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Švédská sbírka zákonů 
 Emblém: Tři korunky  

(malý státní znak Švédského království) 
 

 

SFS 2001:453  

Zákon o sociálních službách; 
Vyšlo tiskem 

dne 19. června 2001 

vydaný dne 7. června 2001. 

 

 Rozhodnutím 
1
 parlamentu (riksdagu) se předepisuje následující. 

 

 

Kapitola 1: Cíle sociální služby 
 

§ 1  Sociální služby na principu demokracie a solidarity podporují: 

- ekonomickou a sociální bezpečnost lidí, 

- rovnost jejich životních podmínek, 

- jejich aktivní účast na životě společnosti. 

Sociální služby musí být s ohledem na odpovědnost člověka za jeho sociální situaci i 

za sociální situaci druhých zaměřeny na emancipaci a rozvoj vlastních možností jednotlivců a 

skupin. 

Veškerá činnost musí být založena na respektu k právu na sebeurčení lidí a jejich 

integritu. 

 

§ 2  Týkají-li se příslušná opatření dětí, je třeba zvláště brát v úvahu to, co si vyžaduje 

ohled na zájmy dítěte. Jako dítě je chápán každý člověk ve věku pod 18 let. 

 

§ 3  Ustanovení o péči bez udělení souhlasu se nacházejí v zákoně (1988:870) o péči o 

osoby závislé na návykových látkách ve stanovených případech a v zákoně (1990:52) se 

zvláštními ustanoveními o péči o mladistvé. 

 

 

Kapitola 2: Odpovědnost obce 
 

§ 1  Každá obec odpovídá za sociální služby v rámci své územní působnosti. 

 

§ 2  Obec nese maximální odpovědnost za to, aby se těm, kdo v obci pobývají, dostalo 

takové podpory a pomoci, kterou potřebují. 

 Tato odpovědnost neznamená jakékoliv omezení odpovědnosti jiných zodpovídajících 

úřadů. 

 Co se týče osob, kterých se týká zákon (1994:137) o přijímání žadatelů o azyl a tak 

podobně, obsahuje tento zákon zvláštní ustanovení. 

 Do § 3 a kapitoly 16, § 2 jsou pro stanovené případy zahrnuty předpisy o odpovědnosti 

obce jiné než je ta, ve které pobývá příslušná jednotlivá osoba. 

                                                 
1
 Návrh podaný vládou v parlamentu 2000/01:80, vyjádření 2000/01:SoU18 (státní oficiální úřední zprávy), 

přípis parlamentu vládě 2000/01:259. 
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§ 3  Osoba, která si přeje se přestěhovat do jiné obce, ale v důsledku stáří, zdravotního 

postižení nebo vážné nemoci má trvalou potřebu rozsáhlých pečovatelských a 

ošetřovatelských úkonů a proto se nemůže na novém místě usadit bez toho, aniž by jí obec, do 

níž se stěhuje, potřebné úkony nabídla, může u této obce o takové úkony zažádat. Taková 

žádost bude vyřízena tak, jako by příslušná jednotlivá osoba byla v obci nového bydliště již 

usazená. 

 Fakt, že potřeby žadatele jsou zajišťovány v obci domovské, nelze brát při posuzování 

takové žádosti v úvahu. 

 Domovská obec je na požádání povinna poskytnout příslušné šetření, které obec, do 

níž se dotyčná osoba stěhuje, může potřebovat k tomu, aby mohla žádost posoudit. 

 

§ 4  Úkoly obce v oblasti sociálních služeb plní taková komise či takové komise, které určí 

obecní zastupitelstvo. 

 Co je v tomto zákoně nebo jiné sbírce zákonů řečeno o sociální komisi, platí 

v příslušných případech pro komisi či komise, které jsou jmenovány podle prvního odstavce. 

 

§ 5  Obec může s jinou obcí uzavřít smlouvu o provádění úkolů obce v rámci sociálních 

služeb. Prostřednictvím takové smlouvy může obec poskytovat služby obci jiné. Úkoly, které 

zahrnují úřední výkon, však nelze na základě tohoto ustanovení převést na obchodní 

společnost, sdružení, spolek, nadaci nebo soukromou osobu. 

 

§ 6  Obec může také uzavřít dohodu s krajským zastupitelstvem, veřejnou správou 

sociálního pojištění nebo krajskou komisí pro otázky práce týkající se spolupráce v rámci 

úkolů sociálních služeb za účelem efektivnějšího využití dostupných zdrojů. Obec na takovou 

činnost, která je při spolupráci prováděna, finančně přispívá. 

 Riksrevisionsverket (Státní kontrolní úřad) může kontrolovat takovou činnost, která je 

prováděna ve spolupráci se správou sociálního pojištění nebo krajskou komisí pro otázky 

práce a je jimi částečně financována. Při takové kontrole má Státní kontrolní úřad právo 

seznamovat se s takovými údaji, které jsou pro kontrolu této činnosti potřebné. 

 

 

 

Kapitola 3: Úkoly sociální komise 
 

§ 1  K úkolům sociální komise náleží: 

- podrobně se seznamovat s životními podmínkami v obci, 

- spolupracovat na urbánním a regionálním plánování a ve spolupráci s dalšími 

společenskými institucemi, organizacemi, sdruženími a soukromými osobami rozvíjet v obci 

kvalitní prostředí pro život, 

- informovat o sociálních službách v obci, 

- prostřednictvím činnosti spočívající ve vyhledávání osob potřebujících pomoc a 

jiným způsobem rozvíjet předpoklady pro kvalitní životní podmínky, 

- odpovídat za péči a služby, informace, poradenství, podporu a ošetřování, finanční 

pomoc a další pomoc rodinám a jednotlivým osobám, které toto potřebují. 

 

§ 2  Spolupráce sociální komise na urbánním a regionálním plánování je založena na 

sociálních zkušenostech komise a je zvláště cílena na uplatnění vlivu na podobu nových a 

starších obytných oblastí v obci. Komise také koná s tím cílem, aby byly veřejné prostory (tj. 

místnosti) a veřejné komunikace vystavěny tak, že budou snadno dostupné pro všechny 

občany. 
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Sociální komise i v jiných případech iniciuje, aby byla činěna opatření k vytváření 

kvalitního prostředí ve společnosti a kvalitních podmínek pro děti a mládež, seniory a další 

skupiny, které mají potřebu zvláštní podpory ze strany společnosti. Sociální komise rovněž 

dohlíží nad prováděním těchto opatření. Sociální komise při své činnosti napomáhá právům 

jednotlivců na práci, bydlení a vzdělání. 

 
§ 3  Úkony v rámci sociální služby musí být dobré kvality. 

 Pro výkon úkolů sociální komise musí být k dispozici personál s náležitým vzděláním 

a zkušeností. 

 Kvalitu činnosti je třeba rozvíjet a zabezpečovat systematicky a nepřetržitě. 

 
§ 4  Sociální komise při své činnosti spočívající ve vyhledávání osob potřebujících pomoc 

informuje o sociálních službách a nabízet skupinám a jednotlivým osobám svou pomoc. Je-li 

to vhodné, komise při tom spolupracuje s jinými společenskými institucemi a s organizacemi 

a jinými svazy. 

 
§ 5  Úkony sociální komise prováděné pro jednotlivou osobu jsou navrhovány a prováděny 

společně s ní a v případě potřeby ve spolupráci s jinými společenskými institucemi či 

s organizacemi a jinými svazy. 

 Týká-li se opatření dítěte, je třeba v maximálně možné míře zjistit postoj samotného 

dítěte. Je třeba brát v úvahu vůli dítěte s ohledem na jeho stáří a zralost. 

 
§ 6  Sociální komise musí prostřednictvím pečovatelské služby, činnosti denní péče nebo 

jiné podobné sociální služby jednotlivcům usnadňovat, aby mohli bydlet doma a měli kontakt 

s ostatními. 

 Komise musí i jinak poskytovat sociální služby prostřednictvím poradenských míst, 

sociálních center a podobných zařízení, sociální pohotovostní služby nebo jiné srovnatelné 

činnosti. 

