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Tábor 9. 6. 2014 
 

Svaz měst a obcí ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR dnes vydaným společným stanoviskem důrazně odmítají 
plánovaný přechod inspekcí kvality sociálních služeb z Úřadu práce ČR na krajské úřady. 
Tento krok povede ke kumulaci rozhodovacích a kontrolních pravomocí krajských úřadů, 
které jsou významnými zřizovateli a poskytovateli sociálních služeb, současně rozhodují o 
jejich registraci, dohlížejí na plnění registračních podmínek, od nového roku budou 
rozhodovat o přidělování dotací a dle návrhu novely zákona o sociálních službách by měly 
nyní rovněž převzít z ÚP ČR výkon inspekční činnosti, což vytváří extrémně velký prostor 
pro střety zájmů. SMO ČR, APSS ČR a NRZP ČR požadují přesun inspekční činnosti na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

„Poskytovatelé sociálních služeb vnímají jako důležité, aby inspekce kvality byla 
koordinována, a hlavně odborně a metodicky vedena z jednoho místa. Je to běžné u státní 
kontroly jiných, resp. většiny veřejných služeb, kdy ústřední orgány státu jsou, resp. mají být, 
zodpovědné za výkon státní kontroly. Tento požadavek jsme ostatně předkládali již v roce 
2007.  Vnímáme a akceptujeme, že každý kraj by měl mít přehled o kvalitě sociálních služeb 
poskytovaných na svém území, ale toto je zajištěno možností účasti krajského zástupce 
v inspekčním týmu.“ (Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR) 
Text společného stanoviska je přílohou této tiskové zprávy. 

 
Zdeněk Kašpárek 
PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu "Sociální služby" 
sefredaktor@apsscr.cz, tel. 606 832 551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů 
sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně. 
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