
Č. j.: KVOP-31712/2021/S 

Zpráva o případech, v nichž nebylo dosaženo nápravy ani postupem 

podle § 20 zákona o veřejném ochránci práv 

Podle § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění 

pozdějších předpisů, informuji Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky 

o případech, v nichž se mi nepodařilo dosáhnout dostatečných opatření k nápravě ani 

cestou vyrozumění nadřízeného úřadu či vlády nebo informováním veřejnosti o zjištěních 

ze šetření podle § 20 zákona o veřejném ochránci práv. 

 

A. Spolek pro seniory Mír Práče funguje jako domov pro seniory, zákonem vyžadovanou 

registraci odmítá (sp. zn. 73/2019/NZ)1 

 

Ochránce vydal dne 29. června tiskovou zprávu, kterou sankčně upozornil veřejnost na to, 

že Spolek pro Seniory Mír Práče poskytuje bez oprávnění sociální a zdravotní služby 

seniorům se sníženou soběstačností. Spolek dlouhodobě odmítá naplnit doporučení 

ochránce – legalizovat svoji činnost, registrovat poskytované služby a garantovat tak kvalitu 

poskytovaných služeb a umožnit její kontrolu. Ochránce zároveň sankčně v této věci 

vyrozuměl vládu. 

Při návštěvě zařízení v září 2019 zjistili pověření zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce 

práv a externí expertka z oboru zdravotnictví, že se o seniory stará nekvalifikovaný laický 

personál. Senioři měli smlouvy s takzvanými asistenty sociální péče. Ti prováděli i úkony, 

které přísluší pouze zdravotníků, jako je například podávání léků.  

Chyběla dostatečná dokumentace péče o jednotlivé klienty. Část léků byla volně dostupná 

ve společné kuchyňce a mohlo dojít k jejich záměně. V zařízení byla i psychofarmaka, která 

neměl předepsaná žádný klient. Není jisté, komu a kdy byla nebo nebyla podávána. 

Přestože návštěva neodhalila špatné zacházení s klienty a ti byli v zařízení spokojeni, 

přistoupil ochránce k sankci, neboť není možné neregistrovaný provoz zařízení tolerovat, 

protože neposkytuje žádné záruky kvality poskytované péče.  

                                                        

1  Zpráva o šetření je dostupná zde: 
https://www.ochrance.cz/aktualne/sankce_spolek_pro_seniory_mir_prace_funguje_jako_domov_pro_seniory_zak
onem_vyzadovanou_registraci_odmita/zprava_z_navstevy_zarizeni_prace.pdf 

Vyrozumění vládě je dostupné zde: 
https://www.ochrance.cz/aktualne/sankce_spolek_pro_seniory_mir_prace_funguje_jako_domov_pro_seniory_zak
onem_vyzadovanou_registraci_odmita/sankce_vlada_prace.pdf  

Tisková zpráva je dostupná zde: 
https://www.ochrance.cz/aktualne/sankce_spolek_pro_seniory_mir_prace_funguje_jako_domov_pro_seniory_zak
onem_vyzadovanou_registraci_odmita/  

https://www.ochrance.cz/aktualne/sankce_spolek_pro_seniory_mir_prace_funguje_jako_domov_pro_seniory_zakonem_vyzadovanou_registraci_odmita/zprava_z_navstevy_zarizeni_prace.pdf
https://www.ochrance.cz/aktualne/sankce_spolek_pro_seniory_mir_prace_funguje_jako_domov_pro_seniory_zakonem_vyzadovanou_registraci_odmita/zprava_z_navstevy_zarizeni_prace.pdf
https://www.ochrance.cz/aktualne/sankce_spolek_pro_seniory_mir_prace_funguje_jako_domov_pro_seniory_zakonem_vyzadovanou_registraci_odmita/sankce_vlada_prace.pdf
https://www.ochrance.cz/aktualne/sankce_spolek_pro_seniory_mir_prace_funguje_jako_domov_pro_seniory_zakonem_vyzadovanou_registraci_odmita/sankce_vlada_prace.pdf
https://www.ochrance.cz/aktualne/sankce_spolek_pro_seniory_mir_prace_funguje_jako_domov_pro_seniory_zakonem_vyzadovanou_registraci_odmita/
https://www.ochrance.cz/aktualne/sankce_spolek_pro_seniory_mir_prace_funguje_jako_domov_pro_seniory_zakonem_vyzadovanou_registraci_odmita/
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Zároveň ochránce podal podnět Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, aby činnosti Spolku 

prověřil. Poskytování sociální služby bez oprávnění je přestupek, resp. může jít i o trestný 

čin. 

Brno 28. července 2021 
 

JUDr. Stanislav Křeček 
veřejný ochránce práv 


