis sociálního pracovníka 

 

 

 

Další přítomné osoby/ podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální šetření/záznam: 

Identifikace úřadu 
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Záznam ze sociálního šetření: 

Odůvodnění: Zpracovává sociální pracovník s odborností stanovenou zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, který v textu záznamu ze sociálního šetření pro účely činností sociální práce a 

tvorbu individuálního plánu uvede veškeré zjištěné skutečnosti. Sociální pracovník provádí v rámci 

sociálního šetření hodnocení situace klienta, a využívá odbornost sociální práce pro rozpoznání 

důležitých detailů situace žadatele.  

V případě, že některé skutečnosti byly zjištěny jiným způsobem, například pozorováním, rozhovorem 

s příbuznými, sousedy apod., bude tato skutečnost do záznamu ze sociálního šetření uvedena.   

 

 

Záznam ze sociálního šetření obsahuje:  

1. Datum, čas a místo kde bylo šetření provedeno 

2. Identifikační údaje klienta (jedná se o zákonný důvod podle GDRP) 

3. Informace o dalších přítomných osobách: ostatní osoby, se kterým byl v rámci sociálního 

šetření veden rozhovor (jména se uvedou se souhlasem osoby, bez souhlasu se uvede pouze 

obsahu rozhovoru s danou osobou)  

 

OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA (sociální pracovník vyplní pouze údaje potřebné pro další sociální 

práci/povinné údaje: jméno příjmení, adresa, datum narození př. RČ) 

Titul, příjmení ..……………………………..……………………………………………. 

Jméno ………….………………………………………………………………………… 

Datum, místo a stát narození ……..….………………………………………………… 

Rodné číslo ……….……………………………………………………………………… 

Adresa místa trvalého pobytu …….…………...……………………………………….. 

Adresa pro doručování …………………. …………………….……………………….. 

Kontakt (tel., mob., e-mail) ………………….………………………………………...... 

Bydliště (je-li odlišné od trvalého pobytu) ……….……………………………………. 

Místo předchozího bydliště ………………………………………………………………  

Státní občanství …….….………………………………………………………………… 

 

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE KLIENTA 

 

Vymezení a stanovení problému – subjektivní vyjádření klienta o nepříznivé sociální situaci: 

 

 

 

Rodinné poměry (popis situace, osobní data, adresy, kontakty): 

 

 

 

Ekonomické poměry (zaměstnání, pracovní schopnosti, kvalifikace, finanční zajištění, invalidita, 

starobní důchodce):  

 

 

Zdravotní stav (popis důsledků např. dlouhodobé chronické nemoci, duševní poruchy na život klienta, 

včetně kontaktů na lékaře, úroveň hygieny apod.):  

 

 

Bytové podmínky (forma bydlení, popis domácnosti, náklady na bydlení): 

 

Dosavadní kroky učiněné klientem v nepříznivé sociální situaci (evidence uchazečů o zaměstnání, 

příjemce dávek, uživatel sociální služby apod.):  
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Další důležité a související skutečnosti (např. výdělečná činnost/školní povinnosti, sociální vztahový 

rámec mimo rodinu, prostředí v místě pobytu atp.): cca 300 znaků 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh pro vytvoření individuálního plánu (přímo nebo náznakem vyslovená, případně v rozhovoru se 

sociálním pracovníkem upřesněná přání, záměry, cíle, požadavky, očekávání):  

 

 

Zvolená následná intervence a časový rozsah sociálního šetření: 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.:…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o osobu:  
- se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, 

- pečující o osobu/y závislé na péči jiné osoby,  

- s různým rozsahem omezení svéprávnosti, 

- ohroženou sociálním vyloučením, 

- ohroženou rizikovým způsobem života, 

- oběť agrese, trestné činnosti a domácího násilí, 

- která ztratila přístřeší  

- která se nachází v nejistém nebo neadekvátním bydlení, 

- nezaměstnanou a osobu s materiálními problémy,   

- imigrant,  

- rodinu s dětmi, 

- repatriovanou 

- deportovanou 

- starší 65 let 

- neschopnou splácet závazky a pohledávky  

- další osobu/skupinu osob neuvedenou výše. 

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



 

48 
 

 

 

 

Podpis sociálního pracovníka, který záznam zpracoval: 

 

 

 

 

Nepovinné:  

Podpis osoby: 

 

Podpisy referujících přítomných osob: 
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V. 

 

Teze vyhlášky 

o stanovení normativů nákladů a garantované sítě sociálních služeb 

(vyhláška se vydává podle § 119 odst. 2 zákona o sociálních službách 

 k provedení § 101 odst. 2 a 3, § 101a odst. 1, § 105a odst. 8 a § 105c odst. 1) 

 

1) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje v souladu s § 101a zákona normativy osobních 

nákladů, a to jako měsíční objem neinvestičních výdajů (mzdových prostředků a zákonných 

odvodů) připadajících na jeden celý úvazek níže uvedených druhů pracovních pozic.  

 

 

2) Pro sociální služby uvedené v § 72 zákona je stanoven koeficient násobení normativů za účelem 

krytí dalších běžných provozních nákladů, a to v hodnotě do 1,43.  

 

Odůvodnění: MPSV bude nově hradit osobní náklady ve výši stanoveného personálního 

normativu. Normativ se bude stanovovat z průměrných výdělků pro jednotlivé pracovní pozice, 

které budou vypočteny z hodnot pro platovou sféru předchozího roku. Tento normativ bude 

shodný i pro mzdovou sféru. Tímto opatřením dojde ke srovnání odměňování mezi platovou a 

mzdovou sférou. Normativ bude stanoven jako maximální hodnota, ale s ohledem na rozdílnost 

jednotlivých typových pozic (např. směnný provoz, náročnost práce, kompetence, délku praxe, 

odbornost apod.) bude již zcela na managementu organizace, jak přesně určí plat nebo mzdu 

konkrétnímu pracovníkovi.  

U sociálních služeb, které jsou poskytovány bez úhrady (podle § 72) bude umožněno čerpání i 

na provozní náklady. Bez tohoto opatření, by docházelo k neodůvodněné diskriminaci těchto 

služeb na úkor sociálních služeb, které ze zákona mohou od uživatelů vybírat zákonnou úhradu. 

Hodnota koeficientu 1,43 je stanovena jako maximální hodnota, jelikož rozdíly v provozních 

nákladech u služeb, které se poskytují bez úhrady, se pohybují od 20 – 30 % a v odůvodněných 

případech, kdy se služby zaměřují na specifické cílové skupiny, např. osoby s poruchou 

autistického spektra, mohou být provozní náklady až 43 %.   

Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách, se současně 

zrušuje. Tímto nařízením byly stanoveny tzv. neuznatelné náklady, tj. to, co z dotace hradit nelze, 

a také nařízení umožňovalo stanovit limity pro uznatelné náklady. Proto se navrhuje obdobná 

právní úprava v navrhované vyhlášce.  

 

3) Výpočet normativu 

Normativ měsíčních osobních nákladů jednoho celého úvazku pro danou pracovní pozici na 

následující dotační rok se počítá z průměrného hrubého měsíčního výdělku v platové sféře roku 

předchozího (zdroj dat: Program statistických zjišťování MPSV) navýšeného o zákonné odvody 

vynásobením za použití koeficientu 1,338 (normativem je tedy průměrný měsíční superhrubý 

plat dané pracovní pozice).  

 

4) Druhy normativů/pracovní pozice: 

 

Sociální pracovník (SP) - pod normativ jsou zařazeni: 

- sociální pracovníci 

- pedagogičtí pracovníci 

- pracovníci odborných sociálních poraden  
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- ostatní odborní pracovníci v přímé péči  

 

Pracovník v sociálních službách (PSS) - pod normativ jsou zařazeni: 

- pečovatelky 

- další pracovníci přímé obslužné péče 

 

Technicko-hospodářský pracovník (THP) - pod normativ jsou zařazeni ostatní pracovníci, 

kteří nevykonávají přímou péči:  

- THP1 – vedoucí a administrativní pracovníci 

- THP2 -  převážně manuálně pracující (kuchyň, prádelna, údržba apod.) 

 

Příklad stanovení normativů z dat za rok 2018: 

Druhy 

normativů 

Průměrný 

hrubý 

výdělek/měsíc 

(Kč)  

Normativ - 

superhrubý 

plat/měsíc 

(Kč) 

Roční 

superhrubý  

plat  

(Kč) 

SP 34 000 45 492 545 904 

PSS 25 000 33 450 401 400 

THP1 25 000 33 450 401 400 

THP2 17 000 22 746 272 952 

 

5) Uznatelné provozní náklady 

 

Z dotace přidělené podle § 101a a § 105 odst. 2 službám zařazeným do garantované sítě lze 

hradit tzv. uznatelné náklady/výdaje, které souvisí s poskytováním sociálních služeb a jejich 

výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě a čase: 

 

a) osobní náklady – včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel 

za své zaměstnance, a dalších osobních nákladů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle 

platných předpisů povinen odvádět. 

