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IV. 

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

 

I. Platné znění částí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

*** 

§ 3 

Vymezení některých pojmů 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) sociální službou činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a 

podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, 

b) nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého 

zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí 

ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů 

trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou 

situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním 

vyloučením, 

c) dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem zdravotní stav, který podle poznatků 

lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti 

nutné pro zvládání základních životních potřeb, 

d) přirozeným sociálním prostředím rodina a sociální vazby k osobám blízkým1), 

domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, 

kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity, 

e) sociálním začleňováním proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo 

sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají 

plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít 

způsobem, který je ve společnosti považován za běžný, 

f) sociálním vyloučením vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do 

něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, 

g) zdravotním postižením tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované 

postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby, 

h) plánem rozvoje sociálních služeb výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve 

stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, 

jehož obsahem je popis způsobu zpracování plánu, popis a analýza existujících zdrojů a 

potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, 

strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, 

způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v 

poskytování sociálních služeb. 
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h)  střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb strategický dokument obce nebo 

kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob 

na území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím 

dostupných zdrojů; jeho obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, 

popis způsobu zpracování plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s 

poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, 

popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby 

určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje 

sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž 

prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných 

subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění plánu  včetně způsobu, jakým 

lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních 

služeb na území kraje; střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn 

akčními plány zpracovanými na období jednoho roku, které vycházejí ze 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, 

i)  sítí sociálních služeb souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité 

kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální 

situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na 

území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je 

součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje. 

§ 4 

Okruh oprávněných osob 

 (1) Nárok na příspěvek na péči má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně 

a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního 

právního předpisu2), jde-li o státního občana České republiky, 

b) cizinec, který má na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního 

předpisu3), 

c) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území jiného členského státu 

Evropské unie, pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České 

republiky podle zvláštního právního předpisu4), 

d) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu a), pokud mu bylo vydáno povolení k 

přechodnému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3), 

e) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu b), pokud mu bylo vydáno povolení k 

dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3), 

f) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České 

republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu5), 

g) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany podle 

zvláštního právního předpisu6), 
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h) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České 

republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle 

zvláštního právního předpisu7), 

i) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje 

mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu České republiky, 

j) osoba, které nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie
54)

, nebo osoba 

zaměstnaná, samostatně výdělečně činná, osoba ponechávající si takové postavení a 

její rodinní příslušníci mající právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské 

unie
63)

 , 

k) cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního 

předpisu59), 

l) cizinec, který je zaměstnán nebo již byl zaměstnán na území České republiky alespoň po 

dobu 6 měsíců a je v evidenci uchazečů o zaměstnání
60)

, pokud mu bylo vydáno povolení 

k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního 

předpisu61), 

m) rodinný příslušník62) osob uvedených v písmenech f), h), k) a l), pokud mu bylo vydáno 

povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního 

předpisu61), 

a to, pokud má bydliště na území České republiky, s výjimkou osob uvedených v písmenu j); 

co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi
49)

. 

  (2) Sociální služby se při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují 

a) osobám uvedeným v odstavci 1; podmínka bydliště na území České republiky zde 

neplatí, 

b) občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k 

pobytu podle zvláštního právního předpisu3) po dobu delší než 3 měsíce, 

c) rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území 

České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu3) po dobu delší než 3 

měsíce. 

  (3) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a 69 se při splnění podmínek stanovených 

v tomto zákoně poskytují také osobě, která není uvedena v odstavci 2, pokud oprávněně 

pobývá na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3). Sociální služby 

uvedené v § 37, 57, 60 a 69 se poskytují také osobě, která je obětí trestného činu obchodování 

s lidmi nebo trestného činu zavlečení
48)

. 

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

63) 
Čl. 7 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 

2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a 

pobývat na území členských států o změně nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 

64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 

90/364/EHS a 93/96/EHS. 
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*** 

§ 22 

Přeplatky 

  (1) Příjemce příspěvku, který přijal příspěvek nebo jeho část, ačkoliv musel z 

okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, nebo 

jinak způsobil, že příspěvek byl vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen tento 

přeplatek vrátit; povinnost vrátit příspěvek nebo jeho část má též osoba, která po smrti 

oprávněné osoby přijala příspěvek nebo jeho část, která jí nenáleží. 

