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1. Slovník pojmů

Níže uvedené pojmy jsou specifikovány pro účely určení a jednotného výkladu personálního 

standardu

termín vysvětlení

24 hodinový provoz

Jedná se o provoz služby, která je zabezpečena po dobu 24 hodin 

denně, alespoň jeden den v týdnu a to ze strany pracovníků v přímé 

péči.

kapacitní jednotka

jednotka určující kapacitu pro dané druhy služeb – formy jejich 

poskytování:

 lůžko

 okamžitá kapacita (uživatelů/klientů)

místo poskytování

Místo poskytování/objekt (budova) je specifickou adresou, na 

které je poskytována sociální služba (samozřejmě v rámci areálu -

objektu může být vícero budov s rozličnou adresou); v rámci 

tohoto místa poskytování je kooperováno při zajišťování sociální 

služby na každodenní bázi.

nepřetržitý provoz
Jedná se o službu, která je zajišťována v rámci 24 hodinového 

provozu 7 dní v týdnu, 365/366 hodin v roce.

zákon o sociálních 

službách

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů

základní kapacita
jednotka, na kterou se váže propočet personálního standardu 

(určena různým způsobem minimálně podle forem poskytování).
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2. Základní principy personálního standardu

Personální standard:

 má za úkol stanovit minimální počet personálního zabezpečení poskytované sociální 

služby, který je v současné době principiálně určen pouze v rámci standardu kvality č. 9 

(který je přílohou č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a to na principiální úrovni1,

 má za úkol stanovit základy pro bezpečí uživatelů v sociální službě vzhledem 

k poskytování podpory uživatelů, avšak jeho účelem není stanovit takovou míru 

personálního zabezpečení, které by uspokojovali potřeby nebo individuální způsob 

poskytování sociálních služeb – vzhledem k § 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a které by bylo kontrolováno tímto způsobem ze 

strany registračního orgánu; danou skutečnost nemůže personální standard postihnout 

vzhledem ke k následujícím skutečnostem:

o při registraci nejsou známy potřeby (časová náročnost potřeb) konkrétních 

uživatelů, kteří budou danou podporu využívat – jsou známy potřeby skupiny; 

neexistuje celonárodní měřítko stanovující časovou náročnost potřeb u jednotlivých 

osob (například v rámci dávkového systému – příspěvku na péči),

o minimální personální zabezpečení musí být nezávislé na častých změnách, které 

mohou ve struktuře uživatelů sociální služby u některých služeb nastávat a mohou 

ovlivnit potřebu personálního zabezpečení - například u domova pro seniory různé 

stupně příspěvku na péči u jednotlivých uživatelů (změny vzhledem k přiznání 

nebo změně stupně příspěvku na péči)

 personální zabezpečení bude povinen poskytovatel naplnit od data počátku poskytování 

sociální služby, které uvádí v žádosti o její registraci (budou stanoveny přechodné lhůty 

pro současné poskytovatele),2

 personální zabezpečení je stanovováno na pracovníky v přímé péči podle § 115 odst. 1 

zákona o sociálních službách; personální standard není stanovován pro vedoucí a 

technickou – administrativní pracovníky, tedy pracovníky mimo přímou péči; případně 

                                                          
1

Kritérium 9a: „Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a  počet   pracovních   míst,   pracovní   profily, 
kvalifikační   požadavky   a   osobnostní   předpoklady zaměstnanců   uvedených   v   §   115   zákona   o   
sociálních službách;   organizační struktura  a počty zaměstnanců   jsou   přiměřené   druhu  poskytované sociální 
služby,   její   kapacitě   a   počtu   a potřebám osob,   kterým   je   poskytována“
2

včetně lhůty až 6 měsíců pro počátek poskytování sociální služby podle ustanovení § 82 odst. 5 zákona o 
sociálních službách
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specifické odbornosti, pokud se nejedná o nezbytně nutnou profesi, která by zabraňovala 

vzhledem realizaci poskytování sociální služby od svého počátku

 personální zabezpečení se zaměřuje především na profesi sociálního pracovníka a 

pracovníka sociálních službách3; personální standard se nezaměřuje na zdravotnické 

pracovníky, kteří by mněli být řešeni v rámci problematiky sociálně zdravotního pomezí,

 je nezbytné, aby personální standard zohledňoval povinnosti, které vycházejí pro 

konkrétní profesi, na kterou se personální standard zaměřuje, jsou realizovány v rámci 

pracovní doby (pracovního fondu zaměstnance) a snižují možnost výkonu práce (např. 