 Komise může jmenovat zvláštní osobu (kontaktní osobu) nebo rodinu s úkolem 

pomáhat v osobních záležitostech jednotlivci a jeho nebo jejím nejbližším, požaduje-li to 

dotyčný jednotlivec nebo souhlasí-li s tím. Pro dítě, které nedovršilo 15 let, je možné 

jmenovat kontaktní osobu pouze tehdy, požaduje-li to osoba, která má dítě v péči, nebo 

souhlasí-li s tím. Dovršilo-li dítě 15 let, lze kontaktní osobu jmenovat pouze tehdy, požaduje-

li to dítě samo nebo souhlasí-li s tím. 

 
§ 7  Sociální komise působí pro prevenci užívání alkoholu a jiných látek vyvolávajících 

závislost, a pro potírání tohoto užívání. 

 Sociální komise prostřednictvím informování úřadů, skupin a jednotlivců a 

prostřednictvím činnosti spočívající ve vyhledávání osob potřebujících pomoc rozšiřuje 

povědomí o škodlivých následcích užívání návykových látek a možnostech případné pomoci, 

které jsou k dispozici. 

 

 

Kapitola 4: Právo na pomoc 

 
§ 1  Ten, kdo sám není schopen zajišťovat své potřeby nebo je mít zajištěny jiným 

způsobem, má právo získat prostřednictvím sociální komise pomoc za účelem svého  

zaopatření (sociální pomoc) a pro svůj způsob života obecně. 

 



SFS 2001:453 

4 

 

 Jednotlivci je prostřednictvím pomoci zajištěna náležitá životní úroveň. Pomoc je 

poskytována tak, že posílí jeho nebo její možnosti na vedení samostatného života. 

 

 

§ 2  Existují-li k tomu důvody, může sociální komise poskytnout pomoc i ve větším 

rozsahu, než který vyplývá z § 1. 

 

 

§ 3  Sociální pomoc je poskytována na přiměřené náklady na: 

 1. potraviny, ošacení a obuv, zábavu a volný čas, spotřební zboží, zdraví a hygienu a 

rovněž denní tisk, telefon a televizní a rozhlasové koncesionářské poplatky, 

 2. bydlení, elektřinu v domácnosti, cesty za prací, pojištění domácnosti a rovněž 

členství v odborových organizacích a v nezaměstnanecké pojišťovně (pokladně). 

 Přiměřené náklady podle prvního odstavce, bodu 1 jsou v souladu s tím, co blíže 

předepíše vláda, vypočítávány podle normy (celostátní normy), platné pro celý stát, a to na 

základě oficiálních cenových průzkumů základní spotřeby různých typů domácností. Existují-

li však v jednotlivých případech zvláštní důvody, stanoví sociální komise tyto náklady na 

úrovni vyšší. Komise také může v jednotlivých případech náklady stanovit na úrovni nižší, 

jsou-li k tomu zvláštní důvody.  

 

 

§ 4  Sociální komise může vyžadovat, aby se ten, kdo po určitou dobu pobírá sociální 

pomoc, zúčastnil praxe přidělené komisí nebo jiné činnosti zvyšující jeho či její kvalifikaci, 

nebylo-li pro takového jednotlivce možné učinit vhodné opatření ve smyslu politiky trhu 

práce, a 

1. nedosáhl(a)-li pětadvaceti let věku, nebo 

2. dosáhl(a) pětadvaceti let věku, ale ze zvláštních důvodů potřebuje stanovení úkonů 

zvyšujících kvalifikaci, nebo 

3. věnuje se vlastnímu vzdělávání s dostupným financováním zvláštního řádu, ale 

během období přerušení studia potřebuje sociální pomoc. 

Praxe nebo činnost zvyšující kvalifikaci podle prvního odstavce směřuje k rozvoji 

budoucích možností jednotlivce na zaopatření vlastní. Činnost posiluje možnosti jednotlivce 

přístupu na pracovní trh, nebo tam, kde to je vhodné, na další vzdělávání. Je třeba ji 

koncipovat s náležitým ohledem na individuální přání a předpoklady jednotlivé osoby. 

Dříve, než bude učiněno rozhodnutí podle prvního odstavce, sociální komise se o něm 

poradí s krajskou komisí pro otázky práce. 

 

 

§ 5  Odmítne-li jednotlivec bez přijatelného důvodu účast na praxi nebo na jiné činnosti 

zvyšující kvalifikaci přidělené podle § 4, lze další výplatu  sociální pomoci odejmout či snížit. 

Totéž platí, pokud bez přijatelného důvodu na praxi či jinou činnost zvyšující kvalifikaci 

nedochází. 

 

 

§ 6  Kdo se účastní praxe nebo jiné činnosti zvyšující kvalifikaci podle § 4, není tímto 

považován za zaměstnance. V tom rozsahu, ve kterém jednotlivec vykonává úkoly, které se 

shodují s tím, co je obvykle prováděno při práci výdělečné, nebo se tomu svou povahou 

podobají, však je postaven na roveň zaměstnanci s uplatněním kapitoly 2, §§ 1-9, kapitoly 3, 
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§§ 1-4 a §§ 7-14, kapitoly 4, §§ 1-4 a §§ 8–10 a rovněž kapitol 7–9 zákona o pracovním 

prostředí (1977:1160) a s uplatněním zákona (1976:380) o pojištění pracovních úrazů. 

 

 

Kapitola 5: Zvláštní ustanovení pro různé skupiny 
 

 

Děti a mládež 

 
§ 1  Sociální komise musí 

- zajišťovat to, aby děti a mládež vyrůstaly v bezpečných a příznivých podmínkách, 

- v úzké spolupráci s rodinami podporovat všestranný rozvoj osobnosti a příznivý 

tělesný a sociální vývoj dětí a mládeže, 

- věnovat zvláštní pozornost dětem a mládeži, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivými 

okolnostmi, 

- usilovat o prevenci a potírání užívání alkoholických nápojů, jiných omamných látek či 

prostředků vyvolávajících závislost a rovněž látek dopingových ze strany dětí a mládeže, 

- v těsné spolupráci s rodinami zajišťovat, aby se dětem a mládeži, u kterých existuje 

riziko nepříznivého vývoje, dostalo takové ochrany a podpory, kterou potřebují, a, motivuje-li 

tak ohled na zájem mladého člověka, péče a výchovy mimo vlastní rodinu, 

- při své péči o děti a mládež zajišťovat takovou zvláštní podporu a pomoc, která se 

může vyskytnout poté, co dojde k rozhodnutí v řízení či záležitosti týkající se svěření do péče, 

bydlení, vzájemného styku či osvojení. 

 
§ 2  Vyžaduje-li si to zájem dítěte, může sociální komise zakázat osobě, která má své 

bydliště v rámci obce, aby ve svém obydlí přijímala cizí děti, nebo jí k tomu může omezit 

možnosti. 

 Takový zákaz se nevztahuje na případy, kdy je s ohledem na zvláštní okolnosti 

oprávněně zdůvodnitelné, aby dítě příslušné obydlí navštěvovalo. 

 
§ 3  Obec zajišťuje: 

- aby byl rodičům za účelem dosažení jednotného stanoviska v otázkách týkajících se 

svěření do péče, bydlení a vzájemného styku nabízen rozhovor za vedení specialisty 

(rozhovor k zajištění spolupráce) a rovněž 

- aby rodiče získali pomoc při uzavírání dohod podle kapitoly 6, § 6, § 14, písmene a), 

druhého odstavce, nebo § 15, písmene a), druhého odstavce zákona o rodičovství. 

Obec zajistí, aby těm, kdo tak vyžadují, bylo prostřednictvím obce nebo jiným 

způsobem prostřednictvím vhodného profesionálního poradce nabízeno rodinné poradenství. 

Rodinným poradenstvím je v tomto zákoně míněna činnost, která spočívá v rozhovoru 

za účelem projednání konfliktů v soužití v párových vztazích a v rodinách. 

 
 

Senioři 

 
§ 4   Sociální komise podporuje seniory v možnosti žít a bydlet nezávisle v bezpečném 

prostředí a vést ve společenství s ostatními aktivní a smysluplný život. 
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§ 5  Sociální komise usiluje o to, aby senioři měli k dispozici kvalitní bydlení, a poskytne 

těm, kteří to potřebují, podporu a pomoc v domácnosti a jiné snadno dostupné služby.  

