
NEJSTE SCHOPNI  
SE JIŽ O VŠE  
POSTARAT SAMI?

ZKUSTE VYUŽÍT REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

Kde lze získat informace  
o registraci služby:

• U sociálních pracovníků sociálních 
odborů úřadů městských částí  
Praha 1–22.

• Na Odboru správních činností ve 
zdravotnictví a sociální péči Magistrátu 
hlavního města Prahy, zde je veden 
registr poskytovatelů sociálních služeb  
v listinné a elektronické podobě.

• Na stránkách Ministerstva práce  
a sociálních věcí.

• Na internetu v Registru poskytovatelů 
sociálních služeb v ČR.

Potřebujete pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, doprovodit na 
úřad, k lékaři, donést oběd, pomoci 
s hygienou nebo byste rádi bydleli 
někde, kde se o Vás postarají?

  IREGISTR.MPSV.CZ



PŘI VÝBĚRU SLUŽBY SE MOHU SETKAT S: 
REGISTROVANÝMI I NEREGISTROVANÝMI 

SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI. CO TO ZNAMENÁ?

PODLE ČEHO SI VYBRAT
SOCIÁLNÍ SLUŽBU?

NEregistrovaná sociální služba:Registrovaná sociální služba:

• Řídí se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, podléhá státní kontrole – inspekci soc. 
služeb, která sleduje kvalitu služeb, odbornost 
personálu, zajištění hygienických, materiálních 
a technických podmínek a nepřekračování maxi-
mální povolené úhrady za poskytování služeb.

• Garantovány maximální výše plateb za služby. 
Toto upravuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 
Sb., zákona o sociálních službách, která uvádí  
i sociální služby poskytované zdarma. Celková 
úhrada za stravu a ubytování (v domovech pro 
seniory a v domovech se zvláštním režimem) 
musí být vždy individuálně stanovena s ohle-
dem na uživatele služby, tak aby mu po zapla-
cení zbylo min. 15 procent příjmu pro jeho další 
potřeby. Nízký příjem tedy není dle zákona 
důvodem pro odmítnutí zájemce o službu.

• Každý registrovaný poskytovatel služby má po-
vinnost poskytnout bezplatné základní sociální 
poradenství.

• Konkrétní rozsah poskytované služby je stano-
ven ve smlouvě o poskytnutí sociální služby.

V PRAZE VÁM POMOHOU NA ÚŘADECH 
MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY 1–22.

• Nepodléhá inspekci poskytování soc. služeb – 
není zaručena kvalita služby. Může dojít  
k ohrožení zdraví uživatele takových služeb.

• Poskytovatelé takové služby jsou většinou sou-
kromí provozovatelé. Není zde stanovena maxi-
mální výše plateb za služby. Může být ohrožena 
finanční situace uživatele těchto služeb.

• V případě, že využíváte služeb neregistrované-
ho poskytovatele a jste nespokojení, máte prá-
vo podat stížnost. Stížnost můžete řešit přímo  
s poskytovatelem služby, dále se můžete 
obrátit na sociální odbory jednotlivých úřadů 
městských částí Prahy 1–22, Odbor správ-
ních činností ve zdravotnictví a sociální péči 
Magistrátu hlavního města Prahy nebo přímo 
na inspekci sociálních služeb Ministerstva práce  
a sociálních věcí ČR.
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