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Dle plánu legislativních prací na rok 2022 má být návrh předložen k projednání vládě v listopadu 2022. 

Předpokládaná účinnost novely zákona o sociálních službách je k 1. 7. 2023. 

 
 
 

Návrh novely zákona o sociálních službách 
Shrnutí návrhu – výčet základních oblastí novely 

 
1) Podpora neformální péče 

- Doplnění pečujících osob jako cílové skupiny zákona včetně zákonné definice. 

- Do dílčích druhů sociálních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací 

asistence, denní stacionář) vložení nové základní činnosti „nácvik dovedností pro zvládání péče 

o osoby závislé na jejich pomoci“. 

2) Příspěvek na péči  

- Doplnit povinnost pro žadatele příspěvku na péči uvádět majitele účtu, na který bude 

příspěvek zasílán.  

- Doplnit povinnost pro Krajskou pobočky Úřadu práce, která kontroluje využívání příspěvku na 

péči, aby se na postup této kontroly vztahoval kontrolní řád.  

3) Změny v oblasti druhů sociálních služeb 

- Doplnění subsidiarity do základních zásad zákona. 

- Vydefinování sociálních služeb komunitního charakteru. 

- Spojení pobytových sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem 

a domovy pro osoby se zdravotním postižením) do nové sociální služby „domov sociální péče“. 

- Rozšíření základních činností pečovatelské služby o „pomoc při zajištění bezpečí a možnost 

setrvání v přirozeném sociálním prostředí“, rozšíření azylového domu o osoby s látkovými 

závislostmi a některých dalších služeb o zavedení činnosti „nácvik dovedností pro získání 

bydlení…“. 

- Rozšíření okruhu osob, kterým je poskytována pečovatelská služba bez úhrady, rozšíření cílové 

skupiny odborného sociálního poradenství o osoby ohrožené závislostmi a o oběti genderově 

podmíněného násilí. 

- Úprava odlehčovací služby (vydefinování přechodné doby). 

4) Zakotvení standardu pro materiálně-technické a personální zajištění sociálních služeb (bližší 

úpravu standardů bude obsahovat právní předpis) 

5) Zavedení valorizačního mechanismu maximálních úhrad za sociální služby 

- Navyšování pro kalendářní rok podle zákonem stanovených podmínek. 

6) Změny v oblasti kvality sociálních služeb 

- Revize povinností poskytovatele sociálních služeb (bude následovat úprava standardů kvality 

sociálních služeb v prováděcím přepisu) + doplnění povinnosti zaměřené na ochranu práv 

zranitelných klientů. 

- V návaznosti na změnu povinností úprava přestupků a vznik nového přestupku v oblasti 

ochrany práv klientů + úprava definice zákonné kvality. 

7) Změny v oblasti opatření omezujících pohyb osob 

- Zrušení povinné posloupnosti užití dílčích opatření s cílem snížení agrese klienta a respektování 

individuálního přístupu. 

- Úprava povinnosti vést užití opatření. 

- Vypuštění opatření (podání léčivého přípravku za přítomnosti přivolaného lékaře). 
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8) Změny v oblasti registrace sociální služby 

- Zavedení předběžného kroku pro zájemce o registraci sociální služby. 

- Doplnění zákona o povinnost registrátora vydávat rozhodnutí o změně registrace bez 

předchozí žádosti poskytovatele v případě změny relevantních údajů v základních registrech 

- Úprava procesu registrace včetně provádění změn obsažených v registru. Změny se budou 

týkat řízení o registraci sociálních služeb, žádosti poskytovatele o registraci sociálních služeb, 

evidence údajů a žádosti poskytovatele o změnu registrace.  

- Úprava vymezení rejstříku a jeho obsahu včetně rozdělení rejstříku na veřejnou a neveřejnou 

část. 

9) Změny v oblasti působnosti při zajišťování sociálních služeb + zajišťování sociální práce ve VS 

- Harmonizace působnosti ve VS, doplnění subjektu pověřeného obecního úřadu. 

- Vymezení výkonu činností sociální práce sociálních pracovníků obecního úřadu typu III včetně 

doplnění termínu sociální pracovník – sociální kurátor. 

- Povinnost pověřeného obecního úřadu cíleně vyhledávat subjekty, které poskytují sociální 

služby bez oprávnění. 

10) Změny v oblasti kvalifikace pro výkon činností sociálních pracovníků 

- Jednoznačné upřesnění, že výkon činností sociální práce krajský úřad zajišťuje prostřednictvím 

sociálních pracovníků. 

- Doplnění a zpřesnění taxativního výčtu činností sociálního pracovníka v návaznosti na poznatky 

z praxe. Včetně nových oblastí výkonu činností sociální práce. 

- Úprava studijních oborů z důvodu změn, k nimž došlo od doby nabytí účinnosti zákona. 

- Navrhuje se doplnit oblast výkonu vedoucích pracovníků v sociálních službách. 
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Novela 108/2006 – zásady a odůvodnění 

 

§ 2 

 

Zásada:  

Doplnění základní zásady pro poskytování sociálních služeb – subsidiarita poskytování sociální 
služby a forem poskytování. 

 

Zdůvodnění: 

V návaznosti na nezbytnost aplikace skutečnosti, že sociální služby by měly vedle rodiny jako 
první zajišťovat, pokud to lze, podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí klienta 
sociální služby. Také v souvislosti s probíhajícím procesem transformace a deinstitucionalizace 
sociálních služeb by pobytová sociální služba měla být až posledním řešením. Důraz je kladen 
na přednostní poskytnutí pomoci v přirozeném sociálním prostředí. 

 

Návrh: 

V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit 
prostřednictvím sociálních služeb, mají být přednostně poskytovány sociální služby v terénní 
nebo ambulantní formě.” 

 

 

§ 3 

 

Zásada:  

Doplnit pečující osob jako cílovou skupinu sociálních služeb 

 

Odůvodnění: 

Definuje se nová cílová skupina osob, a to pečující osoby. Nově jsou navrhovány změny zákona 
v oblasti tzv. neformální péče, s cílem poskytnout podporu osobám poskytujícím pomoc 
osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby, a to prostřednictvím sociálních služeb ve formě 
rad a nácviků dovedností pro zvládání péče. 

 

Návrh: 

V § 3 se doplňuje písmeno, které zní: „pečující osobou osoba blízká, která poskytuje pomoc 
osobě, jíž byl přiznán příspěvek na péči, a osoba, které je vypláceno dlouhodobé ošetřovné 
z nemocenského pojištění z důvodu péče o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče 
v domácím prostředí.“. 
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§ 5 
Působnost v oblasti sociálních služeb 
 
Zásada  
Navrhuje se doplnění rozsahu působnosti pro jednotlivé oblasti působení sociálních 
pracovníků v rámci činností sociální práce. 
 
Zdůvodnění: 
Je nutné uvedení kompetencí pro oblast činností sociální práce  
 
Návrh: 
Působnost v oblasti výkonu činností sociální práce 
 (1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají 

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo"), 
b) krajské úřady, 
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
d) pověřené obecní úřady,  
e) okresní správy sociálního zabezpečení, 
f) Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále 

jen „krajská pobočka Úřadu práce“). 
  (2) Výkon působnosti pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností a krajských úřadů podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti. 
 (3) V oblasti sociálních služeb vykonávají působnost podle tohoto zákona také obce 
a kraje. 
 
Příspěvek na péči   

§ 24 

Zásada: 

Navrhujeme, aby pro případy, kdy má být příspěvek na péči (PnP) vyplácen na účet, žadatel o PnP 
uváděl i majitele účtu.  

 

Odůvodnění: 

Jedná se o opatření, které napomůže kontrole využívání PnP a bude také jedním z opatření proti 
nelegálnímu poskytování sociálních služeb. Informace o majiteli účtu, na který má být PnP zasílán, 
zajistí funkčnější identifikaci a posouzení, zda má příjemce PnP smluvně zajištěnu péči a podporu 
v souladu se zákonem o sociálních službách, nebo jestli se jedná o formu činnosti poskytování sociální 
služby bez oprávnění, tj. nelegální poskytování sociální služby. 

Jedním ze způsobů výplaty příspěvku na péči je převod na platební účet určený příjemcem PnP. V praxi 
tak může jít o účet příjemce příspěvku, účet rodinného příslušníka či jakékoli jiné osoby. Skutečnost, 
že vlastník účtu není znám, komplikuje v řadě případů kontrolu využití PnP a vytváří bariéry v řešení 
(postihování) nelegálního poskytování sociálních služeb.  
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§ 29 

Zásada: 

Navrhujeme, aby na postup při kontrole Krajské pobočky Úřadu práce se vztahoval kontrolní řád.  

Odůvodnění: 

Aplikace kontrolního řádu by zformalizovala proces kontroly a posílila pozici Úřadu práce, zejména z 
pohledu rozšíření práv kontrolního orgánu. Při současné právní úpravě má kontrola využití příspěvku 
na péči stanovena omezená pravidla a aplikace kontrolního řádu by tento nedostatek napravila. 
Protokol o kontrole má dle ustanovení § 12 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) pevně 
stanoven obsah a proces kontrolních úkonů. Protokol o kontrole má výší vypovídající hodnotu oproti 
sociálnímu šetření nebo prosté kontroly prováděné na základě oprávnění k její činnosti. Protokol o 
kontrole lze využít jako důkazní prostředek v případě správního řízení o přestupku nelegálního 
poskytování sociální služby. 

 

 

Díl 1 Základní druhy a formy sociálních služeb  

 

Zásada:  

Definování sociálních služeb komunitního charakteru. 

 

Odůvodnění: 

Vymezením sociálních služeb komunitního charakteru se v zákoně definuje určité zaměření 
sociálních služeb, bez ohledu na druh a formu konkrétní registrované sociální služby, s cílem 
napomáhat přiblížení těchto sociálních služeb přirozenému, vlastnímu sociálnímu prostředí 
osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Sociální služby komunitního charakteru 
podporují osoby ve využívání běžných zdrojů v okolí. Jedná se tak o veškeré dostupné služby, 
které mohou být potenciálním zdrojem pro řešení nepříznivé sociální situace osoby (např. 
místně dostupné veřejné služby). Služby komunitního charakteru je třeba statisticky sledovat, 
neboť jejich definování a sledování je nezbytné z hlediska financování z prostředků Evropské 
unie pro různé investiční výzvy. Prováděcím právním předpisem budou stanoveny podmínky 
poskytování služeb komunitního charakteru.  