 Pro seniory, kteří potřebují zvláštní podporu, zřídí obec zvláštní formy bydlení 

k poskytování služeb a péče. 

 

§ 6  Sociální komise se podrobně obeznamuje s životními podmínkami seniorů v obci a 

rovněž při vyhledávání osob potřebujících pomoc informuje o dostupných sociálních službách 

v této oblasti. 

 Obec musí své aktivity činěné pro seniory plánovat. Při tomto plánování obec 

spolupracuje s krajským zastupitelstvem a rovněž s dalšími společenskými institucemi a 

organizacemi. 

 
Zdravotně postižení 

 

§ 7  Sociální komise usiluje o to, aby lidé, kteří se z fyzických, psychických či jiných 

důvodů ve svém životě setkávají s výraznými obtížemi, měli možnost se účastnit života 

společnosti a komunity a aby mohli žít jako ostatní. 

 Sociální komise přispívá k tomu, aby jednotlivci měli smysluplnou životní náplň a 

mohli žít způsobem, který je přizpůsoben jejich potřebám, které se odvíjejí od jejich závislosti 

na zvláštní podpoře. 

 Obec zřídí bydlení se zvláštními službami pro ty, kteří v důsledku obtíží definovaných 

v prvním odstavci takové bydlení potřebují. 

 

§ 8  Sociální komise se podrobně seznamuje s životními podmínkami lidí s tělesným nebo 

psychickým postižením v obci a rovněž při své činnosti spočívající ve vyhledávání osob 

potřebujících pomoc informuje o činnosti sociálních služeb v těchto oblastech. 

Obec musí své úkony činěné pro lidi s tělesným nebo psychickým postižením 

plánovat. Při tomto plánování obec spolupracuje s krajským zastupitelstvem a rovněž 

s dalšími společenskými institucemi a organizacemi. 

 
Osoby závislé na návykových látkách 

 

§ 9  Sociální komise aktivně zajišťuje to, aby se jednotlivé osobě závislé na návykových 

látkách dostalo té pomoci a péče, kterou potřebuje k tomu, aby se své závislosti zbavila. 

Komise musí ve shodě s příslušným jednotlivcem tuto pomoc a péči plánovat a pečlivě 

sledovat, aby byl plán dodržován. 

 
Příbuzní jako pečující 

 

§ 10  Sociální komise musí pomocí podpory a odlehčovacích služeb usnadňovat situaci těm, 

kteří pečují o své blízké, kteří jsou dlouhodobě nemocní nebo staří nebo zdravotně postižení. 

 
Oběti trestných činů 

 

§ 11  Sociální komise musí zajišťovat, aby se osobě, která byla vystavena trestnému činu, a 

jejím příbuzným dostávalo podpory a pomoci. Sociální komise při tom musí zvláště brát na 

vědomí, že ženy, které jsou nebo byly doma vystaveny násilí nebo jinému napadení či 

zneužívání, mohou k tomu, aby mohly změnit svou situaci, potřebovat podporu a pomoc. 
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Zmocnění 

 

§ 12  K úkonům v rámci péče o seniory nebo zdravotně postižené může vláda nebo úřad, 

který vláda určí, vydávat takové předpisy, které jsou potřeba k ochraně života, osobní 

bezpečnosti nebo zdraví jednotlivých osob. 

 

 

Kapitola 6: Péče v rodinných domovech a v domovech pro péči nebo 

bydlení 

 
Všeobecná ustanovení o péči mimo vlastní bydlení 

 

§ 1  Sociální komise zajišťuje, aby ten, kdo potřebuje péči nebo bydlení mimo vlastní byt, 

byl přijat do domova rodinného nebo do pobytových sociálních služeb, tj. domova pro péči 

nebo bydlení.  

 Sociální komise zodpovídá za to, aby se tomu, kdo byl prostřednictvím sociální 

komise přijat do jiného domova než je jeho vlastní, dostalo kvalitní péče. 

 Péči je třeba organizovat tak, aby napomáhala sounáležitosti jednotlivců s 

jejich příbuznými a ostatními nejbližšími a rovněž kontaktu s domácím prostředím. 

 
§ 2  Každá obec je zodpovědná za to, aby byla zajištěna dostupnost rodinných domovů a 

do domovů pro péči nebo bydlení pro jednotlivce a rodiny, kteří potřebují péči a bydlení 

mimo vlastní domov. Podle § 3 však potřebu některých domovů zajišťuje stát. 

 
§ 3  Potřebu takových domovů, které jsou definovány v § 12 zákona (1990:52) se 

zvláštními ustanoveními o péči o mladistvé a rovněž v §§ 22 a 23 zákona (1988:870) o péči o 

osoby závislé na návykových látkách ve stanovených případech, zajišťuje stát. Ústředním 

správním úřadem pro tyto domovy je Statens institutionsstyrelse (Státní správa institucí). Tato 

správa řídí činnost těchto domovů a vykonává nad ní dohled. 

 Státní správa institucí může, jsou-li k tomu zvláštní důvody, pověřit prostřednictvím 

smlouvy krajské zastupitelstvo či obec ke zřízení a provozování domova definovaného 

v prvním odstavci.  

 Za péči v domově poskytované podle tohoto paragrafu smí stát od obce, která si 

vyžádala umístnění, vybírat poplatky. 

 
§ 4  Péče v rodinných domovech a domovech pro péči nebo bydlení je provozována po 

dohodě se sociální komisí. Totéž platí i pro domovy definované v § 3. 

 Vláda nebo úřad, který vláda určí, vydá další předpisy o péči v rodinných domovech a 

domovech pro péči nebo bydlení. 

 
Zvláštní ustanovení o příjímání dětí 

 
§ 5  Dochází-li v případě jednotlivého dítěte k jeho umístění, je třeba především zvážit, 

může-li být přijato některým z příbuzných či jinou blízkou osobou. Je však třeba vždy brát 

v úvahu zájem dítěte podle kapitoly 1, § 2.  
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§ 6  Dítě nelze bez svolení sociální komise přijmout ke stálé péči a výchově 

do jednotlivého soukromého domova, který nenáleží některému z rodičů nebo někomu 

jinému, komu byla svěřena péče o dítě. Za svolení je považováno rozhodnutí sociální komise 

zajistit dítěti péči v určitém rodinném domově.  

 Sociální komise nesmí poskytnout svolení bez toho, aniž by došlo k prošetření poměrů 

v jednotlivém soukromém domově a předpokladů pro péči v tomto domově. 

 
§ 7  Sociální komise musí u dětí, kterých se týká § 6: 

- přispívat k tomu, aby se jim dostalo kvalitní péče a výchovy a i jinak příznivých 

podmínek k vyrůstání, 

- zajišťovat to, aby se jim dostalo vhodného vzdělání, 

- poskytovat tomu, komu byla svěřena péče o takové děti, a tomu, kdo o ně pečuje, 

poradenství, podporu a jinou pomoc, kterou potřebují. 

 
§ 8  Je-li o dítě pečováno podle tohoto zákona v jiném domově než ve vlastním, musí 

sociální komise nejméně jednou za šest měsíců znovu zvážit, je-li této péče stále zapotřebí. 

 
§ 9 Svolení podle § 6 k přijetí dítěte ke stálé péči a výchově vydává sociální komise 

v domovské obci toho, komu byla svěřena péče o dítě. Týká-li se posudek komise domova 

v jiné obci, musí komise dříve, než učiní rozhodnutí, tuto obec informovat a náležitě s ní 

konzultovat. 

 Povinnosti podle § 7 plní ta komise, která udělila svolení podle § 6. 

 
§ 10 Soukromé osoby nebo spolky nesmí provozovat činnost, která má za cíl 

zprostředkovávání dětí do domovů určených v § 6. 

 
§ 11 Je-li péče o dítě převedena na jednu nebo dvě zvláště ustanovené osoby se svěřenou  

péčí, u nichž bylo dítě dříve umístěno v rodinném domově, může obec i nadále vyplácet těmto 

osobám se svěřenou péčí přiměřené náhrady. 