povinnost dalšího vzdělávání) – nároky na pracovní fond (NPF)

 je nezbytné, aby personální standard zohledňoval minimální dobu nutnou na předávání 

informací,

 je nezbytné reagovat především na věkovou strukturu okruhu osob/cílové skupiny (či do 

budoucna specifikovanou do nepříznivé sociální situace) vůči dětem4

 personální standard nesmí omezovat dobrou praxi poskytovatelů sociálních služeb a 

rozvoj sociálních služeb

 uznání výší pracovní pozice – pokud služba má předepsáno v následujícím textu, že má 

nějakou pracovní pozici v rozsahu určeného principu nebo úvazku zabezpečovat, lze tuto 

pozici zabezpečit i pracovníkem ve vyšší kvalifikaci/pracovní pozici, pokud může 

vykonávat činnosti pracovní pozice, kterou nahrazuje – například pokud se jedná o 

pracovníka v sociálních službách, může být (tak aby byl do personálního zabezpečení 

započítán) být nahrazen vyšší pozicí, tedy sociálním pracovníkem.

 pracovní pozice pracovníků je třeba z důvodu stanovení logiky (především v rámci 

varianty vzorcové – viz níže) na dva typy:

o fixní – pracovní pozice je stanovena úvazkem pracovníka k určené kapacitní 

jednotce (např. 1 sociální pracovník na 30 lůžek); propočet pracovníka je sice 

fixním vzhledem ke stanovené kapacitní jednotce, avšak neváže se na provozní 

dobu konkrétní sociální služby

o variabilní – vycházejí z počtu též na kapacitní jednotku pracovníků určených 

v rámci jedné směny a propočtu výše uvedeného vzorce; potřeba personálního 

zabezpečení u daných pracovních pozic se odvíjí od provozní doby v daném 

týdnu ve vztahu ke kapacitní jednotce

                                                          
3

§ 109,§ 110 a § 116 zákona o sociálních službách
4

Za dítě je považovány osoba do 18 let jejího věku.
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3. Nároky na pracovní fond

Čím může být ze systémového hlediska zatížena pracovní doba na 1 zaměstnance:

 povinnost dalšího vzdělávání u sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních 

službách (§ 111 a § 116 zákona o sociálních službách),

 dovolená zaměstnance v návaznosti na minimální počet dní dovolené a jednotlivé 

právní formy 

 průměrná nemocnost (3,638 %)5

 placené státní svátky

Tabulka 1 Nároky na pracovní fond (NPF)

Nároky na pracovní fond týdne
Ovlivnění pracovního fondu 

zaměstnance – počet hodin

Povinnost dalšího vzdělávání 24/52 = 0,5

Dovolená zaměstnanců 200/52 = 3,85

Placené svátky 9,1*8/52=1,4

Nemocnost (vychází z průměrné) 1,46

Celkem 7,21

                                                          
5

4. Průměrné procento PN v roce 2011 je 3,638 %: ČSÚ 2011: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-
pracovni-neschopnosti-pro-nemoc-a-uraz-2004-az-2011-ux4n8t7uea

Minimální bezpečný personální standard v sociálních službách
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4. Základní varianty stanovení logiky

Logiku stanovení personálního standardu je třeba rozlišovat minimálně dle forem poskytování 

jednotlivých sociálních služeb (včetně skutečnosti, že některé formy jsou návazné).

                                             

5. Varianty pojetí právní úpravy v dané oblasti

V rámci uchopení právní úpravy se nabízejí tyto možnosti:

I. matematický výpočet – stanovení přesné hodnoty pro jednotlivé profese, které budou 

u daného druhu služby stanoveny

II. principiální určení – stanovení počtu principem na danou profesi – např. v rámci 

domova pro seniory bude služba na základní kapacitu vždy zabezpečena minimálně 

dvěma pracovníky v sociálních službách.

6. Pobytové sociální služby

6.1. Základní postuláty stanovené specificky pro pobytové sociální služby

Personální standard pro pobytové sociální služby:

 stanovení personálního standardu na 30 lůžek (základní kapacitu)6

 pokud je služba poskytována v násobcích základní kapacity (30 lůžek) není nezbytné 

násobení celého personálu tímto počtem a to především vzhledem k naplnění základních 

principů – více viz jednotlivé varianty/skupiny pobytových sociálních služeb.

