VI.

Platné znění dotčených částí zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, s vyznačením navrhovaných změn
§ 14a
(1) Příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc
poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, nejde-li o poskytování sociálních služeb
podle § 52; to neplatí v případě, kdy je s oprávněnou osobou k hospitalizaci přijata podle
jiného právního předpisu7c) jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o
příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c) jako
osoba poskytující pomoc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k
hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo
poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba
k hospitalizaci přijata, není-li podle § 21a odst. 1 ohlášeno propuštění ze zdravotnického
zařízení. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém
hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc.
(2) Dosáhne-li oprávněná osoba 18 let věku, příspěvek se vyplácí od následujícího
kalendářního měsíce ve výši podle § 11 odst. 2 odpovídající stupni závislosti stanovenému
před 18. rokem věku. Současně krajská pobočka Úřadu práce zahájí řízení z moci úřední za
účelem nového stanovení stupně závislosti podle § 8 a tomu odpovídající výše příspěvku.

*****
§ 16
Přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu
(1) Zemřel-li žadatel o příspěvek před pravomocným rozhodnutím o příspěvku,
vstupuje do dalšího řízení a nabývá nárok na částky splatné do dne jeho smrti osoba blízká,
asistent sociální péče uvedený v § 83, zařízení sociálních služeb poskytující pobytové sociální
služby podle § 48, 49 nebo 50 podle § 48, 49, 50 nebo 50a, zdravotnické zařízení poskytující
sociální služby podle § 52, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení
hospicového typu, pokud některá z těchto fyzických nebo právnických osob byla uvedena v
žádosti o příspěvek, popřípadě v průběhu řízení ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d), jako
osoba, která poskytuje žadateli o příspěvek pomoc. Účastníky řízení se stávají všechny
fyzické nebo právnické osoby uvedené ve větě první, které se od zahájení řízení podílely na
pomoci žadateli o příspěvek do dne jeho smrti. Tyto osoby nabývají nárok na částky
příspěvku splatné do dne smrti žadatele o příspěvek za kalendářní měsíc, ve kterém
poskytovaly pomoc. Pokud se v kalendářním měsíci podílelo na pomoci žadateli o příspěvek
více těchto osob, nabývají nárok na částku příspěvku rovným dílem, pokud nepředloží

příslušné krajské pobočce Úřadu práce dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Nárok na
výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém žadatel o příspěvek zemřel, pokud
mu od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní
péče v průběhu hospitalizace.
(2) Jestliže byl příspěvek přiznán před smrtí oprávněné osoby, vyplatí se splatné
částky příspěvku, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněné osoby, fyzické nebo
právnické osobě uvedené v odstavci 1 větě první, pokud v kalendářním měsíci, za který nebyl
příspěvek vyplacen, poskytovala oprávněné osobě pomoc a byla uvedena v žádosti o
příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c). Pokud
se v kalendářním měsíci, za který nebyl příspěvek vyplacen, podílelo na pomoci oprávněné
osobě více fyzických nebo právnických osob, nabývají tyto osoby nárok na příspěvek rovným
dílem, pokud nepředloží příslušné krajské pobočce Úřadu práce dohodu o jiném rozdělení
částky příspěvku. Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém
oprávněná osoba zemřela, pokud jí od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti
byla poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
(3) Nárok na příspěvek není předmětem dědictví.

*****
§ 21a
(1) Osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83, který poskytuje
oprávněné osobě pomoc, jsou povinni písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu
práce přijetí oprávněné osoby k hospitalizaci a propuštění z hospitalizace, a to ve lhůtě do 8
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže splnit příjemce
příspěvku podle § 21 odst. 2 písm. a); tuto povinnost má i zařízení sociálních služeb uvedené
v § 48 až 50 až 50a, jestliže poskytuje oprávněné osobě pobytové sociální služby, a dětský
domov.
(2) Osoba blízká, asistent sociální péče uvedený v § 83, poskytovatel sociálních služeb,
který poskytuje pobytové sociální služby podle § 48 až 50 až 50a, zdravotnické zařízení, které
poskytuje sociální služby podle § 52, a speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového
typu a dětský domov, pokud poskytovaly oprávněné osobě pomoc, jsou povinny ohlásit
úmrtí oprávněné osoby příslušné krajské pobočce Úřadu práce ve lhůtě do 8 dnů ode dne
úmrtí oprávněné osoby.