  (2) Nárok na vrácení přeplatku zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byl vyplacen. Tato 

lhůta neplyne po dobu řízení o opravném prostředku nebo o žalobě. 

  (3) Přeplatek na vyplacených částkách zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 2 nevzniká 

za kalendářní měsíce, za které nárok na toto zvýšení příspěvku zanikl, pokud příjemce 

příspěvku prokáže, že za tyto kalendářní měsíce vznikl témuž dítěti nárok na zvýšení 

příspěvku podle § 12 odst. 1 písm. a). Obdobně to platí pro přeplatek na zvýšení příspěvku 

podle § 12 odst. 1 písm. a), je-li prokázáno, že vznikl nárok na zvýšení příspěvku podle § 12 

odst. 2. 

  (4) O povinnosti vrátit přeplatek podle odstavců 1 a 2 rozhoduje krajská pobočka 

Úřadu práce, která příspěvek vyplácí nebo naposledy vyplácela. Přeplatky vybírá krajská 

pobočka Úřadu práce, která o povinnosti vrátit přeplatek rozhodla. 

  (5) Povinnost vrátit přeplatek nevzniká, jestliže tento přeplatek nepřesahuje částku 

100 Kč. 

  (6) Krajská pobočka Úřadu práce může rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit 

přeplatek, jde-li o částku do 20 000 Kč v každém jednotlivém případě nebo na základě 

předchozího souhlasu ministerstva, jde-li o částku nad 20 000 Kč v každém jednotlivém 

případě. 

  (7) Vrácené prostředky podle odstavce 1 jsou příjmem státního rozpočtu v případě 

jejich vrácení v jiném roce, než v roce poskytnutí; tyto prostředky je povinen orgán, který je 

vybral, bezodkladně odvést do státního rozpočtu. Vrácené prostředky, k jejichž vrácení došlo 

v roce jejich poskytnutí ze státního rozpočtu, se použijí ke stejnému účelu v tomtéž roce, 

popřípadě se stávají předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. 

*** 

§ 38 

 Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim 

v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto 
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vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na 

poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí. 

*** 

§ 75 

 (1) Za poskytování 

a) osobní asistence (§ 39), 

b) pečovatelské služby (§ 40), 

c) tísňové péče (§ 41), 

d) průvodcovských a předčitatelských služeb (§ 42), 

e) podpory samostatného bydlení (§ 43), 

f) odlehčovacích služeb (§ 44), 

g) služeb v centrech denních služeb (§ 45), 

h) služeb v denních stacionářích (§ 46), 

i) pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb uvedených v § 70 odst. 3, 

j) služeb v chráněném bydlení (§ 51), 

hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou, není-li v odstavci 2 

stanoveno jinak. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis. 

  (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) účastníkům odboje30), 

c) 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) 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)  pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) 

starším 70 let. 
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*** 

§ 82 

 (1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu 

změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s 

touto žádostí podle § 79 odst. 5, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o 

registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8. 

Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit 

tyto změny příslušnými doklady. 

  (2) O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, 

vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti 

poskytovatele sociálních služeb. Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých se změny 

týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito 

změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace. 

  (3) Registrující orgán rozhodne o zrušení registrace, jestliže 

a) poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat podmínky uvedené v § 79 a 80, 

b) poskytovateli sociálních služeb byla uložena sankce za správní delikt v případě zvlášť 

závažného porušení povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb, 

c) poskytovatel sociálních služeb nesplňuje standardy kvality (§ 99) a k nápravě nedošlo ani 

na základě uložených opatření při inspekci sociálních služeb, nebo 

c) poskytovatel sociálních služeb ani po uložení sankce za správní delikt podle § 107 

odst. 2 písm. m) nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků v oblasti 

dodržování standardů kvality sociálních služeb zjištěných při inspekci poskytování 

sociálních služeb, nebo 

d) poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace; tato žádost musí být podána 

nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti. 

  (4) Týkají-li se skutečnosti uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) jen některé ze 

sociálních služeb poskytovaných týmž poskytovatelem sociálních služeb, registrující orgán 

může rozhodnout jen o změně registrace. Lhůta uvedená v odstavci 3 písm. d) platí i v 

případě, kdy poskytovatel sociálních služeb požádá o změnu registrace spočívající v ukončení 

jen některé ze sociálních služeb uvedených v rozhodnutí o registraci. 

  (5) Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb 

nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o 

registraci. 