                                                          
6

Stanovení počtu lůžek pro základní propočet/určení personálního standardu bylo zvoleno zdůvodu potřeby 
budoucí koordinace poskytování sociálně zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb/pobytových sociálních 
službách zvoleno právě ze zdravotnického systému.

Pobytové

Ambulantní Terénní
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 propočet personálního standardu je určen jednotně pro služby stejného charakteru, které 

jsou poskytovány na jednom místě poskytování (a je možná jejich kooperace v rámci 

poskytování; nejsou oddělenými jednotkami) – například v rámci jedné budovy bude 

poskytován domov pro seniory a odlehčovací služba pro seniory

6.2. Varianty personálního standardu pro pobytové sociální služby

V rámci pobytových sociálních služeb jsou stanoveny dvě varianty, jakým způsobem stanovit 

tento personální standard:

 zvýšená -  zvýšení počtu personálního zabezpečení na základě stanovení principů a 

matematického propočtu

 „+ 10“ – zvýšení personálního zabezpečení oproti stávajícímu stavu o 10 %

6.3. Varianta zvýšená

6.3.1.Rozlišení druhů služeb

V návaznosti na různé způsoby poskytování sociálních služeb je třeba rozlišit dvě 

skupiny/varianty:

a) s 24 hodinovou fyzickou přítomnosti pracovníka v přímé péči – ve službě bude vždy 

zabezpečena fyzická přítomnost pracovníka7 v přímé péči. Bude nepřípustné, aby 

služba, určená seniorům s vysokou mírou podpory, mnohdy i upoutaným na lůžko 

neměla zabezpečenou 24 hodinou přítomnost pracovníků, kteří jsou schopni poskytnout 

odpovídající péči.

b) bez nutnosti 24 hodinové fyzické přítomnosti pracovníků u všech služeb tohoto druhu  -

ne všechny sociální služby mají službu zajištěnou prostřednictvím 24 hodinové fyzické 

přítomnosti pracovníka v návaznosti na potřeby uživatelů sociální služby – tato praxe je 

v současné době mezi poskytovateli běžnou vzhledem k zhodnocení rizik 

nezabezpečení 24 hodinového provozu. Z důvodu uvedených u skupiny služeb a) mezi 

tyto služby nepatří služby sociální péče. Avšak u těchto služeb bude muset být 

zabezpečena pohotovost, která zajistí řešení situace, která muže nastat v poskytované 

službě v době fyzické nepřítomnosti pracovníků. Pohotovost znamená připravenost a 

                                                          
7

Službu nebude možné zabezpečit pohotovostí
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schopnost pracovníka8 reagovat na nastalou situaci. V rámci jednotlivých úvazků 

stanovených v rámci minimálního personálního standardu nejsou započítány úvazky pro

výkon pohotovosti.

Tabulka 2 Rozdělení druhů pobytových sociálních služeb – dle logiky stanovení 

standardu

24 hodinová fyzická přítomnost pracovníků
bez nutnosti 24 hodinové přítomnosti 

pracovníků

 domov pro osoby se zdravotním postižením 

 domov pro seniory 

 domov se zvláštním režimem 

 sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

 odlehčovací služby 

 týdenní stacionáře

 azylové domy

 domy na půl cesty

 sociální rehabilitace

 terapeutické komunity

 krizová pomoc 

 služby následné péče 

 Intervenční centra

 chráněné bydlení

                                                          
8

Informace MPSV o úpravě pracovní pohotovosti pracovníků orgánů sociálně-
právní ochrany dětí podle nového zákoníku práce: 
http://www.ospod.cz/e_download.php?file=data/editor/39cs_11.pdf&original=Informace_MPSV_01.pdf
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6.3.1.1. Stanovení standardu – 24 hodinová fyzická přítomnost pracovníka