*****
§ 23
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(1) Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané na
tiskopisu předepsaném ministerstvem; pokud není osoba schopna jednat samostatně a
nemá zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z úřední moci.
(2) Je-li nezletilá osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče
jiné fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o příspěvku tato fyzická osoba.
(3) Využívá-li nezletilá osoba pobytové služby (§ 48, 50, 52), vyzve krajská pobočka
Úřadu práce osobu uvedenou v odstavci 2 nebo zákonného zástupce, aby požádali o
příspěvek nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení výzvy. Pokud tak v této lhůtě neučiní
nebo pokud pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka této osoby anebo osoby uvedené v
odstavci 2 není znám, zastupuje tuto osobu v řízení o příspěvku zařízení sociálních služeb.
(4) Řízení o změně výše již přiznaného příspěvku nebo o zastavení jeho výplaty nebo o
jeho odnětí se zahajuje na návrh příjemce příspěvku nebo z moci úřední, nejde-li o postup
podle § 26a odst. 1, v němž se řízení nevede. Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku
podává příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném ministerstvem.
(5) Krajská pobočka Úřadu práce ustanoví pro řízení o příspěvku opatrovníka též
osobě, která není schopna vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jednat samostatně a nemá
zástupce; o ustanovení opatrovníka rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce na základě
lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb.

*****
§ 34
Zařízení sociálních služeb
(1) Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb:
a) centra denních služeb,
b) denní stacionáře,
c) týdenní stacionáře,
d) domovy pro osoby se zdravotním postižením,
e) domovy pro seniory,
f) domovy se zvláštním režimem,
g) ošetřovatelské domovy,
gh) chráněné bydlení,
hi) azylové domy,
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ij) domy na půl cesty,
jk) zařízení pro krizovou pomoc,
kl) nízkoprahová denní centra,
lm) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
mn) noclehárny,
no) terapeutické komunity,
op) sociální poradny,
pq) sociálně terapeutické dílny,
qr) centra sociálně rehabilitačních služeb,
rs) pracoviště rané péče,
st) intervenční centra,
tu) zařízení následné péče.
(2) Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační a integrovaná
centra.
§ 35
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb
(1) Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,
e) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
g) základní sociální poradenství,
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
i) sociálně terapeutické činnosti,
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j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
k) telefonická krizová pomoc,
l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění,
m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
(2) Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů
sociálních služeb stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Základní činnosti uvedené u jednotlivých druhů sociálních služeb v § 37, 39 až 52
až 51 a § 54 až 70 jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni vždy zajistit.
(4) Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další
činnosti.
§ 36
Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se
poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až
f), upravují zvláštní právní předpisy19). Ošetřovatelská a rehabilitační péče je těmto osobám
poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení uvedených v předchozí větě,
kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního
předpisu20).
_____________________
19)
Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů.
20)
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
§ 36
(1) Osobám, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb
uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až g) lze bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb
podle zákona o zdravotních službách poskytovat ošetřovatelskou péči především
prostřednictvím zaměstnanců těchto zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 19) na
základě indikace lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je osoba
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registrována, nebo jiným ošetřujícím lékařem. Ošetřovatelská péče podle věty první může
v rozsahu výkonů stanoveném právním předpisem upravujícím seznam zdravotních
výkonů20)zahrnovat nanejvýš vyšetření zdravotního stavu přístrojovou technikou, odběry a
orientační vyšetření biologického materiálu, sledování a orientační hodnocení
fyziologických funkcí, edukaci v aplikaci inzulínu, podávání léčivých přípravků, infuzní
terapie, kyslíkové nebo inhalační terapie, péči o močové katetry, ošetřování ran a kožních
lézí přístrojovou technikou, ošetřování stomií, zavádění nazogastrické sondy a
administrativní činnosti sestry spojené se zavedením nebo ukončením ošetřovatelské
péče. Časový rozsah poskytnutých zdravotních služeb nepřesahuje u ošetřované osoby 180
minut denně, přičemž časový rozsah jednoho poskytnutého zdravotního výkonu,
s výjimkou zdravotního výkonu zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče,
nepřesahuje 30 minut.
(2) Ošetřovatelská péče podle odstavce 1 se hradí z veřejného zdravotního pojištění
na základě zvláštní smlouvy uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění65).
_____________________
19)
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
20)
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
65)
§ 17a zákona č. 48/1997 Sb.