 

Návrh:  

Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 33a 

Sociální služby komunitního charakteru 

(1) Sociální služby komunitního charakteru jsou služby zaměřené na řešení nepříznivé sociální 
situace v přirozeném sociálním prostředí osoby nebo v prostředí, které se mu podobá. Sociální 
služby komunitního charakteru nevylučují osobu ze společnosti způsobem poskytování ani 
jeho místem a podporují ji ve využívání běžných zdrojů v okolí a ve všech jejích schopnostech, 
které podle možností osoby dále rozvíjejí. 
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(2) Sociální služby komunitního charakteru mohou být poskytovány pobytovou nebo 
ambulantní formou.  

(3) Prováděcí právní předpis stanoví maximální kapacitu a materiálně-technické podmínky 
sociálních služeb poskytovaných jako služby komunitního charakteru s ohledem na druh 
a formu jejich poskytování, přičemž s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob, kterým je 
sociální služba poskytována, zejména vymezí prostory, v jakých lze sociální službu poskytovat, 
jejich umístění v dané lokalitě, minimální požadavky na jejich vybavení a podmínky 
poskytování této sociální služby více osobám najednou.“. 

 

 

 

 

Zásada:  

Doplnění tří zařízení výčtu v § 34: kontaktní centra, pracoviště pečovatelské služby, zařízení 
odlehčovací služby.  

 

Odůvodnění: 

Změna pouze reflektuje praxi, kdy tato zařízení existují, jen nejsou uvedena v § 34 mezi 
ostatními zařízeními. Nejedná se tedy o nová zařízení. 

 

 

§ 35 - § 70 – druhy služeb 

 

Zásada: 

Změna ustanovení § 35 - § 70 zákona o sociálních službách v souvislosti s doplněním základní 
činnosti na podporu neformálních pečujících do některých druhů sociálních služeb.  

Pečující osoby mají být cílovou skupinou odborného sociálního poradenství. 

Do následujících druhů sociálních služeb se doplní nová základní činnost: „nácvik dovedností 
pro zvládání péče o osoby závislé na jejich pomoci.“ Jedná se o pečovatelskou službu, osobní 
asistenci, odlehčovací službu, denní stacionář.  

Bude se jednat o základní činnost poskytovanou bez úhrady.  

 

Odůvodnění: 

Nově jsou navrhovány změny zákona v oblasti tzv. neformální péče, s cílem poskytnout 
podporu osobám poskytujícím pomoc osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby, a to 
prostřednictvím sociálních služeb ve formě rad a nácviků dovedností pro zvládání péče. 

V současné době není legislativně upravena pomoc a podpora pečujícím osobám, a to i přes 
to, že neformální péče, z pravidla poskytována rodinnými příslušníky, podporuje 
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mezigenerační solidaritu, umožňuje klientovi (opečovávanému) zůstat v přirozeném prostředí. 
Z hlediska nákladů, je forma této péče levnější nežli péče formální v instituci. Na druhou 
stranu, stát jako garant sociální pomoci, nijak specificky pečující osoby nepodporuje (vyjma 
možnosti čerpání příspěvku na péči) a nevzdělává v rozvoji péče nebo jim neumožňuje odlehčit 
od náročné péče. Hlavním důvodem této nízké podpory je to, že pečující nejsou cílovou 
skupinou sociálních služeb. Podklady pro tuto problematiku byly čerpány z analýzy Fondu 
dalšího vzdělávání z roku 2018 (https://koopolis.cz/sekce/knihovna/499-vystupy-projektu-
podpora-neformalnich-pecovatelu). 

 

 

 

Zásada: 

Rozšíření základních činností o novou základní činnost: „nácvik dovedností pro zvládání 
bydlení, podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj kompetencí v bydlení a další činnosti 
vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci bydlení“. Rozšíření základních činností přispěje k 
podpoře osob v nepříznivých sociálních situacích spojených se ztrátou bydlení v podpoře 
bydlení a následně s pomocí jeho udržení. 

Nová základní činnost se navrhuje u těchto druhů sociální služeb: azylový dům § 57, dům na 
půl cesty §58, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65 a terénní programy §69. 

 

Odůvodnění: 

Jedním z důvodů nedostatečného rozšíření efektivních systémů prevence ztráty bydlení u 
poskytovatelů sociálních služeb jsou zákonně neukotvené základní činnosti při poskytování 
sociální služby, které by tyto činnosti vymezovala.  

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb představují soubor aktivit, jejichž cílem je 
osobám ohroženým ztrátou bydlení poskytovat podporu při jejich snaze získat odpovídající 
bydlení, rozvíjet jejich předpoklady a schopnosti k tomu nutné, tak, aby se tyto osoby mohly 
zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve 
společnosti považován za běžný. 

V dosud platné právní úpravě není vymezena efektivní podpora bydlení a pomoc s jeho 
udržením. Prevence ztráty bydlení je přitom nejlepším způsobem, jak skutečně minimalizovat 
negativní důsledky bezdomovectví.  

 

 

Zásada: 

Zahrnout nové cílové skupiny do druhu služby odborné sociální poradenství (§ 37), a to: oběti 
genderově podmíněného násilí a osoby ohrožené návykovými látkami a nelátkovými 
závislostmi.  

 

Odůvodnění: 
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Potřeba upřesnit cílové skupiny odborného sociálního poradenství vzešla z potřeby praxe, 
komunikované především skrze členy Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách 
(poradní orgán Rady vlády pro rovnost žen a mužů) a Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky.  

 

 

Zásada: 

Doplnění nové základní činnosti: „pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v přirozeném 
sociálním prostředí“ do služeb pečovatelská služba a osobní asistence.  

 

 

Odůvodnění: 

Nová základní činnost reaguje na potřeby praxe, kdy se v souvislosti s trendem stárnutí 
obyvatel a nárůstem počtu osob, které trpí Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy 
demence, vyvstala potřeba uživatelům pečovatelské služby nejen aktivně dopomáhat při 
výkonu různých denních činností, ale i zajistit podporu ve formě „dohledu“. Cílem ustanovení 
je, aby si osoba ve svém domácím prostředí neublížila – to se týká například vaření, manipulace 
s ohněm, vodou apod. 

 

 

Zásada: 

Úprava odlehčovací služby, tak aby byla poskytována skutečně jen na přechodnou dobu a 
plnila tak lépe svoji funkci. 

 

Odůvodnění: 

Cílem odlehčovacích služeb je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Doplňuje 
se maximální doba v rámci kalendářního roku, po kterou je možné odlehčovací služby 
poskytovat, a rovněž se doplňuje základní činnost poskytovaná v rámci této služby pečujícím 
osobám.  

 

Návrh: 

V § 44 odst. 1 se za slovo „poskytované“ vkládají slova „na dobu v součtu nejdéle 180 dnů 
v kalendářním roce“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Služba se poskytuje také pečujícím 
osobám.“. 

V § 44 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: „i) 
nácvik dovedností pečujících osob pro zvládání péče o osoby závislé na jejich pomoci.“. 
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Zásada: 

Navrhuje se sloučení sociálních služeb domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem 
a domovy pro osoby se zdravotním postižením do jednoho druhu sociální služby. Současně se 
upravují některé základní činnosti a další ustanovení.  

 

Odůvodnění: 

Navrhuje se sloučení sociálních služeb domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem 
a domovy pro osoby se zdravotním postižením do jednoho druhu sociální služby. 
V současnosti praxe poskytování sociálních služeb tyto druhy zásadně neodděluje, například 
v domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do cílové skupiny zvláštního režimu 
a naopak.  Jedním z dalších cílů tohoto opatření je snížení administrativní zátěže, neboť nyní 
jsou nutné dvě i více registrací pro každý druh pobytového zařízení. Po změně bude na tyto 
druhy služeb dostačující jen jedna registrace. Cílem změny je také odstranit z názvu služby 
„domov se zvláštním režimem“ slova „zvláštní režim“, který je segregující a stigmatizační. 
Nově proto bude upravena pouze jedna služba s názvem „domov sociální péče“, která bude 
určena pro širokou cílovou skupinu osob, kterou si poskytovatel blíže specifikuje při registraci.  

Podle registrovaného okruhu osob bude nastaven i režim daného zařízení. Účelem změn je 
zpřehlednění systému sociálních služeb a odstranění duplicit.  

Doplňují se rovněž nové základní činnosti. 

 

Návrh: 

„§ 48 

Domovy sociální péče 

(1) V domovech sociální péče se poskytuje pobytová služba osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, věku nebo závislostí a jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  

(2) Poskytování služby podle odstavce 1 musí být pro jednotlivé cílové skupiny organizačně 
a prostorově zajištěno a případně odděleno tak, aby odpovídalo jejich specifickým potřebám, 
vzhledem ke zdravotnímu postižení, věku nebo závislostem, s cílem předcházení snížení kvality 
jejich života. 

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

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) sociálně terapeutické činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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(4) Nezaopatřeným dětem se v domovech sociální péče poskytuje osobní vybavení, drobné 
předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním 
vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv. Některými službami se rozumí stříhání vlasů, 
holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona 
o státní sociální podpoře22). 

(5) V domovech sociální péče může být vykonávána ústavní výchova, výchovná opatření nebo 
předběžné opatření podle zvláštních právních předpisů23). Pro výkon ústavní výchovy nebo 
předběžného opatření v domovech sociální péče platí s ohledem na specifické potřeby osob 
se zdravotním postižením přiměřeně ustanovení zákona o výkonu ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy ve školských zařízeních24) o 

a) právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní 
výchovy, 

b) právu ředitele takového zařízení povolit dítěti pobyt mimo zařízení, zakázat nebo 
přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení, být 
přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, převzít od dítěte 
do dočasné úschovy cenné předměty, hotovost nebo předměty ohrožující výchovu, 
zdraví nebo bezpečnost dítěte, a zastoupit dítě v běžných záležitostech, 

c) povinnosti ředitele takového zařízení seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, 
dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její 
nařízení, podat soudu podnět na prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem 
dítěte, podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo opatrovníkovi a orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost, projednat předem opatření zásadní 
důležitosti se zákonnými zástupci nebo opatrovníkem dítěte, nehrozí-li nebezpečí 
z prodlení, informovat o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, propustit dítě mladší 15 let pouze v doprovodu 
osob odpovědných za výchovu, 

d) nároku na kapesné a jeho výši, 

e) dozoru státního zastupitelství. 