 

Dále lze hradit výdaje související se vstupní lékařskou prohlídkou u zaměstnanců, se kterými 

poskytovatel sociálních služeb uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah a výstupní 

lékařskou prohlídku, kterou je poskytovatel sociálních služeb povinen zajistit podle jiných 

právních předpisů, náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle jiného právního 

předpisu. 

 

Předchozí odstavce platí obdobně v případě pracovníků zaměstnaných na základě dohod 

o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. 

 

b) provozní náklady, které jsou nezbytné pro poskytování sociální služby, a které jsou 

identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty a uvedené 

v rozpočtu schválené žádosti a jejich výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě a čase: 

 nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku s dobou použitelnosti více než 1 rok, 

o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého 

majetku (účtová třída 0) do povinné stanovené  částky 40 000 Kč, 

 nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku s dobou použitelnosti více než 1 rok, 

o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku 

(účtová třída 0) do povinné stanovené částky 60 000 Kč, 

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



 

51 
 

 spotřebované nákupy (spotřeba materiálu – kancelářské potřeby, pohonné hmoty, 

potraviny a poskytnutí stravy určené pro uživatele sociálních služeb v krizových situacích 

(nejedná se tedy o stravu poskytovanou v  rámci základních činností), nebo pomoc při 

zajištění stravy, čisticí prostředky apod.), 

 služby: 

o energie, 

o telefony, internet, poštovné, ostatní spoje, poplatky za vedení běžného účtu bankou, 

o nájemné, 

o právní a ekonomické služby, 

o opravy a udržování; v případě osobního vozidla, používaného výhradně pro účely 

terénní sociální služby, nezbytné náklady související s provozem vozidla jako povinné 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, silniční daň, povinná výbava vozidla, 

o školení a kurzy v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách zaměřené na obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace 

a v oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků podle zákona o sociálních službách, dále 

školení zaměstnanců zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární 

ochranu, které je poskytovatel sociálních služeb povinen zabezpečit podle jiných 

právních předpisů1, 

o cestovní náhrady v souvislosti s poskytováním sociální služby, případně v souvislosti 

s účastí zaměstnanců poskytovatele sociální služby na školeních a kurzech podle 

předchozího bodu (výdaje na pracovní cesty zahrnují jízdní výdaje, výdaje na 

ubytování, stravné a nutné vedlejší výdaje zaměstnanců poskytovatele sociální služby 

za předpokladu, že náhrady vyplacené zaměstnancům jsou stanoveny v souladu 

se zákoníkem práce, 

o ostatní náklady, pokud souvisejí s poskytováním sociálních služeb. 

 

6) Neuznatelné provozní náklady 

Z dotace přidělené podle § 101a a § 105 odst. 2 službám zařazeným do garantované sítě nelze 

hradit (tzv. neuznatelné náklady/výdaje): 

 

a) výdaje nesouvisející s poskytováním sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, případně 

jiné zdravotní úkony běžně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, 

c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 

delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem 

se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 

60 000 Kč, 

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a 

opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění 

nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní připojištění se 

státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím 

a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,  

f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného 

v rámci poskytování sociální služby,  

g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 

sociálních služeb,  

h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
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i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, 

úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v 

případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním 

bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,  

j) výdaje, které nelze účetně doložit, a 

k) výdaje překračující limitní částky, které MPSV může stanovit pro jednotlivé položky 

uznatelných nákladů. 

 

Dotace podle § 101a a § 105 odst. 2 se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 

odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 

Krizová lůžka 

Návrh zásad: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje v souladu s § 96 zákona měsíční normativ nákladů, a to 

jako měsíční objem výdajů připadajících na jedno krizové lůžko.  

Výpočet normativu 

Normativ měsíčních celkových nákladů na jedno krizové lůžko na následující dotační rok se počítá 

z nákladů na zřízení, provoz a údržbu krizového lůžka stanovené v rámci registrovaného provozu 

poskytovatele.  

Náklady na zřízení krizového lůžka jsou stanoveny na 1,5 mil. s životností min. 10 let. Náklady na 

provoz krizového lůžka jsou v cenách roku 2018 stanoveny na 7 000,- Kč měsíčně. Tyto náklady kromě 

standardních provozních nákladů zahrnují i navýšení personálních nákladů spojených s krizovou 

nepravidelnou péčí podle obsazenosti lůžka a specifičnosti potřeb jeho uživatele. 

Pro krizová lůžka zřízená více než před 5 lety se stanovuje normativ bez ohledu na náklady na zřízení 

krizové kapacity.  

Poskytovatel může čerpat dotace na zřízené krizové kapacity nejvýše v rozsahu 0,5% registrované 

kapacity, resp. 0,5 % stanovených pro celý kraj. 

 

Přiklad stanovení normativu v cenách roku 2018: 

Druhy normativů 

Průměrný 

náklad/měsíc 

(Kč)  

Průměrný 

náklad/rok 

(Kč) 

Krizové lůžko zřízené 32 000 384 000 

Krizové lůžko 

provozované 7 000 84 000 
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Garantovaná síť pro rok… 

 

Název kraje 

Druhy sociálních 

služeb 

Přepočtené pracovní úvazky  

Pracovník v 

sociálních 

službách 

Sociální 

pracovník + 

další odborní 

pracovníci 

Technicko- 

hospodářští 

pracovníci – 

vedoucí 

Technicko- 

hospodářští 

pracovníci - 

provozní 

Celkem 

úvazků 

ve službě 

sociální poradenství           

odlehčovací služby           

denní stacionáře           

domovy sociální péče            

chráněné bydlení           

azylové domy           

domy na půl cesty           

kontaktní centra           

zařízení pro krizovou 

pomoc       
    

nízkoprahová denní 

centra       
    

nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež       
    

noclehárny           

osobní asistence           

terapeutické komunity           

sociálně terapeutické 

dílny       
    

sociální rehabilitace           

raná péče           

intervenční centra           

zařízení následné péče           

pečovatelská a 

asistenční služba       
    

sociální poradny           

sociální služby 

poskytované osobám v 

terminálním stavu a 

osobám blízkým       

    

telefonická krizová 

intervence       
    

tísňové péče           

pečovatelská služba           

průvodcovských a 

předčitatelských služeb       
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podpora samostatného 

bydlení       
    

tlumočení a 

zprostředkování 

komunikace pro osoby 

se sluchovým 

postižením a 

hluchoslepé osoby       

    

Celkový součet           
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VI.  

Teze vyhlášky o standardech činností sociální práce  

(vyhláška se vydává podle § 119 odst. 2 zákona o sociálních službách  

k provedení § 93a odst. 3)  

 

Vyhláška stanoví postup (proces realizace) ověření naplnění standardu, a to pro jednotlivé činnosti. 

Příklad struktury standardizace činnosti sociální práce: 

A. Popis činnosti 

Depistážní činnost (specifický výkon sociální práce v přirozeném prostředí klienta, který je obdobně 

jako sociální šetření zaměřen na vyhledávání a poskytnutí podpory osobám v nepříznivé sociální 

situaci)  

Depistáž je vědomé, cílené, včasné vyhledávání jedinců nebo skupin ohrožených sociálním 

vyloučením nebo jinou sociální událostí v jejich přirozeném prostředí. Depistáž se provádí na 

základě zákona o sociálních službách (vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci), zákona o 

pomoci v hmotné nouzi (vyhledání osob v hmotné nouzi), nebo na základě zjištění sociálního 

pracovníka obecního úřadu podle zákona o obcích. Podnětem může být identifikace problému nebo 

potřeby vykonat depistáž ze strany sociálního pracovníka, nebo na základě identifikace této potřeby 

ze strany obecního úřadu nebo dalších institucí, popřípadě fyzických osob. Cílem je omezení rizika 

vzniku a zhoršení sociálních problémů u ohrožených jednotlivců, rodin, skupin a komunit. 