*****
§ 50a
Ošetřovatelské domovy
(1) V ošetřovatelských domovech se osobám, které mají sníženou soběstačnost
vyplývající z dlouhodobého onemocnění nebo zdravotního postižení, které si vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, poskytují pobytové sociální služby a současně na
základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle § 10 zákona o zdravotních
službách zdravotní služby, a to ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo
paliativní péče.
(2) Sociální služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
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d)
e)
f)
g)
h)

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
(3) Zdravotní péče podle odstavce 1 se poskytuje podle individuálního
ošetřovatelského plánu a na základě indikace lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství,
u něhož je osoba registrována, nebo jiným ošetřujícím lékařem, a to v rozsahu činností
všeobecné sestry a všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí podle právních
předpisů upravujících činnosti zdravotnických pracovníků 66), přičemž časový rozsah
jednoho poskytnutého zdravotního výkonu u ošetřované osoby přesahuje 30 minut.
(4) Zdravotní péče podle odstavců 1 a 3 se hradí za podmínek stanovených zákonem
o veřejném zdravotním pojištění.
(5) Službu ošetřovatelský domov může poskytovat pouze
a) poskytovatel sociálních služeb, kterému bylo vydáno rozhodnutí o registraci
k poskytování sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1
písm. d), e), nebo f), nebo
b) poskytovatel zdravotních služeb s uděleným oprávněním k poskytování následné nebo
dlouhodobé lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách.
_________________________
66)
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

*****
§ 52
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
(1) Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby
osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze
zdravotnického zařízení lůžkové péče25) do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou
blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
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a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
____________________
25)

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách).

*****
§ 73
(1) Za pobytové služby poskytované v
a) týdenních stacionářích (§ 47),
b) domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48),
c) domovech pro seniory (§ 49),
d) domovech se zvláštním režimem (§ 50),
e) zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52) ošetřovatelských domovech (§ 50a),
hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném
rozsahu.
(2) Péčí se pro účely stanovení úhrady rozumí základní činnosti uvedené v § 35 odst. 1
písm. a), b), e), f) a h) až j).
(3) Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po
úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích
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musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu, a při poskytování pobytových služeb
uvedených v odstavci 1 písm. b) až e) musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.
(4) Úhrada za péči se stanoví při poskytování
a) pobytových služeb, s výjimkou týdenních stacionářů, ve výši přiznaného příspěvku,
b) pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku.
(5) Osoba, které jsou poskytovány sociální služby podle odstavce 1 a které by po
úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala z jejího příjmu částka uvedená v odstavci 3,
je povinna doložit poskytovateli těchto sociálních služeb výši svého příjmu pro účely
stanovení úhrady podle odstavce 3 a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají
vliv na výši úhrady podle odstavce 3.