_________________________ 

22) § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb. 

23) § 925 a § 971 až 975 občanského zákoníku. 

     § 13 a 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

24) § 20, § 23 odst. 1 písm. a), e) až g) a l), § 24 odst. 1 písm. a), d), g) až j) a l), § 31 a § 39 
zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

Zásada: 

Rozšíření souboru činností sociální služby azylový dům - § 57 
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Aktualizace rozsahu a obsahu druhu sociální služby „azylového domu“, který bude určen 
osobám s látkovými závislostmi. Kromě nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení 
je nutné tuto službu rozšířit i o variantu ztráty bydlení u osob s látkovou závislostí, které žijí 
rizikovým způsobem života, nedokážou abstinovat a pro své další fungování a sociální 
začlenění vyžadují specifický režim. Cílem této sociální služby je u těchto osob především 
stabilizovat situaci, minimalizovat zdravotní rizika a nabídnout bezpečný prostor pro další 
spolupráci a pomoc. 

Dále se nepříznivá situace cílové skupiny azylových domů rozšiřuje o životní situaci bez 
domova, u které je zároveň lékařem indikován klid na lůžku a potřebu zdravotní péče z důvodu 
doléčení.  

 

Odůvodnění: 

Odůvodnění k osobám s látkovými závislostmi 

V rámci novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je nutné rozšířit sociální služby o 
pobytové zařízení, které by bylo určeno těm klientům z řad osob bez přístřeší, které pro svou 
(zpravidla) alkoholovou závislost nemají reálnou možnost využít pomoci azylových domů. 
Pokud klient bez domova není schopen pro svou těžkou závislost abstinovat, nenabízí mu 
současný systém pomoci v ČR žádnou možnost postavenou na principech harm reduction. 
Současně zahájit abstinenci či léčbu při pobytu na ulici a v dalších formách hluboké bytové 
nouze je prakticky vyloučené. Potřeby této výseče cílové skupiny osob bez přístřeší a 
požadavky na zajištění provozu jsou natolik specifické, že je nelze uspokojivě řešit v rozsahu 
stávající definice a praxe služby azylového domu. Rozšíření sociální služby pro tento typ klientů 
by znamenalo výrazné zlepšení aktuální situace v oblasti práce s lidmi bez domova: snížení 
akcelerace zhoršujícího se zdravotního stavu a předčasných úmrtí klientů, snížení počtu 
ukončovaných pobytů v azylových domech z důvodu porušení zákazů týkajících se alkoholu, 
omezení konfliktů ve veřejném prostoru, ve kterých jsou ve velké většině případů aktéry právě 
závislí z řad lidí bez domova Zahraniční studie dokládají, že azylové domy s uvedeným režimem 
přináší vyšší deklarovanou úroveň spokojenosti s kvalitou života, méně případů násilí, 
zkvalitnění spánku, zvyšují pravděpodobnost úspěšnosti při využití odvykacích programů, 
souvisí s nižší a méně rizikovou spotřebou alkoholu, se snížením počtu lidí bez domova 
nocujících na veřejných prostranstvích, s nižšími náklady na výjezdy policie a pohotovosti a 
také s lepším přístupem k léčbě dalších zdravotních problémů, compliance, hygieně, včetně 
dosahu vakcinace a s vyšší ochranou veřejného zdraví. 

V praxi poskytovatelů se ukazuje, že poskytovat službu klientům, kteří nejsou schopni omezit 
užívání alkoholu či jiných návykových látek, je v běžných azylových domech velmi 
komplikované: zhruba 60 % klientů azylových domů souhlasí se zákazy týkajícími se alkoholu 
a drog (z důvodu vlastní abstinence a motivace ke změně, potřeby bezpečí a klidu atd.1), 
materiálně technická a personální specifika a nároky práce s intoxikovanými klienty jsou 
zásadně odlišná od zajištění běžného provozu azylového domu, nároky na spolupráci a 
zapojení adiktologických a zdravotních služeb se opět výrazně odlišují od poskytování sociální 
služby azylového domu. Tyto skutečnosti jsou opakovaně artikulovány členy Mezirezortní 
pracovní skupiny pro prevenci a řešení problematiky bezdomovectví a vyplývají z každoročních 

 
1
 Šetření provedla Síť aktérů pro domov, z.s. 
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Zpráv o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví. Tato skupina klientů 
postrádá v současné době faktickou systémovou dostupnost pobytových sociálních služeb. 

Zároveň se však poskytovatelé jednoznačně shodují na potřebnosti zavedení specifické služby 
tzv. „mokrého azylového domu“. Ta jasně vyplývá ze zkušenosti s rozšířením závislostí u cílové 
skupiny lidí bez domova, kdy kvalifikované odhady (zahraniční odpovídají těm českým) hovoří 
o 30–40 % klientů azylových domů potýkajících se se závislostí.2 U klientů-mužů pak je toto 
číslo ještě vyšší. S touto charakteristikou souvisí i časté porušování zákazů týkajících se 
alkoholu či drog a ukončování pobytu. Také nám však popsané ukazuje, že i přes závislost 
klienti služby sociální prevence vyhledávají, stávající nabídka pomoci však naprosto 
neodpovídá jejich specifickým problémům. S ještě vyššími odhady těch, kteří jsou závislí na 
alkoholu či drogách, se pak setkáme u poskytovatelů terénních programů určených pro osoby 
bez přístřeší.  

Látkové závislosti jako překážky ve využívání převážně pobytových služeb se tedy dotýkají 
velmi významného podílu lidí bez domova a možnosti stávajícího systému sociálních služeb, 
které by měly minimalizovat negativní důsledky bezdomovectví, v tomto směru zásadním 
způsobem selhávají – jak s ohledem na klienty, tak také vůči veřejnosti. Zákonné vymezení 
nové sociální služby typu „mokrého domu“, jak je známe ze zahraniční praxe, naopak nabízí 
cestu, jak zmírňovat zdravotní a sociální dopady závislosti u těch, kteří celoživotně abstinovat 
nedokáží. 

Odhady potřebnosti se pohybují mezi 25–35 % u azylových domů, a až 60 % u nocleháren. 
Nutno dodat, že jde o procento z celkového počtu klientů, kteří vůbec s těmito poskytovateli 
vstoupí do kontaktu, a buď neprojdou přes jednání se zájemcem, nebo se v zařízení neudrží, 
příp. to s nějakými peripetiemi zvládnou.  Největší téma je to pro zařízení pro samostatné 
muže, výrazně menší pro ženy (do 10 %) a u zařízení pro matky/rodiče s dětmi byly odhady 
pod 5 %. Až čtvrtina klientů - mužů má za sebou nějaké pokusy o léčbu závislosti (různého 
typu).3 

Se zavedením azylových domů specificky zaměřených na osoby v životní situaci ztráty bydlení, 
která je spojená i s nepříznivou sociální situaci vymezenou látkovou závislostí, se plně 
ztotožňují také zástupci adiktologů, s nimiž byl tento návrh řešení pomoci v českých 
podmínkách opakovaně konzultován během pracovních jednání ad hoc zřízené Pracovní 
skupiny k provázanosti adiktologických a sociálních služeb. 

 

Odůvodnění k indikaci klidu na lůžku a potřebu zdravotní péče z důvodu doléčení 

V rámci novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je nutné legislativně upravit 
problematiku doléčení cílové skupiny osob bez přístřeší, trpících akutním onemocněním, které 
však (již) nevyžaduje hospitalizaci, pacient však k doléčení potřebuje klid na lůžku a příslušné 
domácí ošetření dle onemocnění. Protože však klient nemá domov, chybí mu elementární 
podmínky pro řádné doléčení a rekonvalescenci.   

Tato požadovaná úprava vychází z praxe poskytovatelů sociálních služeb určených cílové 
skupině osob bez přístřeší (tj. terénních programů, nízkoprahových denních center, 

 
2
 S kvalifikovanými odhady byli osloveni velcí poskytovatelé sociálních služeb zaměřující se na pomoc lidem bez 

domova (Armáda spásy, Naděje), jejich čísla vyvozovaná z velkého vzorku klientů si odpovídala.  
3
 Opět šetření provedené Sítí aktérů pro domov, z.s. Separátní kvalifikované odhady individuálních poskytovatelů 

se s těmito čísly shodují. 
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nocleháren a azylových domů), které jsou opakovaně akcentovány např. na Pracovní skupině 
pro monitorování Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví. Jedná se o velice 
běžné situace, kdy akutně nemocnému člověku bez domova (týká se koncepční kategorie 
ETHOS „bez střechy“) bylo po poskytnutí zdravotního ošetření u ambulantního lékaře 
(případně při propuštění z hospitalizace ve zdravotnickém zařízení) pacientovi předepsáno 
domácí ošetřování, neboť jeho stav nevyžaduje hospitalizaci.4 Tito pacienti však nemají z 
důvodu nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení možnost své akutní zdravotní 
obtíže vyléčit a zdravotní péče poskytovaná v podmínkách života „na ulici“ jim také není 
poskytována. Tyto opakující se situace jsou jedním z významných faktorů chronifikace 
zdravotních problémů lidí bez domova a mohou případně mít i fatální důsledky. Na základě 
poznatků z praxe poskytovatelů se počty situací klientů, kteří by takové služby využili, pohybují 
v řádu stovek za jeden rok v rámci ČR. 

V současné době neexistuje legislativní úprava, jež by poskytovatelům nabízela možnost tyto 
situace uspokojivě řešit s ohledem na specifické aktuální potřeby těchto klientů. Tato úprava 
by poskytovatelům měla umožnit: rozšíření registrace o lůžka pro potřeby doléčení, služba by 
měla být pobytového charakteru (tj. možnost využívat službu 24 hodin denně), definovat 
materiálně-technický standard nutný k této speciální registraci, zlepšit návaznost zdravotní 
péče (odbornost 925 – home care).5 

Odhadovaný potenciál kapacity ze strany poskytovatelů sociálních služeb se pohybuje kolem 
10 % počtu klientů nízkoprahových sociálních služeb a azylových domů.6 Je nutné si uvědomit, 
že pro klienty ve výše uvedené kombinaci nepříznivých životních situací se stává pobytová 
sociální služba fakticky nedostupná a předkládaná úprava tento systémový nedostatek 
napravuje. 

