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V Praze 26. března 2019

Váš dopis ze dne 18. března 2019

dovoluji si reagovat na Vaše druhé podání ze dne 18. března 2019, evidované

pod které zpřesnilo Váš dotaz

ze dne 11. března 2019, evidovaný pod ve věci

kvalifikačních požadavků stanovených zákonem o sociálních službách, a sdělujeme Vám

následující:

Váš dotaz směřující k výkladu právních předpisů, konkrétně zákona č. 96/2004 Sb.,

o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

č. 96/2004 Sb.") a související vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických

pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, je výhradně

dotazem na právní názor Ministerstva zdravotnictví, přičemž na takovýto typ žádostí

se informační povinnost povinných subjektů v režimu zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nevztahuje
1

.

Nad rámec výše uvedeného lze však uvést, že v oblasti sociální péče jsou

v České republice regulovány právními předpisy dvě profese. Jsou jimi zdravotně -

sociální pracovník, na kterého se vztahuje zejména ust. § 10 zákona č. 96/2004 Sb.,

o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, a sociální

pracovník, který je primárně regulován zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

ve znění pozdějších předpisů, a který ve zdravotnictví pak působí jako jiný odborný

pracovník (sociální pracovník). Pro úplnost s odkazem na § 110 odst. 5 zákona

č. 108/2006 Sb. má odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka při

poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče též osoba, která

získala způsobilost k výkonu jiného odborného pracovníka (sociálního pracovníka) podle

§43 odst. 2 písm. d) bodu 3 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických
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ustanovení § 2 odst. 4 InfZ: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí

a vytváření nových informací.
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povoláních, tj. i se vzděláním na středoškolské úrovni. To znamená, že pokud osoba

nezískala způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006

Sb., o sociálních službách, nebo způsobilost k výkonu povolání jiného odborného

pracovníka (sociálního pracovníka) podle zákona č. 96/2004 Sb., onelékařských

zdravotnických povoláních, nemůže tato osoba vykonávat povolání sociálního pracovníka

ve zdravotnictví ani pod odborným dohledem.

Vzhledem ke skutečnosti, že nám nejsou známy bližší informace o Vašem vzdělání

či o vzdělání zaměstnance, na kterého se dotazujete, nelze se k tomuto konkrétněji

vyjádřit. Jde-li o „zdravotně sociálního pracovníka" nebo o „sociálního pracovníka", což je

samo osobě zavádějící a není tedy zřejmé, jaký typ středoškolského vzdělání přesně má

a k jakému povolání tedy je či není způsobilý.

S pozdravem
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