*****
§ 79
(1) Podmínkou registrace je
a) podání písemné žádosti o registraci, která obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 5,
b) odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby,
c) bezúhonnost
1. všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby,
2. právnické osoby, která bude poskytovat sociální služby,
d) zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální služby poskytovány v zařízení sociálních
služeb,
e) vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální
služby,
f) zajištění personálních, materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu
poskytovaných sociálních služeb,
g) skutečnost, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci,
nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka.,
h) u ošetřovatelského domova
1. rozhodnutí o registraci k poskytování sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb
uvedených v § 34 odst. 1 písm. d), e), nebo f), nebo
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2. udělení oprávnění k poskytování následné nebo dlouhodobé lůžkové péče podle
zákona o zdravotních službách.
(2) Za bezúhonné se pro účely tohoto zákona považují fyzická osoba a právnická
osoba, které nebyly odsouzeny pro úmyslný trestný čin, ani trestný čin spáchaný z nedbalosti
v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi
srovnatelných, anebo fyzická osoba a právnická osoba, jejichž odsouzení pro tyto trestné
činy bylo zahlazeno nebo se na ně z jiných důvodů hledí, jako by nebyly odsouzeny.
(3) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů a dále doklady
prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba
zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce nebo právnická osoba
vykonávala činnost v posledních 3 letech alespoň po dobu 3 měsíců. Výpis z evidence
Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců. Při
uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu
Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu31). Za účelem doložení
bezúhonnosti si registrující orgán vyžádá podle zvláštního právního předpisu30a) výpis z
evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z
evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(4) Odborná způsobilost se posuzuje podle § 110 odst. 4 a 5, § 116 odst. 5 a § 117.
(5) Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a připojené doklady:
a) je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo nebo umístění její
organizační složky, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo") a statutární orgán,
b) je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého nebo
hlášeného pobytu a datum a místo narození,
c) je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, jehož jménem
bude poskytovat sociální služby organizační složka územního samosprávného celku, její
název, sídlo, identifikační číslo jejího zřizovatele, jméno, popřípadě jména, a příjmení
vedoucího organizační složky,
d) údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou
1. název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb, popřípadě
požadavek na nezveřejňování místa zařízení, jde-li o sociální služby poskytované v azylovém
domě anebo pobytové sociální služby poskytované v intervenčním centru nebo v zařízení pro
krizovou pomoc,
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2. druhy poskytovaných sociálních služeb,
3. okruh osob, pro které je sociální služba určena, popřípadě jejich věková hranice nebo druh
zdravotního postižení,
4. popis realizace poskytování sociálních služeb,
5. popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb,
6. časový rozsah poskytování sociálních služeb,
7. kapacita poskytovaných sociálních služeb,
8. plán finančního zajištění sociálních služeb,
9. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle § 34 odst. 1
písm. c) až f),
10. den započetí poskytování sociálních služeb,
e) doklad o bezúhonnosti fyzických osob nebo právnické osoby uvedených v odstavci 1 písm.
c), s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů,
f) doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost fyzických osob
uvedených v odstavci 1 písm. b),
g) rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb uvedeného v § 34 odst.
1 písm. c) až f) vydané orgánem ochrany veřejného zdraví,
h) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou
poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory
užívat,
i) je-li žadatelem právnická osoba, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a
dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů,
j) doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále
na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti,
k) čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. g), jde-li o žadatele, na
kterého se vztahuje insolvenční zákon56).
(6) Registrující orgán může rozhodnout, že doklady, které žadatel přikládá k registraci
podle odstavce 5 a § 80, je možno podat také v elektronické podobě ve formátu, který
vyhlásí registrující orgán, pokud není předepsán zvláštním právním předpisem.

*****
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§ 84
(1) Registrace podle § 79 se rovněž nevyžaduje u fyzické nebo právnické osoby, která
je usazena v jiném členském státě Evropské unie, jestliže poskytuje sociální služby ve smyslu
tohoto zákona na území České republiky dočasně a ojediněle, pokud prokáže, že je
a) státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo má sídlo v jiném členském státě
Evropské unie,
b) držitelem oprávnění k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle právních předpisů
jiného členského státu Evropské unie.
(2) Fyzická nebo právnická osoba uvedená v odstavci 1 je povinna oznámit krajskému
úřadu příslušnému podle místa poskytování sociálních služeb zahájení činnosti na území
České republiky a předložit doklad, který ji opravňuje k poskytování sociálních služeb v jiném
členském státě Evropské unie, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne zahájení této činnosti.
(3) Fyzická nebo právnická osoba uvedená v odstavci 1 může tuto činnost vykonávat
ode dne, kdy příslušnému krajskému úřadu oznámila zahájení činnosti na území České
republiky; při této činnosti je povinna dodržovat povinnosti stanovené poskytovatelům
sociálních služeb podle § 88 a 89.
(4) Krajský úřad rozhodne o pozastavení výkonu činnosti právnické nebo fyzické
osoby uvedené v odstavci 1 na území České republiky, jestliže zjistí, že pozbyla oprávnění k
výkonu činnosti ve státě, kde je usazena, nebo jestliže zjistí závažné porušení povinností
uvedených v § 88 a 89.
(5) Registrace podle § 78 a 79 se dále nevyžaduje u poskytování sociálních služeb ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52. Při poskytování sociálních služeb jsou tito
poskytovatelé lůžkové péče povinni dodržovat povinnosti stanovené poskytovatelům
sociálních služeb v § 88 písm. b), c), h) a i).
§ 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.
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(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 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
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.

