REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
a z ní vyplývající povinnosti poskytovatelů
pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb
Liberec, 13. 6. 2013

REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 78 - § 84)
od 1.1.2007 povinnost poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění –
registrace (toto oprávnění vzniká na rozhodnutím, které vydává místně
příslušný krajský úřad)



registrace se nevyžaduje:






osoba blízká nebo asistent sociální péče
fyzická nebo právnická osoba z jiného členského státu EU




musí: poskytovat služby na území ČR, být státním příslušníkem jiného členského státu
nebo zde mít sídlo, mít oprávnění k výkonu činnosti dle právních předpisů EU členského
státu EU

zdravotnická zařízení ústavní péče + hospice, dětské domovy

ZRUŠENÍ A POZBYTÍ PLATNOSTI REGISTRACE


krajský úřad rozhodne o zrušení registrace (82 odst. 3):







poskytovatel přestal splňovat podmínky dané zákonem
poskytovateli byla uložena sankce za správní delikt v případě zvlášť závažného
porušení povinnosti
poskytovatel nesplňuje standardy kvality a nedošlo k nápravě
poskytovatel požádal o zrušení registrace (žádost musí být podána nejméně 3
měsíce přede dnem ukončení činnosti!)

registrace pozbývá platnosti (§ 82 odst. 5 a 6):



poskytovatel nezačal poskytovat sociální služby do 6 měsíců od právní moci
rozhodnutí o registraci
dnem zániku právnické osoby nebo dnem úmrtí fyzické osoby

CO JE TO „REGISTRACE“?






registrace v užším slova smyslu = oprávnění k poskytování sociálních služeb,
tzn. rozhodnutí o registraci
registrace jako proces = správní řízení o registraci, jehož výsledkem je vydání
rozhodnutí, tzn. proces udělování oprávnění k poskytování sociálních služeb
registrace v širším slova smyslu = veškeré údaje týkající se poskytovatele a jím
poskytovaných sociálních služeb (tzn. údaje obsažené v registru poskytovatelů,
v jeho písemné i elektronické, veřejné i neveřejné části)

CO JE ÚČELEM REGISTRACE?








sociální služby jsou poskytovány osobám v nepříznivé sociální situaci (z důvodu
věku, zdravotního stavu, krizové, ekonomické situace, …)
jejich cílem je nejen pomoc a podpora při uspokojování potřeb těchto osob, ale
zároveň jim umožnit, aby žily způsobem života, který je považován za běžný
poskytovatel sociálních služeb musí splňovat základní podmínky, aby nedošlo k
porušování práv těchto osob a k jejich poškozování, a aby jim bylo zaručeno
poskytování kvalitní sociální služby
tyto základní podmínky jsou stanoveny zákonem

PODMÍNKY REGISTRACE














§ 79 a § 80 zákona o sociálních službách
písemná žádost (formulář) + zákonem vymezené přílohy
odborná způsobilost a bezúhonnost všech fyzických osob, které budou soc.
služby poskytovat
bezúhonnost právnické osoby poskytovatele
kopie zakladatelských dokumentů poskytovatele
rozhodnutí Krajské hygienické stanice prokazující zajištění hygienických
podmínek (ne všechna zařízení sociálních služeb!)
vlastnické nebo jiné právo k objektu či prostorám, kde budou služby
poskytovány
zajištění materiálních a technických podmínek
skutečnost, že majetek poskytovatele není v konkurzním řízení
neexistence nedoplatků na daních, zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení
způsob zajištění zdravotní péče
informace o sociální službě (formulář + přílohy zveřejňované v registru)
pojištění odpovědnosti za škodu

Podmínky registrace 1



dokládají se vždy originály nebo úředně ověřené kopie
odborná způsobilost a bezúhonnost všech fyzických osob, které budou soc. služby
poskytovat









výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) + doklady o nejvyšším dosaženém
vzdělání (+ osvědčení o absolvování 150hodinového kvalifikačního kurzu akreditovaného
MPSV ČR), popř. doklad o praxi sociálního pracovníka
krajský úřad zjišťuje bezúhonnost sám pouze v rámci správního řízení (o registraci, o změně
registrace), jinak výpis z evidence RT dokládá sám poskytovatel

bezúhonnost sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
 nesmí být odsouzeni za jakýkoli úmyslný trestný čin nebo nedbalostní spáchaný v souvislosti s
vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných
bezúhonnost pedagogických pracovníků
 zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
bezúhonnost zdravotnických pracovníků
 zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
 je třeba sledovat, jakou konkrétní činnost vykonává (pokud vedle ošetřovatelské a
rehabilitační péče vykonává základní činnosti sociální služby, platí na něj podmínky uvedené v
§ 79 odst. 3 ZSS)