Další důležité principy pro služby, v kterých je nezbytné, aby byla zajištěna, fyzická přítomnost 

pracovníků v přímé péči po dobu celého dne:

 služby sociální péče:

o služba musí být zajištěna minimálně dvěma pracovníky v přímé péči (pracovník 

v sociálních službách) na základní kapacitu po dobu 24 hodin denně,

o jeden z pracovníků může být druhým pro vícero sociálních služeb, maximálně 

však pro 3 služby, avšak tyto zařízení musí být poskytována v jednom 

komplexu/areálu budov (v jednom místě poskytování)

o s každým dalším navýšením kapacity (nad základní kapacitu) o jedno lůžko se 

přičítá jedna třicetina stanoveného požadavku, s každým poklesem kapacity o 

jedno lůžko se odečítá jedna třicetina stanoveného požadavku, jedná se o tzv. 

koeficient navýšení personálu; pokud má služba vyšší kapacitu než 30 lůžek 

není třeba v rámci jedné směny (při tří - směnném provozu) úměrné navýšení 

personálního zabezpečení – z tohoto důvodu je koeficient navýšení personálu 

pokrácen o 1/3

 služby sociální prevence:

o služba musí být zajištěna jedním pracovníkem v přímé péči (pracovník 

v sociálních službách) na základní kapacitu po dobu 24 hodin denně,
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Tabulka 3 Základní požadavky pro úvazky pro pobytové sociální služby

základní požadavky na úvazky pro 

pobytové sociální služby

minimálně 1 

úvazek (fixní)

vždy 1 úvazek na směně

(flexibilní)

druh sociální služby
sociální 

pracovník9

pracovník 

v 

sociálních 

službách I 

- II10

pracovník 

v 

sociálních 

službách 

III

vychovatel

domov pro osoby se zdravotním postižením 1 1 1

domov pro osoby se zdravotním postižením (18-) 1 1 1 1

domov pro seniory 1 1 1

domov se zvláštním režimem 1 1 1

sociální služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče
1 1 1

odlehčovací služby 1 1 1

odlehčovací služby (18-) 1 1 1 1

týdenní stacionáře 1 1 1

týdenní stacionáře (18-) 1 1 1 1

intervenční centra pobytové 1 1

azylové domy 1 1

domy na půl cesty 1 1

sociální rehabilitace 1 1

terapeutické komunity 1 1

krizová pomoc 1 1

služby následné péče 1 1

Výpočet počtu úvazků jednotlivých druhů pracovníků – flexibilních:

Ú�� =
��(�� + �) + (�� + �)

��, �� − ���
∗ (� +

� − ��

��
)

Ú�� =
��(�� + �) + (�� + �)

��� − ���
∗ (� +

� − ��

��
)

                                                          
9

U služeb sociální prevence sociálního pedagog
10

Jedná se uvažované rozdělení pracovníků v sociálních službách do jednotlivých kategorií v návaznosti na jejich 
kompetence a kvalifikaci (určitá obdoba dnešních čtyř kategorií pracovníků vsociálních službách podle § 116 
zákona o sociálních službách)
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Ú = počet úvazků pokrývající potřebu zabezpečení služby v právě daném čase tj. v probíhající 

směně

t = počet týdnů v roce

NPF = nároky na pracovní fond

K = počet lůžek nad 30/okamžitá kapacita

X = jednotlivé druhy pracovníků; sociální pracovník, pracovník v sociálních službách

t = počet týdnů v roce

NPF = nároky na pracovní fond 

U fixních pracovníků se jedná o násobek základní kapacity vůči stanovenému úvazku.

6.3.1.2. Sociální služby bez nutnosti 24 hodinového provozu

U těchto druhů sociálních služeb bude sociální pracovník počítán též na stejnou základní kapacitní 

jednotku. Dále však nebude nutné zabezpečit neustálou fyzickou přítomnost pracovníka v přímé

péči, ale pouze v době, která bude uvedena do formuláře žádosti o registraci v rámci minimálního 

zajištění fyzické přítomnosti pracovníka, na kterou bude odvozována potřeba poskytování podpory 

a to u služeb sociální péče stejným propočtem jako u ambulantní sociální služby (viz dále).

