Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“)
k problematice uznávání odborné kvalifikace osobám z třetích zemí ve vztahu
k regulovanému povolání pracovník v sociálních službách a sociální pracovník
V Praze dne 28. června 2021
Č. j.: MPSV-2021/50047-224/3
Odbornou způsobilost pracovníka v sociálních službách, stanoví zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních
službách“).
Zákon o sociálních službách dále pro případ, že osoba získala odbornou kvalifikaci v jiné
členské zemi EU (§ 116 odst. 8 – pracovník v sociálních službách, § 110 odst. 6 –
sociální pracovník) stanoví, že „při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti
státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního
právního předpisu“, přičemž v poznámce pod čarou se odkazuje na zákon
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon o uznávání odborné kvalifikace“).
Osoba z třetí země musí postupovat podle ustanovení § 108 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, pokud jde
o uznávání základního, středního a vyššího odborného vzdělání, ve znění pozdějších
předpisů, a ustanovení § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v případě
uznávání vysokoškolského vzdělání. Předmětná ustanovení upravují proces uznávání
vzdělání, tzv. nostrifikaci.
Nostrifikace obecně, nikoli jen osobám z třetích zemí, umožňuje prokázat držiteli
zahraničního dokladu o vzdělání stupeň dosaženého vzdělání, a v případě
odborného vzdělání i jeho obsahové zaměření a deklaruje jeho platnost na území
České republiky.
Pro účely prokázání dosaženého vzdělání zaměstnavateli, vydání zaměstnanecké
karty apod. je dostatečným dokladem o získané kvalifikaci osoby kvalifikované v třetí

zemi nostrifikovaný doklad o vzdělání, resp. jedná se o jediný doklad, který tato osoba
může získat.
Podrobnější informace k pracovníkovi, který získal odbornou kvalifikaci, vzdělání v třetí
zemi: Na situaci, kdy zákon umožňuje zájemci o výkon regulované činnosti pracovníka
v sociálních službách, který k ní není plně kvalifikován, výkon této činnosti pod
dohledem

do

doby,

než

získá

plnou

odbornou

způsobilost

k jejímu samostatnému výkonu, je třeba pohlížet jako na přípravu k výkonu regulované
činnosti (§ 116 odst. 7). V takovém případě je nostrifikace dokladu o vzdělání jedinou
možností k prokázání požadovaného stupně, úrovně a platnosti vzdělání, jakožto
předpokladu pro absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky
v sociálních službách.
Závěr:
Vzhledem k výše uvedenému sdělujeme, že zájemci o regulované povolání
pracovníka v sociálních službách a sociálního pracovníka kvalifikovanému v třetí
zemi stačí doložit pouze nostrifikované doklady o vzdělání. V případě pracovníka
v sociálních službách, který nostrifikovaným dokladem o vzdělání prokáže pouze
získaný stupeň vzdělání, ale neprokáže odbornou způsobilost k výkonu povolání
je zapotřebí absolvovat kvalifikační kurz. Postup podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace spočívající ve vydávání „rozhodnutí o uznání odborné
kvalifikace“ ze strany MPSV nelze z uvedených důvodů aplikovat.1
MPSV upozorňuje zájemce o výkon regulovaného povolání pracovník
v sociálních službách nebo sociální pracovník, kteří získali vzdělání ve třetích
zemích, aby od 1. 7. 2021 neuplatňovali žádost na MPSV o uznání odborné
kvalifikace.

Vypracoval: Odbor sociálních služeb a sociální práce
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Problematika byla konzultována s odborem integrace na trh práce MPSV, stanovisko následně vyhotoveno na

základě stanoviska legislativního odboru MŠMT a legislativního odboru MPSV.
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