 

Návrh: 

Poznámka na úvod: Níže předkládaný návrh je nutné chápat jako variantu způsobu, jak by bylo 
možno konstruovat paragrafového znění a vyhnout se rizikům špatného výkladu. S tím jsme se 
setkali již při předchozí přípravě a následném připomínkovém řízení (především ze strany 
krajů): nebylo rozuměno, že rozšíření definice AD nabízí možnost poskytovat tuto pobytovou 
soc. službu zaměřenou právě specificky na osoby závislé, nebo vyčlenit část lůžek v režimu 
doléčení, či poskytovat službu pro cílovou skupinu nespecificky. Tedy jako nabídka specializace 
a rozrůznění napříč regiony dle potřeb cílové skupiny. Nepředpokládá se tím, že by se z každého 
AD stal „mokrý dům“ apod. Toto řešení se nabízí jako vhodnější než rozšiřování zákona o další 
paragrafovou službu, nezbytně však s sebou nese pečlivou diskusi a úpravu příslušných pasáží 
vyhlášky 505/2006 Sb. 

 

 
4
 K problematice může být odkázáno na analýzu „Návrh na řešení vybraných zdravotně-sociálních aspektů 

problematiky bezdomovectví s vazbou na regionální a místní specifika“ (MPSV, 2015) 

Odkaz viz:  https://www.mpsv.cz/files/clanky/23621/6_brozura_Socialne_zdravotni_potreby.pdf 

Nebo např. Šupková, D. a kol.: „Zdravotní péče o bezdomovce v ČR“ (SAD a Grada, 2007)  

Odkaz viz: https://www.nadeje.cz/img-content/files/docs/odborne/2007zpb.pdf 
5
 Na tyto situace je opakovaně poukazováno členy Mezirezortní pracovní skupiny pro prevenci a řešení 

problematiky bezdomovectví. 
6
 Kvalifikované odhady byly získány od poskytovatelů sociálních služeb specializujících se na pomoc pro osoby 

bez domova a kombinující sociální služby se zdravotní péčí (Armáda spásy, Naděje). 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/23621/6_brozura_Socialne_zdravotni_potreby.pdf
https://www.nadeje.cz/img-content/files/docs/odborne/2007zpb.pdf
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§ 57 

Azylové domy 

(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení. 

(2) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám, které s ohledem na 
látkovou závislost aktuálně nedokážou abstinovat a jsou v nepříznivé sociální situaci spojené 
se ztrátou bydlení (pozn. specifická služba k tomu registrovaná). 

(3) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám, které pro potřeby 
doléčení přechodně vyžadují klid na lůžku a potřebu zdravotní péče mimo lůžková zařízení a 
jsou v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (pozn. specifická služba k tomu 
registrovaná). 

(4) Služba podle § 57 obsahuje tyto základní činnosti:  

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  

b) poskytnutí ubytování,  

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

d) sociálně terapeutické činnosti,  

e) nácvik dovedností pro zvládání bydlení, podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj   
kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci bydlení, 

f) zprostředkování potravinové a materiální pomoci.  

 

 

§ 75 

 

Zásada: 

Rozšířit okruh osob, kterým je poskytována pečovatelská služba zdarma, a to o: 

- „rodiny, ve kterých žijí minimálně 3 děti narozené v rozmezí 3 let, přičemž se 2 z 
těchto dětí narodily současně, a to do 4 let věku nejstaršího z těchto dětí“.  

- „válečné veterány“, definované zákony:  

o Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o 
některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 
101/1964 Sb. 

o Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění: 

U pečovatelské služby se navrhuje do okruhu osob, kterým je služba poskytována bez úhrady 
s výjimkou nákladů za stravu, zařadit rodiny s minimálně 3 dětmi narozenými v rozmezí tří let, 
přičemž se dvě z těchto dětí narodily současně, a to do 4 let věku nejstaršího z těchto dětí. 



 

15 

 

Další skupinou osob, kterým se navrhuje poskytovat pečovatelskou službu bez úhrady, jsou 
váleční veteráni. V navrhované úpravě se zohledňuje zásluhový princip. 

 

Návrh: 

(2) Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti 
uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady 

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto 
dětí, 

b) rodinám, ve kterých žijí minimálně 3 děti narozené v rozmezí 3 let, přičemž se 2 
z těchto dětí narodily současně, a to do 4 let věku nejstaršího z těchto dětí, 

b)c) účastníkům odboje a válečným veteránům30), 

c)d) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní 
rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní 
rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona 
č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle 
§ 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon 
vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, 
pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před 
uplynutím 12 měsíců,  

d) e) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, 
jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 
Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže 
rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona 
č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo 
v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková 
doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla 
činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců, 

e) f) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech c) až e) 
starším 70 let. 

 

Zavedení nového § 76a 

 

Zásada 

Maximální výše úhrad za poskytování sociálních služeb se pro každý kalendářní rok navýší o 
částku ve výši součtu růstu indexu spotřebitelských cen a jedné poloviny růstu indexu reálné 
mzdy v měsíci červnu proti stejnému měsíci předchozího roku. Maximální výše úhrad bude 
stanovena prováděcím právním předpisem do 31. srpna příslušného kalendářního roku na 
následující kalendářní rok. 

 
30) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných 

účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb. 

Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zdůvodnění: 

Navrhujeme zavést valorizační mechanismus maximální výše úhrad, které jsou nyní stanovené 
ve vyhlášce 505/2006 Sb. S ohledem na zajištění stability systému sociálních služeb je potřeba, 
aby maximální výše úhrad korespondovaly s vývojem a stavem ekonomiky ČR, aby již 
nedocházelo ke skokovému a nesystémovému navyšování, které je plně závislé na politické 
vůli. Nově se budou úhrady od uživatelů valorizovat analogicky valorizaci procentní výměry 
důchodů, tj. o částku ve výši součtu růstu spotřebitelských cen a jedné poloviny růstu reálné 
mzdy. 

 

Návrh: 

Vzhledem k tomu, že níže uvedený návrh byl již s odborem 52 zkonzultován při předchozí 
přípravě novely ZSS, zasíláme přímo v podobě paragrafového znění. 

Za § 76 se vkládá nový § 76a, který zní: 

„§ 76a 

Maximální výše úhrad stanovená prováděcím právním předpisem podle § 73 odst. 3, § 74 
odst. 3, § 75 odst. 1 a § 76 odst. 1 se prováděcím předpisem od 1. ledna následujícího 
kalendářního roku zvýší o míru inflace, pokud je míra inflace vyšší než 1. 

Míra inflace se stanoví jako součet indexu spotřebitelských cen zjištěnému Českým 
statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém se stanoví maximální výše 
úhrad od 1. ledna následujícího kalendářního roku, oproti kalendářnímu roku, 
který bezprostředně předchází tomuto kalendářnímu roku, a jedné poloviny indexu reálné 
mzdy.  

Index reálné mzdy se stanoví po zaokrouhlení na jedno platné desetinné místo podle podílu, 
v jehož čitateli je podíl všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o 
důchodovém pojištění za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém se stanoví maximální 
výše úhrad od 1. ledna následujícího kalendářního roku, a všeobecného vyměřovacího základu 
stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění za kalendářní rok, který bezprostředně 
předchází tomuto kalendářnímu roku, a ve jmenovateli je podíl průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za domácnosti celkem vypočteného z originálních bazických indexů 
spotřebitelských cen zjištěných Českým statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející 
roku, ve kterém se stanoví maximální výše úhrad od 1. ledna následujícího kalendářního roku, 
a uvedeného průměrného ročního indexu za kalendářní rok, který bezprostředně předchází 
tomuto kalendářnímu roku. 

Maximální výše úhrad se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“. 

 

§ 79 

Zásada: 

Navrhujeme zavedení normy pro materiálně-technické zajištění sociálních služeb, která by 
jednoznačně vymezovala podmínky naplnění tohoto požadavku. Naplnění této normy bude 
nepodkročitelnou podmínkou registrace a bude stanovena prováděcím předpisem. 
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Zdůvodnění: 

Dosud zpracovávané návrhy na výklad materiálně technického zajištění sociálních služeb mají 
pouze metodický charakter. Nezajišťují jednotnost výkladu této problematiky, způsobují tak 
nejednotnost výkonu sociálních služeb v České republice. V současném znění zákona není 
jasně definováno, předložením jakého typu dokladu je podmínka naplnění materiálně-
technických požadavků splněna. 
 

 

§ 79 

Zásada: 

Navrhujeme zavedení personálního standardu v rámci posuzování naplnění podmínky 
personálního zajištění sociální služby v procesu řízení o udělení či změny registrace sociální 
služby. Personální standard bude stanoven pro všechny varianty kapacit, duhu i formy sociální 
služby a to ve dvou hodnotách minimální a optimální. Minimální personální standard bude 
nepodkročitelnou podmínkou registrace, zatímco optimální bude vyjadřovat představu 
zákonodárce o personálním zajištění služby v optimální kvalitě. 
 
Zdůvodnění: 

Cílem je konkretizace podmínek pro registraci sociální služby v oblasti personálního zajištění. 
Návrh vychází z požadavků praxe, statistických výstupů na základě dat zhodnocených z 
jednotlivých vykazovacích systémů Ministerstva práce a sociálních věcí, a také z analýz situace 
ve vybraných zařízeních, např. v rámci projektů Inovace systému kvality sociálních služeb a 
Transformace sociálních služeb. Cílem zavedení personálního standardu je nastavení určitých 
parametrů sociální služby tak, aby byla zajištěna provozuschopnost a bezpečnost klientů dané 
sociální služby. Personální standard bude specifikován v prováděcím právním předpise.  
 
 
 

§ 79 

Zásada: 

Navrhujeme zavedení předběžného kroku pro zájemce o registraci sociální služby. V rámci 
tohoto kroku by potenciální žadatel zaslal velmi jednoduchou žádost obsahující v podstatě 
pouze kontaktní údaje a stručnou charakteristiku služby na jejímž základě by mu byl poskytnut 
přístup do registru, kde by elektronickou formou vyplnil stávající žádost a doložil všechny 
zákonem stanovené přílohy. V případě nepodání žádosti navrhujeme stanovit lhůtu 180 dní 
po které bude přístup zneplatněn. 
 

