Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 17. 10. 2021 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1. Usměrňuje krajský úřad aplikační praxi a jednotnost aplikace a výkladu
zákona č. č. 108/2006 Sb. pomocí aktů řízení (např. instrukce, směrnice)?
2. V případě kladné odpovědi na předchozí otázku žádám o označení takového
předpisu a zaslání k mým rukám.
3. Z jakého právního či vnitřního předpisu vyplývá oprávnění pracovnice
Odboru sociálních věcí Oddělení sociální pomoci, provádět výklad zákona č.
108/2006 Sb.?
4. Z jakého právního či vnitřního předpisu vyplývá závaznost právního názoru
pracovnice Odboru sociálních věcí Oddělení sociální pomoci k výkladu
zákona č. 108/2006 Sb.? Pro jaký okruh subjektů je pak takový právní názor
závazný?
5. Jaké podmínky odborné způsobilosti je dle výkladu Vašeho úřadu nutno
splnit pro výkon práce Pracovníka v sociálních službách v intencích ust. §
116 odst. 5 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách? Je
podmínkou výkonu takové práce základní vzdělání?
6. V případě kladné odpovědi na předchozí otázku žádám o sdělení, zda se
jedná o konstantní, dlouhodobý výklad, a z jakých právních či vnitřních
předpisů se podává, že takový výklad je v praxi ustálený.
Poskytnutá informace:
Ad 1) Ne.
Ad 2) Vzhledem k záporné odpovědi k požadavku ad 1 bez informace.
Ad 3) Mgr. Petra Pospíšilová je zařazena jako „referent pro registraci sociálních
služeb“, a to na základě Organizačního řádu Krajského úřadu Olomouckého
kraje a Popisu pracovní činnosti.
Ad 4) Právní názor konkrétního zaměstnance Olomouckého kraje zařazeného do
Krajského úřadu Olomouckého kraje – odboru sociálních věcí - není
závazný pro nikoho.
Ad 5) Ano, dosažení minimálně základního vzdělání je podmínkou odborné
způsobilosti vyplývající z citovaného ustanovení. Podmínku odborné
způsobilosti definuje výslovně (není třeba výkladu) ustanovení § 116 odst. 5
písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, takto: „Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních
službách uvedeného v odstavci 1 písm. a) je základní vzdělání nebo střední
vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování
akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které
získaly podle zvláštního právního předpisu45) způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly
odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110,

a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání
stanoveném prováděcím právním předpisem,…“
Ad 6) Jde o podmínku, která je explicitně uvedena v ustanovení § 116 odst. 5
písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, je tak vyžadováno po celou dobu účinnosti právního
předpisu.
Informaci zpracoval:
Dne 29. 10. 2021, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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