  (6) Registrace je nepřevoditelná a pozbývá platnosti dnem zániku právnické osoby 

nebo dnem úmrtí fyzické osoby. 
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  (7) Registrující orgán informuje bezodkladně Ministerstvo spravedlnosti o změně nebo 

zrušení rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, který je podle oznámení 

Ministerstva spravedlnosti zapsán také v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 

podle zákona o obětech trestných činů55). 

*** 

Oddíl 2 

Registr poskytovatelů sociálních služeb 

§ 85 

  (1) Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb (dále jen "registr"), do 

kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, 

a právnické a fyzické osoby uvedené v § 84 odst. 1. Do registru jsou povinni se na žádost 

zapsat také poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 

52, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětský domov. Místní 

příslušnost krajského úřadu se řídí podle § 78 odst. 2, není-li dále stanoveno jinak. 

  (2) Registr je veden v listinné a elektronické podobě. Krajský úřad je správcem 

listinné podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru. Při zpracování údajů 

se postupuje podle zvláštního právního předpisu10). 

  (3) Registr v listinné podobě obsahuje 

a) údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d), 

b) dokumenty uvedené v § 79 odst. 5 písm. f) až k) a § 80. 

  (4) Registr v elektronické podobě obsahuje údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až 

d), identifikační číslo podle § 81 odst. 2 písm. b), číselné označení sociální služby podle § 81 

odst. 2 písm. d), informaci o výsledku provedené inspekce poskytování sociálních služeb a 

informaci o výsledku kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci. Obsah informace 

o výsledku provedené inspekce stanoví prováděcí právní předpis. Krajský úřad, a jde-li o 

informaci o výsledku provedené inspekce krajská pobočka Úřadu práce ministerstvo, zapisují  

do registru údaje podle věty první a jejich změny bez zbytečného odkladu. 

  (5) Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje o kapacitě, materiálním, 

technickém a personálním zabezpečení, poskytování základních a fakultativních činností a 

financování jednotlivých sociálních služeb, a zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým 

je sociální služba poskytována, a o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o 

poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3, a údaje o počtu osob, u kterých 

byla použita opatření omezující pohyb osob, a o četnosti jejich použití podle druhů těchto 

opatření, a to pro účely analytické a koncepční činnosti ministerstva. Poskytovatel sociálních 

služeb, který je zapsán v registru, je povinen tyto údaje sdělovat krajskému úřadu uvedenému 

v odstavci 1 prostřednictvím elektronického systému na tiskopisu předepsaném 
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ministerstvem, a to ve lhůtě do 30. června za předchozí kalendářní rok. Příslušný krajský úřad 

kontroluje správnost a úplnost těchto údajů. 

  (6) Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje o výši poskytnuté dotace na 

příslušný kalendářní rok podle § 101a odst. 2 a § 104 na jednotlivé sociální služby. Tyto údaje 

do registru zapisuje v případě § 101a odst. 2 krajský úřad příslušný podle místa poskytování 

sociální služby a v případě § 104 ministerstvo, a to do 30. dubna příslušného rozpočtového 

roku. 

(7) Poskytovatel sociálních služeb je povinen sdělit registrujícímu orgánu na základě 

jeho žádosti zobecněné údaje o počtu osob, kterým poskytuje sociální služby, a o charakteru 

jejich snížené soběstačnosti a potřebách péče, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení žádosti, 

pokud registrující orgán neurčí lhůtu delší. 

§ 86 

  (1) Ministerstvo je správcem elektronické podoby registru. 

  (2) Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program (software) 

zpracování údajů potřebný pro vedení registru a poskytuje bezplatně tento program, včetně 

jeho aktualizací, krajským úřadům. Krajské úřady jsou povinny používat při vedení registru 

program, kterým je ministerstvo vybaví. 

  (3) Ministerstvo zřídí na žádost krajské pobočky Úřadu práce zaměstnanci státu 

zařazenému do krajské pobočky Úřadu práce, který vykonává inspekci poskytování sociálních 

služeb, oprávnění k přístupu k údajům vedeným v registru podle § 85 odst. 5 věty první. 