Zdůvodnění: 

Stávající postup registrace služby a ostatně i její změny znamenají velkou administrativu na 
straně poskytovatele i registrátora. Stávající právní úprava umožňuje předkládání dokumentů 
i v listinné podobě a ve většině případů vyžaduje originál, nebo ověřenou kopii. Elektronické 
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zasílání příloh, které je v některých případech možné nemá podporu v informačních systémech 
registrátora (často je ukládáno pouze ve spisové službě) a je tak obtížné sledovat aktuální stav, 
nebo vývoj služby. Společně se zásadou „Proces registrace sociální služby a následné evidence 
údajů“ je cílem zjednodušit a zpřehlednit vkládání údajů do registru (ať už ve formě žádostí o 
registraci, nebo jejích změn) a zajistit aktuální a pravdivé údaje o registrovaných službách.   
Navržený postup umožní ještě před vlastním podáním žádosti vytvořit komunikační kanál mezi 
žadatelem a registrátorem, který bude navíc shodný s plánovaným komunikačním kanálem 
pro výkaznictví a změny podmínek registrace (viz. zásada „Proces registrace sociální služby a 
následné evidence údajů“), čímž dojde ke zrychlení komunikace s registrátorem a větší 
aktuálnosti záznamů v registru pro veřejnost.  
 

§ 82 

Zásada: 

Navrhujeme doplnění zákona o povinnost registrátora vydávat rozhodnutí o změně registrace 
bez předchozí žádosti poskytovatele v případě změny relevantních údajů v základních 
registrech. 
 
Zdůvodnění: 

Podle platného znění zákona provádí zápis všech údajů registrující orgán, kterému změnu 
údajů hlásí poskytovatel sociálních služeb. V případě změny, která se projeví v některém 
základním registru je vhodné, aby registrátor v souladu se zásadou odstraňování duplicitních 
žádostí nevyžadoval podání samostatné žádosti o změnu a její odůvodnění, případně doložení 
rozhodných skutečností, protože vlastním provedením změny záznamu v základním registru 
je garantováno, že žádost o změnu již byla žadatelem řádně podána a doložena. 
K relevantním změnám provedeným na úrovni základních registrů patří např.: 

• změna jména a bydliště osob uvedených v registru 

• změna názvu, právní formy, statutárního orgánu, nebo sídla právnických osob 

uvedených v registru 

• změna adresního místa, pokud bylo provedeno v rámci změny RUIAN 

 

 

 

 

§ 85 

Zásada: 

 

Navrhujeme upravit stávající znění v souladu s aktuální i plánovanou praxí a zásadami „Proces 
registrace poskytovatelů sociálních služeb – předběžná registrace“ a „Proces registrace 
sociální služby a následné evidence údajů“. V rámci těchto úprav také navrhujeme doplnit 
popis registru o rámcovou specifikaci jeho obsahu, minimálně v následujícím rozložení: 

• údaje o předběžných žádostech o registraci služby 

• kontaktní údaje poskytovatele 
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• údaje pro registraci služby 

• údaje o změnách registrace služby 

• údaje pro vykazování poskytování služby 

• evidence žádostí, smluvních vztahů a potřeb klientů v pseudonymizované, nebo 

anonymizované formě 

• statistické informace o provozu a poskytování služby 

 

Zdůvodnění: 

Cílem je formalizace rozsahu údajů, které poskytovatelé na základě zákona, registrátora, nebo 
administrátora sítě sociálních služeb poskytují v různé podobě a různým způsobem. 
Zakotvením v zákonném předpisu bude umožněno zpracování těchto údajů v jednotném 
systému, který sníží celkovou administrativní náročnost zpracování údajů a především sníží 
nároky na komunikaci na straně poskytovatelů sociálních služeb. 
 
Specifikace obsahu je také nezbytná pro rozdělení obsahu registru na veřejnou a neveřejnou 
část (viz. zásada „Proces registrace poskytovatelů sociálních služeb – veřejná a neveřejná část 
registru“) a zajištění souladu provozu informačního systému s ohledem na problematiku 
ochrany osobních údajů. 
 

 

§ 85 

Zásada: 

Navrhujeme proti stávajícímu znění oddělení veřejné a neveřejné části registru. Veřejná část 
bude obsahovat údaje v rozsahu stávající elektronické části registru, tj. údaje o 
poskytovatelích, službách, cílových skupinách a kontaktních údajů poskytovatelů, služeb a 
zařízení sociálních služeb. Veřejná část bude zveřejňována shodně se stávající praxí 
prostřednictvím portálu MPSV. 
Neveřejná část (v současnosti listinná část registru a výkaznictví) bude obsahovat ostatní údaje 
nezbytné pro registraci, nebo její změnu (např. údaje o personálním zajištění služby, 
organizační schema, prokázání kvalifikace pracovníků, údaje o vlastnictví/nájmu zařízení 
apod.), údaje pro vykazování poskytování služby, evidenci žádostí, smluvních vztahů a potřeb 
klientů a statistické informace o provozu a poskytování služby. Neveřejná část bude 
zpřístupněna pouze oprávněným uživatelům v odpovídajícím rozsahu (MPSV, registrátoři, 
kraje, poskytovatelé) a to prostřednictvím informačního systému registru. 
 

Zdůvodnění: 
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Tento návrh reflektuje stávající stav, kdy elektronicky jsou v registru zpracovávány pouze údaje 
určené ke zveřejnění (proto je v současné právní úpravě registr popsán jako veřejný). Ostatní 
údaje a informace, jakkoli jsou třeba i nezbytnou podmínkou registrace, jsou zpracovávány 
odděleně v jiných systémech registrátora (nejčastěji v jeho spisové službě), nebo jsou součástí 
listinné části registru.  
Z důvodu navržené elektronizace registru je proto nezbytné oddělit veřejnou a neveřejnou 
část registru a také ji doplnit v souladu s výše uvedenou zásadou „Proces registrace 
poskytovatelů sociálních služeb – obsah registru sociálních služeb“. 
Správa rolí a oprávnění jednotlivých skupin uživatelů bude řešena v závislosti na obsahu 
jednotlivých položek za dodržení principu nezbytnosti přístupu k dané položce. 
 
 
§ 88 

Zásada 

Revidování znění povinností poskytovatelů sociálních služeb § 88 písm. a) – i) zákona o 
sociálních službách, které definují kvalitu sociálních služeb + úprava znění § 88 písm. k), písm. 
l) včetně legislativně technické úpravy § 84, odst. 5, § 97 + úprava § 107 a 108. 

 

§ 88 písm. a) je novým zněním povinnosti. Předmětem úpravy je definování povinnosti, aby 
poskytovatel skutečně poskytoval takové služby, které odpovídají  registraci, a ve lhůtě 
stanovené standardy pravidelně přehodnocoval, jestli tak činí. Současné znění povinnosti § 88 
písm. a) se ruší. Informovanost se nebude po poskytovateli v této podobě požadovat, posílí se 
role Registru poskytovatelů sociálních služeb. 

§ 88 písm. b) znění se nemění, jedná se o stávající povinnost § 88 písm. h). 

§ 88 písm. c) takováto povinnost již v současnosti existuje, jedná se o písm. i). 

§ 88 písm. d) nově formulovaná povinnost dnes § 88 písm. g), kdy se stanoví povinnost 
poskytovateli v oblasti odmítání žadatele, vedení evidence se přesouvá do registrace. 

§ 88 písm. e) nahrazuje současné znění § 88 písm. f). Popisuje skutečné kroky plánování 
sociální služby: tj. že poskytovatel společně s osobou plánuje a hodnotí průběh poskytování 
sociální služby podle sjednaného cíle spolupráce a uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální 
služby. Další specifikace včetně záznamů k této činnosti jsou uvedeny v kritériích standardů 
kvality sociálních služeb. 

§ 88 písm. f) nahrazuje současné znění § 88 c) a částečně § 88 písm. d) (v časti „oprávněný 
zájem osob“). Nová úprava zcela vypouští problematický pojem „střety zájmů“, povinnost 
srozumitelnosti. Stanoví poskytovateli povinnost respektovat a chránit důstojnost, soukromí 
a integritu osoby, které je poskytována sociální služba. Formulace této povinnost prošla 
složitým vyjednáváním v minulé novele a výsledkem je tento kompromisní stav, který naplňuje 
to, co bylo úpravou zamýšleno. 

§ 88 písm. g) nahrazuje současné znění povinnosti v obecnější podobě. Stanoví poskytovateli 
povinnost vypracovat vnitřní pravidla pro jednání o sociální službě a pravidla pro uzavírání 
smlouvy a podle toho postupovat. 
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§ 88 písm. h) nahrazuje současné znění § 88 písm. e). Znění povinnosti požaduje pravidla pro 
podávání a vyřizování stížností a jejich zveřejnění. Jedná se o upřesnění současného znění 
povinnosti. Opouští se požadavek na srozumitelnost pro všechny osoby. 

§ 88 písm. i) jedná se o novou povinnost, která požaduje, aby si poskytovatel vytvořil vnitřní 
pravidla vedení dokumentace a současně, aby vedl dokumentaci o průběhu poskytování 
sociální služby klientovi. Tímto se ruší současné znění § 88 písm. d). 

§88 písm. j) je novou zpracovanou povinností poskytovatele. Vychází ze současného 
požadavku standardu 8. Kritéria povinnosti jsou zpracována do standardů kvality. Cílem 
povinnosti je požadavek na poskytovatele, aby podporoval osoby k využívání dalších veřejných 
sociálních služeb v souladu s jejich nepříznivou sociální situací, individuálními potřebami a 
současně je uveden požadavek, aby byla zohledněna dostupnost těchto služeb.  

Tímto výčtem je ukončen seznam povinností, které jsou definovány jako kvalita sociálních 
služeb.  

§ 88 písm. k) – rozšiřuje se výčet služeb, které mají povinnost hlášení se souhlasem osoby. 

§88 písm. l) – nyní povinnost písm. j). 

 

Zdůvodnění 

Navrhuje se revidované znění výčtu povinností poskytovatele se záměrem stanovit 
konkrétnější a přesnější požadavky, které budou lépe odpovídat praxi poskytování sociálních 
služeb. Odstraňují se duplicity s registrací, a to zejména v oblasti informovanosti a dostupnosti 
informací o sociální službě, vedení evidencí. Cílem změny je větší srozumitelnost požadavků, 
které následně budou promítnuty do standardů kvality sociálních služeb. Následně je třeba 
provázat znění přestupků, které jsou uvedeny v § 107 a 108 zákona. 