Podmínky registrace 2


kopie zakladatelských dokumentů poskytovatele




rozhodnutí Krajské hygienické stanice prokazující zajištění hygienických podmínek




dokládá se pouze u těchto druhů služeb: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním
postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem

vlastnické nebo jiné právo k objektu či prostorám, kde budou služby poskytovány




podle typu právnické osoby a způsobu jejího vzniku (stanovy, zakládací listina, statut, …)

nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, smlouva o výpůjčce, …

čestné prohlášení o opaku nebo





doklad prokazující, že na majetek poskytovatele byl prohlášen konkurs, konkursní nebo
vyrovnací řízení, anebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku
a zároveň doklad, že bylo rozhodnuto o úpadku, nebo probíhá insolvenční řízení, ve kterém je
řešen úpadek nebo hrozící úpadek, nebo byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek
majetku dlužníka
nedokládají územně samosprávní celky - nevztahuje se na ně zákon č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Podmínky registrace 3


doklad o tom, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti




způsob zajištění zdravotní péče





potvrzení o bezdlužnosti od celního a finančního úřadu, od České správy sociálního
zabezpečení a od všech zdravotních pojišťoven

dokládá se pouze u těchto druhů služeb: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním
postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem
uvedení, zda bude zdravotní péče zajištěna prostřednictvím vlastních zaměstnanců
poskytovatele nebo prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb

pojištění odpovědnosti za škodu



pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (popř. i
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb)
pojištění musí být sjednáno po celou dobu, co jsou soc. služby poskytovány

Podmínky registrace 4


informace o sociální službě


cílová skupina sociální služby a její věková struktura




maximální okamžitá kapacita sociální služby












pobytové sociální služby: počet lůžek
ambulantní sociální služby: maximální okamžitá kapacita
terénní sociální služby: maximální denní kapacita

místo poskytování




vymezení je velmi důležité! (např. pro odmítnutí poskytnutí služby)

pobytové a ambulantní sociální služby: zařízení sociálních služeb
terénní sociální služby: kontaktní místo

časový rozsah poskytování
územní působnost sociální služby

přílohy nahrávané do registru




plán finančního zajištění
popis realizace poskytování
popis personálního zajištění

Zajištění materiálních a technických podmínek 1






zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb
zajištění materiálních a technických podmínek






§ 126 odst. 1 stavebního zákona: stavbu lze využívat jen k vymezenému účelu
kolaudační rozhodnutí, ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného
inspektora, stavební povolení, oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas
pokud z těchto dokladů nevyplývá účel využití stavby poskytování sociální služby a ve výpisu
z katastru nemovitostí je uveden jiný účel využití stavby (např. „bydlení“), je nutná změna
účelu využití stavby + doložení relevantních dokumentů (např. rozhodnutí stavebního úřadu
o změně účelu využití stavby, příp. části stavby apod.)

změna účelu využití stavby



změna spočívající ve stavebních úpravách → nejprve je nutné je zkolaudovat tyto úpravy
„holá změna“ (bez jakýchkoli stavebních úprav) → ohlásit stavebnímu úřadu (ten změnu do 30
dnů vezme na vědomí nebo zahájí řízení), dokládá se dokumentace skutečného stavu užívání
stavby zejména z hlediska využívání prostor (účel jednotlivých místností musí být stanoven
slovně i graficky)

Zajištění materiálních a technických podmínek 2


účel užívání stavby


sociální služby poskytované v pobytové formě (s výjimkou Chráněného bydlení):




sociální služby poskytované v ambulantní formě:




zařízení sociálních služeb obsahující pobytové místnosti nebo prostory, které svou polohou,
velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby (viz
§ 3 písm. j) vyhlášky č. 268/2009 Sb.)

pobytové sociální služby (týdenní stacionáře, DOZP, domovy pro seniory, DZR):





zařízení sociálních služeb obsahující ubytovací jednotky v zařízení sociálních služeb, určené k
trvalému bydlení (viz § 3 písm. d) bod 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb.)

Česká technická norma s názvem Obytné budovy ČSN 73 4301, která doporučuje nejmenší
plochy obytných místností v závislosti na velikosti bytu pro ložnici s 1 nebo 2 lůžky
Metodický doporučený postup MPSV ČR k transformaci, humanizaci a deinstitucionalizaci
služeb sociální péče, ve kterém jsou stanoveny velikosti pokojů pro 1 nebo 2 osoby

Krajské konzultační středisko NIPI (Národní institut pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.)

Dobrovolníci v sociálních službách


soc. služba musí být schopna zajistit všechny své základní činnosti pomocí zaměstnanců,
dobrovolníci mohou práci zaměstnanců pouze doplňovat


služba musí fungovat tak, že kdyby se v jednom okamžiku všichni dobrovolníci rozhodli, že do
služby už nebudou docházet, nesmí to jakkoliv zasáhnout kvalitu a rozsah poskytované služby