*** 

§ 93a 

  (1) Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako 

sociální pracovníci a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu jako sociální pracovníci 

jsou na základě souhlasu osoby, která se nachází v nepříznivé sociální situaci nebo je 

ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nachází, oprávněni v souvislosti s 

plněním úkolů podle § 92 písm. d) § 92 písm. b) a d) a § 93 písm. c) vstupovat do obydlí, v 

němž tato osoba žije, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce. Oprávnění k této činnosti 

jsou povinni prokázat průkazem vydaným příslušným úřadem; náležitosti průkazu stanoví 

prováděcí právní předpis. 

 (2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou v souvislosti s výkonem činností sociální 

práce povinni vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí 

Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. 
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§ 94 

 Obec  

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém 

území, 

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb 

na svém území, 

c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při 

zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi 

poskytovatelem a osobou, 

d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 

poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány 

sociální služby. 

e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních 

služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto 

potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích., 

 f)  spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím 

účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro 

zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb 

těchto osob. 

§ 95 

Kraj  

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém 

území, 

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb 

na svém území, 

c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při 

zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi 

poskytovatelem a osobou, 

d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území 

kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou 

poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v 

procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle 

§ 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5, 

e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, 

zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby 

poskytovány, 

f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb, 

g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se 

střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb., 
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h) určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí 

sděleným podle § 94 písm. f). 

§ 96 

  Ministerstvo  

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociálních služeb, včetně činností sociální 

práce v oblasti sociálních služeb, 

b) zpracovává střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti krajů, zástupců 

poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou poskytovány sociální 

služby, 

b) zpracovává národní strategii rozvoje sociálních služeb, sleduje a vyhodnocuje její 

plnění a ve spolupráci s kraji určuje parametry dostupnosti sociálních služeb. 

c) spolupracuje s Ministerstvem vnitra při optimalizaci dostupnosti místních veřejných 

služeb. 

*** 

ČÁST ČTVRTÁ 

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

§ 97 

  (1) Inspekci poskytování sociálních služeb (dále jen „inspekce“) provádí u 

poskytovatelů, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a u poskytovatelů sociálních 

služeb uvedených v § 84 krajská pobočka Úřadu práce; místní příslušnost se řídí podle místa 

trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle 

umístění organizační složky zahraniční právnické osoby na území České republiky. 

(1) Inspekci poskytování sociálních služeb (dále jen „inspekce“) provádí 

u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a u 

poskytovatelů sociálních služeb uvedených v § 84 ministerstvo. 

 (2) Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je 

a) plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89, 

b) kvalita poskytovaných sociálních služeb. 

  (3) Při plnění povinnosti poskytovatelů sociálních služeb podle § 88 písm. i) je 

předmětem inspekce také posouzení, zda smlouva o poskytnutí sociální služby obsahuje 

náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2, a zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady 

stanovené v § 73 až 77. 

(4) Členové inspekčního týmu jsou povinni v případě zjištěných nedostatků 

informovat o výsledku inspekce podle odstavce 3 osobu, která uzavřela smlouvu o poskytnutí 
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sociální služby, nebo zákonného zástupce, popřípadě zástupce podle § 91 odst. 6, pokud 

uzavřeli smlouvu o poskytnutí sociální služby za osobu, která není schopna sama jednat. 

  (4) Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni informovat o  závažných 

nedostatcích  zjištěných při inspekci podle odstavce 3 osobu, která uzavřela smlouvu o 

poskytnutí sociální služby,  nebo zákonného zástupce anebo opatrovníka, popřípadě 

zástupce podle § 91 odst. 6, pokud uzavřeli smlouvu o poskytnutí sociální služby za 

osobu, která není schopna sama jednat. Za závažný nedostatek se považuje zejména 

sjednání výše úhrady v rozporu s § 73 až 77 a neuvedení výpovědních důvodů a 

výpovědních lhůt ve smlouvě. 

§ 98 

 (1) Inspekce se provádí vždy v místě poskytování sociálních služeb. 

  (2) Inspekci v každém jednotlivém případě provádí inspekční tým, který tvoří nejméně 

3 členové, jde-li o inspekci pobytových sociálních služeb, a nejméně 2 členové v ostatních 

případech. Alespoň 1 člen inspekčního týmu musí být zaměstnancem státu zařazeným k 

výkonu práce v krajské pobočce Úřadu práce.  Alespoň 1 člen inspekčního týmu musí být 

zaměstnancem státu zařazeným k výkonu práce v ministerstvu. Kraj může do inspekčního 

týmu vyslat svého zaměstnance; krajská pobočka Úřadu práce zařadí tohoto zaměstnance do 

inspekčního týmu. Provádí-li se inspekce u poskytovatele sociálních služeb, vůči němuž kraj 

vykonává funkci zřizovatele nebo zakladatele, nelze do inspekčního týmu zařadit 

zaměstnance tohoto kraje.  