 

 

 

Mezinárodní osvojení 

 
§ 12 Jedná-li se o přijetí dítěte s bydlištěm v zahraničí za účelem jeho osvojení, je třeba 

dříve, než dítě opustí zemi, v níž má svůj domov, získat svolení podle § 6. Svolení lze 

poskytnout pouze tehdy, mají-li osoba či osoby, které si jej přejí osvojit, uspokojivé znalosti o 

problematice dětí a o jejich potřebách a byli informováni o významu a obsahu plánovaného 

osvojení. Takové svolení pozbývá platnosti, nebude-li dítě do domova přijato do dvou let od 

poskytnutí svolení. 

 
§ 13 Osoba nebo osoby, které si přejí osvojit dítě, jsou povinné oznámit sociální komisi 

případnou podstatnější změnu svých podmínek, k níž dojde během doby platnosti svolení. 

Svolení lze odebrat, nebudou-li náležité předpoklady pro něj nadále existovat. Svolení lze 

odebrat i v případě, kdy dítě bylo osobou či osobami, kteří si jej přáli osvojit, již přijato, 

nebude-li pokračování pobytu u nich v souladu se zájmem dítěte. 
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§ 14 Bylo-li určité dítě navrženo k osvojení, sociální komise urychleně a nejpozději do 

dvou týdnů ode dne, kdy osoba či osoby, které si jej přejí osvojit, podaly o osvojení žádost, 

posoudí, zda bude udělen souhlas s pokračováním řízení o osvojení dítěte. Jedná-li se o řízení 

o osvojení dítěte zahrnuté do zákona (1997:191) v souvislosti s přistoupením Švédska 

k Haagské Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, je třeba při něm 

uplatnit § 3 tohoto zákona. Dobu, během níž má dojít k posouzení, lze prodloužit, existují-li 

k tomu závažné důvody. 

 
§ 15 Svolení podle § 12 k přijetí dítěte s bydlištěm v zahraničí za účelem jeho osvojení a 

souhlas podle § 14 s tím, že řízení o osvojení dítěte může pokračovat, uděluje sociální komise 

v domovské obci dotyčného žadatele či dotyčných žadatelů. 

 V případech, kdy souhlas podle § 14 udělila sociální komise v jiné obci, plní 

povinnosti podle § 7 namísto toho tato komise. 

 
§ 16 O právu autorizovaných spolků ve stanovených případech zprostředkovávat děti ze 

zahraničí k osvojení jsou k dispozici ustanovení v zákoně (1997:192) o zprostředkovávání 

k mezinárodním osvojením. 

 

 

Kapitola 7: Předpisy o činnosti soukromé 

 
§ 1 Obchodní společnost, sdružení, spolek, nadace nebo soukromá osoba nesmí bez 

povolení krajského úřadu profesionálně provozovat činnost v podobě 

 1. domovů pro péči nebo bydlení, 

 2. takových bydlení, které odpovídají definici podle kapitoly 5, § 5, druhého odstavce 

nebo kapitoly 5, § 7, třetího odstavce, 

 3. domovů s určitou jinou celodenní péčí, 

 4. domovů nebo otevřené činnosti pro péči během omezené části dne. 

 O povolení je třeba zažádat u krajského úřadu v tom kraji, kde má být činnost 

provozována. 

 Povolení není potřeba pro takovou činnost, kterou obec prostřednictvím smlouvy 

podle kapitoly 2, § 5 přenechá k výkonu soukromé osobě. 

 
§ 2 Povolení k provozování činnosti podle § 1 lze přidělit pouze tehdy, splňuje-li činnost 

nároky na dobrou kvalitu a bezpečnost. 

 Povolení lze spojit s takovými podmínkami pro kvalitu a bezpečnost této činnosti, 

kterým je připisována zvláštní důležitost. 

 Dojde-li ke změně či přesunutí celé činnosti nebo její významné části, je třeba zažádat 

o povolení nové.  

 
§ 3 Ustanovení z kapitoly 11, §§ 5 a 6 platí v příslušných částech pro činnost realizovanou 

soukromým poskytovatelem, vykonávanou pod dohledem krajského úřadu definovaným tímto 

zákonem. Dokumentaci je třeba uchovávat tak dlouho, dokud lze předpokládat, že bude mít 

význam pro provádění případných opatření v této činnosti. 

 
§ 4 Dokument v osobním spise vedeném v soukromé činnosti, která je pod dohledem 

krajského úřadu definovaným tímto zákonem, je třeba, požaduje-li to osoba, které se spis 
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týká, co možná nejdříve této osobě poskytnout k pročtení či opsání na místě či v opisu nebo v 

kopii, nevyplývá-li z kapitoly 15, § 1 jinak. 

 Otázky tohoto poskytování podle prvního odstavce posuzuje ten, kdo je za osobní spis 

odpovědný. Shledá-li, že by osobní spis nebo některá jeho část neměly být vydány, musí 

okamžitě s vlastním vyjádřením věc postoupit k posouzení krajského úřadu. 

 

 

§ 5 Krajský úřad může rozhodnout o tom, že osobní spis v soukromé činnosti, která je pod 

dohledem krajského úřadu definovaným tímto zákonem, bude zajištěn 

 1. skončí-li tato činnost, 

 2. lze-li s určitou pravděpodobností předpokládat, že s osobním spisem nebude 

nakládáno podle předpisů v tomto zákoně nebo podle předpisů vydaných na základě zákona, 

nebo 

 3. zažádá-li o to osoba za osobní spis odpovědná a potřeba zajištění spisu bude zjevně 

přítomna. 

 Zajištěný osobní spis bude navrácen, bude-li to možné a nebudou-li existovat důvody 

pro zajištění podle prvního odstavce. Rozhodnutí týkající se navrácení vydá krajský úřad na 

základě žádosti ze strany toho, kdo v době rozhodnutí o zajištění za osobní spis odpovídal. 

 Zajištěné osobní spisy jsou uschovávány separátně v archivu obce, v níž došlo 

k zajištění spisů. Osobní spisy jsou uchovány po dobu nejméně dvou let ode dne, kdy dorazí 

do archivu. Úřad (archiv), který spravuje zajištěný osobní spis, má, je-li ze spisu vyžadován 

pro zvláštní případ určitý údaj, stejnou povinnost údaj poskytnout jako ten, kdo za spis 

odpovídal před jeho zajištěním. 

 

 

 

Kapitola 8: Poplatky 
 

 

§ 1 Úkony podpory a pomoci léčebného (*) charakteru nejsou pro jednotlivé příjemce 

péče spojeny s povinností hradit náklady péče. Obec však může, kromě případů dětí, vybírat 

úhradu za vyživování od osob, kterým se v důsledku požívání alkoholu, narkotik nebo 

srovnatelných látek dostane péče či léčby (*) v domově pro péči či bydlení nebo v rodinném 

domově. Předpisy o nejvyšší možné úhradě, kterou lze vybírat za jednotlivý den, vydá vláda. 

Za jiné úkony podpory a pomoci může obec vybírat úhradu v přiměřené výši. 

 Dostane-li se dítěti prostřednictvím sociální komise péče v jiném domově než je jeho 

vlastní, jsou rodiče v přiměřeném rozsahu povinni přispět na náklady obce podle pravidel 

předepsaných vládou. Sociální komise může v takových případech pobírat výživné určené 

dítěti. 

 Ustanovení podle prvního odstavce neplatí u služeb, u nichž byl určen poplatek podle 

§ 2. 

 

 

§ 2 Za rodinné poradenství, pečovatelskou službu, činnost pro děti a mládež podle 

kapitoly 5, § 1, které nejsou úkony podpory a pomoci léčebného (*) charakteru, bydlení 

určené kapitolou 5, § 5, druhým odstavcem nebo § 7, třetím odstavcem, nebo za jiné podobné 

sociální služby může obec vybírat přiměřené poplatky podle pravidel určených obcí. Tyto 

poplatky však nesmí převýšit vlastní náklady obce. 

 Poplatky za pečovatelskou službu nesmí, společně s poplatky podle § 26, třetího 

odstavce zákona o zdravotnické a nemocenské péči (1982:763), dosáhnout tak velké částky, 
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aby si jednotlivec nemohl vyhradit dostatečné prostředky pro své vlastní osobní potřeby, 

náklady na bydlení a další normální životní náklady. Při stanovování těchto poplatků se musí 

obec ubezpečit o tom, že manželovi/manželce či druhovi/družce příjemce péče nehrozí 

nepřiměřené zhoršení ekonomické situace. 