6.4. Varianta „+ 10%“

Tato varianta reaguje na zvýšení potřeby personálního zabezpečení v současných sociálních 

službách a to o 10 % u dvou profesí, kterou je sociální pracovník a pracovník v sociálních 

službách. Níže uvedené hodnoty se napočítají na počet lůžek/kapacitu dané sociální služby. U 

služeb, které jsou charakterizovány jako služby s 24hodinnovou fyzickou přítomností pracovníků 

v přímé péči (viz výše) musí být zároveň s danou hodnotou zváženo, že služba zabezpečí tuto 

přítomnost alespoň jedním pracovníkem ve službě (minimálně pracovníkem v sociálních 

službách).
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Tabulka 4 Úvazky vybraných pracovníků, včetně + 10 % na jedno lůžko

Zdroj: vykazování dat o poskytovaných sociálních službách za rok 2013

7. Ambulantní sociální služby

7.1. Základní postuláty standardu pro ambulantní sociální služby

 personální standard je základně stanoven na okamžitou kapacitu 15 uživatelů/klientů

(dále jen „základní kapacita“). Za okamžitou kapacitu je považována kapacitní jednotka, 

jež stanovuje počet uživatelů, kteří mohou v jeden okamžik využívat sociální službu. 

 Dalším určujícím prvkem je doba poskytování sociální služby

 jsou rozlišovány pracovní pozice fixní a flexibilní, jako u personálního standardu pro 

sociální služby poskytované v pobytové formě. Dále však zde je ještě třetí kategorie 

pracovníků, kteří mají být zajištěny ve službě (úvazek není již pak odvislý od kapacity).

 bude stanoven 1 sociální pracovník na základní kapacitu a vždy u služeb sociální péče 

dva pracovníci v přímé péči (pracovníci v sociálních službách) ve službě při zajištění 

provozu na základní kapacitu; u služeb sociální prevence to bude minimálně jeden 

pracovník v přímé péči (v sociálních službách) ve službě

 počet jednotlivých druhů pracovníků je pevně stanoven pro základní limit kapacity 15 

klientů a s každým dalším navýšením kapacity o jednoho klienta se přičítá jedna 

patnáctina stanoveného požadavku, s každým poklesem kapacity o jednoho klienta se 

odečítá jedna patnáctina stanoveného požadavku, jedná se o tzv. koeficient navýšení 
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personálu, současně kategorie sociálního pracovníka nesmí v případě poklesu kapacity 

pod 15 klientů poklesnout pod základní jednotku úvazku tohoto pracovníka

7.2. Propojenost ambulantní a terénní formy poskytování

Potřeba zabezpečení pečovatelské služby, průvodcovských a předčitatelských služeb, rané péče, 

v ambulantní formě poskytování nebude řešena v důsledku přijetí logiky zabezpečení tohoto druhu 

služby v rámci terénní formy (v rámci výkonu pracovní doby pracovníka není třeba rozlišovat, zda 

poskytuje pomoc a podporu v přirozeném sociálním prostředí – u uživatele sociální služby doma 

nebo ve středisku v rámci podmínek pro osobní hygienu).

7.3. Propočet

Základní jednotkou je opakující se periodický interval totožného výskytu provozní doby 

v týdnech. Zpravidla se jedná o jeden týden, v případě služeb s odlišnou provozní dobou dvou (tří) 

týdnů se jedná o tento interval. 

Výpočet průměrné týdenní provozní doby:                 ø� = 	
∑ ��

�

Ú� =

∑ ��

�
�� − ���

∗
�

��

T – počet hodin za týden 

Ø – průměrný počet

Ú = počet úvazků pokrývající potřebu zabezpečení služby v právě daném čase tj. v probíhající 

směně

t = počet týdnů v roce

NPF = nároky na pracovní fond

K = okamžitá kapacita

X = jednotlivé druhy pracovníků; sociální pracovník, pracovník v sociálních službách

p = 1 nebo 2; koeficient služeb vyžadujících přístup dvou pracovníků, jedná se o některé druhy 

ambulantně poskytovaných ssl skupiny sociální péče a terénní formy poskytování, 1 = u služeb, 

které nevyžadují přístup dvou pracovníků, 2 = u služeb, které vyžadují přístup dvou pracovníků

t = počet týdnů v roce

NPF = nároky na pracovní fond (povinnost dalšího vzdělávání, dovolená, nemocnost, 9,1 

státních svátků)
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n = počet týdnů v období

7.4. Doplnění logiky u vybraných druhů sociálních služeb

 odborné sociální poradenství – rozsah sociálního poradenství může vykonávat 

v návaznosti na základní činnosti tohoto druhu sociální služby především sociální 

pracovník s podporou dalších odborníků – právníka, psychologa/odborníkem 

s psychoterapeutickým výcvikem či manželského nebo rodinného poradce. Manželský 

a rodinný poradce bude stanoven pouze u druhu sociální služby, který poskytuje podporu 

rodinám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci. O poměr tohoto poradce se bude 

krátit poměr potřeby sociálního pracovníka.