 (3) V zájmu odborného posouzení věci mohou být k účasti na inspekci přizváni 

specializovaní odborníci. Přizvaný odborník nesmí být podjatý vůči poskytovateli sociálních 

služeb, u kterého je prováděna inspekce. Poskytovatel sociálních služeb, u kterého je 

prováděna inspekce, je povinen umožnit přizvanému odborníkovi, aby se podílel na provádění 

inspekce.  

 (4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen umožnit členům inspekčního týmu 

dotazovat se osob, kterým poskytuje sociální služby, na záležitosti související s poskytováním 

sociálních služeb, které jsou předmětem inspekce. Podmínkou přitom je, že osoba byla 

členem inspekčního týmu za účasti poskytovatele sociálních služeb poučena o možnosti 

odmítnout rozhovor a dala k rozhovoru souhlas. 

  (5) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna ukládat poskytovateli sociálních služeb 

opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci. Ministerstvo je oprávněno ukládat 

poskytovateli sociálních služeb opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci; 

uložené opatření je součástí kontrolního zjištění. Poskytovatel sociálních služeb je povinen 

splnit uložená opatření ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce  ministerstvem a 

podat písemnou zprávu o jejich plnění, pokud si ji krajská pobočka Úřadu práce  ministerstvo 

vyžádá. Po podání písemné zprávy o plnění uložených opatření lze provést následnou 

inspekci, na kterou se ustanovení odstavce 2 nevztahuje. 

*** 
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ČÁST ŠESTÁ 

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

§ 101 

  (1) Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění poskytování sociálních služeb 

poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. 

  (2) Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 

sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. 

  (3) Dotace ze státního rozpočtu podle odstavců 1 a 2 je poskytována prostřednictvím 

rozpočtu kraje. Činnost krajů podle věty první je činností vykonávanou v přenesené 

působnosti. 

  (4) Žádost o poskytnutí dotace na příslušné následující rozpočtové období předkládá 

krajský úřad ministerstvu. Žádost obsahuje zejména 

a) název kraje, jeho sídlo, identifikační číslo a číslo účtu, 

b) zpracovaný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který obsahuje ekonomickou 

analýzu v plánu identifikovaných potřeb a způsob jejich finančního zajištění, 

c) výši požadavku na dotaci. 

  (5) Výše dotace v úhrnu za jednotlivé kraje se stanoví na základě 

a) celkového ročního objemu finančních prostředků rozpočtovaných v závazném ukazateli 

pro příslušný rozpočtový rok, 

b) zpracovaného střednědobého plánu rozvoje služeb kraje, 

c) počtu vyplácených příspěvků a jejich finančního objemu, 

d) počtu poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, a jejich kapacit, 

e) kapacit sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. 

(6) Krajské úřady se podílejí na finanční kontrole využití dotací poskytnutých podle 

odstavců 1 až 5, vykonávané podle zvláštního právního předpisu36). 

  (7) Podle ustanovení odstavců 1 až 6 se postupuje do 31. prosince 2014. 

 

§ 101a 

  (1) K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) § 95 písm. g) a h) se krajům 

poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu 

stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje 

ministerstvo podle zvláštního právního předpisu
37)

. 

  (2) Kraj rozhoduje podle zvláštního právního předpisu
37a)

 a předpisů Evropské unie o 

veřejné podpoře o poskytnutí finančních prostředků z dotace poskytovatelům sociálních 
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služeb, kteří jsou zapsáni v registru podle § 85 odst. 1, popřípadě o zadání veřejné zakázky na 

poskytování sociálních služeb. O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé sociální 

služby a jejich výši rozhoduje rada kraje v souladu s podmínkami stanovenými 

zastupitelstvem kraje. O použití účelově určených finančních prostředků informuje rada 

kraje zastupitelstvo. 

  (3) Kraj předkládá ministerstvu žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový 

rok. Žádost obsahuje 

a) název kraje, identifikační číslo a číslo účtu, na který bude dotace vyplacena, 

b) popis způsobu rozdělení a čerpání dotace podle odstavce 2, 

c) seznam poskytovatelů sociálních služeb s uvedením sociálních služeb, na které je dotace 

požadována v souladu s § 95 písm. g), a 

d) c) požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na 

výši dotace na následující 2 rozpočtové roky, který vyplývá ze střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb kraje. 