 

Návrh: 

„§ 88 

Poskytovatel sociálních služeb je povinen 

a) poskytovat sociální služby způsobem odpovídajícím okruhu osob a druhu sociální 
služby vymezenými v registru a ve lhůtě stanovené standardy kvality sociálních služeb 
tento způsob poskytování sociální služby vyhodnocovat, 

b) dodržovat standardy kvality sociálních služeb, 
c) uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody 

uvedené v § 91 odst. 3, 
d) odmítat žadatele v souladu s § 91 odst. 3společně s osobou, které poskytuje sociální 

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

e) respektovat a chránit důstojnost, soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální 
službu,  
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f) písemně zpracovat vnitřní pravidla pro jednání o poskytování sociálních služeb 
a pro uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb a podle těchto pravidel 
postupovat, 

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

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

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

j) neprodleně písemně oznámit pověřenému obecnímu úřadu ukončení poskytování 
sociální služby osobě, která se může bez další pomoci a podpory ocitnout v situaci 
ohrožující její život a zdraví, pokud tato osoba s takovým oznámením souhlasí. 

k) poskytuje-li sociální službu podle § 48, přednostně poskytnout sociální službu dítěti, 
kterému byla soudem nařízena ústavní výchova, výchovné opatření nebo předběžné 
opatření.“.“. 

 

 

Doplnění: Dále pak je nezbytné upravit znění § 84 odst. 5, kde je nezbytné legislativně 
technicky upravit relevantní písmena povinností v § 88. V tomto ustanovení jsou citovány 
povinnosti, které se musí plnit u poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení. 

 

Dále pak je nezbytné legislativně technicky upravit znění § 97. V tomto ustanovení jsou 
konkrétně citovány povinnosti a oblasti, které kontroluje inspekce poskytování sociálních 
služeb.  
 

§ 107 a § 108 

 

Zásada: 

§107 + 108 je nezbytné upravit tak, aby znění odpovídalo povinnostem poskytovatele + § 108 
byl skutečně kontrolován tím subjektem, který má konkrétní přestupek kontrolovat. Navrhují 
se změny jak v přestupcích k oblasti kvality, tak v oblasti OOPO. 

Konkrétně tedy v § 107 po úpravě přestupků k registraci v oblasti kvality  

A) upravit: 

a) formulaci přestupku k individuálnímu plánování, aby odpovídal revidovanému znění 

povinnosti § 88 písm. e)  

b) formulaci přestupku k vedení evidence podle nově navrženého znění § 88 písm. d) – 

oblast vedení evidencí se plně přesouvá do registrace  

B) Zrušit:  

a) stávající ustanovení § 107 písm. p) proto, že se jedná skutečně o formální požadavek 
a jeho kontrola je taktéž velmi formální. 
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C) Doplnit: 

a) nový přestupek k povinnosti § 88 písm. a), která je zaměřena na vyhodnocování služby, což 
je základním kamenem poskytování kvalitní, efektivní sociální služby, která skutečně poskytuje 
to, co je potřebné a od klientů žádané a odpovídající jejich individuálním potřebám a 
aktuálnímu stavu. 

b) nový přestupek k nové povinnosti § 88 f), který je zaměřen na ochranu důstojnosti, 
soukromí a integrity osoby. Právě absence tohoto přestupku byla důvodem opakované kritiky 
zejména ze strany VOP, ale i dalších lidskoprávních organizací. Umožní tak rychlejší a cílenější 
případné udělení přestupku za skutečnosti, které dosud není možné trestat. 

 

V § 107 v oblasti OOPO upravit: 

a) legislativně technické označení paragrafů – tj. nahrazení odst. 1 až 3 na odst. 2,3 nebo 

4. 

b) legislativně technicky: doplnit v přestupku a „7“  - tedy odstavec, který dosud 

v přestupku citován není 

 

Po redefinování povinností bude nezbytné upravit a stanovit výši pokut do ustanovení § 107 
odst. 5. A po úpravě § 107 bude nezbytná legislativně technická úprava § 108. 

 

 

§ 89  

Zásada 

Úprava opatření omezující pohyb osob 

 

Zdůvodnění:  

Jednotlivé paragrafy jsou „přetříděny“, aby na sebe logicky navazovaly. Znění přestupku po 
změně řazení paragrafů se nemění. Podstata je uvedena v odstavci 2-4. První odstavec se 
zabývá problematikou metod, které je nezbytné při poskytování použít.  

Věcná změna zdůrazňuje užití opatření jako krajního prostředku ve specifické situaci. Aplikace 
§ 89 na situace dlouhodobé, trvající nebo dokonce jako preventivní (tedy zajištění běžného 
bezpečí uživatele, v neincidentních situacích) je při stávající konstrukci ustanovení nevhodná. 
Stanovené kontrolní mechanismy jsou v případě takto extenzivního pojetí restriktivních 
opatření nedostatečné. Úsilí o vyřešení problému, který je "spouštěčem" chování ohrožujícího 
život a zdraví osob, včetně snahy vyhovět přání osoby, má výrazný potenciál k zabránění 
eskalace situace. Příkladem může být způsob komunikace, důsledné lpění na nezbytném 
interním postupu. Poskytovatel tak může účinně předejít nutnosti použít následně opatření 
omezující pohyb osob.  

Návrh opouští striktní vymezení posloupnosti použití jednotlivých opatření. Důsledné 
dodržování posloupnosti jednotlivých opatření neumožňuje respektovat například předchozí 
zkušenost z řešení obdobné situace u daného uživatele a vede v praxi často ke stupňování 
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konfliktu. Návrh dále umožňuje použít i místnost bez apriorního zvláštního určení, upravenou 
pro bezpečný pobyt podle konkrétní situace. Reaguje na situace, kdy není reálné zajistit 
místnost určenou k bezpečnému pobytu předem. Poskytovatel nemá povinnost takovou 
místnost zřídit a udržovat v každém případě, i pokud se u uživatelů služby nevyskytuje žádné 
agresivní chování. Taková situace pak může nastat nečekaně a poskytovatel na ní bude 
reagovat ad hoc. Při poskytování terénních služeb (podpora samostatného bydlení, osobní 
asistence, apod.) nelze vůbec předpokládat existenci místnosti zřízení k bezpečnému pobytu 
na místě, kde se může agresivní chování vyskytnout (např. v domácnosti uživatele). Stávající 
znění neodpovídá realitě – požaduje řešení, které může být neproveditelné.  

Současně se ze znění vypouští formulace popřípadě lze na základě ordinace přivolaného lékaře 
a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky.  

Dále pak se navrhuje se upřesnit ustanovení upravující vedení evidence případů použití 
opatření omezujících pohyb osob tak, aby bylo zcela zřejmé, že tato evidence musí být vedena 
samostatně a nemůže být součástí jiné evidence. Podle poznatků z praxe někteří 
poskytovatelé sociálních služeb vedou zápisy o použití opatření omezujících pohyb osob ve 
zdravotnické dokumentaci a odmítají z tohoto důvodu poskytnout součinnost inspekci 
poskytování sociálních služeb s poukazem na ustanovení zákona o zdravotních službách o 
nahlížení do zdravotnické dokumentace. Tímto jednáním se vyhýbají prokazování své 
povinnosti, což má negativní dopad na klienty. V evidenci se v souvislosti ze 
změnou/vypuštěním části ustanovení, vypouští taktéž bod e). Evidence již nebude možná. 

 

Navrhované znění: 

„§ 89 

Opatření omezující pohyb osob 

(1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak, aby metody 
poskytování těchto služeb předcházely situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření 
omezující pohyb osob. 

(2) Při poskytování sociálních služeb nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž jsou 
sociální služby poskytovány, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo 
zdraví a života jiných fyzických osob, a to pouze po dobu nezbytně nutnou, která postačuje k 
odstranění přímého ohrožení jejich zdraví a života a zdraví a života jiných fyzických osob. 

(3) Opatření omezující pohyb osob lze použít pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita jiná 
opatření pro zabránění takového jednání osoby, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a 
život jiných fyzických osob. Poskytovatel sociálních služeb je povinen podle konkrétní situace 
nejdříve vyvinout úsilí k vyřešení problému, který spouští agresi, využít možnosti slovního 
zklidnění situace a jiné způsoby pro zklidnění situace. Osoba musí být vhodným způsobem 
informována, že může být vůči ní použito opatření omezující její pohyb. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen v případě použití opatření omezujících pohyb osob 
zvolit vždy nejmírnější opatření, jímž lze dosáhnout řešení situace. Zasáhnout lze pomocí 
fyzických úchopů nebo umístěním osoby do místnosti umožňující bezpečný pobyt. 

(5) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob 
informovat bez zbytečného odkladu zákonného zástupce nebo opatrovníka osoby, které jsou 
poskytovány sociální služby, nebo jde-li o nezletilou osobu, která byla svěřena na základě 
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rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné osoby, tuto osobu, anebo fyzickou osobu, kterou 
osoba, které jsou poskytovány sociální služby, s jejím předchozím souhlasem určí. 

(6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést samostatnou evidenci případů použití 
opatření omezujících pohyb osob, která obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osoby, 

b) datum, čas počátku a místo použití opatření omezujícího pohyb osob a druh tohoto 

opatření, 

c) důvod použití opatření omezujícího pohyb osob, 

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb osob 

použila, 

e) datum a čas ukončení použití opatření omezujícího pohyb osob, 

f) popis bezprostředně předcházející situace před použitím opatření omezujícího pohyb 

osob, popis průběhu situace při použití tohoto opatření a její zhodnocení a popis 

bezprostředně následující situace, 

g) záznam o splnění povinnosti podle odstavce 5, 

h) popis případných poranění osob, ke kterým došlo při použití opatření omezujícího 

pohyb osob, 

i) popis způsobu informování osoby o opatření omezujícím pohyb osob. 