 

 

Kapitola 9: Požadavek na vrácení podpory atp. 
 

§ 1 Způsobí-li někdo poskytnutím nesprávných údajů nebo zanedbáním v poskytnutí 

údajů nebo jiným způsobem to, že finanční podpora podle kapitoly 4, § 1 je vydána 

neoprávněně nebo v příliš vysoké částce, může sociální komise požadovat vrácení toho, co 

bylo vyplaceno neoprávněně. 

 Přijal-li někdo v jiném případě než v definovaném v prvním odstavci takovou finanční 

pomoc neoprávněně nebo v příliš vysoké částce a je důvodné předpokládat, že si toho byl 

vědom, může sociální komise požadovat vrácení toho, co bylo vyplaceno neoprávněně. 

 

§ 2 Sociální komise může v jiných případech než v definovaných v § 1 požadovat vrácení 

pomoci, kterou jednotlivec obdržel podle kapitoly 4, § 1, pouze tehdy, byla-li poskytnuta: 

 1. jako záloha na vyplácenou výhodu nebo úhradu, 

 2. tomu, kdo je aktérem v pracovněprávním konfliktu, nebo 

 3. tomu, komu bylo na základě okolností, které nemohl(a) ovlivnit, bráněno 

v disponování s jeho příjmy a aktivy. 

 Došlo-li k poskytnutí finanční pomoci v jiném případě než v definovaném v kapitole 

4, § 1, může sociální komise požadovat vrácení této pomoci, byla-li poskytnuta za podmínky, 

že může být vyžadováno její vrácení. 

 Rozhodnutí týkající se finanční pomoci, jejíž vrácení může být vyžadováno podle 

tohoto paragrafu, je písemné. Rozhodnutí musí obsahovat údaje o okolnosti či okolnostech, 

které podle tohoto paragrafu tvoří základ povinnosti vrácení. O rozhodnutí musí být 

vyrozuměn příslušný jednotlivec. 

 

§ 3 Přeje-li si sociální komise podat žalobu na zaplacení úhrady, kterou jednotlivec 

dobrovolně nevrátí, za finanční pomoc podle § 1 nebo 2 nebo za náklady, které obci vznikly 

podle kapitoly 8, § 1, prvního nebo druhého odstavce, je třeba žalobu podat u krajského soudu 

do tří let od doby, kdy obci vznikly příslušné náklady. Žaloba je podávána u toho krajského 

soudu, v jehož soudním obvodě má příslušný jednotlivec své bydliště. 

 Žalobu na zaplacení úhrady nelze uznat, lze-li předpokládat, že osoba povinná úhrady 

tím, že vrátí příslušnou částku nebo její část, nebude schopna zvládat svou obživu či jinak 

svůj každodenní život nebo hovoří-li jinak mimořádné důvody proti uznání nároku na úhradu. 

 

§ 4 Sociální komise může zcela či částečně prominout povinnost úhrady definovanou v §§ 

1 a 2 a v kapitole 8, § 1, odstavcích prvním a druhém. 

 

 

Kapitola 10: Organizace komise 
 

Sociální komise 

 

§ 1 Pro sociální komisi platí to, co je předepsáno o komisích v zákonu o obcích 

(1991:900). 
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§ 2 Sociální komise sama či prostřednictvím zmocněnce právně zastupuje obec v řízeních 

a záležitostech, které podle tohoto zákona nebo jiné sbírky zákonů sociální komisi příslušejí. 

 

 

§ 3 Sociální komise u zastupitelstva, vedení obce a u ostatních komisí a dalších úřadů 

podává takové žádosti, které komise shledá jako nezbytné. 

 Sociální komise si může opatřovat vyjádření a informace od vedení obce a ostatních 

komisí a od výborů a úředníků ve vlastní obci, je-li to pro činnost komise potřeba. 

 

 

 

Delegace 
 

 

§ 4 Pověření rozhodovat jménem sociální komise lze přidělit pouze určitému oddělení, 

které se sestává z členů či náhradníků komise v záležitostech, které jsou pro komisi úkolem 

podle kapitoly 6, §§ 6, 8, 12 a 13 tohoto zákona, §§ 4 a 6, § 11, odstavců prvního a druhého, § 

13, § 14 třetího odstavce, §§ 21, 22, 24, 26, 27 a 43 zákona (1990:52) se zvláštními 

ustanoveními o péči o mladistvé a zároveň §§ 11 a 13 zákona (1988:870) o péči o osoby 

závislé na návykových látkách ve stanovených případech.  

 První odstavec platí i v záležitostech podle kapitoly 6, § 14, je-li odepřen souhlas, a 

v rozhodnutích podle kapitoly 9, § 3 o podávání žaloby na vrácení vyplacené částky podle 

kapitoly 9, § 1. 

 

 

§ 5 Pověření rozhodovat jménem sociální komise se smějí, co se týče zákona o 

rodičovství, týkat pouze údajů uvedených v následujících místech v zákoně: 

– kapitola 1, § 4 zákona o rodičovství, 

– kapitola 2, §§ 1, 4–6, 8 a 9 zákona o rodičovství, nikoliv však pravomoci podle § 9 

co se týče rozhodnutí nezačínat šetření nebo zrušit šetření již zahájené.  

– kapitola 3, §§ 5, 6 a 8 zákona o rodičovství, 

– kapitola 6, § 6, § 14, písmeno a), druhý odstavec, a § 15, písmeno a), druhý odstavec 

zákona o rodičovství, 

– kapitola 6, § 19 zákona o rodičovství, v případech rozhodnutí o jmenování osoby 

zmocněné pro provádění šetření v řízeních a v záležitostech týkajících se svěření do péče, 

bydlení či vzájemného styku, 

– kapitola 7, § 7 zákona o rodičovství, v případech schvalování smluv o výplatě 

výživného pro delší období než jsou tři měsíce, 

– kapitola 11, § 16, druhý odstavec zákona o rodičovství. 

Pověření rozhodovat jménem sociální komise nesmí zahrnovat pravomoc vydávat 

rozhodnutí v otázkách podle kapitoly 5, § 2 tohoto zákona nebo plnit úkoly komise podle § 5 

zákona (1947:529) o všeobecných přídavcích na děti nebo § 17 zákona (1996:1030) o 

podpoře v podobě výživného.  

 

 

§ 6 Ustanovení o právu ve stanovených případech činit rozhodnutí místo sociální komise 

jsou v dispozici v zákoně (1990:52) se zvláštními ustanoveními o péči o mladistvé a v zákoně 

(1988:870) o péči o osoby závislé na návykových látkách ve stanovených případech. 
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Kapitola 11: Projednávání záležitostí 

 
§ 1 Sociální komise bezodkladně zahájí šetření toho, o čem se dozví prostřednictvím 

oznámení nebo jiným způsobem a co může mít ze strany komise za následek určité opatření. 

 Toho, co vyjde najevo při šetření a co má význam pro rozhodnutí v určité záležitosti, 

je třeba využívat bezpečným způsobem. 

 
§ 2 Při šetření toho, má-li sociální komise zasáhnout na ochranu či podporu dítěte, smí 

komise, pro posouzení potřeby úkonů, konzultovat odborníky a rovněž i jinak navázat takové 

kontakty, kterých je zapotřebí. Šetření je třeba provádět tak, aby nikdo nebyl zbytečně 

poškozen či vystaven potížím. Šetření není prováděno ve větším rozsahu než je odůvodněné 

okolnostmi v dané záležitosti. 

 Šetření je třeba provádět urychleně a musí být skončeno nejpozději do čtyř měsíců. 

Jsou-li k tomu zvláštní důvody, může sociální komise rozhodnout o prodloužení šetření o 

určitou dobu. 

 Ten, jehož se takové šetření týká, je zpraven o tom, že šetření je zahájeno. 

 
§ 3 Potřebuje-li dítě péči v jiném prostředí než je jeho vlastní domov, je třeba vyhotovit 

plán péče, kterou sociální komise hodlá zajistit. Tento plán musí též zahrnovat opatření a 

úkony, za které zodpovídají jiné příslušející úřady. 