Součástí žádosti je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje, který obsahuje 

ekonomickou analýzu v plánu identifikovaných potřeb a způsob jejich finančního zajištění. 

  (4) Výši dotace kraji stanoví ministerstvo na základě procentního podílu kraje na 

celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu 

poskytování sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok. Dotace je účelově členěna na 

dotaci na služby sociální péče a na dotaci na služby sociální prevence a poradenství. 

(5) Procentní podíl kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků 

vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb ministerstvo 

stanoví na základě podílu kraje na 

a) celkové výši dotace požadované krajem podle odstavce 3 písm. d), 

b) objemu vyplácených příspěvků a 

c) kapacitách poskytovaných sociálních služeb; v případě sociálních služeb 

1. podle § 37 až 43, 44, 65 až 67, 69 a 70 poskytovaných v terénní a ambulantní formě a 

sociálních služeb podle § 45, 46, 54 až 56, 59 až 62 a 64 poskytovaných v ambulantní 

formě jsou kapacity dány údaji o personálním zabezpečení v souladu s § 85 odst. 5, 

2. podle § 44 poskytovaných v pobytové formě a sociálních služeb podle § 47 až 51 jsou 

kapacity dány počtem registrovaných lůžek využívaných příjemci příspěvku, 

3. podle § 52, 57, 58, 63, 64, 68 a 70 poskytovaných v pobytové formě jsou kapacity 

dány počtem registrovaných lůžek. 

  (6) Kraj předloží ministerstvu do 30. dubna příslušného rozpočtového roku průběžný 

přehled o čerpání dotace a do 15. února následujícího rozpočtového roku konečný přehled o 

čerpání dotace za příslušný rozpočtový rok. 

  (4) Výši dotace kraji stanoví ministerstvo ve výši procentního podílu kraje na 

celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na 
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podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok; výše procentního podílu kraje 

je uvedena v příloze k tomuto zákonu. 

 (5) Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program (software) pro 

podávání žádostí o dotace a poskytuje bezplatně tento program, včetně jeho aktualizací, 

krajským úřadům a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 

odst. 1. Krajské úřady a poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni používat program 

pro podávání žádostí o dotace, který jim ministerstvo poskytne. Krajské úřady jsou 

povinny používat program též pro posouzení žádostí o dotace poskytovatelů a stanovení 

výše finanční podpory. Za podanou žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci podle 

odstavců 1 a 2 se považuje pouze žádost, která je podána kraji prostřednictvím tohoto 

programu. 

(6) Kraj předloží ministerstvu do 31. května příslušného rozpočtového roku 

prostřednictvím počítačového programu podle odstavce 5 průběžný přehled o čerpání 

dotace a do 31. března následujícího rozpočtového roku konečný přehled o čerpání 

dotace za příslušný rozpočtový rok. 

 

(7) Prováděcí právní předpis stanoví bližší podmínky pro čerpání dotace, lhůty pro 

výplatu dotace, formu a obsah žádosti podle odstavce 3 a lhůtu pro její podání, obsah seznamu 

podle odstavce 3 písm. c) a formu a obsah přehledu podle odstavce 6. 

*** 
 

§ 104 

  (1) Ze státního rozpočtu mohou být podle zvláštního právního předpisu
38)

 poskytovány 

účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb 

poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. 

  (2) Dotace podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo. 

  (3) Dotaci lze poskytnout 

a) na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter, 

b) na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na vzdělávání pracovníků v 

sociálních službách, na podporu kvality sociálních služeb a na zpracování střednědobých 

plánů krajů a plánů obcí v oblasti sociálních služeb, 

c) v případě mimořádných situací; mimořádnou situací se rozumí zejména živelní pohroma, 

požár, ekologická nebo průmyslová havárie. 

  (4) Na financování činností podle odstavce 3 v oblasti poskytování sociálních služeb 

se mohou podílet také programy financované v rámci Strukturálních fondů Evropských 

společenství a dalších programů Evropských společenství. 

