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Personální zabezpečení služby  

 

V případě pracovníků v přímé péči jsou jednotlivé pozice uváděny ve struktuře: 

- sociální pracovníci, 
- pracovníci v sociálních službách, 
- zdravotničtí pracovníci, 
- pedagogičtí pracovníci, 
- manželští a rodinní poradci, 
- další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. 

V případě ostatních pracovníků jsou jednotlivé pozice uváděny ve struktuře: 

- vedoucí pracovníci, 
- administrativní pracovníci, 
- obslužný personál. 

Při výpočtu se do úvazků pracovníků zahrnují pracovníci pracující u poskytovatele ve službě na 
pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. V případě dohody o 
provedení práce se přepočítá prováděná práce v hodinách na její odpovídající hodnotu v 
úvazcích1. Je-li pracovník zajišťován mimo pracovní poměr na základě obchodní smlouvy 
(nákupem služby, dodavatelsky), je taktéž nezbytné přepočítat počet hodin zajištěných služeb na 
odpovídající hodnotu úvazku2. 

Mezi pracovníky v přímé péči jsou zahrnuti odborní pracovníci uvedení v § 115 odst. 1 písm. a) 
až e) zákona o sociálních službách3. 

Mezi ostatní pracovníky jsou zahrnuti – vedoucí pracovníci (vedoucí organizace, vedoucí 

služby, ostatní vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci (sekretářské a asistenční pozice 

účetní, ostatní administrativní pracovníci), obslužný personál (údržba, úklid, apod.). Činnost 
ostatních pracovníků musí souviset s poskytováním základních činností sociální služby 4. 

 

Zdroj: Návrh Metodiky MPSV k systému financování sociálních služeb na krajské úrovni v kontextu  

           §  101a z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

                                                           
1
 V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je žádána podpora, se 

přepočítá na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má vykonat práci na DPP v rozsahu 250 
hodin v průběhu r. 2015, odpovídající výše úvazku je 0,125, tj. 250 hodin/2008 hodin (fond pracovní doby pro 
rok 2015 v případě 8 hodinové pracovní doby). 
2
 Tento přepočet musí být organizace schopna jednoznačně doložit. 

3 V sociálních službách vykonávají odbornou činnost - a) sociální pracovníci, b) pracovníci v sociálních 

službách, c) zdravotničtí pracovníci, d) pedagogičtí pracovníci, e) manželští a rodinní poradci a další odborní 
pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.  

Mezi pracovníky v přímé péči jsou zahrnuti i zdravotničtí pracovníci, neboť hrazení nákladů na tyto 
pracovníky nespadá pod § 36 zákona o sociálních službách. Zároveň podíl úvazků zdravotnických pracovníků 
v případě této skupiny služeb je zanedbatelný, např. pro rok 2014 je v žádostech poskytovatelů sociálních 
služeb o dotace ze státního rozpočtu plánováno pouze 0,7 úvazků zdravotnických pracovníků, a to na dohody 
o pracovní činnosti, což představuje pouze cca 0,2% podíl na celkovém počtu úvazků pro rok 2014 v případě 
této skupiny služeb.    
4
 Viz např. číselník pracovních pozic pro účely vykazování dat o poskytovaných sociálních službách – 

Metodický pokyn MPSV č. 2/2011 a výkazy sociálních služeb. 


