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Úvod 

Vláda na základě čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

České republiky, vyhlásila dne 12. března 2020 pro území České republiky 

z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru na 

území České republiky nouzový stav, a to na dobu 30 dnů. Současně s tím vláda 

přijala další krizová opatření, která mají mj. dopad i na poskytování sociálních 

služeb. Již nyní má MPSV zprávy o tom, že některá zařízení, která se starají 

zejména o seniory nebo zdravotně postižené, tedy o skupiny osob, které jsou 

výrazně ohroženy přenosem koronaviru a jeho vážných důsledků. Tyto nepřímé 

dopady na poskytování sociální služby pak mohou mít za následek přímé 

ohrožení života a zdraví uživatelů těchto sociálních služeb. Dále 13. a 16. března 

2020, také vláda schválila další opatření (viz Příloha). 

 

Uzavření denních stacionářů 

 

Všem poskytovatelům sociálních služeb, kterým bylo uděleno oprávnění 

k poskytování sociální služby dle § 78 odst. 1 pro druh sociální služby dle 

§ 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (denní stacionáře), se od 

16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu nařizuje pozastavit činnost 

těchto zařízení. MPSV sděluje tuto informaci všem dotčeným poskytovatelům, 

dle kontaktních údajů uvedených v systému OKPoskytovatel.  

 

Poskytovatelé sociálních služeb musí o této situaci všechny své uživatele 

informovat, že pozastavují poskytování dle vzájemné smlouvy o poskytování 

sociálních služeb. Současně poskytovatelé těchto sociálních služeb zavedou 

jmenný seznam klientů, včetně jejich kontaktních údajů, u kterých se domnívají, 

že by přechodným pozastavením jejich činnosti, mohlo dojít k přímému ohrožení 

života a zdraví. Tuto informaci poskytovatelé mají povinnost zaslat na příslušný 

kraj a současně také na příslušný sociální odbor obecních úřadů s rozšířenou 

působností dle místa poskytování.  



 

 

Cílem toho je, aby na základě těchto informací mohl příslušný kraj nebo Hlavní 

město Prahu a obecní úřad pro tyto občany zvolit jinou návaznou službu (sociální, 

zdravotní či jinou odpovídající péči) a eliminovat riziko ohrožení života a zdraví 

osob, které se přechodně ocitnou bez sociální služby.  

 

Kraje a Hlavní město Praha budou zasílat Odboru sociálních služeb a sociální 

práce Ministerstva práce a sociálních věcí seznamy osob, kde by mohlo dojít 

k přímému ohrožení života a zdraví a způsobu aktuálního zajištění jejich návazné 

služby. Toto zaslání bude realizováno elektronicky na e-mailové adresy: 

david.pospisil@mpsv.cz; a jan.vrbicky@mpsv.cz ) a zároveň datovou schránkou 

a to ve frekvenci každé pondělí za předchozí týden, kdy dojde vždy k aktualizaci 

prvního seznamu (od 16. 3. – 15. 3), který bude zaslán nejpozději do 23. března. 

2020. 

 

Další sociální služby, které musí přerušit své poskytování  
 
Vláda dále 16. března 2020 schválila svým usnesením č. 239 přerušení 

poskytování dalších sociálních služeb dle § 45, § 47, § 62, § 65, § 66 a § 67 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra denních služeb, týdenní 

stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, sociálně terapeutické dílny). Toto opatření je účinné od 18. 3. 2020 

a to do doby trvání nouzového stavu.  

 

Přerušením poskytování výše uvedených sociálních služeb, nejsou 

dotčeny předpisy, smlouvy a rozhodnutí, které se týkají poskytovaných 

neinvestičních dotačních prostředků poskytnutých na základě § 101a 

a § 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. Přerušení této činnosti nebude považováno za porušení rozpočtové 

kázně. A to i v případech, kdy bude na sociální službu uvalena karanténa či jiná 

opatření orgánem ochrany veřejného zdraví, která budou mít například za 

následek omezení poskytování sociální služby 
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Současně těmito opatřeními nebude ani dotčeno rozhodnutí o registraci 

sociální služby. Po skončení nouzového stavu nebo odvolání tohoto opatření 

bude nutné opět zahájit běžné činnosti související s poskytováním sociální 

služby. Ve smluvním vztahu, který byl ujednán smlouvou mezi poskytovatelem 

sociálních služeb a uživatelem, dochází pouze k přerušení smluvních 

podmínek, nikoliv ke zrušení smlouvy, neboť usnesení vlády má v těchto 

případech vyšší právní moc.  

 

 

 
 
 
  



 

 

Přílohy: 
 
 
 
 

 



 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

 

 