  (5) Na poskytnutí dotace není právní nárok
36)

. 
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(6) Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program (software) pro 

podávání žádostí o dotace a poskytuje bezplatně tento program, včetně jeho aktualizací, 

krajským úřadům a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 

odst. 1. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni používat počítačový program pro 

podávání žádostí o dotace, který jim ministerstvo poskytne. Krajský úřad se 

prostřednictvím počítačového programu vyjadřuje k podpoře pro danou sociální službu. 

*** 

ČÁST SEDMÁ 

SPRÁVNÍ DELIKTY 

§ 107 

 (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, 

že poskytuje sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování podle § 78 odst. 1. 

  (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel sociálních 

služeb dopustí správního deliktu tím, že 

a) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci podle § 81 

odst. 2, 

b) nevede záznamy podle § 88 písm. f), 

c) nevede evidenci žadatelů o sociální službu podle § 88 písm. g), 

d) neuzavře s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby podle § 88 písm. i), 

      d) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby v rozporu s  § 91 

odst. 3, 

e) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s § 89 odst. 1 až 3, 

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

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

h) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovala pomoc, ve lhůtě stanovené v podle 

§ 21a odst. 2, 

i) nesplní lhůtu k podání žádosti o zrušení registrace podle § 82 odst. 3 písm. d) nebo odst. 

4, 

j) nesplní oznamovací povinnost podle § 88 písm. k), 

k) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 5, 

l) neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1, 

m) nesplní ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce ministerstvem opatření k 

odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o jejich 

plnění podle §  98 odst. 5, 

n) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem opatření k odstranění nedostatků 

zjištěných při kontrole registračních podmínek podle § 82a odst. 2, 

o) stanoví za poskytnutí sociální služby vyšší úhradu, než je maximální výše úhrady 

stanovená prováděcím právním předpisem, 
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p) uzavře smlouvu, která neobsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2, 

q)   nesdělí ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem údaje podle § 85 odst. 7. 

  (3) Podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel sociálních služeb dopustí správního 

deliktu tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 100 odst. 2. 

(4) Zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby podle § 52, dětský domov a 

speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu se dopustí správního deliktu tím, že 

neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovalo pomoc, ve lhůtě stanovené v § 21a odst. 2. 

  (5) Za správní delikt se uloží pokuta do 

a) 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c) a l), 

b) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), d), f), g), h) , p) a odstavce 4, 

c) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. i) až k), m), o) a q)  a 

odstavce 3, 

d) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e), 

e) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. n), 

f) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1. 

  

§ 108 

  (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila 

veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

  (2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního 

deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl 

spáchán. 

  (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže příslušný orgán o 

něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději však do tří 

let ode dne, kdy byl spáchán. 

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají 

a) krajská pobočka Úřadu práce, jde-li o 

1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec státu zařazený do 

krajské pobočky Úřadu práce, 

2. přestupek podle § 106 odst. 2 až 5 odst. 3 a 4, 

3. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. b) až h), j), m ), o) a p) a podle § 107 odst. 4, 

3. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. h) a  § 107 odst. 4, 

b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 106 odst. 1, kterého 

se dopustí zaměstnanec obce, 

c) krajský úřad, jde-li o 
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1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec kraje nebo zaměstnanec 

poskytovatele sociálních služeb, kterému krajský úřad vydal rozhodnutí o registraci, 

2. správní delikt podle § 107 odst. 1, 

3. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. a), i), k), l), n) a q)  a § 107 odst. 3, kterého se 

dopustí poskytovatel sociálních služeb, kterému krajský úřad vydal rozhodnutí o 

registraci, 

d) ministerstvo, jde-li o 

1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec státu zařazený do 

ministerstva, nebo zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb, kterému 

ministerstvo vydalo rozhodnutí o registraci, a přestupek podle § 106 odst. 2, 

2. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. a), i), k), l), n) a q) , kterého se dopustí 

poskytovatel sociálních služeb, kterému ministerstvo vydalo rozhodnutí o registraci., 

3. správní delikt podle § 107 odst. 2  písm. b) až g), j), m), o) a p).        

  (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby
32)

 nebo v 

přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti nebo postihu právnické osoby. 

  (6) Příjem z pokut uložených krajskou pobočkou Úřadu práce a ministerstvem je 

příjmem státního rozpočtu, příjem z pokut uložených obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností je příjmem rozpočtu obce a příjem z pokut uložených krajským úřadem je příjmem 

rozpočtu kraje. 

 

ČÁST OSMÁ 

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON POVOLÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA 

*** 

§ 110 

 (1) Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je plná svéprávnost, 

bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona. 

