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Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

a Národního akreditačního úřadu 
pro vysoké školy v České republice 

 
k podávání žádostí o stanovisko podle § 78 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, nebo povolení podle 
§ 78 odst. 7 zákona o vysokých školách pro účely předkládání studijních 
programů, které mají bezprostředně naplňovat odborné předpoklady 
k výkonu regulovaného povolání sociálního pracovníka podle § 110 
odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

 

Povolání sociálního pracovníka je od 1. 1. 2007 tzv. regulované povolání (regulovaná 

jednotka 655), což znamená, že pro jeho výkon stanoví zákon (č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) kvalifikační podmínky. Zároveň 

je v této souvislosti zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), uložena povinnost všem vysokým 

školám, které chtějí realizovat studijní program, jehož absolvováním se bezprostředně 

naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, požádat příslušný 

uznávací orgán o stanovisko. Tento dokument je podmínkou pro udělení akreditace 

studijního programu (§ 78 odst. 6 zákona o vysokých školách). 

 

Od. 1. září 2016 je účinné nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání 

ve vysokém školství (dále jen „nařízení vlády č. 275/2016 Sb.“), které v části dvacáté 

čtvrté stanoví 12 základních tematických okruhů oblasti sociální práce. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“), jako věcně a místně 

příslušný uznávací orgán pro regulované povolání „sociální pracovník“ podle zákona 

č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

při podávání žádostí o stanovisko/povolení v případě studijního programu, jehož 

absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon 

regulovaného povolání sociální pracovník, stanovuje v souladu s předpisy následující 

postup: 
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1. V případě, že se jedná o studijní program akreditovaný podle části dvacáté čtvrté 

(Sociální práce) nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém 

školství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 275/2016 Sb.“), 

vysoká škola podává žádost o stanovisko/povolení uznávacímu orgánu (ministerstvu) 

vždy. 

 

2. Jedná-li se o studijní program akreditovaný podle jiné než dvacáté čtvrté části 

nařízení vlády č. 275/2016 Sb., vysoká škola podává žádost o stanovisko/povolení 

uznávacímu orgánu (ministerstvu) tehdy, má-li v úmyslu připravovat absolventy pro 

výkon povolání sociálního pracovníka, tj. vyznačila tuto skutečnost v žádosti 

o akreditaci studijního programu. Takový studijní program pak musí být v souladu 

i s částí dvacátou čtvrtou nařízení vlády č. 275/2016 Sb. 

 

Tímto stanoviskem se ruší části Doporučených postupů MPSV č. 2/2008, č. 4/2008 

a č. 4/2016 upravující posuzování splnění podmínky odborné způsobilosti k výkonu 

povolání sociálního pracovníka. 
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