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Klasifikace informací: Neveřejné 

Změna č. 1 Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb 

v Moravskoslezském kraji na léta 

2021–2023 

je nedílnou součástí dokumentu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

v Moravskoslezském kraji na léta 2021–2023“ schváleného usnesením č. 17/2133 

zastupitelstva kraje dne 3. 9. 2020 
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Klasifikace informací: Neveřejné 

Čl. 1 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 

2021–2023 se mění takto: 

1. V čl. 6 odst. 6.3 bodě 6.3.1 se: 

a) věta první mění a zní: 

„Klíčovým kritériem pro vstupy nových nebo rozvoj stávajících kapacit sociálních služeb 
je zadání ze strany veřejného zadavatele, splnění stanovených podílů spolufinancování, 
a u sociálních služeb domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro 
osoby se zdravotním postižením taktéž naplnění minimálních personálních standardů.“ 

b) před poslední odstavec vkládá tento text: 

„Pro období 2022-2023 se zavádí minimální personální standardy v sociálních službách 
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním 
postižením. 

Nastavení minimálního limitu personálního zajištění na 1 lůžko vychází v dotčených 
sociálních službách z poměru: 

- 0,4 úvazku u pracovníka v sociálních službách 

- 0,025 úvazku u sociálního pracovníka 

Níže uvedená tabulka uvádí závazné propočty minimálních personálních standardů na 
stanovené rozsahy kapacit daných služeb. Poskytovatel sociálních služeb s kapacitou 121 lůžek 
a více, je povinen dle své celkové kapacity (počtu lůžek) provést propočet požadovaných 
úvazků daných pracovníků a zaokrouhlit výsledek matematicky na dvě desetinná místa. 

Kapacita celková 
(lůžka) 

Minimální úvazky 
pracovníků v sociálních službách 

Minimální úvazky 
sociálních pracovníků 

121 a více Dle přepočtu (viz vzor výpočtu) * 

120 48 3,00 

110- 119 44 2,75 

100 – 109 40 2,50 

90 - 99 36 2,25 

80 - 89 32 2,00 

70 - 79 28 1,75 

60 - 69 24 1,50 

50 - 59 20 1,25 

40 - 49 16 1,00 

30 - 39 12 0,75 

20 - 29 8 0,50 

13 - 19 7,2 0,45 

12 a méně 4,8 0,30 

* Vzor výpočtu: 

Celková kapacita x 0,4 = požadovaný úvazek pracovníků v sociálních službách 

Celková kapacita x 0,025 = požadovaný úvazek sociálních pracovníků 
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Zavedení minimálního personálního standardu se týká pouze sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách, kteří vykonávají činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Uvedení pracovníci jsou základními nositeli 
péče a kvality v sociálních službách. V případě, že nebude minimální personální standard u 
úvazků pracovníků v sociálních službách naplněn, může být tato pozice „zastoupena“ úvazkem 
sociálního pracovníka, který bude nad stanoveným minimálním standardem, nikoliv však 
naopak. 

Dodržení minimálního personálního standardu se vztahuje: 

a) na nově vstupující sociální služby do Krajské sítě s účinností vstupu do Krajské sítě od  
1. 7. 2022 po dobu platnosti tohoto SPRSS, 

b) na stávající sociální služby zařazené v Krajské síti, a to v případě zvýšení kapacity, 
s účinností změny v Krajské síti od 1. 1. 2023 po dobu platnosti tohoto SPRSS. Minimální 
personální standardy se v takovém případě týkají celkové kapacity předmětné sociální 
služby. 

Poskytovatel je povinen minimální personální standard naplnit nejpozději do 6 měsíců od data 
vstupu nové sociální služby do Krajské sítě, či zvýšení kapacity stávající sociální služby.  

Informaci o naplnění personálních standardů je poskytovatel povinen zaslat písemně Odboru 
sociálních věcí krajského úřadu Moravskoslezského kraje neprodleně po jejich splnění, 
nejpozději však do 7 měsíců od data vstupu nové služby do sítě či zvýšení kapacity. 

Dodržení minimálního personálního standardu nebude uplatňováno u stávající sociální služby 
zařazené v Krajské síti v případě opětovného navýšení kapacity sociální služby, kterému 
předcházelo snížení kapacity z důvodu rekonstrukce či jiné mimořádné události, a u služeb, 
které jsou poskytovány právním nástupcem původního poskytovatele (např. při převodu 
činností, sloučení poskytovatelů apod.) nebo v případě ukončení poskytování sociální služby 
jedním poskytovatelem a následným převzetím poskytování této sociální služby jiným 
poskytovatelem, přičemž posouzení konkrétního případu přísluší Odboru sociálních věcí 
krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

2. Čl. 6 odst. 6.3 bod 6.3.2 se doplňuje o nové písm. g), které zní: 

g) při nesplnění minimálního personálního standardu u služeb domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem. 

V případě, že bude zjištěno, že poskytovatel neplní minimální personální standardy, bude 

krajským úřadem, odborem sociálních věcí písemně vyzván k nápravě. Lhůta k nápravě, 

tzn. odstranění nedostatků je 90 kalendářních dní ode dne doručení výzvy k nápravě. 

V případě, že po obdržení výzvy nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, bude sociální služba 

z Krajské sítě vyřazena. Termíny vyřazení sociální služby z Krajské sítě jsou stanoveny k 30. 

6. a k 31. 12., a to formou jednostranné výpovědi smlouvy o závazku veřejné služby a 

vyrovnávací platbě za jeho výkon. 

V případě vyřazení sociální služby z Krajské sítě bude poskytovateli umožněno do Krajské 

sítě vstoupit nejdříve za 12 měsíců od data vyřazení, a to po splnění podmínek pro vstup 

do Krajské sítě dle platného SPRSS.“ 

Čl. 2 

Změna č. 1 byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 11/5 ze dne 16. 3. 2022 a nabývá 

účinnosti dnem 16. 3. 2022. 


