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KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

                    Odbor sociálních věcí  

 

 

 

Doporučený postup č. 2/2013/KÚ - Registrace sociálních služeb 

 

Zjištění z provedených kontrol plnění registračních podmínek stanovených 

u poskytovatelů sociálních služeb 
 

 

Od roku 2009 probíhají kontroly plnění registračních podmínek stanovených u poskytovatelů 

sociálních služeb. V rámci těchto kontrol byla zjištěna některá opakující se pochybení 

poskytovatelů a z tohoto důvodu se Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodl vydat 

tento doporučený postup jako metodické doporučení a určitý návod pro poskytovatele. 

I. Oznámení změn údajů poskytovatele 

Podle § 82 odst. 1) zákona o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb 

povinen do 15 dnů písemně oznámit registrujícímu orgánu všechny změny týkající se 

údajů obsažených v rozhodnutí o registraci a údajů obsažených v žádosti o registraci a 

změny v dokladech předkládaných podle § 79 odst. 5 a doložit tyto změny příslušnými 

doklady, s výjimkou údaje uvedeného v § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8, jehož změny se 

neoznamují (tj. plánu finančního zajištění sociálních služeb).  

Vzhledem k tomu, že v rámci kontrol plnění registračních podmínek zjišťujeme určité 

nejasnosti, které změny je poskytovatel povinen oznamovat, uvádíme v následujícím 

textu výčet možných změn u poskytovatele, které oznamovací povinnosti podléhají. 

Nelze však postihnout všechny změny, které u poskytovatele mohou nastat, proto 

považujte výčet pouze za ilustrativní: 

1. Změny v zakládacích dokumentech (změny zřizovací nebo zakládací listiny, stanov 

sdružení apod.) 

2. Změny v orgánech sdružení, ve statutárním zástupci (volba předsednictva výboru, 

předsedy sdružení, změna ředitele apod. – včetně dokladu o volbě, jmenování apod.) 

3. Změny v dokladech o vlastnickém či jiném právu k objektu nebo prostorám, ve 

kterých je sociální služba poskytována (změna nebo prodloužení nájemní či 

podnájemní smlouvy apod.) 

II. Žádost o změnu údajů uvedených v rozhodnutí o registraci 

Podle § 82 odst. 2) zákona o sociálních službách registrující orgán rozhodne o změně 

registrace na základě oznámení podle odstavce 1 nebo na žádost poskytovatele 

sociálních služeb. 
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Podat žádost o změnu registrace je nutné, pokud se jedná o změnu údajů, které 

jsou obsaženy v rozhodnutí o registraci
1
  dle § 81 odst. 2) zákona o sociálních 

službách. O změnách se rozhoduje ve správním řízení. Z tohoto důvodu je nutno 

žádost předkládat s dostatečným časovým předstihem.  

 

Reálné poskytování sociálních služeb musí být v souladu s údaji uvedenými 

v rozhodnutí o registraci. Pokud by tomu tak nebylo, mohl by se poskytovatel 

sociálních služeb dopustit správního deliktu dle § 107 odst. 2 písm. a) zákona o 

sociálních službách. Vydané rozhodnutí o změně registrace poskytovatele sociálních 

služeb je vykonatelné dle § 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ode dne nabytí 

právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden.  

 

III. Změny v personálním zajištění sociální služby 

 

Vzhledem k tomu, že personální zajištění sociální služby je jednou z povinných 

náležitostí při registraci poskytovatele sociálních služeb, jsou i změny v personálním 

zajištění jednou z povinně oznamovaných změn.  

Je nutno hlásit všechny změny u fyzických osob, které přímo poskytují sociální 

služby, tedy např.: 

1. Uzavření pracovně právního vztahu s novým zaměstnancem (zákon nerozlišuje formu 

pracovně právního vztahu, patří sem tedy i dohody o pracovní činnosti či dohody o 

provedení práce) 

2. Ukončení pracovně právního vztahu (zákon nerozlišuje formu pracovně právního 

vztahu, patří sem tedy i dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce) 

3. Odchod na mateřskou a rodičovskou dovolenou (v tomto případě sice není ukončen 

pracovně právní vztah, ale zaměstnanec po tuto dobu neposkytuje sociální služby a 

většinou je nahrazován jiným zaměstnancem) 

4. Změnu v rozdělení úvazků nebo v pracovních pozicích (např. přechod z provozní 

administrativní či jiné pozice na pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka 

v sociálních službách případně naopak) 

5. Změnu v ostatním personálním zabezpečení dané služby (např. zrušení vlastní 

prádelny, kuchyně apod. a zajištění těchto služeb externím dodavatelem – doložit 

smlouvu o zajištění) 

 

Důležitou skutečností je v případě personálních změn také povinnost dokládat 

odbornou způsobilost a bezúhonnost všech fyzických osob, které přímo poskytují 

sociální služby. Doklady o odborné způsobilosti a bezúhonnosti by měly být 

zaměstnancem předloženy poskytovateli před uzavřením pracovně právního 

vztahu.  