(7) Poskytovatel sociálních služeb je povinen umožnit nahlížení do evidence podle odstavce 6 
osobě, u níž bylo použito opatření omezující pohyb osob, fyzické osobě, kterou osoba s jejím 
předchozím souhlasem určí, zákonnému zástupci osoby nebo opatrovníkovi nebo osobě jí 
blízké nebo fyzické osobě, které byla nezletilá osoba svěřena rozhodnutím příslušného orgánu 
do péče, zřizovateli zařízení, lékaři, členům inspekčního týmu při provádění inspekce 
poskytování sociálních služeb a Veřejnému ochránci práv.“. 

 

 

Díl 4 

Působnost při zajišťování sociálních služeb - § 92, § 93, §93 a 

Působnost při zajišťování sociální práce VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE POÚ 

Zásada: 

Navrhuje se harmonizace působnosti ve veřejné správě, doplnění subjektu pověřeného 
obecního úřadu, včetně vymezení ve vztahu k osobám nacházejícím se ve správním území 
obecního úřadu. 

 

Zdůvodnění: 

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

 

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE ORP 

Zásada: 

Vymezení výkonu činností sociální práce sociálních pracovníků obecního úřadu typu III včetně 
doplnění termínu sociální pracovník – sociální kurátor. 

 

Zdůvodnění:  

Navrhuje se zpřesnění za účelem vymezení, že výkon činností sociální práce obecní úřad obce 
s rozšířenou působností zajišťuje prostřednictvím sociálních pracovníků. Sociální pracovníci 
poskytují kvalifikovaně podporu a pomoc mimo jiné osobám, které se mohou z různých 
důvodů (např. ztrátou finančních prostředků, zhoršením zdravotního stavu) ocitnout v situaci, 
kdy může dojít až k ohrožení života. Osoba se ale může v takové situaci ocitnout kdekoli na 
území České republiky a nelze zaručit, že se tak stane v místě jejího trvalého bydliště. Proto je 
nutné, aby vhodnou intervencí pomoc poskytl sociální pracovník kdekoli na území České 
republiky, tedy v místě skutečného pobytu osoby. 

Navrhuje se upřesnění oblastí činností sociálního pracovníka - sociálního kurátora a explicitní 
uvedení tohoto pojmu. Pojem „sociální kurátor“ je uveden v novele zákona č. 359/1999 Sb., 
používán v právních předpisech Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy a v jiných závazných dokumentech např. „Koncepce vězeňství“ a „Strategie 
prevence kriminality v ČR“. Na základě této úpravy budou jednotlivé právní předpisy 
komplementární a nebude docházet k výkladovým a aplikačním potížím.  

Sociální pracovník – sociální kurátor spolupracuje s klientem při přípravě na propuštění z 
výkonu trestu odnětí svobody, vykonává postpenitenciární péči, a vykonává tak terciální 
prevenci kriminality. Svým působením tedy přispívá ke snižování recidivity a současně i 
včasnému zamezení vzniku negativních sociálně patologických jevů.  

 

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE KÚ 
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Zásada: 

Navrhuje se charakterizovat výkon činností sociální práce sociálních pracovníků krajského 
úřadu, tzn. harmonizace působnosti ve veřejné správě, včetně vymezení ve vztahu k osobám 
nacházejícím se ve správním území krajského úřadu a spolupráci s úřady ve vztahu k sociálním 
službám prostřednictvím činností sociální práce. 

 

Zdůvodnění: 

Navrhuje se doplnění stávajícího § 93 tak, aby krajský úřad byl povinen ve spolupráci 
s ostatními poskytovateli sociálních služeb, obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 
pověřeným obecním úřadem/újezdním úřadem a krajskou pobočkou Úřadu práce příslušnými 
podle místa skutečného pobytu osob, zajistit poskytnutí sociálních služeb osobám 
v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů (které nejsou schopny samy si zajistit 
poskytování sociálních služeb) také v dalších mimořádných případech, a to když jej nucený 
správce informoval, že dojde ke snížení kapacity nebo zrušení sociální služby, a dále je-li 
poskytována služba aniž by jí bylo vydáno rozhodnutí o registraci (nelegální), a rovněž 
v případě, kdy jej obecní úřad obce s rozšířenou působností informoval o zjištění, že pro osobu 
není v jeho území dostupná sociální služba. Navrhuje se zpřesnění za účelem vymezení, že 
výkon činností sociální práce obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťuje 
prostřednictvím sociálních pracovníků 

 

 

POVINNOST JIS/SZSP: 

Zásada  

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o sociálních službách upravuje působnost obecních a 
krajských úřadů při zajišťování sociální práce a sociálních služeb a některé z působností 
vykonávají obecní a krajské úřady prostřednictvím sociálních pracovníků, navrhuje se proto 
sjednotit předmět úpravy zákona o sociálních službách o výkon činností sociální práce, včetně 
povinnosti vedení dokumentace v elektronické podobě ve Standardizovaném záznamu 
sociálního pracovníka a zároveň implementovat Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), respektive 
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

Zdůvodnění:  

Jedná se o upřesnění povinnosti sociálních pracovníků vést dokumentaci ve Standardizovaném 
záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a 
sociálních věcí; záznamy o činnostech, které vyplývají z § 91 § 92 a § 93. Tak bude vymezeno i 
předávání informací mezi sociálními pracovníky. 

 

 

KVALIFIKACE PRO VÝKON ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ  

 

Zásada 
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Navrhuje se zpřesnění za účelem vymezení, že výkon činností sociální práce krajský úřad 
zajišťuje prostřednictvím sociálních pracovníků. S ohledem na svou kvalifikaci podle § 110 
zákona o sociálních službách mohou sociální pracovníci jako jediní poskytovat kvalifikovaně 
podporu a odbornou pomoc všem osobám ohrožených sociálním vyloučením. 

 

Zdůvodnění: 

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

 

§93a 

 

Zásada: 

S cílem posílení ochrany práv a lidské důstojnosti klientů sociálních služeb, navrhujeme zařadit 
ustanovení, které by pověřenému obecnímu úřadu ukládalo povinnost cíleně vyhledávat 
subjekty, které poskytují sociální služby bez oprávnění. 

 

Zdůvodnění: 

Nově jsou vymezeny kompetence pověřených obecních úřadů tak, aby odborná pomoc a 
informace o možnostech sociální pomoci v rámci činností sociální práce, včetně sociálních 
služeb, byla osobám dostupná co nejblíže, tedy v místě jejich skutečného pobytu; za tím 
účelem se vymezuje i spolupráce jednotlivých subjektů. Cílem navrhované právní úpravy je 
posílit preventivní složku výkonu sociální práce na území obcí s pověřeným obecním úřadem 
tak, aby sociální pracovníci vyhledávali potřebné osoby podle skutečného pobytu a 
prostřednictvím sociální práce přispěli k předcházení nebo zabránění zhoršení nepříznivé 
sociální situace těchto osob. Pokud sociální pracovník pověřeného obecního úřadu zjistí 
konkrétní potřeby konkrétního člověka, musí konat, a to buď sám v návaznosti na dostupné 
zdroje, nebo prostřednictvím předání informace obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností, jehož kompetence jsou širší. Pokud by sociální pracovník pověřeného obecního 
úřadu nebo sám úřad měl podezření, že je v obydlí poskytována sociální služba bez oprávnění, 
musel by toto oznámit krajskému úřadu.  

 

 

§ 99 
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Zásada  

Úprava § 99 zákona. 

 

Zdůvodnění: 

LRV při projednávané poslední novele zákona o sociálních službách požadovala rozdělení 
stávajícího znění odst. 1 na 2 odstavce, proto se navrhuje rozdělení do 2 odstavců. Dále pak 
jsou oblasti standardů se přejmenovávají podle nového návrhu: 

  

Navrhované znění: 

„§ 99 

(1) Kvalita sociálních služeb se při výkonu inspekce ověřuje pomocí standardů kvality sociálních 
služeb. 

(2) Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je 
definována úroveň kvality sociálních služeb v oblastech zajištění sociálních služeb a průběhu 
jejich poskytování, respektování a ochrana důstojnosti, soukromí a integrity osoby, které jsou 
poskytovány sociální služby, vedení dokumentace a v oblasti podpory osoby, které jsou 
poskytovány sociální služby, ve využívání dalších veřejných služeb a přirozeného sociálního 
prostředí. 

(3) Plnění standardů kvality se hodnotí systémem bodů. 

(4) Obsah jednotlivých standardů kvality a bodové hodnocení stanoví prováděcí právní 
předpis.“. 

 

 

§103 

 

Zásada  

DOTAČNÍ TITUL: Legislativně technická úprava. 

 

Zdůvodnění: 

Ustanovení § 103 je nezbytné upravit v návaznosti na úpravy, které do zákona začleňuje výkon 
sociální práce na úrovni obcí s pověřeným obecním úřadem. 

 

Návrh: 

Na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi 
uvedenými v § xy, se obcím s pověřeným obecním úřadem poskytuje příspěvek formou 
účelové dotace. Na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti 
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s povinnostmi uvedenými v § 92, se obcím s rozšířenou působností poskytuje příspěvek 
formou účelové dotace.  

 

 

§107 

 

Zásada: 

Upravit ustanovení odstavec 1) tohoto paragrafu následovně „Přestupku se dopustí ten, kdo 
poskytuje sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování podle § 78 odst. 1.“ 

Upravit první větu odstavec 2) tohoto paragrafu následovně: „Přestupku se dopustí ten, kdo 
jako poskytovatel sociálních služeb“   

Výčet přestupků v sociálních službách sestavit chronologicky vzrůstající abecední řadou v 
souladu s číslovanými paragrafy pro jednotlivé přestupky.   

Upravit odstavec 5 ve smyslu navýšení nejvyšší možné pokuty za přestupky (viz poslední návrh 
na novelu).  

Vložit možnost „napomenutí“ jako možnosti druhu správního trestu.  

Dáváme ke zvážení možnost vložit „zveřejnění rozhodnutí o přestupku“ jako možnosti druhu 
správního trestu“ 

 

Zdůvodnění: 

Přestupku se může dopustit i fyzická osoba jako taková (nepodnikající), která ve výčtu chybí. 
Doporučujeme tedy definovat toto ustanovení v obecné rovině „Přestupku se dopustí ten, kdo 
poskytuje sociální služby…“.  

Chronologické uspořádání přestupků je formální úpravou.  

Napomenutí a zveřejnění rozhodnutí o přestupku umožňuje obecná právní norma zákon č. 
250/2016 Sb.   