 

B. Výkon činnosti – doporučení  

 

- Přípravná fáze: 

- Plán:  

- Realizace:  

- Dokumentace  

 

Příklad cílových skupin osob, na které se depistáž zaměřuje: 

- osoby ohrožené sociálním vyloučením  

- osoby ohrožené rizikovým způsobem života  

- oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí  

- osoby bez přístřeší nebo bydlící v nestandardním bydlení 

- nezaměstnaní - ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost  

- osoby s nízkými příjmy, zadlužení, finančně negramotní 

- rodiny s dětmi, kde je podezření na zanedbávání, týrání, zneužívání, výchovné a vztahové 

problémy 

- pečující osoby o osoby závislé na péči jiné osoby 

- nesvéprávné osoby. 

 

C. Návrh možných důkazů, jak se prokáže, že činnost byla provedena efektivně, v souladu 

s etickými pravidly sociální práce 
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D. Rizika, překážky, limity 

 

 

Standardy činností sociální práce budou stanoveny pro potřeby praxe, protože dochází k nepřesnému 

výkladu především obsahu jednotlivých činností uvedených v § 109 zákona o sociálních službách.  

Podkladem pro tvorbu standardů je dlouhodobá koncepční práce MPSV s odbornou veřejností, a to 

jednak v rámci pravidelných kontaktů, ale dále i zadaný výzkumný projekt IP70706 Standardy sociální 

práce ve veřejné správě, který byl zmíněn  Evaluační zprávě za rok 2018 a téma projektu bylo 

prezentováno na mezinárodní konferenci „Hradecké dny sociální práce 2018“, kde byla v rámci jeho 

vystoupení i formulována očekávání spojená s implementací výstupů řešení do praxe. Ukončení projektu 

je plánováno na prosinec 2019. 

Další podklady byly vytvořeny v rámci projektu Systémová podpora sociální práce v obcích. Od počátku 

roku 2018 se pravidelně schází pracovní skupina pro přípravu podkladů pro tvorbu standardů výkonu 

činností sociální práce. Členy širší pracovní skupiny jsou zástupci MPSV (13 osob) a externí odborníci 

z obecních a krajských úřadů a Úřadu práce (23 osob). Dosud pracovní skupina připravila podklad pro 

tyto činnosti: sociální poradenství, sociální šetření, analytická, metodická a koncepční činnost, depistáž. 
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VII. 

Teze vyhlášky o minimálních personálních podmínkách pro jednotlivé druhy sociálních služeb 

(vyhláška se vydává podle § 119 odst. 2 zákona o sociálních službách 

k provedení § 79 odst. 5) 

 

Personální standard – obecné 

Personální standard stanovuje základní rámec personálních kapacit pro poskytovatele sociálních 

služeb pro potřeby registrace a zařazení do garantované sítě. 

Personální standard je definován jako vyjádření počtu přepočtených úvazků na zajištění sociální 

služby v požadované kapacitě vyjadřující míru potřebnosti sociální služby ze strany klientů. 

Tato kapacita je z důvodu různých forem sociálních služeb vyjádřena podle těchto forem jako: 

1. Počet lůžek (možností umístění klienta) v případě pobytové formy 

2. Počet intervencí (tj. individuální, nebo skupinový přístup ke klientovi) měsíčně v případě 

ambulantní a terénní formy 

3. Počet klientů, kterým je poskytovaná služba v případě specifických cílových skupin  

Personální standard stanovuje výši přepočtených úvazků pracovníků dané sociální služby 

v rozmezí intervalu, kde optimální personální standard je horní hranicí a minimální personální 

standard spodní hranicí počtů úvazků nezbytných pro zajištění služby doporučené (optimální), 

nebo zákonem stanovené kvalitě. 

 Minimální personální standard - stanovuje minimální počet pracovníků pro zajištění 

poskytovatelem deklarované kapacity. Hodnota minimálního personálního standardu je 

zároveň podmínkou pro udělení a udržení registrace příslušného druhu a formy služby 

v poskytovatelem deklarované kapacitě. 

 Optimální personální standard - stanovuje počet pracovníků garantujících 

poskytování služby v nejvyšší kvalitě, kterou je v daném kalendářním roce možné v 

rámci státního rozpočtu financovat. 

Orientační aplikace konkrétních výpočtů pro různé hodnoty kapacit je provedena 

v následujících tabulkách.  

Součástí poskytované sociální služby musí být vždy minimální počet sociálních pracovníků 

podle druhu a formy služby. 

Výše přepočtených pracovních úvazků je stanovena dvěma hodnotami vyjadřujícími počet 

sociálních pracovníků, včetně ostatních specializovaných úvazků a pracovníků v sociálních 

službách. V případě, že je vzorcem určen pouze celkový počet úvazků na službu bez specifikace 

pracovních pozic, je na individuálním posouzení registrátora, jaké personální obsazení služba 

bude mít v rámci stanovené hodnoty. V případě stanovení počtů úvazků u jednotlivých 

pracovních pozic kontroluje kvalifikaci pracovníků, a zda je personální obsazení těchto pozic 

dostatečné vzhledem k cílovým skupinám a charakteru služby. 
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V případě, že kapacita aplikované služby není v tabulce obsažena, nebo přesahuje tabulkový 

výčet, je nutné použít vzorce pro výpočet minimálního a optimálního personálního standardu 

v části Personální standard – vzorce pro výpočet. 

Pokud je hodnota přepočtených úvazků nižší než uvedená v tabulce, musí před zahájením 

procesu poskytnutí, nebo odebrání registrace registrátor ověřit relevantní hodnotu minimálního 

standardu prostřednictvím odpovídajícího vzorce s dosazením konkrétní hodnoty kapacity 

služby. Pro určení minimálního standardu je tedy rozhodující výpočet prostřednictvím vzorce 

v části Personální standard – vzorce pro výpočet. 

Legenda k tabulkám: 

 Forma – forma sociální služby uvedené v zákoně o sociálních službách (pobytová, 

ambulantní a terénní), kromě těchto forem je zpracována tabulka i pro vybrané 

specifické cílové skupiny, kde je personální standard definován s ohledem na specifické 

potřeby klientů bez ohledu na formu poskytovaných služeb 

 Druh služby – druh sociální služby  

 Interval kapacity – orientační interval kapacity definované s ohledem na formu 

poskytované sociální služby (lůžka, setkání, počet klientů) 

 Minimum – hodnota pro minimální personální standard 

 Optimum – hodnota pro optimální personální standard 

 „X“ – vzhledem k malému výskytu podobných zařízení není rámcová hodnota 

stanovena v tabulce a je nutné použít vzorec v příslušné části dále 
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Pobytová forma sociálních služeb: 

 

Druh služby 

Interval kapacity - 

Lůžka 

Interval kapacity - 

Lůžka 

Interval kapacity - 

Lůžka 

Interval kapacity - 

Lůžka 

 6 - 12  13 - 18  19 - 30  31 - 40 

Minimu

m 

Optimu

m 

Minimu

m 

Optimu

m 

Minimu

m 

Optimu

m 

Minimu

m 

Optimu

m 

§44 
odlehčovací 

služby 

 

5,5/0,25  7/0,5 

 

5,5/0,25  11/0,75  8/0,5  17/1,25  11/0,6  22/1,5 

§48 
Domovy 

sociální péče X X X X  8/0,5  17/1,25  11/0,6  22/1,5 

§51 
Chráněné 

bydlení  5,5/2  5,5/2  5,5/2  5,5/2  5,5/2  5,5/2  5,5/2 7,5/3 

§52 

sociální 

služby 

poskytované 

ve 

zdravotnický

ch zařízeních 

lůžkové péče 

X X X X  8/0,5  17/1,25  11/0,6  22/1,5 

§57 
Azylové 

domy X X X X  5,5/2  5,5/2  5,5/2 7,5/3 

§58 
Domy na půl 

cesty  5,5/2  5,5/2  5,5/2  5,5/2  5,5/2  5,5/2  5,5/2 7,5/2 

§60 
Krizová 

pomoc 

 

5,5/0,25  7/0,5 

 

5,5/0,25  11/0,75  8/0,5  17/1,25  11/0,6  22/1,5 

§60 

a) 

Intervenční 

centra 

 

5,5/0,25  7/0,5 

 

5,5/0,25  11/0,75  8/0,5  17/1,25  11/0,6  22/1,5 

§64 

služby 

následné 

péče 

 

5,5/0,25  7/0,5 

 

5,5/0,25  11/0,75  8/0,5  17/1,25  11/0,6  22/1,5 

§68 
terapeutické 

komunity 

 

5,5/0,25  7/0,5 

 

5,5/0,25  11/0,75  8/0,5  17/1,25  11/0,6  22/1,5 

§70 

služby 

sociální 

rehabilitace 

 