§ 115 odst. 2 ZSS, kde lze ze slovního spojení „působí rovněž“ dovodit doplňkový charakter práce dobrovolníků
§ 115 odst. 1 ZSS, kde se v případě sociálních pracovníků, zdravotnických pracovníků, pedagogických pracovníků a
poradců používá slovní spojení „vykonávají odbornou činnost“
standard kvality č. 10 v příloze č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
§ 111 a § 116 odst. 9 ZSS, kde se hovoří o tom, že sociálnímu pracovníku a pracovníku v sociálních službách musí
zaměstnavatel zabezpečit další vzdělávání → pracovní pozici sociální pracovník a pracovník v sociálních službách nelze
vykonávat mimo pracovní poměr + na dobrovolníky se nekladou takové nároky jakými jsou další vzdělávání apod.

vzhledem k výše uvedenému není třeba, aby byly informace o dobrovolnících
nahlašovány registrujícímu orgánu (to samé platí i v případě praktikantů)
bezúhonnost dobrovolníků: Smyslem ustanovení § 79 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona o
sociálních službách je, aby uživatelé nebyli ohroženi osobami, které pro ně mohou být
potencionálně nebezpečné → proto by měl poskytovatel po zájemci o dobrovolnictví
toto doložení bezúhonnosti vyžadovat

POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ




povinnost oznamovat veškeré změny do 15 dnů
povinnost vykazovat data o poskytovaných sociálních službách za předchozí rok
povinnosti v souvislosti s poskytováním sociálních služeb




povinnost oznamovat použití restriktivních opatření (opatření omezující
svobodný pohyb osob)








poskytovatel oznamuje pouze když restrikce použil
oznamuje se vždy v kalendářním pololetí

povinnost dalšího vzdělávání sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních
službách




zajištění dostupnosti informací, informování žadatele o službu o povinnostech, vedení
evidence odmítnutých žadatelů, individuální plánování, …

v minimálním rozsahu 24 hodin / rok

povinnost splnit opatření uložená při kontrole registračních podmínek
povinnost oznámit ukončení činnosti (zrušení registrace)
nesplnění některých z uvedených povinností je hodnoceno jako správní
delikt, za který se ukládá pokuta

Oznamovací povinnost


§ 82 odst. 1 zákona o sociálních službách






povinnost do 15 dnů písemně oznámit registrujícímu orgánu (tj. příslušnému krajskému
úřadu) všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci a údajů
obsažených v žádosti o registraci a změny v předkládaných dokladech
výjimka: plán finančního zajištění

2 způsoby oznamování změn


oznámení změn




žádost o změnu registrace







změny v personálním zajištění sociální služby, změny v kontaktních údajích, změny v
časovém rozsahu poskytování služby, změny v předkládaných dokladech (nájemní
smlouva, pojistná smlouva, rozhodnutí o schválení provozního řádu, …), změna
vedoucího zařízení, …
údaje obsažené v rozhodnutí
faktické poskytování sociálních služeb musí být v souladu s údaji uvedenými v rozhodnutí
nutnost o změny žádat v dostatečném předstihu (správní řízení)!
odlišný režim vyplývá z: § 78 odst. 1 ZSS, § 81 odst. 2 ZSS a § 107 odst. 2 písm. a) ZSS

dokládají se vždy originály nebo úředně ověřené kopie

Proč se musí oznamovat změny?






registr poskytovatelů sociálních služeb (= zákonem určená evidence všech, kdo
poskytují sociální služby) musí obsahovat aktuální údaje o poskytovaných
sociálních službách
kontrola poskytovatelů ze strany krajského úřadu (zda stále trvají základní
podmínky pro poskytování kvalitních služeb a pro zajištění potřeb cílové
skupiny)
čerstvé informace jsou důležité i pro oblast plánování sociálních služeb a
rozdělování finančních prostředků

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1.1.2014


změny v oznamovací povinnosti




termín stanoven do 15. dne následujícího měsíce, porušení bude trestáno jako správní delikt

legislativní rozlišení „malých“ a „velkých“ změn v registraci


výslovně bude stanoveno, že sociální služby v rozsahu žádaných změn, lze poskytovat až po nabytí
právní moci změnového rozhodnutí



doplnění dalších forem povinného vzdělávání (konference, akce odborného charakteru)



použití restrikcí bude hlášeno krajské pobočce ÚP



občanská sdružení jako poskytovatelé sociálních služeb



půjčování kompenzačních pomůcek jako fakultativní činnost (účtování reálných úhrad)



chráněné bydlení nelze poskytovat v areálu jiné pobytové služby (od 1.1.2015)



další změny v návaznosti na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích

ZÁKONNÝ RÁMEC














zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

od 1.1.2014 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
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
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů



zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) , ve znění pozdějších
předpisů
vyhláška MŠMT č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání



Králová, J., Rážová, E. Sociální služby a příspěvek na péči k 1.7.2012. Komentář. Právní předpisy. ANAG, spol. s.r.o., 2012





DALŠÍ INFORMACE


www.mpsv.cz




Sociální služby

www.kraj-lbc.cz
Krajský úřad > Odbory > Odbor sociálních věcí > Aktuality
odboru
 Krajský úřad > Odbory > Odbor sociálních věcí > Oddělení
sociálních služeb > Registrace sociálních služeb
> Důležité informace pro poskytovatele