 

 

ČÁST OSMÁ - VÝKON POVOLÁNÍ PŘEDPOKLADY: 

 

Zásada  

Sociální pracovník 

Navrhuje se doplnění a zpřesnění taxativního výčtu činností sociálního pracovníka v návaznosti 
na poznatky z praxe. Včetně nových oblastí výkonu činností sociální práce. 

 

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

 

 

Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka 

Zásada  

Navrhuje se úprava studijních oborů z důvodu změn, k nimž došlo od doby nabytí účinnosti 
zákona. 

 

Zdůvodnění 

V § 110 se navrhuje úprava: ruší se obor speciální pedagogika VOŠ, Bc., Mgr. , obor právo se 
specifikuje na magisterský obor právo a právní věda. 

 

 

DALŠÍ V ZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA: 

Zásada 

Navrhuje se v ustanovení o dalším vzdělávání sociálních pracovníků upřesnit způsob stanovení 
rozsahu dalšího vzdělání v případě, kdy pracovní nebo služební poměr sociálního pracovníka 
u téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok včetně doplnění formy dalšího vzdělávání. 

 

Zdůvodnění: 

Současná praxe ukazuje, že je nutné v ustanovení o dalším vzdělávání sociálních pracovníků 
zohlednit způsob stanovení rozsahu dalšího vzdělání v případě, kdy pracovní nebo služební 
poměr sociálního pracovníka u téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok. Navrhovaná 
úprava pozměňovacího návrhu § 111 je převážně legislativně technického charakteru – 
zpřesňuje se text v odstavci 2, který vymezuje podmínky, formy dalšího vzdělávání sociálních 
pracovníků, slučuje dosavadní odstavce 2,3,5 tak, aby právní úprava byla přehlednější, 
srozumitelnější, stručnější. Z hlediska věcného či obsahového nejsou žádné změny 
navrhovány.  

 

 

Zásada 

Upřesnit úpravu § 115, respektive aktualizovat přílohu 4 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

 

Zdůvodnění: 
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Příloha č. 4 k vyhlášce byla novelizována a tím byly změněny kódy oboru vzdělání, při jejichž 
absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních 
službách. 

 

 

§116b 

 

Zásada: 

Navrhuje se doplnit oblast výkonu vedoucích pracovníků v sociálních službách.  

 

Zdůvodnění: 

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

Rozsah uvedený v odst. 3 svou podstatou odpovídá dříve používané podmínce pro dosažení 
kvalifikace sociálního pracovníka (§ 110 odst. 4, písm. c a d), avšak o polovinu méně za 
předpokladu, že 50 % činnosti vedoucího pracovníka se skládá z řízení a znalosti sociální oblasti 
a z 50 % z manažerských dovedností.  

 

Akreditace vzdělávacích programů 

 

§ 117a 

 

Zásada:  

Navrhuje se aktualizace akreditačního procesu 

 

Zdůvodnění: 

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

 

 

§ 117c 

 

Zásada: 

Zpřesnění řízení o akreditaci. 

 

Zdůvodnění: 

Návaznost na úpravu 117a. 

  

Návrh: 

(1) Ministerstvo rozhodne o akreditaci ve lhůtě 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost 
o akreditaci doručena. 

  (2) Ministerstvo při rozhodování přihlíží ke stanovisku akreditační komise. 

  (3) Akreditace se uděluje na dobu 4 let. 

  (4) Akreditace je nepřevoditelná a nepřechází na právního nástupce. 

 

 

§ 117e 

 

Zásada: 

Zpřesnění řízení o akreditaci. 

 

Zdůvodnění: 



 

34 

 

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

 

 

§ 171 f 

 

Zásada: 

Kompetence MPSV. 

 

Zdůvodnění:  

Navrhuje se umožnit participaci státní příspěvkové organizace zřízené ministerstvem na 
činnostech v akreditačním procesu. Návrh je odůvodněn trvajícím vysokým počtem žádostí o 
akreditaci vzdělávacích programů přijímaných do akreditačního řízení, které je v působnosti 
ministerstva.  

 

Návrh: 

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

 

Celkové odůvodnění k § 117 

Věcně se v obsahu ustanovení §117a až 117d nenavrhují žádné systémové změny, pouze se 
text, respektive jednotlivá ustanovení z hlediska systematiky a srozumitelnosti soustřeďuje do 
§ 117a a §117b tak, že § 117c a 117d lze zrušit.  

Akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů probíhá ve správním řízení podle 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí 
ministerstva je k dispozici opravný prostředek (rozklad). 

Ministerstvo poskytuje žadatelům počítačový program. V rámci tohoto systému pro agendu 
akreditací ministerstvo realizuje celý akreditační proces od podání žádosti, hodnocení až po 
rozhodnutí o udělení akreditace, její odejmutí či změnu. Garance kvality uskutečňovaných 
akreditovaných programů se zvýší navrhovaným doplněním jejich kontroly. Ukotvení 
navrhovaných náležitostí žádosti o akreditaci bude mít příznivý dopad na prohloubení 
kvalifikace účastníků akreditovaných vzdělávacích programů. Akreditační proces je 
transparentní, ministerstvo zveřejňuje seznam akreditovaných vzdělávacích programů. 
Konkrétně se oblast akreditace vzdělávacích programů navrhuje doplnit i s cílem 
minimalizovat administrativní zátěž všech zúčastněných stran a zpřehlednit právní úpravu. 

1) Zavádí se zrovnoprávnění akreditace vzdělávacích programů ministerstva 
s akreditovanými kurzy ministerstva vnitra. 

2) Stanoví se pravidla pro případ obnovy akreditace vzdělávacího programu.  
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3) Upřesňují a doplňují se náležitostí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu. 

4) Valorizují se správní poplatky spojené s akreditačním procesem vzdělávacího 
programu. 

5) Vymezují se kompetence Akreditační komise jako poradního sboru ministerstva. 

6) Navrhuje se úprava proplácení náhrad členům komisí. 

7) Upřesňuje se povinnost oznamování změn akreditovaných vzdělávacích programů. 

 

 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

 

Zdůvodnění: 

V závislosti na navrhovaných změnách je nutné upravit přechodná ustanovení. 

 

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

V návaznosti na novou úpravu dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků se stanoví přechodné 
období pro vedoucí zaměstnance, kteří nesplňují odbornou způsobilost sociálního pracovníka. 

V návaznosti na nově stanovené předpoklady odborné způsobilosti k výkonu činnosti 
supervizora se stanoví přechodné období pro stávající zaměstnance, kteří ode dne nabytí 
účinnosti zákona nebudou splňovat podmínky odborné způsobilosti. 

V ustanovení o minimální výši finanční alokace je stanoveno tříleté období, z kterého se 
zjišťuje výpočet minimální výše alokace. Přechodné ustanovení stanoví počáteční období pro 
tento výpočet. 

 

 

Zásada:  

Soulad právních úprav 

 

Zdůvodnění: 

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

 

 

K čl. IV (změna zákona o pomoci v hmotné nouzi) 

 

V zákoně o pomoci v hmotné nouzi se navrhuje zrušit ustanovení týkající se činností sociální 
práce zaměstnanců pověřených obecních úřadů a újezdních úřadů vzhledem k tomu, že se 
jedná o činnosti obdobné, které vykonávají tito zaměstnanci podle zákona o sociálních 
službách a jeho navrhovaných změn, a tyto činnosti se vzájemně prolínají. Duplicitní právní 
úprava je proto nadbytečná a navrhuje se odkázat na postup podle zákona o sociálních 
službách. 

 

 

Věcné zásady pro účely změny zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů. Navrhované zásady reagují na úpravu zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.   

  

Zásada:  

Navrhuje se vypustit z ust. § 63 odst. 3.  

 

Zdůvodnění  

V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje 
rozšířit činnosti sociálních pracovníků z úrovně obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
také na úroveň pověřených obecních úřadů a úřadů vojenských újezdů. Zároveň je v tomto 
zákoně zakotvena pro sociální pracovníky těchto úřadů možnost vstupovat do obydlí, v němž 
se osoby v nepříznivé sociální situaci nacházejí, za účelem vykonání sociální práce. Proto není 
zapotřebí mít tuto možnost duplicitně upravenou v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zásada:  

Navrhuje se upravit ust. § 64 odst. 3 tak, aby byli zaměstnanci obcí zařazení do pověřených 
obecních úřadů nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností jako sociální pracovníci a 
zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v újezdních úřadech jako sociální pracovníci povinni 
s osobami v hmotné nouzi vykonávat činnosti sociálních pracovníků podle nové navrhované 
úpravy ust. § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  
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Zdůvodnění  

Jelikož se v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
navrhuje rozšířit činnosti sociálních pracovníků z úrovně obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností také na úroveň pověřených obecních úřadů a úřadů vojenských újezdů, není již 
důvodné mít upraveny tyto činnosti pro sociální pracovníky těchto úřadů zvlášť v zákoně č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Proto se navrhuje, aby 
sice sociální pracovníci uvedených úřadů měli povinnost vykonávat sociální práci s osobami 
v hmotné nouzi, ale jejich činnosti byly propojeny se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů.     

 

Zásada  

Navrhuje se vypustit z ust. § 65 písm. a).  

 

Zdůvodnění:  

Povinnosti orgánů pomoci v hmotné nouzi, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností a újezdních úřadů jsou zakotveny v ust. § 64 zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, proto není nutné dodržování těchto 
povinností duplicitně zmiňovat v ust. § 65 písm. a) tohoto zákona. Navíc se navrhuje (viz 
zásada 2) propojit činnosti sociálních pracovníků pověřených obecních úřadů, obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností a újezdních úřadů se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, čemuž současné znění ust. § 65 písm. a) zákona  č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídá. Jelikož se 
jedná o duplicitní ustanovení, nenavrhuje se jeho modifikace, ale vypuštění.         

 

Zásada:  

Navrhuje se vypustit ust. § 65a.  

 

Zdůvodnění:  

V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje 
rozšířit činnosti sociálních pracovníků z úrovně obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
také na úroveň pověřených obecních úřadů a úřadů vojenských újezdů, a zároveň je v tomto 
zákoně upraveno poskytování příspěvku formou účelové dotace na zajištění těchto činností. 
Proto není zapotřebí mít duplicitně upraveno poskytování uvedeného příspěvku zvlášť 
v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.  

 