5,5/0,25 

 7/0,5  

5,5/0,25 

 11/0,75  8/0,5  17/1,25  11/0,6  22/1,5 

 

Druh služby 

Interval kapacity - 

Lůžka 

Interval kapacity - 

Lůžka 

Interval kapacity - 

Lůžka 

Interval kapacity - 

Lůžka 

 41 - 60  61 - 80  81 - 100  100 - 150 

Minimu

m 

Optimu

m 

Minimu

m 

Optimu

m 

Minimu

m 

Optimu

m 

Minimu

m 

Optimu

m 

§44 
odlehčovací 

služby  16/0,9  32/2,5  22/1,25  44/3,25 X X X X 

§48 
Domovy 

sociální péče  16/0,9  32/2,5  22/1,25  44/3,25  27/1,5  54/4 41/2,25 83/6 

§51 
Chráněné 

bydlení X X X X X X X X 
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§52 

sociální 

služby 

poskytované 

ve 

zdravotnický

ch zařízeních 

lůžkové péče 

 16/0,9  32/2,5  22/1,25  44/3,25  27/1,5  54/4 41/2,25 83/6 

§57 
Azylové 

domy 

 

5,5/2,25  11/4,5  7,5/3  15/6  9/3,5  19/8  13/5,5  26/11 

§58 
Domy na půl 

cesty X X X X X X X X 

§60 
Krizová 

pomoc X X X X X X X X 

§60 

a) 

Intervenční 

centra X X X X X X X X 

§64 

služby 

následné 

péče X X X X X X X X 

§68 
terapeutické 

komunity X X X X X X X X 

§70 

služby 

sociální 

rehabilitace 

X X X X X X X X 

 

 

Ambulantní forma sociálních služeb: 

 

Druh služby 

Interval kapacity - 

setkání 

Interval kapacity - 

setkání 

Interval kapacity - 

setkání 

1 - 10 11 - 20 21 - 30 

Minimum Optimum Minimum Optimum Minimum Optimum 

§37 Sociální poradenství 0,4 1,5 0,75 3 1,1 4,5 

§39 
Pečovatelská a 

asistenční služba 1,15 3 2,25 6 3,4 9 

§42 
Průvodcovské a 

předčitatelské služby 0,75 2,25 1,5 4,5 2,25 6,8 

§46 Denní stacionář 1,15 3 2,25 6 3,4 9 

§56 

Tlumočení a 

zprostředkování 

komunikace pro osoby 

se sluchovým 

postižením a 

hluchoslepé osoby 0,4 1,5 0,75 3 1,1 4,5 

§59 Kontaktní centra 0,4 2,25 0,75 4,5 1,1 6,8 

§60 Krizová pomoc 0,4 1,5 0,75 3 1,1 4,5 

§60 a) Intervenční centra 0,75 2,25 1,5 4,5 2,25 6,8 

§61 
nízkoprahová denní 

centra 0,4 1,5 0,75 3 1,1 4,5 
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§62 nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež 1,15 3 2,25 6 3,4 9 

§63 noclehárny X X X X X X 

§64 služby následné péče 1,15 3 2,25 6 3,4 9 

§65 

sociálně aktivizační 

služby pro rodiny 

s dětmi 1 2,25 2 4,5 3 6,8 

§66 

sociálně aktivizační 

služby pro seniory a 

osoby se zdravotním 

postižením 1 2,25 2 4,5 3 6,8 

§67 
sociálně terapeutické 

dílny 0,75 3 1,5 6 2,25 9 

§70 
služby sociální 

rehabilitace 0,4 1,5 0,75 3 1,1 4,5 

 

 

  

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



 

62 
 

Druh služby 

Interval kapacity - 

setkání 

Interval kapacity - 

setkání 

Interval kapacity - 

setkání 

31 - 45 46 - 60 61 -85 

Minimum Optimum Minimum Optimum Minimum Optimum 

§37 Sociální poradenctví 1,7 6,9 2,3 9,15 3,25 13 

§39 Pečovatelská a asistenční 

služba 5,15 13,5 6,85 18 9,75 26 

§42 Průvodcovské a 

předčitatelské služby 3,5 10,3 4,6 13,7 6,5 19,5 

§46 Denní stacionář 5,15 13,5 6,85 18 9,75 26 

§56 
Tlumočení a 

zprostředkování 

komunikace pro osoby se 

sluchovým postižením a 

hluchoslepé osoby 1,7 6,9 2,3 9,15 3,25 13 

§59 Kontaktní centra 1,7 10,3 2,3 13,7 3,25 19,5 

§60 Krizová pomoc 1,7 6,9 2,3 9,15 3,25 13 

§60 a) Intervenční centra 3,5 10,3 4,6 13,7 6,5 19,5 

§61 
nízkoprahová denní centra 1,7 6,9 2,3 9,15 3,25 13 

§62 nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež 5,15 13,5 6,85 18 9,75 26 

§63 noclehárny X X X X     

§64 služby následné péče 5,15 13,5 6,85 18 9,75 26 

§65 sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 4,5 10,3 6 13,7 8,5 19,5 

§66 sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 4,5 10,3 6 13,7 8,5 19,5 

§67 
sociálně terapeutické dílny 3,5 13,5 4,6 18 6,5 26 

§70 
služby sociální rehabilitace 1,7 6,9 2,3 9,15 3,25 13 
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Terénní forma sociálních služeb: 

 

Druh služby 

Interval kapacity - 

setkání 

Interval kapacity - 

setkání 

Interval kapacity - 

setkání 

1 - 10 11 - 20 21 - 30 

Minimum Optimum Minimum Optimum Minimum Optimum 

§37 Sociální poradenctví 1,15 2,25 2,25 4,5 3,4 6,8 

§39 
Pečovatelská a asistenční 

služba 2 4 3,75 7,5 5,75 11,5 

§41 Tísňová péče 0,5 2,3 1,15 4,6 1,75 7 

§42 
Průvodcovské a 

předčitatelské služby 1,5 3 3 6 4,5 9 

§43 
Podpora samostatného 

bydlení 1,15 2,25 2,25 4,5 3,4 6,8 

§52 b) 

Sociální služba 

poskytované osobáv v 

terminálním stavu a 

osobám blízkým 2 4 3,75 7,5 5,75 11,5 

§54 ranná péče 1,5 3 3 6 4,5 9 

§55 telefonická krizová pomoc 0,4 1,5 0,75 3 1,1 4,5 

§56 

Tlumočení a 

zprostředkování 

komunikace pro osoby se 

sluchovým postižením a 

hluchoslepé osoby 1,15 2,25 2,25 4,5 3,4 6,8 

§59 Kontaktní centra 1,15 3 2,25 6 3,4 9 

§60 Krizová pomoc 1,15 2,25 2,25 4,5 3,4 6,8 

§60 a) Intervenční centra 1,5 3 3 6 4,5 9 

§61 nízkoprahová denní centra 1,15 2,25 2,25 4,5 3,4 6,8 

§62 
nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež 2 4 3,75 7,5 5,75 11,5 

§65 
sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 1,3 3 2,6 6 3,9 9 

§66 

sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 1,3 3 2,6 6 3,9 9 

§69 terénní programy 1,5 3 3 6 4,5 9 

§70 služby sociální rehabilitace 1,15 2,25 2,25 4,5 3,4 6,8 
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Druh služby 

Interval kapacity - 

setkání 

Interval kapacity - 

setkání 

Interval kapacity - 

setkání 

31 - 45 46 - 60 61 - 85 

Minimum Optimum Minimum Optimum Minimum Optimum 

§37 Sociální poradenství 5,15 10,3 6,85 13,7 9,75 19,5 

§39 Pečovatelská a asistenční 

služba 8,5 17 11,5 23 16 32 

§41 Tísňová péče 2,6 10,5 3,5 14 5 20 

§42 Průvodcovské a 

předčitatelské služby 6,75 13,5 9 18 13 26 

§43 Podpora samostatného 

bydlení 5,15 10,3 6,85 13,7 9,75 19,5 

§52 b) 

Sociální služba 

poskytované osobám v 

terminálním stavu a 

osobám blízkým 8,5 17 11,5 23 16 32 

§54 ranná péče 6,75 13,5 9 18 13 26 

§55 
telefonická krizová pomoc 1,7 6,9 2,3 9,15 3,25 13 

§56 
Tlumočení a 

zprostředkování 

komunikace pro osoby se 

sluchovým postižením a 

hluchoslepé osoby 5,15 10,3 6,85 13,7 9,75 19,5 

§59 Kontaktní centra 5,15 13,5 6,85 18 9,75 26 

§60 Krizová pomoc 5,15 10,3 6,85 13,7 9,75 19,5 

§60 a) Intervenční centra 6,75 13,5 9 18 13 26 

§61 
nízkoprahová denní centra 5,15 10,3 6,85 13,7 9,75 19,5 

§62 nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež 8,5 17 11,5 23 16 32 