 
§ 4 Sociální komise je povinna ukončit šetření podle § 2 a učinit v dané záležitosti 

příslušné rozhodnutí, i když dítě změní obec svého pobytu. Stejné pravidlo platí v případě, 

bylo-li zahájeno šetření podle § 1 a záležitost se týká péče o osoby závislé na návykových 

látkách. 

První odstavec neplatí, souhlasí-li nová obec pobytu s tím, že šetření v dané záležitosti 

převezme. 

 
§ 5 Projednávání záležitostí, které se týkají jednotlivců, a rovněž provádění rozhodnutí o 

úkonech podpory, péči a léčbě (*) je třeba dokumentovat. Dokumentace vykazuje rozhodnutí 

a opatření učiněná v dané záležitosti a rovněž faktické okolnosti a události, kterým je 

připisována důležitost. 

 Dokumenty týkající se osobních poměrů jednotlivců je třeba uchovávat tak, aby k nim 

neměly přístup osoby nepovolané. 

 
§ 6 Dokumentace je prováděna s respektem k integritě příslušného jednotlivce. Příslušný 

jednotlivec musí být zpravován o průběžných záznamech do spisu a jiných záznamech, které 

jsou o něm či o ní vedeny. Domnívá-li se dotyčný jednotlivec, že některý údaj z dokumentace 

je nesprávný, je třeba toto zaznamenat. 

 
§ 7 Sociální komise musí ve všech záležitostech uplatňovat ustanovení v § 13 správního 

zákona (1986:223).  

 
§ 8 V takových záležitostech sociální komise, které se týkají úředního výkonu vzhledem 

k určitému jednotlivci, komise uplatňuje následující ustanovení správního zákona (1986:223): 

– § 14, první odstavec, o právu strany v řízení na vlastní ústní vyjádření, 

– §§ 16 a 17, o právu strany v řízení na seznámení se s údaji, 

– § 20, o zdůvodnění rozhodnutí, 
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– § 21, o vyrozumění o rozhodnutí, 

– § 16 o opravě překlepů a věcech podobného charakteru. 

Ustanovení v §§ 16 a 17 správního zákona však neplatí pro údaje týkající se některého 

jiného žadatele v záležitosti bydlení definovaného v kapitole 5, § 5, druhém odstavci, nebo § 

7, třetím odstavci, nebo v záležitosti některé jiné podobné sociální služby. 

 Pravidla prvního odstavce platí také tehdy, jedná-li se o žádost či o vyjádření pro jiný 

úřad v řízení nebo záležitosti, které se týkají úředních výkonů vůči jednotlivci u tohoto úřadu. 

 
§ 9 Ten, komu má být podle pravidel v § 8 dána možnost se vyjádřit podle § 17 správního 

zákona (1986:223), má právo na předstoupení před komisi, nebrání-li tomu mimořádné 

důvody. 

 Osoba, které je dána možnost se vyjádřit, musí být vyrozuměna o svém právu na 

předstoupení před komisi. 

 
§ 10 Děti, které dovršily 15 let věku, mají právo samy se účastnit řízení a záležitostí podle 

tohoto zákona a samy za sebe se vyjadřovat. 

 Mladší děti je třeba vyslechnout, může-li to být pro šetření k užitku a lze předpokládat, 

že tímto slyšením nebude dítě poškozeno. 

 
§ 11 Sociální komise má právo získávat od veřejných správ sociálního pojištění nebo 

uznaných nezaměstnaneckých pojišťoven (pokladen) údaje o finanční pomoci, která byla 

poskytnuta jednotlivcům, kteří u komise vyřizovali své záležitosti. Sociální komise má dále 

právo na získání údajů předaných obci v záležitostech finanční pomoci podle zákona 

(1992:1068) o startovací úhradě pro uprchlíky a některé další cizince. 

 
§ 12 V řízeních a záležitostech podle tohoto zákona, které se týkají úředního výkonu vůči 

jednotlivcům, nesmí vyrozumění probíhat s uplatněním § 12 nebo 15 zákona o vyrozumívání 

(1970:428). 

 

 

Kapitola 12: Zpracování údajů 

 
Rejstřík atd. 

 
§ 1 Do seznamů osobních údajů u sociální komise není dovoleno zahrnovat údaje o 

osobních poměrech citlivého charakteru. 

 To nebrání tomu, aby byly do takového seznamu zahrnuty údaje o opatřeních, o 

kterých bylo rozhodnuto v rámci sociální služby a která znamenají úřední výkon, a o 

ustanovení, na němž se rozhodnutí o takovém opatření zakládá. 

 Ustanovení v prvním odstavci nebrání ani tomu, aby byly osobní údaje sociální komisí 

zpracovávány za účelem sledování průběhu či kontroly, vyhodnocování, zajišťování kvality, 

výzkumu a vyhotovování statistik. 

 Vláda či úřad, který vláda pověří, vydají další předpisy týkající se vedení seznamů 

osobních údajů. 
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§ 2 Záznamy a jiné údaje v osobním spise vedeném sociální komisí, náležející do seznamu 

údajů definovaného v § 1, prvním odstavci, jsou odstraněny pět let poté, co byl do spisu 

učiněn poslední záznam. Tyto údaje ale odstraněny nebudou, dokud údaje o stejné osobě 

nebudou komisí odstraněny podle druhého odstavce. 

Údaje v seznamu definovaném v § 1, prvním odstavci, jsou odstraněny pět let poté, co 

přestanou být aktuální poměry, kterých se tyto údaje týkají. 

Odstraňování je ukončeno nejpozději následujícího kalendářního roku poté, co vstoupí 

v platnost povinnost údaje odstranit. 

 

§ 3 Co se týče automatizovaného a určitého manuálního zpracování osobních údajů, 

existují kromě ustanovení v tomto zákoně také předpisy v zákoně (2001:454) o zpracování 

osobních údajů v rámci sociální služby a v zákoně o osobních údajích (1998:204). 

 

§ 4 Není dovoleno na základě ustanovení v § 2, prvním odstavci, odstraňovat následující 

dokumenty: 

 1. dokumenty, které byly získány nebo vypracovány v souvislosti s šetřením týkajícím 

se otcovství, 

 2. dokumenty, které byly získány nebo vypracovány v souvislosti s šetřením týkajícím 

se osvojení, 

 3. dokumenty, které byly získány nebo vypracovány v souvislosti s umístěním či 

přijetím dítěte do domova pro péči nebo bydlení, do rodinného domova nebo do jiného 

jednotlivého soukromého domova, který nepatří žádnému z rodičů nebo někomu jinému se 

svěřenou péčí o dítě. 

 Smlouvu podle kapitoly 6, § 6, § 14, písmene a), druhého odstavce, nebo § 15, 

písmene a), druhého odstavce zákona o rodičovství, schválenou sociální komisí, nelze 

odstranit dříve, než dítě dovrší věku osmnácti let. 

Dále nejsou dokumenty odstraňovány podle ustanovení v § 2 s ohledem na potřeby 

výzkumu v reprezentativním výběru obcí a v ostatních obcích ohledně reprezentativního 

výběru osob. 

 

 

Povinnost sociální komise v oblasti poskytování údajů atd. 

 

§ 5 Sociální komise poskytuje, podle toho, co blíže předepíše vláda, osobní údaje 

Socialstyrelsen (Sociální správě) pro důležité statistické účely. 

 

§ 6 Sociální komise poskytne osobní údaje státním úřadům, je-li tak vyžádáno za účelem 

výzkumu a je-li to možné bez rizika, že jednotlivec nebo jemu či jí blízká osoba utrpí újmu. 

 

§ 7 Sociální komise na žádost ze strany dalšího úřadu poskytne tomuto úřadu údaje o 

vyplácené finanční pomoci, je-li cílem eliminovat chybné výplaty ze zdrojů veřejného sektoru 

či chybné zdaňování. 

 Vykonává-li úkoly obce v rámci sociálních služeb několik komisí, poskytne každá 

taková komise ve vyžádaném rozsahu komisím ostatním: 

 1. údaje o tom, vyskytuje-li se určitá osoba v některé záležitosti řešené v rámci 

sociální služby, a 

 2. údaje potřebné pro administraci rozdělení míst v rámci zvláštních forem bydlení 

v obci. 
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 Povinnost poskytování údajů podle druhého odstavce se netýká údajů zahrnovaných 

do režimu mlčenlivosti podle kapitoly 7, § 4, druhého odstavce zákona o úředním tajemství 

(1980:100).  