 

Pokud dojde ke změně formy pracovně právního vztahu nebo uzavření nového 

pracovně právního vztahu se stávajícím či bývalým zaměstnancem, je nutno 

předkládat pouze doklad o bezúhonnosti, např.: 

                                                 
1
 Rozhodnutí o registraci obsahuje  

a) označení poskytovatele sociálních služeb s uvedením údajů podle § 79 odst. 5 písm. a), b) nebo c),  
b) identifikační číslo přidělené poskytovateli sociálních služeb;  

c) název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb,  

d) druhy sociálních služeb, které budou poskytovány,  
e) okruh osob, kterým budou sociální služby poskytovány,  

f) den započetí poskytování sociálních služeb.  

g) údaj o kapacitě poskytovaných sociálních služeb,  
h) den započetí poskytování sociálních služeb.  
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1. Zaměstnanec odešel do starobního důchodu a je s ním po čase uzavřena dohoda o 

pracovní činnosti – není nutno předkládat doklady o odborné způsobilosti, pouze 

doklad o bezúhonnosti 

2. Zaměstnanci skončila pracovní smlouva na dobu určitou a je s ním uzavřena nová 

smlouva - není nutno předkládat doklady o odborné způsobilosti, pouze doklad o 

bezúhonnosti 

3. Se zaměstnancem byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce 

od 1. 1. do 31. 12. a další rok znovu uzavřena smlouva na stejné období -  není nutno 

předkládat doklady o odborné způsobilosti, pouze doklad o bezúhonnosti 

4. Se zaměstnancem byla uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou, která byla 

dodatkem prodloužena – není nutno dokládat žádné doklady 

5. Se zaměstnancem byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce 

od 1. 1. do 31. 12. a na následující rok byla tato smlouva dodatkem prodloužena - není 

nutno dokládat žádné doklady 

6. Návrat zaměstnance po mateřské případně rodičovské dovolené - není nutno 

předkládat doklady o odborné způsobilosti, pouze doklad o bezúhonnosti 

7. Stávající zaměstnanec byl převeden z administrativní či provozní pracovní pozice na 

pracovní pozici v sociálních službách – v takovém případě již musí zaměstnanec 

splňovat odbornou způsobilost (nelze uplatnit výjimku dle § 116 odst. 7 zákona o 

sociálních službách) – je nutno předložit doklady o odborné způsobilosti a 

bezúhonnosti 

 

IV. Dokládání dalších změn 

Podle § 80 zákona o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb povinen 

před započetím jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti 

za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb; toto pojištění musí být 

sjednáno po celou dobu, po kterou poskytuje sociální služby podle tohoto zákona. 

Poskytovatel sociálních služeb je povinen do 15 dnů ode dne uzavření pojistné 

smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu.  

V případě sjednání nové či změně stávající pojistné smlouvy je nutné zaslat ověřenou 

kopii pojistné smlouvy registrujícímu orgánu. 

 Oznámení ostatních změn, které nejsou obsaženy v rozhodnutí o registraci (změně 

 registrace) např.:  

 změna kontaktních údajů (telefon, e-mail atd.) na poskytovatele či na zařízení 

sociálních služeb 

 změna vedoucího služby 

 splnění odborné způsobilosti fyzické osoby, která přímo poskytují sociální služby 

(absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu) 

 změna popisu realizace či personálního zajištění atd. 

 

V. Změny registrace 

Jak již výše uvedeno, o změny registrace v údajích, které jsou obsaženy v rozhodnutí o 

registraci, je nutno požádat; žádost je řešena ve správním řízení. Jedná se zejména o 

tyto údaje: 
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 okruh osob, kterým budou sociální služby poskytovány - cílová skupina i věková 

struktura cílové skupiny. 

 údaj o kapacitě poskytovaných sociálních služeb 

 údaj o místě/místech poskytování sociální služby 

 

Při podání žádosti o registraci poskytovatel uvedl údaje, ze kterých bylo vycházeno při 

správním řízení a rozhodování o registraci, a to v celém kontextu registrované sociální 

služby, tedy druhu služby, okruhu osob, kapacitě služby, ale zároveň také personálním 

zabezpečení služby včetně časového rozsahu poskytování služby. Nelze tedy žádat o 

změnu pouze v jedné části registrace bez přihlédnutí ke všem dalším aspektům služby, 

tedy nelze např. požadovat navýšení kapacity o 50% bez současného navýšení 

personálního zabezpečení. Obdobně nelze navyšovat časový rozsah poskytování 

služby bez odpovídajícího personálního zabezpečení, případně snížení stávající 

kapacity. 

Současně je nutno každou žádost o změnu registrace příslušně odůvodnit a případně 

doplnit dalšími podklady. Zároveň je nutno předložit i aktualizovaný popis realizace 

služby. 

 

 

 

 

 

Ruší se doporučený postup č. 1/2008/KÚ. 

 

 

  

Zpracovali: Ing. Aimová, Bc. Grulich, Ing. Rutschová 

 