§65 sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 5,8 13,5 7,8 18 11 26 

§66 sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 5,8 13,5 7,8 18 11 26 

§69 terénní programy 6,75 13,5 9 18 13 26 

§70 
služby sociální rehabilitace 5,15 10,3 6,85 13,7 9,75 19,5 
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Definice proměnných ve vzorcích pro výpočet  

 PSOpt – optimální personální standard, tj. počet přepočtených pracovních úvazků 

 PSMin – minimální personální standard, tj. počet přepočtených pracovních úvazků 

 Dobrá praxe – číselné vyjádření poměru lůžek/klientů na jednoho aktivního pracovníka pro 

minimální a optimální personální standard, které je stanovováno individuálně pro každý druh a 

formu služby 

 Potřebnost – kdo a jak často potřebuje soc. službu (počet setkání s klienty za den) 

 Setkání – individuální nebo skupinové setkání klienta nebo klientů s pracovníkem nebo 

pracovníky poskytovatele, u něhož je poskytována služba (může obsahovat jednu, nebo více 

intervencí) 

 Koeficient směn – vyjádření potřeby navýšení přepočtených pracovních úvazků, kvůli 

potřebě nároků pracovního fondu 

𝐊𝐨𝐞𝐟. 𝐬𝐦ě𝐧 =  
𝐏𝐬𝐥.∗ (𝐝 ∗ 𝐭 + 𝟏)

(𝐏𝐅 − 𝐍𝐏𝐅) ∗ 𝐭
 

𝐊𝐨𝐞𝐟. 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐨𝐬𝐦ě𝐧. = 𝟏, 𝟐𝟐 

𝐊𝐨𝐞𝐟. 𝐭ří𝐬𝐦ě𝐧. = 𝟓, 𝟓𝟔 

Koef. směn – popis proměnných ve výpočtu: 

 Psl. – provoz služby podle směn v hodinách za den (nepřetržitý provoz 3, ostatní 1) 

 d – počet dní v týdnu, které je služba v provozu 

 t – počet týdnů v roce (52) 

 PF – pracovní fond zaměstnance za týden (podle zákoníku práce směnný provoz může být max. 

37,5 hodiny) 

 NPF – nárok na pracovní fond (průměrná nemocnost, dovolené, vzdělávání …) 7,21 hod/ týden 

 

 

Personální standard – vzorce pro výpočet 

 

1. Sociální poradenství § 37 

a. Terénní forma 

Služba je realizována sociálními pracovníky. 

PS = potřebnost * průměrná doba poskytování * koef 1 směn / 8 hod 

Potřebnost, tj. kdo a jak často potřebuje soc. službu, v tomto případě jednorázová konzultace 

na místě. 

Časová náročnost konzultací, resp. setkání s klientem (proměnná pro stanovení Optimální a 

minimální hranice PS) 

 Opt -1 hodina 

 Min – 15 min 
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Vzorec pro výpočet: 

Pro 10 konzultací denně (30min doprava) je nutné zabezpečit optimálně 2,5 úvazku / 

minimálně 1,25 úvazku. 

PSOpt = 10 konzultací denně * 1,5 hodiny *1,22 / 8 = 2,28 

PSMin = 10 konzultací denně * 0,75 hodiny * 1,22 / 8 = 1,14 

 

b. Ambulantní forma 

Služba je realizována sociálními pracovníky. 

PS = potřebnost * průměrná doba poskytování * koef 1 směn / 8 hod 

Potřebnost, tj. kdo a jak často potřebuje soc. službu, v tomto případě jednorázová konzultace u 

poskytovatele. 

Časová náročnost konzultací, resp. setkání s klientem (proměnná pro stanovení Optimální a 

minimální hranice PS) 

 Opt –1 hodina 

 Min – 15 min 

Vzorec pro výpočet: 

Pro 10 konzultací denně je nutné zabezpečit optimálně 1,5 úvazku SP/minimálně 0,5 

úvazku. 

PSOpt = 10 konzultací denně * 1 hodina *1,22 / 8 = 1,525 

PSMin = 10 konzultací denně * 0,25 hodiny * 1,22 / 8 = 0,38 

alternativně lze pro minimální standard zvolit výpočet pro zajištění otevírací doby konkrétním 

počtem pracovníků, např.: 

PSMin = 8 hodin otevírací doby denně * 1 pracovník na pracovišti * 1,22 / 8 = 1,22 

 

2. Pečovatelská a asistenční služba § 39 

a. Terénní forma 

Služba je realizována primárně pracovníky v sociálních službách s dohledem sociálního 

pracovníka, tj. minimálně jeden přepočtený úvazek musí být obsazen sociálním pracovníkem. 

PS = počet klientů * průměrná doba poskytování * koef 1 směn / 8 hod 

Časová náročnost podpory, resp. setkání s klientem (proměnná pro stanovení Optimální a 

minimální hranice PS) 

 Opt – 1 hodina 

 Min – 15 min 
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Vzorec pro výpočet: 

Pro podporu 100 klientů denně (30min doprava) je nutné zabezpečit optimálně 23 úvazků 

/ minimálně 11,5 úvazku. 

PSOpt = 100 klientů denně * 1,5 hodiny *1,22 / 8 = 22,8 

PSMin = 100 klientů denně * 0,75 hodiny *1,22 / 8 = 11,4 

 

b. Terénní forma – nepřetržitá péče o klienta 

Služba je realizována primárně pracovníky v sociálních službách s dohledem sociálního 

pracovníka, tj. minimálně jeden přepočtený úvazek musí být obsazen sociálním pracovníkem. 

PS = počet klientů * koef 3 směn 

Vzorec pro výpočet: 

Pro podporu 1 klienta v nepřetržitém rozsahu je nutné zabezpečit 5,5 úvazku. 

PSOpt = 1 klient * 5,56 = 5,56 

PSMin = 1 klient * 5,56 = 5,56 

 

c. Ambulantní forma 

Může být provozována i v režimu téměř nepřetržitého provozu, ale vždy mimo třísměnný 

provoz (fond pracovní doby přepočteného úvazku je 8, nikoli 7,5 hod.). 

Služba je realizována primárně pracovníky v sociálních službách s dohledem sociálního 

pracovníka, tj. minimálně jeden přepočtený úvazek musí být obsazen sociálním pracovníkem. 

PS = počet klientů * průměrná doba poskytování * koef 1 směn / 8 hod 

Časová náročnost podpory, resp. setkání s klientem (proměnná pro stanovení Optimální a 

minimální hranice PS) 

 Opt – 2 hodiny 

 Min – 30 min 

Vzorec pro výpočet: 

Pro podporu 100 klientů denně je nutné zabezpečit optimálně 30,5 úvazku/minimálně 7,5 

úvazku. 

PSOpt = 100 klientů denně * 2 hodiny *1,22 / 8 = 30,5 

PSMin = 100 klientů denně * 0,5 hodiny *1,22 / 8 = 7,625 

 

3. Tísňová péče § 41 
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a. Terénní forma 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem, nebo pracovníky v sociálních službách za 

předpokladu, že jsou pod odborným dozorem přítomného sociálního pracovníka. (průměrný 

podíl PSS na SP ve službách je minimálně 3:1). Kvalifikační předpoklady a rozvržení 

pracovních pozic určuje na návrh poskytovatele registrátor. 

PS = okamžitá kapacita * koef 3 směn 

Potřebnost, tj. kdo a jak často potřebuje soc. službu, = okamžité kapacitě, kterou je počet stále 

dostupných operátorů.  

Vzorec pro výpočet: 

Pro provoz pracoviště tísňové péče s okamžitou kapacitou 2 operátorů je nutné zabezpečit 

11 úvazků. 

PSOpt = 2 operátoři * 5,56 = 11,12 

PSMin = 2 operátoři * 5,56 = 11,12 

 

4. Průvodcovské a předčitatelské služby § 42 

a. Terénní forma 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem, nebo pracovníky v sociálních službách. 

Kvalifikační předpoklady a rozvržení pracovních pozic určuje registrátor. 

PS = potřebnost * průměrná doba poskytování * koef 1 směn / 8 hod 

Potřebnost, tj. kdo a jak často potřebuje soc. službu, v tomto případě jednorázová 

konzultace/doprovod.  