 

§ 8 Byl-li někdo v trestněprávním důsledku spáchání trestného činu předán do péče 

sociální služby, vyrozumí sociální komise úřad státního zastupitelství, nedojde-li k realizaci 

péče nebo ostatních opatření, vykazovaných v plánu péče. 

 Totéž platí, poruší-li ten, kdo byl předán do péče v rámci sociální služby, některý z 

předpisů vydaných na základě kapitoly 31, § 1, třetího odstavce, bodu 2 trestního zákona. 

 

§ 9 Shledá-li sociální komise při výkonu své činnosti, že něco nasvědčuje tomu, že 

dochází k požívání nových návykových látek nebo ke změnám ve vzorci požívání látek 

známých, oznámí to komise neprodleně na Statens folkhälsoinstitut (Státnímu ústavu pro 

národní zdraví). 

 

§ 10 Z kapitoly 1, § 5 zákona o úředním tajemství (1980:100) plyne, že sociální komise bez 

omezení daných principem mlčenlivosti může oznamovat na policii trestné činy, které brání 

komisi v činnosti. Totéž platí podle kapitoly 14, § 2, pátého odstavce stejného zákona co se 

týče určitých trestných činů namířených proti dětem. Ze stejného odstavce také plyne, že 

princip mlčenlivosti nebrání tomu, aby byly údaje, které se týkají podezření z trestného činu, 

za který není předepsán mírnější trest než odnětí svobody v trvání dvou let, předány úřadu 

státního zastupitelství, policejnímu úřadu či jinému úřadu, který má proti páchání trestného 

činu zasáhnout.  

Z okruhu působnosti sociální služby jsou bez omezení daných principem mlčenlivosti 

poskytovány: 

1. údaje o tom, pobývá-li někdo v domově pro péči či bydlení, jsou-li údaje pro určitý 

případ vyžádány soudem, úřadem státního zastupitelství, policejním úřadem, úřadem státního 

exekutora či daňovým úřadem, 

2. údaje o studentovi, potřebné k posouzení záležitosti týkající se jeho vyloučení 

z vysokoškolského vzdělávání.  

 

Kapitola 13: Dohled nad sociální službou 
 

§ 1 Dohled nad sociálními službami v celé zemi vykonává Socialstyrelsen (Sociální 

správa). Tato správa sociální služby sleduje a dále je rozvíjí. Ke řízení uplatňování tohoto 

zákona vydá Sociální správa obecná doporučení. 

 

§ 2 Dohled nad sociálními službami, za které v rámci kraje odpovídají obce, vykonává 

krajský úřad. 

 Krajský úřad nadto: 

 - sleduje uplatňování tohoto zákona ze strany sociálních komisí, 

 - informuje veřejnost v otázkách týkajících se sociálních služeb a poskytuje jí 

poradenství, 

 - pomáhá sociálním komisím doporučeními pro jejich činnost, 

 - v oblasti sociálních služeb napomáhá součinnosti mezi obcemi a ostatními 

společenskými institucemi, 

 - napomáhá plánování obcí za účelem možnosti uspokojování budoucí potřeby pomoci 

v podobě pečovatelské služby a rovněž bydlení definovaného v kapitole 5, § 5, druhém 

odstavci a v kapitole 5, § 7, třetím odstavci,  

 - i jinak dohlíží na to, aby sociální komise plnily účelným způsobem své úkoly. 
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§ 3 Krajský úřad vykonává dohled nad takovou soukromou činností, která se týká 

 1. činnosti, pro kterou je vyžadováno povolení podle kapitoly 7, § 1, prvního odstavce,  

2. činnosti, kterou obec prostřednictvím smlouvy podle kapitoly 2, § 5 přenechala 

k výkonu soukromé osobě, 

3. jiné soukromé činnosti než takové, která je zahrnuta do bodů 1-2 a od které si obec 

nakupuje služby, aby plnila povinnosti podle tohoto zákona. 

 

§ 4 Krajský úřad má právo provádět inspekci činnosti, která spadá pod její dohled, a může 

si opatřovat takové informace a seznamovat se s takovými dokumenty a dalšími podklady, 

které jsou pro její dohled nezbytné. 

 Ten, u jehož činnosti je inspekce prováděna, je povinen poskytnout takovou pomoc, 

která je při inspekci potřebná. 

 

§ 5 Činnost, pro níž je podle kapitoly 7, § 1, prvního odstavce vyžadováno povolení, 

spadá pod průběžný dohled sociální komise v obci, ve které je činnost provozována. Komise 

má právo provádět inspekci u této činnosti a může si opatřovat takové informace a 

seznamovat se s takovými dokumenty a dalšími podklady, které jsou pro její dohled nezbytné. 

Dozví-li se sociální komise o problémech v soukromé činnosti, která je pod dohledem 

krajského úřadu, sociální komise o tomto krajský úřad vyrozumí. 

 

§ 6 Vyskytne-li se určitý problém v: 

 1. jiném domově pro péči nebo bydlení než je domov definovaný v kapitole 6, § 3, 

 2. soukromé činnosti spadající pod dohled krajského úřadu podle § 3, 

3. pečovatelské službě, 

4. bydlení, které je definováno v kapitole 5, § 5, druhém odstavci a kapitole 5, § 7, 

třetím odstavci, 

může krajský úřad nařídit tomu, kdo za tuto činnost odpovídá, aby problém odstranil. 

Nařízení musí obsahovat údaje o opatřeních, která úřad vykonávající dohled považuje 

za nezbytná pro to, aby bylo možné kritizovaný problém odstranit. 

Je-li problém závažný a nařízení krajského úřadu není respektováno, může krajský 

úřad zakázat pokračování činnosti. 

 

§ 7 Zjistí-li krajský úřad, že obec neplní to, co bylo obci nařízeno pravomocným 

rozsudkem týkajícím se práva na pomoc podle kapitoly 4, § 1, může krajský úřad přikázat 

obci, aby nedostatek odstranila. Příkaz může být spojen s pokutou. 

Krajský úřad nesmí vydat příkaz pod pokutou podle prvního odstavce, bylo-li o 

vykonání rozsudku již zažádáno podle zákona o soudním vymáhání. Je-li o vykonání 

zažádáno podle zákona o soudním vymáhání, vydaný příkaz pod pokutou propadá.  

 

 

Kapitola 14: Oznámení problematických okolností 
 

§ 1 Každý, kdo se dozví o něčem, co může znamenat nutnost zásahu na ochranu dítěte ze 

strany sociální komise, musí toto komisi oznámit. 

 Úřady, jejichž činnost se týká dětí a mladistvých, a rovněž další úřady v rámci 

zdravotnické a nemocenské péče a sociálních služeb, mají povinnost okamžitě oznámit 

sociální komisi, že se při výkonu své činnosti dozvěděly o něčem, co může znamenat nutnost 

zásahu na ochranu dítěte ze strany sociální komise. To platí i pro ty osoby, které jsou u 

takových úřadů zaměstnány. Tato oznamovací povinnost platí také pro ty, kteří jsou činní 
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v rámci profesionálně provozované soukromé činnosti, která se týká dětí a mladistvých, nebo 

v rámci jiné profesionálně provozované soukromé činnosti v rámci zdravotnické a 

nemocenské péče nebo v oblasti sociálních služeb. Pro rodinné poradenství platí ale to, co je 

uvedeno ve třetím odstavci. 

 Osoby činné v rodinném poradenství jsou povinny okamžitě oznámit sociální komisi, 

dozví-li se při výkonu své činnosti o sexuálním zneužívání dítěte nebo o jeho domácím týrání. 

 Úřady, příslušní činitelé a profesionálně činné osoby s definicí v druhém odstavci mají 

povinnost poskytnout sociální komisi veškeré údaje, které mohou mít význam pro šetření 

potřeby ochrany dítěte. 

 Pro oznámení ze strany Dětského ombudsmana platí ustanovení v § 3 zákona 

(1993:335) o Dětském ombudsmanovi. 

