
Vážená paní viceprezidentko, dobrý den,  
   
k Vašemu dotazu ohledně podávání léčiv pracovníkem v sociálních službách v pobytové sociální 
službě, tedy mimo domácnost klienta Vám sděluji následující:  
   
Podávání léků je součást zdravotní péče a je odbornou činností zdravotnických pracovníků. Aplikace 
léčebné terapie patří mezi výkony, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. To stanoví zákon č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a vyhláška Seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami. Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a jeho prováděcí 
vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, 
stanovují činnosti, které zdravotnický pracovník nelékařských povolání může vykonávat bez indikace, 
které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením lékaře.  
   
Indikace k užívání léčebné terapie a rozhodnutí o tom, který pacient, resp. uživatel, je schopen užívat 
léčivé přípravky sám a který uživatel nikoliv, je plně na ošetřujícím lékaři.  
   
Pokud nejsou zaměstnanci sociální služby zdravotnickými pracovníky a zároveň nedisponují indikací 
lékaře k podání léčivého přípravku, nejsou oprávněni podávat léky. V rámci sociální asistence mohou 
pouze připomenout klientovi, zda si již sám vzal léky, případně mu lék na jeho pokyn podat, pokud je 
umístěn na místě, kam klient sám nedosáhne.  
   
V případě, že pobytová sociální služba neposkytuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči 
prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (dle §36 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách), může svým klientům zajistit tuto péči také prostřednictvím 
zdravotnického zařízení, které poskytuje zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí (domácí 
zdravotní péče).  
   
V případě domnění, že zdravotní stav Vašich klientů vyžaduje podávání léků zdravotníky, 
doporučujeme tuto záležitost konzultovat s konkrétním ošetřujícím lékařem v případě pochybností je 
možné se rovněž obrátit na Českou lékařskou komoru, jakožto na samosprávnou profesní organizaci 
lékařů.  
   
Pokud budete mít doplňující dotazy, nebo např. požadavek zaslat toto vyjádření oficiálně dopisem, 
tak nám prosím dejte vědět.  
   
S pozdravem  
   

Mgr. Jan Vrbický  
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Odbor sociálních služeb, sociální prácea sociálního bydlení  
vedoucí Oddělení koncepce sociálních služeb  
zástupce ředitele odboru  
Na Poříčním právu 1 (budova Podskalská 19)  
128 01 Praha 1  
Mob: 608797081  
Tel: 221 924 539  
e-mail: jan.vrbicky@mpsv.cz  
www.mpsv.cz  
 

mailto:jan.vrbicky@mpsv.cz
http://www.mpsv.cz/