Časová náročnost podpory, resp. setkání s klientem (proměnná pro stanovení Optimální a 

minimální hranice PS) 

 Opt – 90 min 

 Min – 15 min 

Vzorec pro výpočet: 

Pro podporu 10 konzultací denně je nutné zabezpečit optimálně 2,25 úvazku/minimálně 

0,5 úvazku. 

PSOpt = 10 konzultací denně * 1,5 hodiny *1,22 / 8 = 2,2875 

PSMin = 10 konzultací denně * 0,25 hodiny *1,22 / 8 = 0,5719 

 

b. Ambulantní forma 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem, nebo pracovníky v sociálních službách. 

Kvalifikační předpoklady a rozvržení pracovních pozic určuje registrátor. 
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Může být provozována i v režimu téměř nepřetržitého provozu, ale vždy mimo třísměnný 

provoz (fond pracovní doby přepočteného úvazku je 8, nikoli 7,5 hod.). 

PS = potřebnost * průměrná doba poskytování * koef. 1 směn / 8 hod 

Potřebnost, tj. kdo a jak často potřebuje soc. službu, v tomto případě jednorázová 

konzultace/doprovod.  

Časová náročnost podpory, resp. setkání s klientem (proměnná pro stanovení Optimální a 

minimální hranice PS) 

 Opt – 90 min 

 Min – 15 min 

Vzorec pro výpočet: 

Pro podporu 10 konzultací denně je nutné zabezpečit optimálně 2,25 úvazku/minimálně 

0,5 úvazku. 

PSOpt = 10 konzultací denně * 1,5 hodiny *1,22 / 8 = 2,2875 

PSMin = 10 konzultací denně * 0,25 hodiny *1,22 / 8 = 0,5719 

 

5. Podpora samostatného bydlení § 43 

a. Terénní forma 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem, nebo pracovníky v sociálních službách. 

Kvalifikační předpoklady a rozvržení pracovních pozic určuje registrátor. 

PS = počet klientů * průměrná doba poskytování * koef 1 směn / 8 hod 

Časová náročnost podpory, resp. setkání s klientem (proměnná pro stanovení Optimální a 

minimální hranice PS) 

 Opt – 2 hod 

 Min – 30 min 

Vzorec pro výpočet: 

Pro podporu 20 klientů denně (30min doprava) je nutné zabezpečit optimálně 7,5 

úvazku/minimálně 3 úvazky. 

PSOpt = 20 klientů denně * 2,5 hodiny *1,22 / 8 = 7,625 

PSMin = 20 klientů denně * 1 hodina *1,22 / 8 = 3,025  

 

6. Odlehčovací služby § 44 

a. Pobytová forma 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem a pracovníky v sociálních službách.  

PS = počet lůžek * koef, 3 směn / dobrá praxe + počet lůžek * koef, 1 směn / dobrá praxe 

Dobrá praxe je stávající počet lůžek připadajících na jednoho pracovníka ve směně, tj. u PSS  
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 Opt – 10 lůžek 

 Min – 20 lůžek 

a u SP  

 Opt – 30 lůžek 

 Min – 80 lůžek 

Vzorec pro výpočet: 

Pro provoz 100 lůžek je nutné zabezpečit optimálně 55,5 úvazku PSS a 4 úvazky SP / 

minimálně 27,5 úvazku PSS a 1,5 úvazku SP. 

PSS: 

PSOpt = 100 * 5,56 / 10 = 55,6 

PSMin = 100 * 5,56 / 20 = 27,8 

SP: 

PSOpt = 100 * 1,22 / 30 = 4,06 

PSMin = 100 * 1,22 / 80 = 1,525 

 

7. Denní stacionáře §46 

a. Ambulantní forma 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem, nebo pracovníky v sociálních službách za 

předpokladu, že konkrétní aktivity jsou prováděny pod odborným dozorem sociálního 

pracovníka. Kvalifikační předpoklady a rozvržení pracovních pozic určuje registrátor. 

PS = suma (počet hodin * kapacita prostor / standard cílové skupiny a aktivity)/8 

Standard cílové skupiny a aktivity, tj. jaká jsou omezení, případně požadavky konkrétní aktivity 

(např. promítání filmu vyžaduje pouze dohled 2 pracovníků, zatímco hrnčířské dílny se čtyřmi 

pracovišti pro 4 klienty vyžadují pracovníka na dva klienty, tj. celkem 8 pracovníků). Dále na 

základě situace klienta, jeho zdravotního stavu a úrovně postižení je možná individuální péče (v 

takovém případě by se věnoval 1 pracovník jednomu klientovi popřípadě podle poměrů 

specifických cílových skupin).  

Vzorec pro výpočet: 

Pro provoz centra v režimu dopoledních přednášek (1 pracovník 9:00 – 12:00), 

odpoledních kurzů s kapacitou 10 míst (5 pracovišť) a délce 2 hodiny (5 pracovníků 13:00 

– 17:00) a společenských akcí (3 pracovníků 19:00 – 22:00) je nutné zabezpečit minimálně 

3 úvazky 

PSOpt = 1 pracovník * 3 hodiny * 1,22 / 8 + 5 pracovníků * 2 hodiny *1,22 / 8 + 3 pracovníci 

* 3 hodiny *1,22 / 8 = 0,45 + 1,53 + 1,37 = 3,35 

PSMin = 1 pracovník * 3 hodiny * 1,22 / 8 + 5 pracovníků * 2 hodiny *1,22 / 8 + 3 pracovníci 

* 3 hodiny *1,22 / 8 = 0,45 + 1,53 + 1,37 = 3,35 
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8. Domovy sociální péče §48 

a. Pobytová forma 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem a pracovníky v sociálních službách.  

PS = počet lůžek * koef 3 směn / dobrá praxe + počet lůžek * koef 1 směn / dobrá praxe 

Dobrá praxe je stávající počet lůžek připadajících na jednoho pracovníka ve směně, tj. u PSS  

 Opt – 10 lůžek 

 Min – 20 lůžek 

a u SP  

 Opt – 30 lůžek 

 Min – 80 lůžek 

Vzorec pro výpočet: 

Pro provoz 100 lůžek je nutné zabezpečit optimálně 55,5 úvazku PSS a 4 úvazky SP / 

minimálně 27,5 úvazku PSS a 1,5 úvazku SP. 

PSS: 

PSOpt = 100 * 5,56 / 10 = 55,6 

PSMin = 100 * 5,56 / 20 = 27,8 

SP: 

PSOpt = 100 * 1,22 / 30 = 4,06 

PSMin = 100 * 1,22 / 80 = 1,525 

 

9. Chráněné bydlení § 51 

a. Pobytová forma 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem a pracovníky v sociálních službách.  

PS = počet lůžek * koef 3 směn / dobrá praxe + počet lůžek * koef 1 směn / dobrá praxe 

Dobrá praxe je stávající počet lůžek připadajících na jednoho pracovníka ve směně, tj. u PSS  

 Opt – 6 lůžek 

 Min – 20 lůžek 

a u SP  

 Opt – 18 lůžek 

 Min – 40 lůžek 

Maximální kapacita zařízení je 18 lůžek ve 3 domácnostech tedy 6 lůžek na jednu domácnost. 
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Vzorec pro výpočet: 

Pro provoz 18 lůžek je nutné zabezpečit optimálně 16,5 úvazku PSS a 0,75 úvazku SP / 

minimálně 5,5 úvazku PSS a 0,25 úvazku SP. 

PSS: 

PSOpt = 18 * 5,56 / 6 = 16,68 

PSMin = 18 * 5,56 / 20 = 5, což je méně než minimum 5,5 pro třísměnný provoz, a proto je 

uvedena minimální hodnota 5,5 úvazku 

SP: 

PSOpt = 18 * 1,22 / 30 = 0,732 

PSMin = 18 * 1,22 / 80 = 0,2745 

 

10. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče § 52 

a. Pobytová forma 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem a pracovníky v sociálních službách.  

PS = počet lůžek * koef 3 směn / dobrá praxe + počet lůžek * koef 1 směn / dobrá praxe 

Dobrá praxe je stávající počet lůžek připadajících na jednoho pracovníka ve směně, tj. u PSS  

 Opt – 10 lůžek 

 Min – 20 lůžek 

a u SP  

 Opt – 30 lůžek 

 Min – 80 lůžek 

Vzorec pro výpočet: 

Pro provoz 100 lůžek je nutné zabezpečit optimálně 55,5 úvazku PSS a 4 úvazky SP / 

minimálně 27,5 úvazku PSS a 1,5 úvazku SP. 