 
§ 2 Každý, kdo je činný v oblasti péče o seniory nebo lidi se zdravotním postižením, musí 

dohlížet na to, aby se těmto osobám dostávalo kvalitní péče a aby žily v bezpečných 

podmínkách. Kdo si povšimne vážného problému v poskytování péče některému jednotlivci 

nebo se o něm dozví, oznámí to okamžitě sociální komisi. Není-li tento problém bezodkladně 

odstraněn, oznámí komise danou situaci úřadu vykonávajícímu dohled. 

 První odstavec platí také v rámci obdobné profesionálně provozované soukromé 

činnosti. Oznámení je třeba učinit tomu, kdo je za tuto činnost zodpovědný. Zodpovědná 

osoba má povinnost bezodkladně odstranit příslušný problém nebo jej oznámit úřadu 

vykonávajícímu dohled. 

 

 

 

Kapitola 15: Povinnost mlčenlivosti 

 
§ 1 Kdo je nebo byl činný v rámci profesionálně provozované soukromé činnosti, která se 

týká úkonů definovaných tímto zákonem, nesmí neoprávněně vyzradit, co se v ní dozvěděl/-a 

o osobních poměrech jednotlivců. 

 
§ 2 Kdo je nebo byl činný v rámci soukromého rodinného poradenství, nesmí neoprávněně 

vyzradit údaj, který mu jednotlivec důvěrně poskytl nebo který byl získán v souvislosti s tímto 

poradenstvím. 

 
§ 3 V činnosti veřejného sektoru platí zákon o úředním tajemství (1980:100). 

 

 

 

Kapitola 16: Ostatní ustanovení 

 
Převedení záležitosti 

 
§ 1 Záležitost týkající se péče nebo některého jiného opatření u jednotlivé osoby lze 

převést na jinou sociální komisi, souhlasí-li s tím tato komise. 
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Odpovědnost obcí ve stanovených případech 

 
§ 2 Pobývá-li někdo na základě rozhodnutí sociální komise v jiné obci v rodinném 

domově, domově pro péči nebo bydlení nebo v takové formě bydlení nebo obydlí, která je 

definována v kapitole 5, § 5, druhém odstavci, kapitole 5, § 7, třetím odstavci a kapitole 7, § 

1, prvním odstavci, bodu 2, má obec, která rozhodla o tomto pobytu, odpovědnost za pomoc 

podle kapitoly 4, § 1, a rovněž za podporu, jejíž potřeba byla individuálně posouzena, a za 

sociální služby, jejichž potřeba byla individuálně posouzena, podle kapitoly 3, § 6 a kapitoly 

5, §§ 1 a 9, které může jednotlivec potřebovat. Odpovědnost obce, která provedla umístění, 

končí, je-li záležitost převedena podle § 1.  

Obec, v níž je jednotlivec vedený v matrice, má za pomoc, podporu a sociální služby 

podle prvního odstavce stejnou odpovědnost jako obec, která provedla umístění, a to 

1. během pobytu v nápravném zařízení vězeňské služby, 

2. během doby poskytování péče v nemocnici nebo v jiném zařízení pro péči o 

nemocné z iniciativy jiného subjektu než obce, 

3. v aktualizované podobě před ukončením péče podle bodu 1 nebo 2. 

 

 

 

Odvolání se proti rozhodnutí 

 
§ 3 Proti rozhodnutí sociální komise se lze odvolat u veřejného správního soudu, vydala-li 

komise rozhodnutí týkající se 

– žádosti podle kapitoly 2, § 3, 

– pomoci podle kapitoly 4, § 1, 

– odejmutí nebo snížení další sociální pomoci podle kapitoly 4, § 5, 

– zákazu nebo omezení podle kapitoly 5, § 2, 

– svolení podle kapitoly 6, § 6, 

– odebrání svolení podle kapitoly 6, § 13, nebo 

– souhlasu podle kapitoly 6, § 14. 

Rozhodnutí v otázkách určených v prvním odstavci platí neprodleně. Krajský soud 

nebo správní soud však mohou nařídit vykonání svého rozhodnutí teprve poté, co nabude 

právní moci. 

 
§ 4 Proti rozhodnutím krajského úřadu v záležitostech týkajících se povolení podle 

kapitoly 7, § 1, zajištění osobního spisu podle kapitoly 7, § 5 nebo nařízení nebo zákazu podle 

kapitoly 13, § 6 a rovněž rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání příkazu pod pokutou podle 

kapitoly 13, § 7, se lze odvolat u veřejného správního soudu. 

Co se týče odvolání se proti rozhodnutí krajského úřadu podle kapitoly 7, § 4 platí 

v příslušných částech ustanovení kapitoly 15, § 7 zákona o úředním tajemství (1980:100). 

Rozhodnutí krajského úřadu o zajištění osobního spisu podle kapitoly 7, § 5 a o 

nařízení nebo zákazu podle kapitoly 13, § 6 a rovněž odpovídající rozhodnutí soudu platí 

neprodleně. Policejní úřad poskytne takovou pomoc, která je zapotřebí k výkonu rozhodnutí o 

zajištění osobního spisu. 

 
§ 5 Při odvolání se ke správnímu soudu proti rozhodnutí učiněnému podle tohoto zákona 

je potřebné příslušné povolení k přezkoumání. 
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Pokuty 
 

§ 6 K zaplacení pokuty je odsouzen ten, kdo: 

– překročí zákaz nebo omezení vydané na základě kapitoly 5, § 2, 

– zanedbá některé z ustanovení z kapitoly 6, § 6, prvního odstavce, nebo § 12, nebo, 

není-li čin trestný podle zákona (1997:192) o zprostředkovávání k mezinárodním osvojením, 

§ 10, 

– bez povolení provozuje činnost definovanou v kapitole 7, § 1, 

– v rozporu se zákazem vydaným podle kapitoly 13, § 6 v této činnosti pokračuje. 

Veřejnou žalobu lze podat pouze po udělení svolení ze strany sociální komise, 

krajského úřadu nebo Socialstyrelsen (Sociální správy). 

 

 

Omamné látky atp. 
 

§ 7 V míře, o které v této otázce rozhodne úřad zodpovídající za domov pro péči nebo 

bydlení, provozovaný krajským zastupitelstvem nebo obcí, nesmí ti, o které je v těchto 

zařízeních pečováno, u sebe držet alkohol nebo jiné omamné látky. Stejné pravidlo platí u 

injekčních stříkaček nebo kanyl, kterých lze užívat pro vstřikování do lidského těla. 

 Jsou-li takové předměty nalezeny u osob přijatých k péči nebo jinde v prostorech 

domova bez toho, aniž je známý jejich majitel, mohou být zabaveny. Vedení domova nechá 

takové předměty zničit či prodat podle ustanovení o zabaveném majetku v § 2, bodu 1, 

prvním odstavci zákona (1958:205) o propadnutí alkoholických nápojů atp. Obnos obdržený 

při prodeji propadá státu. 

 

 

Obce mimo působnost krajského zastupitelstva 
 

§ 8 Co je v tomto zákoně uvedeno o krajských zastupitelstvech, je uplatňováno rovněž na 

obec, která nespadá pod žádné krajské zastupitelstvo. 

 

 

Sociální služby během války atp. 
 

§ 9 Vláda může vydat zvláštní předpisy o sociálních službách podle tohoto zákona, ocitne-

li se stát ve válce nebo ve válečném nebezpečí nebo zavládnou-li takové mimořádné 

okolnosti, které jsou způsobeny válkou nebo válečným nebezpečím, ve kterém se stát nalézá. 

 

---------------- 

 1. Tento zákon vstupuje v platnost dne 1. ledna 2002, kdy končí platnost zákona o 

sociální službě (1980:620). 

 2. Povolení nebo zákaz podle starého zákona jsou považovány za povolení nebo zákaz 

podle tohoto zákona. 

 3. Odvolání se proti rozhodnutí sociální komise nebo krajského úřadu, vydanému před 

vstupem tohoto zákona v platnost, jsou posuzována podle ustanovení ze zákona starého. 

 4. Žádost o povolení k provozu činnosti definované v kapitole 7, § 1, podaná před 

vstupem tohoto zákona v platnost, ale týkající se doby po dni 1. ledna 2002, je posuzována 

v souladu s ustanoveními z tohoto zákona. 

 

Jménem vlády 
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