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•

Z hlediska zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS), není
negativní vymezení cílových skupin přípustné. Odmítnout zájemce o službu lze
pouze a jedině na základě ustanovení § 91 odst. 3 ZSS a pro pobytové služby dále
také § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

•

Posuzování odborné kvalifikace pracovníků v přímé péči - sociální pracovník
nebo pracovník v sociálních službách je v ČR regulované povolání. Uznávacím
orgánem je dle § 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání kvalifikace,
MPSV. Odborná kvalifikace je jednou z podmínek registrace, za kterou zodpovídá
poskytovatel. V případě pochyb lze získanou kvalifikaci pracovníků konzultovat s
KÚZK, ale relevantní je pouze stanovisko uznávacího orgánu.

•

Pracovníci v přímé péči, kteří získali odbornou kvalifikaci v jiném státě EU
(vč. Slovenska) nebo EHP či Švýcarska a chtějí ji uplatnit v ČR, musí mít tuto
kvalifikaci uznanou uznávacím orgánem. V tomto případě dokládá poskytovatel
registrujícímu orgánu u výše uvedených pracovníků doklad o bezúhonnosti a
rozhodnutí
uznávacího
orgánu.
Více
informací
na
https://www.mpsv.cz/web/cz/uznani-odborne-kvalifikace
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•

•

•

•

Upozorňujeme na plnění oznamovací povinnost stanovenou § 82 odst. 1 ZSS,
která se kromě personálních změn týká rovněž dokumentů dokládaných při
registraci. Jde např. o: změny zakladatelských dokumentů, stanov, provozního řádu
(dokládá se úředně ověřená kopie rozhodnutí o schválení provozního řádu), změny
dokladů o vlastnickém či jiném právu k prostorám, kde se služby poskytují (např.
nové nájemní smlouvy vč. jejich dodatků).
Lhůta: do15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve
kterém změny nastaly.
Oznamovací povinnost se vztahuje rovněž na změny pojistné smlouvy pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb, viz § 80
ZSS.
Lhůta: 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy či jejího dodatku.
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