 noclehárna – Sociální pracovník ve službě bude přítomen po 2. hodiny denně 

v návaznosti na počet dní poskytování dané služby – sociální pracovník nemůže činnost 

vykonávat po dobu „spánku“ uživatelů služby, však při jejich příchodu nebo odchodu 

(případně v rámci nabídky podpory z jeho strany). Na zajištění těchto činností je třeba 

minimálně 2 hodiny denně.

 intervenční centrum – podpora poskytovaná prostřednictvím služeb intervenčního 

centra je postavena především na sociální práci s danými osobami ve spolupráci s dalšími 

odborníky. Z tohoto důvodu jako variabilní je stanovena hodnota sociálního pracovníka. 

Dále zde je určeno minimální zabezpečení právníka a psycholog/osoba 

s psychoterapeutickým výcvikem. 

 děti (18 let) - pokud je služba poskytována dětem do 18 let věku, je na místo pracovní 

pozice určené ve Sdělení Ministerstva práce a sociálních službách služba zabezpečena 

pracovní pozicí vychovatel v rozsahu stanoveném ve sdělení. 

8. Terénní sociální služby

8.1. Základní postuláty terénní formy poskytování

 je základně stanoven na okamžitou kapacitu uživatelů stanovenou poskytovatelem 

v rámci registrace. Za okamžitou kapacitu je považována kapacitní jednotka, jež 

stanovuje počet uživatelů, kteří mohou v jeden okamžik využívat sociální službu 
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s individuální podporou pracovníka. Obsloužíme maximálně tolik lidí, kolik máme 

pracovníků ve službě. Jeden pracovník na jednoho klienta.

 není zde stanovena základní kapacita

 jsou též rozlišovány dvě kategorie pracovníků a to fixní a flexibilní (taktéž, jako 

u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků)

 pokud se okamžitá kapacita v rámci jednotlivých časových úseků liší v jednotlivých 

úsecích provozní doby služby, je každý tento úsek propočítán podle vzorce zvlášť. 

Výsledky za jednotlivé časové úseky jsou sečteny.

8.2. Propočet

Ú� =

∑ ��

�
�� − ���

∗ � ∗ �

Vysvětlivky:

Ú = počet úvazků pokrývající potřebu zabezpečení služby v právě daném čase tj. v probíhající 

směně

t = počet týdnů v roce

NPF = nároky na pracovní fond

K = počet lůžek nad 30/okamžitá kapacita

X = jednotlivé druhy pracovníků; sociální pracovník, pracovník v sociálních službách

p = 1 nebo 2; koeficient služeb vyžadujících přístup dvou pracovníků, jedná se o některé druhy 

ambulantně poskytovaných ssl skupiny sociální péče a terénní formy poskytování, 1 = u služeb, 

které nevyžadují přístup dvou pracovníků, 2 = u služeb, které vyžadují přístup dvou pracovníků

t = počet týdnů v roce

NPF = nároky na pracovní fond (povinnost dalšího vzdělávání, dovolená, nemocnost, 9,1 

státních svátků)

n = počet týdnů v období
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9. Počty pracovníků pro terénní a ambulantní služby

Tabulka 5 základní požadavky na úvazky pro ambulantní a terénní sociální služby

druh sociální služby nebo skupina 

služeb

Úvazek na 

základní 

kapacitu (fixní)

vždy úvazek na 1 

směně (flexibilní)

minimální úvazek pro 

sociální službu.11
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ambulantní služby sociální péče 1 2

ambulantní služby sociální péče (18-) 1 2 1

ambulantní služby sociální prevence 1 1

ambulantní služby sociální prevence 

(18-) 1 1 1

noclehárny 0,25 1

intervenční centra 1 1 0,2 0,2

odborné sociální poradenství 0,8 1 0,2

odborné sociální poradenství pro rodiny s 

dětmi 0,8 1 0,2 0,2

chráněné bydlení 1 1

terénní služby sociální péče 0,5 1

terénní služby sociální prevence 0,5 1

                                                          
11

Úvazek není odvislí od kapacity. 