PSS: 

PSOpt = 100 * 5,56 / 10 = 55,6 

PSMin = 100 * 5,56 / 20 = 27,8 

SP: 

PSOpt = 100 * 1,22 / 30 = 4,06 

PSMin = 100 * 1,22 / 80 = 1,525 
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11. Sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým §52 b) 

a. Terénní forma 

Služba je realizována primárně pracovníky v sociálních službách s dohledem sociálního 

pracovníka, tj. minimálně jeden přepočtený úvazek musí být obsazen sociálním pracovníkem. 

Jedná se o službu poskytovanou v terminálním stádiu – pracovník dochází do zařízení nebo do 

domova klienta. (PSS i SP) a její konkrétní obsah je stanoven podle potřeb klienta. 

PS = počet klientů * průměrná doba poskytování * koef 1 směn / 8 hod 

Časová náročnost podpory, resp. setkání s klientem (proměnná pro stanovení Optimální a 

minimální hranice PS) 

 Opt -1 hodina 

 Min – 15 min 

Vzorec pro výpočet: 

Pro podporu 100 klientů denně (30min doprava) je nutné zabezpečit optimálně 23 úvazků 

/ minimálně 11,5 úvazku. 

PSOpt = 100 klientů denně * 1,5 hodiny *1,22 / 8 = 22,8 

PSMin = 100 klientů denně * 0,75 hodiny *1,22 / 8 = 11,4 

 

12. Raná péče § 54 

a. Terénní forma 

 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem a pracovníky v sociálních službách.  

Kvalifikační předpoklady a rozvržení pracovních pozic určuje registrátor.  

PS = počet klientů * průměrná doba poskytování * frekvence * koef 1 směn / 8 hod 

Jedná se o pravidelnou službu, a proto je stanovena frekvence podpory, v tomto případě 1 

měsíčně (1x za 20 pracovních dní).  

Časová náročnost konzultací, resp. setkání s klientem (proměnná pro stanovení Optimální a 

minimální hranice PS) 

 Opt –3 hodiny (2 hodiny konzultace, 1 hodina administrativa) 

 Min – 1,5 hodiny (1 hodina konzultace, 30 minut administrativa) 

Vzorec pro výpočet: 

Pro 50 klientů (30min doprava) je nutné zabezpečit optimálně 1,5 úvazku / minimálně 0,75 

úvazku. 

PSOpt = 50 klientů * 3,5 hodiny * 0,05 * 1,22 / 8 = 1,33 

PSMin = 50 klientů * 2 hodiny * 0,05 * 1,22 / 8 = 0,7625 
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13. Telefonická krizová pomoc § 55 

a. Terénní forma 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem, nebo pracovníky v sociálních službách za 

předpokladu, že jsou pod odborným dozorem přítomného sociálního pracovníka. (průměrný 

podíl PSS na SP ve službách je minimálně 3:1). Kvalifikační předpoklady a rozvržení 

pracovních pozic určuje na návrh poskytovatele registrátor. 

PS = okamžitá kapacita * provozní doba v hodinách *koef 1 směn /8 

Potřebnost, tj. kdo a jak často potřebuje soc. službu, = okamžité kapacitě, kterou je počet stále 

dostupných operátorů.  

Vzorec pro výpočet: 

Pro provoz pracoviště krizové pomoci s pracovní dobou 8 hodin denně a s okamžitou 

kapacitou 2 operátorů je nutné zabezpečit 2,5 úvazku. 

PSOpt = 2 operátoři *8 hodin * 1,22 / 8 = 2,44 

PSMin = 2 operátoři *8 hodin * 1,22 / 8 = 2,44 

 

14. Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé 

osoby § 56 

a. Terénní forma 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem, nebo pracovníky v sociálních službách. 

Kvalifikační předpoklady a rozvržení pracovních pozic určuje registrátor. 

PS = potřebnost * průměrná doba poskytování * koef 1 směn / 8 hod 

Potřebnost, tj. kdo a jak často potřebuje soc. službu, v tomto případě jednorázová 

konzultace/doprovod.  

Časová náročnost podpory, resp. setkání s klientem (proměnná pro stanovení Optimální a 

minimální hranice PS) 

 Opt – 1 hodina 

 Min – 15 min 

Vzorec pro výpočet: 

Pro podporu 10 konzultací denně (včetně 30 min doprava) je nutné zabezpečit optimálně 

2,25 úvazku / minimálně 1 úvazek. 

PSOpt = 10 konzultací denně * 1,5 hodiny *1,22 / 8 = 2,2875 

PSMin = 10 konzultací denně * 0,75 hodiny *1,22 / 8 = 1,14 

 

  

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



 

75 
 

b. Ambulantní forma 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem, nebo pracovníky v sociálních službách. 

Kvalifikační předpoklady a rozvržení pracovních pozic určuje registrátor. 

PS = potřebnost * průměrná doba poskytování * koef 1 směn / 8 hod 

Potřebnost, tj. kdo a jak často potřebuje soc. službu, v tomto případě jednorázová 

konzultace/doprovod.  

Časová náročnost podpory, resp. setkání s klientem (proměnná pro stanovení Optimální a 

minimální hranice PS) 

 Opt – 1 hodina 

 Min – 15 min 

Vzorec pro výpočet: 

Pro podporu 10 konzultací denně je nutné zabezpečit optimálně 1,5 úvazku / minimálně 

0,5 úvazku. 

PSOpt = 10 konzultací denně * 1 hodina *1,22 / 8 = 1,525 

PSMin = 10 konzultací denně * 0,25 hodiny *1,22 / 8 = 0,5719 

 

15. Azylové domy 

a. Pobytová forma 

Služba je poskytována sociálním pracovníkem a minimálně dvěma pracovníky v sociálních 

službách.  

PS = počet lůžek * koef 3 směn / dobrá praxe + počet lůžek * koef 1 směn / dobrá praxe 

Dobrá praxe je stávající počet lůžek připadajících na jednoho pracovníka ve směně, tj. u PSS  

 Opt – 10 lůžek 

 Min – 15 lůžek 

a u SP  

 Opt – 16 lůžek 

 Min – 32 lůžek 
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Vzorec pro výpočet: 

Pro provoz 100 lůžek je nutné zabezpečit optimálně 55,5 úvazku PSS a 4 úvazky SP / 

minimálně 37 úvazků PSS a 1,5 úvazku SP. 

PSS: 

PSOpt = 100 * 5,56 / 10 = 55,6 

PSMin = 100 * 5,56 / 15 = 37,06 

SP: 

PSOpt = 100 * 1,22 / 16 = 7,625 

PSMin = 100 * 1,22 / 32 = 3,81 
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Teze k prováděcímu předpisu struktury střednědobého plánu, dle § 96d odst. 4) 

VIII. 

Povinné části střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje 

 

 

(1) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje (dále jen „střednědobý plán“) 

obsahuje vždy část popisnou, část analytickou, vyhodnocení plnění předchozího 

střednědobého plánu, část strategickou a způsob zajištění sítě sociálních služeb. 

 

(2) Popisná část obsahuje  

a) způsob informování a zapojení občanů kraje, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a osob, 

kterým jsou sociální služby poskytovány, do zpracování střednědobého plánu,  

b) způsob zpracování střednědobého plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, 

poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, 

včetně popisu, jak se potřeby lidí na území obcí kraje promítly do střednědobého plánu, 

c) časový harmonogram přípravy a schválení návrhu střednědobého plánu, 

d) popis vzniku a fungování organizační struktury procesu plánování rozvoje sociálních 

služeb kraje při zpracování střednědobého plánu, ale také při naplňování a vyhodnocování 

střednědobého plánu, 

e) popis koordinace činností při zpracování, naplňování a vyhodnocování střednědobého 

plánu, vymezení cílů a postupů spolupráce s obcemi při plánování rozvoje sociálních 

služeb kraje. 

