
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A TRESTNÍ BEZÚHONNOST 
PRO VÝKON REGULOVANÉHO POVOLÁNÍ PRACOVNÍK 

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
– PRAVIDLA PRO OSOBY V REŽIMU DOČASNÉ OCHRANY 

(č. j. MPSV-2022/50327-224) 
 

 

Právní úprava: 

§ 5 odst. 2 a 3 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti 
sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace „LEX UKRAJINA“, který nabyl účinnosti dne 
21. 3. 2022. 
 
Doba účinnosti: 1 rok 
 
Obsah právní úpravy – odborná způsobilost: 

1. Cizinec s dočasnou ochranou, který chce pracovat jako pracovník v sociálních 
službách a z různých důvodů nemůže prokázat dosažené vzdělání, může doložit 
dosažené vzdělání obdobné základnímu vzdělání podle školského zákona 
čestným prohlášením. Tuto možnost má prvních 6 měsíců ode dne udělení 
dočasné ochrany. Nemusí uvádět důvod, proč nemůže vzdělání prokázat řádným 
způsobem. 

 
2. V následujících 6 měsících je možné doložit dosažené vzdělání obdobné 

základnímu vzdělání podle školského zákona čestným prohlášením, jen nelze-li 
jej prokázat řádným způsobem; cizinec s udělenou dočasnou ochranou zároveň 
uvede důvod, pro který nelze prokázat dosažené vzdělání řádným způsobem. 

 
3. Čestné prohlášení v těchto případech fakticky nahrazuje doklad o základním, 

popřípadě obdobném vzdělání. Cizinec s udělenou ochranou by měl během 
prvních 6 měsíců vyvinout přiměřenou snahu získat doklad o dosaženém 
vzdělání. 

 
Obsah právní úpravy – bezúhonnost: 

1. Cizinec s dočasnou ochranou, který chce pracovat jako pracovník v sociálních 
službách, může doložit bezúhonnost čestným prohlášením po dobu prvních 6 
měsíců ode dne udělení dočasné ochrany. 
 

2. Po uplynutí 6 měsíců je povinen doložit bezúhonnost výpisem z evidence 
Rejstříků trestů za dobu pobytu na území České republiky na základě dočasné 
ochrany. 

 
Upozornění: 

Z hlediska odborné způsobilosti podle § 116 odst. 5 písm. a), c) a d) zákona o sociálních 
službách je kromě požadované úrovně vzdělání nutné absolvovat akreditovaný 
kvalifikační kurz, pokud dotyčný nepodléhá výjimkám v zákoně o sociálních 
službách uvedeným (tedy splňuje odbornou způsobilost ošetřovatele, získal uznatelné 
středoškolské vzdělání apod). 
 