  (2) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a odst. 3 věty první až 

třetí. 

  (3) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává 

registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v 

oboru praktický lékař pro děti a dorost a u zaměstnanců poskytovatel pracovně lékařských 

služeb. 

  (4) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je 

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu 

akreditovaného podle zvláštního právního předpisu40) v oborech vzdělání 

zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, 
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sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a 

sociální činnost, 

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, 

sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální 

pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu41),. 

c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v 

písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu 

povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky 

ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v 

písmenu b), 

d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v 

písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu 

povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního 

vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného 

nejpozději 31. prosince 1998. 

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

sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52 má též sociální 

pracovník a zdravotně sociální pracovník, který získal způsobilost k výkonu zdravotnického 

povolání podle zvláštního právního předpisu42). 

  (6) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků 

členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu31). 

*** 

 

II. Platné znění částí zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o 

změně souvisejících zákonů 

*** 

§ 4 

 (1) Úřad práce plní úkoly v oblastech 

a) zaměstnanosti, 

b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, 

c) státní sociální podpory, 

d) dávek pro osoby se zdravotním postižením, 

e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb, 

f) pomoci v hmotné nouzi, 

g) inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, 

h) dávek pěstounské péče, 
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v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti3), zákonem o ochraně 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů4), 

zákonem o sociálně-právní ochraně dětí11), zákonem o státní sociální podpoře5), zákonem o 

poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů8), 

zákonem o sociálních službách 9) a zákonem o pomoci v hmotné nouzi10). 

  (2) Úřad práce je přístupovým místem pro zajištění elektronické komunikace v oblasti 

sociálního zabezpečení a zaměstnanosti mezi členskými státy Evropské unie. 

 

§ 4a 

  (1) Ministerstvo je správcem Jednotného informačního systému práce a sociálních 

věcí, jehož obsahem jsou údaje nezbytné k plnění úkolů ministerstva a Úřadu práce v oblasti 

státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby se 

zdravotním postižením, sociálně-právní ochrany dětí, státní politiky zaměstnanosti a ochrany 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele podle jiných právních předpisů. 

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí může ministerstvo a Úřad práce využít 

rovněž za účelem získání potřebných údajů uvedených ve větě první nezbytných pro výplatu a 

kontrolu vyplácení dávek nebo podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci nebo 

kompenzace12). Správou evidence údajů o výplatách dávek uvedených ve větách první a 

druhé může správce Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí pověřit Českou 

správu sociálního zabezpečení. Součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních 

věcí je rovněž Standardizovaný záznam sociálního pracovníka vedený podle zákona o pomoci 

v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách; vzor Standardizovaného záznamu sociálního 

pracovníka stanoví ministerstvo vyhláškou. 

  (2) Ministerstvo zřídí na žádost pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností nebo újezdního úřadu zaměstnancům těchto úřadů oprávnění k přístupu 

k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a tento přístup eviduje. 

Zpřístupněnými údaji jsou údaje o podaných žádostech o dávku, nároku na dávku a na její 

výplatu, výši dávky a formě její výplaty a údaje o stanovených sankcích spojených s 

porušením podmínek nároku na dávku a na její výplatu. Přístup zaměstnance k údajům o 

osobách hlášených k trvalému nebo hlášenému místu pobytu v obvodu územní působnosti 

pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo újezdního 

úřadu se zřizuje za účelem výkonu povinností podle § 92 písm. d) § 92 písm. b) a d) zákona o 

sociálních službách a podle § 64 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi. 

  (3) Ministerstvo zřídí na žádost krajského úřadu zaměstnanci krajského úřadu 

oprávnění k přístupu k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a 

tento přístup eviduje. Zpřístupněnými údaji jsou údaje uvedené v odstavci 2 větě druhé. 

Přístup zaměstnance k údajům o osobách hlášených k trvalému nebo hlášenému místu pobytu 

v územním obvodu kraje se zřizuje za účelem výkonu povinností podle § 93 písm. c) zákona o 

sociálních službách. 
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  (4) Ministerstvo zřídí na žádost krajské pobočky Úřadu práce zaměstnanci krajské 

pobočky Úřadu práce oprávnění k přístupu k údajům vedeným ve Standardizovaném záznamu 

sociálního pracovníka a tento přístup eviduje. 


