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CÍLE KURZU 

Kurz, obsahově zaměřený na problematiku odpovědnosti při poskytování sociálních služeb si 
klade za cíl seznámit posluchače se základním právním povědomím o klíčových otázkách, 
které by v této problematice měly být známy zřizovatelům sociálních služeb, pracovních 
v sociálních službách, klientům sociálních služeb, ale i širší veřejnosti. 
 

 

Odpovědnost 
poskytovatele sociálních 
služeb za poskytování 
sociálních služeb (a 
související povinnost 
zajistit optimální zdravotní 
péči)  

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky 
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí 

  

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

 

TERMÍN 

1. prosince 2022 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

JUDr. Tereza Chadimová 

 

CENA 

1.790,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních 
službách osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.166,-  Kč vč. DPH) 
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Dalším cílem tohoto školení je shrnutí a přehled odpovědnostních vztahů vznikajících 
v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a hlavně shrnutí kroků, jenž mohou vést právě 
k předcházení vzniku sporů a možné mimosoudní řešení sporu, pokud již k nějakému 
následku, který musíme řešit, došlo. 
 
Hlavním cílem tohoto školení je zejména představit „balíček základního právního 
povědomí“ a možností, jak najít rozumný balanc mezi dohledem a minimalizováním možné 
odpovědnosti na straně jedné a přiměřeným rizikem a respektováním práv uživatelů na 
straně druhé. 
 
Školení nabízí náhled do soukromoprávní úpravy vztahující se k odpovědnosti při poskytování 
sociálních služeb. Přehledným způsobem zároveň informuje posluchače o možných 
veřejnoprávních důsledků spojených s poskytováním sociálních služeb. 
  
Na poskytovatele sociálních služeb jsou kladeny vysoké nároky, aby byla zajištěna odbornost 
poskytované péče a bezpečnost jejích uživatelů. Přesto může dojít k situaci, kdy vznikne v 
souvislosti s poskytováním sociální služby škoda, ať už jejímu uživateli či třetím osobám. V 
takovém případě je třeba se ptát, kdo je za situaci odpovědný. Školení je zaměřeno zejména 
na situace, kdy klienty – uživateli sociální služby jsou senioři, osoby s fyzickým postižením 
anebo mentálním postižením, tedy zpravidla osobám s omezenou svéprávností. 
 
Soudy nepožadují po pracovnících v sociálních službách 24hodinnový dohled nad každým 
uživatelem. Takový dohled by ani nebyl reálně možný a zcela by vyloučil ústavní právo 
uživatele na soukromí. V praxi je tak nutné posoudit, co je jednak tzv. náležitý dohled, který 
musí být uživatelům zajištěn a za který provozovatelé sociálních služeb přebírají odpovědnost, 
a co je naopak přiměřeným rizikem. Jak tedy danou situaci posoudit? Za jaká jednání a 
poskytované služby jsou tedy poskytovatelé služeb odpovědní? A jak mohou poskytovatelé 
sociálních služeb minimalizovat rizika odpovědnosti za škodný následek, aniž by strach 
z odpovědnosti vedl k omezování práv uživatelů služeb? 
 
Školení bude rozděleno do tří částí, první obecné, která se bude týkat základního vymezení 
pojmu právní odpovědnost a jednotlivých předpokladů vzniku právní odpovědnosti, druhé 
více konkrétní, během které dojde k vymezení jak soukromoprávní odpovědnosti 
(občanskoprávní i pracovněprávní), tak i odpovědnosti veřejnoprávní (trestněprávní a 
nastínění odpovědnosti za přestupek), a třetí, závěrečné, ve které si na konkrétních případech 
řekneme, jak se určitých následků vyvarovat, a případně, jak se bránit a jaké vhodné kroky 
učinit, pokud již došlo ke vzniku určitého následku (škody), který musíme řešit. Prostor bude 
věnován i tomu, jak se bránit vzniku sporů a rovněž i možnostem mimosoudního řešení. 
 
Po nastínění základních východisek a shrnutí právní úpravy, budeme diskutovat nad 
modelovými situacemi a reálnými problémy.  Na kurzu se dozvíte nejen potřebný právní 
základ, ale bude prostor i pro diskusi nad praktickými příklady z Vaší praxe.  
 
Představeny budou základní práva a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, stejně tak 
práva a povinnosti jejich uživatelů. Základní východiska a řešení nastíněných problematických 
témat budeme hledat především v občanském zákoníku, zákoně o sociálních službách, 
trestním zákoníku a související judikatuře. 
 
Kurz je koncipován tak, aby posluchačům byla prohloubena kvalifikace a zvýšeno povědomí 
o relevantních předpisech, ovšem i prakticky bude sděleno, jaký dosah probírané úpravy na 
ně může dopadat, a naopak jaké prostředky obrany jim právní úprava nabízí. Prostor bude 
dán pro konzultaci a řešení praktických problémů jednotlivých posluchačů.  
 
Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než žádoucí. Posluchači mohou své 
dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail 
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chadimova@kolumbuspm.cz anebo tereza@akchadimova.cz (v předmětu uveďte název 
semináře a datum jeho konání). 
 

 OBSAH KURZU 
 

1. Obecná část (pojem právní odpovědnosti, funkce právní odpovědnosti, prvky 
odpovědnosti, předpoklady vzniku právní odpovědnosti) 

2. Zvláštní část (soukromoprávní odpovědnost: občanskoprávní, pracovněprávní a související 
případy, veřejnoprávní odpovědnost: trestněprávní, deliktní a související případy,) 

3. Závěrečná část (jak předcházet vzniku sporů, zásady právní obrany aneb jak reagovat a 
jak se bránit, možnosti mimosoudního řešení) 

4. Otázky, diskuse, závěr 
 

LEKTOR KURZU 

  

JUDr. Tereza Chadimová 

Advokátka a mediátorka. Tereza se ve své praxi věnuje zejména 
občanskému právu, ale zajišťuje právní servis i menším obcím. Právě 
komunikace s lidmi a snaha jim pomoci se odráží v různorodosti 
případů, se kterými se setkává, a je tak připravena pohotově 
reagovat na otázky mnohé právní problematiky. 