 

(3) Analytická část tvoří východiska pro strategickou část a obsahuje  

 

a) informace z analýz, zjištění a strategických dokumentů, které zahrnují 

1. zhodnocení potřeb a nepříznivých sociálních situací občanů kraje ve vztahu k sociálním 

službám a zajištění těchto potřeb na území kraje, zejména se zaměřením na dosud 

nepokryté potřeby, nedostatečné kapacity sociálních služeb, nedostupnost jednotlivých 

druhů sociálních služeb v daném území, a to vždy minimálně na území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností, 

2. kvalifikovaný odhad počtu osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, 

a odmítnutých zájemců o jednotlivé druhy sociálních služeb, a to vždy minimálně na 

území správního obvodu obce s rozšířenou působností,  

3. shrnutí informací z metodických a strategických dokumentů kraje a ministerstva, 

případně dalších orgánů státní správy a samosprávy, které mají přímý dopad na území 

kraje a oblast sociálních služeb, 

4. shrnutí výsledků analýz potřeb v oblasti zajištění sociálních služeb ze střednědobých 

plánů rozvoje sociálních služeb obcí, případně správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností, svazků obcí, mikroregionů nebo místních akčních skupin v daném kraji, 
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včetně počtu odmítnutých zájemců o jednotlivé druhy sociálních služeb a dostupnost 

jednotlivých druhů sociálních služeb na území kraje,  

5. shrnutí informací zpracovaných v souvislosti s výkonem sociální práce na úrovni obcí 

a kraje,  

6. další informace, které mají dopad na oblast sociálních služeb, 

 

b) ekonomickou analýzu včetně analýzy možných zdrojů zajištění zjištěných potřeb, která 

zahrnuje 

1. shrnutí výsledků analýzy finančních dopadů navržených cílů a opatření minimálně 

po dobu platnosti střednědobého plánu, 

2. aktuální nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb včetně uvedení obvyklých 

nákladů, 

3. analýzu struktury zdrojů financování sociálních služeb včetně výhledu na období 

platnosti střednědobého plánu, 

4. analýzu a způsob finanční spoluúčasti kraje a obcí na území daného kraje, 

5. předpokládanou výši celkových nákladů na jednotlivé druhy sociálních služeb; plán 

nákladovosti sociálních služeb se sestavuje podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, 

6. přepokládaný počet druhů sociálních služeb a počtu přepočtených úvazků, které kraj 

doporučuje pro rozšíření garantované sítě, včetně uvedení předpokládaných nákladů 

a vyčíslení spoluúčasti kraje a obcí na území kraje, podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. 

 

(4)  Strategická část obsahuje  

a) popis budoucího žádoucího stavu rozvoje sociálních služeb na území kraje, popis hlavních 

a dílčích cílů a opatření, 

b) údaje k zajištění kapacit sociálních služeb na území kraje vycházející ze zjištění 

z analytické části, a to v členění podle jednotlivých druhů sociálních služeb a dále nejméně 

podle území jednotlivých obcí vykonávajících rozšířenou působnost. 

 

II. 
Návrh střednědobého plánu  

 

(1) O zahájení zpracování střednědobého plánu spolu s popisem způsobu možnosti 

zapojení do jeho zpracování kraj informuje občany kraje na své úřední desce způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

(2) Návrh střednědobého plánu je veřejně projednán  zpravidla se zástupci poskytovatelů 

sociálních služeb, obcí a osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. O veřejném 

projednání kraj informuje na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup 

nejméně 15 dní přede dnem konání veřejného projednání, na kterém bude návrh 

střednědobého plánu představen. 
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(3) Návrh střednědobého plánu je zveřejněn na úřední desce kraje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup spolu se stanovením lhůty pro podání písemných připomínek a sdělením 

informací o způsobu vypořádání zaslaných připomínek. 

 

 

III. 

Akční plán 

 

(1) Akční plán reaguje na východiska popsaná v analytické části střednědobého plánu. 

Pokud dochází ke změnám oproti schválenému střednědobému plánu, akční plán obsahuje i 

ty části, ve kterých ke změnám došlo. 
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 Příloha č. 1 k vyhlášce  

Plán nákladovosti sociálních služeb a uvedení předpokládané výše (v Kč) vybraných zdrojů 

(zpracovává se pro každý rok platnosti střednědobého plánu zvlášť)  

Rozpočtový 

rok …… 

Druhy sociálních služeb 

Celkové předpokládané 

náklady Předpokládaná spoluúčast 

kraje 

 

Předpokládaná spoluúčast 

obce 

  Odborné sociální 

poradenství 

Výše nákladů – 

poradenství 
Výše prostředků kraje – 

poradenství 

Výše prostředků obcí – 

poradenství 

Celkem odborné sociální 

poradenství 
  

 

 

I. Služby sociální péče 
Výše nákladů – služby 

sociální péče 

Výše prostředků kraje – 

služby sociální péče 

Výše prostředků obcí – 

služby sociální péče 

Pečovatelská a asistenční služba    

Tísňová péče    

Průvodcovské a předčitatelské služby    

Podpora samostatného bydlení    

Odlehčovací služby    

Denní stacionáře    

Týdenní stacionáře    

Domovy sociální péče    

Chráněné bydlení    

Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
  

 

Celkem služby sociální 

péče 
   

 

II. Služby sociální podpory 
Výše nákladů – služby 

sociální péče 

Výše prostředků kraje – 

služby sociální péče 

Výše prostředků obcí – 

služby sociální péče 

Sociální služby poskytované osobám v 
terminálním stavu  

a osobám blízkým 

   

Celkem služby sociální 

podpory 
   

 

III. Služby sociální prevence 
Výše nákladů – služby 

sociální prevence 

Výše prostředků kraje – 

služby sociální prevence 

Výše prostředků obcí - 

služby sociální prevence 

Raná péče    

Telefonická krizová pomoc    

Tlumočení a zprostředkování 
komunikace pro osoby se sluchovým 

postižením a hluchoslepé osoby 

  
 

Azylové domy    

Domy na půl cesty    
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Kontaktní centra    

Krizová pomoc    

Intervenční centra    

Nízkoprahová denní centra    

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež    

Noclehárny    

Služby následné péče    

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

  
 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením 
  

 

Sociálně terapeutické dílny    

Terapeutické komunity    

Terénní programy    

Sociální rehabilitace    

 Celkem služby sociální 

prevence 
   

 

CELKEM ZA VŠECHNY 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
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Příloha č. 2 k vyhlášce  

Návrh počtu druhů a počtu přepočtených úvazků sociálních služeb určených pro rozvoj garantované sítě sociálních služeb (zpracovává se pro každý rok 

platnosti střednědobého plánu zvlášť)  

Rozpočtový rok 

…… 

Druhy sociálních služeb 

Předpokládaný počet 

druhů sociálních služeb 

Předpokládaný přepočtený 

počet úvazků  

Celkové předpokládané 

náklady Předpokládaná spoluúčast 

kraje 

 

Předpokládaná spoluúčast 

obce 

  
Odborné sociální poradenství 

Počet druhů sociálních 

služeb 

Přepočtený počet úvazků 

(SP/PSS/THP1/THP2) 

Výše nákladů – 

poradenství 

Výše prostředků kraje – 

poradenství 

Výše prostředků obcí – 

poradenství 

Celkem odborné sociální 

poradenství 

  
  

 

 

I. Služby sociální péče 
Počet druhů sociálních 

služeb 

Přepočtený počet úvazků 

(SP/PSS/THP1/THP2) 

Výše nákladů – služby 

sociální péče 

Výše prostředků kraje – 

služby sociální péče 

Výše prostředků obcí – 

služby sociální péče 

Pečovatelská a asistenční služba      

Tísňová péče      

Průvodcovské a předčitatelské služby      

Podpora samostatného bydlení      

Odlehčovací služby      

Denní stacionáře      

Týdenní stacionáře      

Domovy sociální péče      

Chráněné bydlení      

Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

  
  

 

Celkem služby sociální péče      
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II. Služby sociální podpory 
Počet druhů sociálních 

služeb 

Přepočtený počet úvazků 

(SP/PSS/THP1/THP2) 

Výše nákladů – služby 

sociální péče 

Výše prostředků kraje – 

služby sociální péče 

Výše prostředků obcí – 

služby sociální péče 

Sociální služby poskytované osobám v 
terminálním stavu  

a osobám blízkým 

     

Celkem služby sociální podpory      

 

III. Služby sociální prevence 
Počet druhů sociálních 

služeb 

Přepočtený počet úvazků 

(SP/PSS/THP1/THP2) 

Výše nákladů – služby 

sociální prevence 

Výše prostředků kraje – 

služby sociální prevence 

Výše prostředků obcí – 

služby sociální prevence 

Raná péče      

Telefonická krizová pomoc      

Tlumočení a zprostředkování komunikace 

pro osoby se sluchovým postižením a 
hluchoslepé osoby 

  

  

 

Azylové domy      

Domy na půl cesty      

Kontaktní centra      

Krizová pomoc      

Intervenční centra      

Nízkoprahová denní centra      

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež      

Noclehárny      

Služby následné péče      

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi 

  
  

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

  
  

 

Sociálně terapeutické dílny      

Terapeutické komunity      

Terénní programy      

Sociální rehabilitace      

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



 

84 
 

 Celkem služby sociální 

prevence 

  

   

 

CELKEM ZA VŠECHNY SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY 
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