*****
§ 91
(1) O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních
služeb; tato smlouva se neuzavírá v případě poskytnutí sociální služby dítěti na základě
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rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného opatření nebo předběžného
opatření. Smlouva o poskytnutí sociální služby poskytované podle § 39 až 52, 57, 58, 64, 67 a
68 musí být uzavřena v písemné formě. Smlouva o poskytnutí sociální služby poskytované
podle § 54, 56, 60, 60a, 65 a 70 musí být uzavřena v písemné formě, pokud alespoň jedna
smluvní strana při jednání o uzavření smlouvy tuto formu navrhne.
(2) Smlouva obsahuje tyto náležitosti:
a) označení smluvních stran,
b) druh sociální služby,
c) rozsah poskytování sociální služby,
d) místo a čas poskytování sociální služby,
e) výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 77 a
způsob jejího placení, včetně způsobu vyúčtování,
f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování
sociálních služeb,
g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty,
h) dobu platnosti smlouvy.
(3) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování
sociálních služeb pouze, pokud
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu
osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí
takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před
touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností
vyplývajících ze smlouvy.
(4) Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit
poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v
oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu, nejde-li o poskytování sociálních
služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52.
(5) Pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby a právní vztahy vzniklé z této
smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
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(6) Osobu, která podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních
služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje
při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo
hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení
sociálních služeb nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče podle § 52, obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení.
(7) Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o
poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v odstavci 3, vydá o tom osobě na její žádost
písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

*****
§ 100a
Sdělování údajů orgánu sociálně-právní ochrany dětí
(1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen na písemnou žádost sdělit bezplatně
orgánu sociálně-právní ochrany dětí údaje nezbytné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany
týkající se osoby, které byla rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí uložena
povinnost využít odbornou poradenskou pomoc podle zákona o sociálně-právní ochraně
dětí57). Poskytovatel sociálních služeb je povinen vždy sdělit, zda s osobou uzavřel smlouvu
o poskytování sociální služby, dobu platnosti smlouvy, datum ukončení poskytování sociální
služby, popřípadě výpovědní důvod, pokud byla smlouva vypovězena, a zhodnocení průběhu
poskytování sociální služby.
(2) Poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje pro rodiny s dětmi nebo pro děti
sociální službu uvedenou v § 37 odst. 3, § 48, 52, 54, 57, 58, 60, 60a, 62, 65 nebo § 69, je
povinen, pokud nejde o případ uvedený v odstavci 1 nebo neposkytuje-li sociální službu
anonymně, na písemnou žádost sdělit bezplatně orgánu sociálně-právní ochrany dětí
a) zda osobě uvedené v žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytuje nebo
poskytoval sociální službu,
b) druh a formu poskytované sociální služby a dobu poskytování a
c) zhodnocení průběhu poskytování sociální služby.
Poskytovatel sociálních služeb má povinnost podle věty první jen v těch případech,
kdy orgán sociálně-právní ochrany dětí v žádosti současně uvede, že situaci dítěte a jeho
rodiny vyhodnotil podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí58) tak, že se jedná o dítě, na
něž se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje.
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*****
§ 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) 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, 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 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,
p) uzavře smlouvu, která neobsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2,
q) nesdělí ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem údaje podle § 85 odst. 7,
r) nevede evidenci podle § 91c.
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(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 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 r) 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) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.

*****
§ 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 pracovnělékařských
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, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně
právní činnost, charitní a sociální činnost,
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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).
(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).
(65) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu31).

*****
Platné znění dotčené části zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, s vyznačením navrhované změny
§ 116c
Poživatelům důchodů, umístěným v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové
služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech
se zvláštním režimem, ošetřovatelských domovech a týdenních stacionářích, provádějí
výplatu dávek důchodového pojištění v hotovosti tato zařízení, pokud s tímto způsobem
výplaty tito poživatelé souhlasí, toto zařízení podalo žádost o tento způsob výplaty orgánu
sociálního zabezpečení a ten s tímto způsobem výplaty souhlasí nebo do 30 dnů ode dne
doručení žádosti zařízení nesdělil, že s tímto způsobem výplaty nesouhlasí. Způsob výplaty
podle věty první nelze použít, je-li příjemcem důchodu jiná osoba než oprávněný. Zařízení
sociálních služeb je povinno na výzvu orgánu sociálního zabezpečení neprodleně vrátit
orgánu sociálního zabezpečení splátky důchodu oprávněného, které byly poukázány tomuto
zařízení podle věty první, pokud tyto splátky oprávněnému již nenáležely z důvodu jeho
úmrtí nebo pokud oprávněný v době poukázání těchto splátek pobyt v zařízení již ukončil;
zařízení přitom těchto splátek důchodu nesmí použít jiným způsobem.
Poznámka: Upraveno podle vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (část druhá, sněmovní tisk 926).
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