
 Veřejný ochránce práv 
JUDr. Pavel Varvařovský 

V Brně dne 18. dubna 2013 
          Sp. zn.: 9/2008/NZ/MLU 

 
Vaše č.j.: 34302/12/41210/40000 

 
Vážený pane náměstku, 
 

 obracím se na Vás ve věci svého Stanoviska k poskytování sociální péče na 
základě živnostenského oprávnění. Vydávám je na základě svých poznatků, a rovněž 
po prostudování vyjádření ministra práce a sociálních věcí (dopis Dr. Ing. Jaromíra 
Drábka ze dne 27. srpna 2012) a Ministerstva průmyslu a obchodu (Váš dopis ze dne 
29. srpna 2012). Shrnul jsem v něm svůj postoj k problematice poskytování sociální 
péče bez registrace k poskytování sociálních služeb a v závěru formuluji návrhy 
opatření k nápravě současného stavu. Podle mého názoru totiž lze mít pochybnosti o 
tom, zda určité jednání, které bez pochybností naplňuje znaky správního deliktu 
poskytování sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování (ustanovení § 107 
odst. 1 zákona o sociálních službách1), představuje či nikoli legální provozování 
živnosti volné. Především co se týká činností podřaditelných pod sociální péči. Jedná 
se o otázku předcházející efektivnímu postihování uvedeného jevu na úrovni trestní. 
 

V této souvislosti žádám: 
1. o úpravu a zpřesnění Stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu, minimálně 

v tom smyslu, že není zcela na vůli provozovatele, jaký režim si pro svou 
ekonomickou činnost zvolí; 

2. o přesné rozhraničení činností spadajících do režimu živnostenského zákona 
a zákona o sociálních službách (po konzultaci s Ministerstvem práce a 
sociálních věcí), a to cestou novely nařízení vlády č. 278/2000 Sb. (minimálně 
zavedením negativního výčtu těch úkonů „péče o osoby vyžadující zvýšenou 
péči“, které živnostník již konat nemůže).  
 

 Věřím, že jsou mé argumenty srozumitelné a přesvědčivé. Uvítám Vaši reakci 
ve lhůtě 30 dnů od obdržení tohoto dopisu. 
 

 S pozdravem 
 

    JUDr. Pavel   V a r v a ř o v s k ý   v. r. 
    (dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

Příloha 
Stanovisko VOP k poskytování sociální péče na základě živnostenského oprávnění 
 

Vážený pan  
Bedřich Danda 
náměstek 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15  Praha 1 

Údolní 39 
602 00 Brno 

tel: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542 112 

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