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 Zákon se týká se švédského systému, jehož parametry atp. nejsou v České republice 

v obecném povědomí. Mechanické hledání především terminologických paralel se systémem 

českým může být v některých případech zavádějící. Proto si švédský kontext a terminologie 

vyžaduje v nezanedbatelné míře další vyjasnění. 

 

Velkou roli hraje v zákoně pravomoc obce. Švédský pojem „obec“ (orig. „kommun“) 

neodpovídá české představě o obci, kterou může být v našich poměrech i jednotka s velmi 

malým počtem obyvatel (pozn.: v ČR je několik tisíc obcí); Švédsko (při srovnatelném počtu 

obyvatelstva jako ČR, přibližně 9,7 milionů) je administrativně rozděleno na omezenější 

počet obcí (přibližně 290). Švédská obec pak svou velikostí spíše odpovídá českému 

„menšímu okresu“, resp. „obci s rozšířenou působností“ (srov. i pravomoci u českých velmi 

malých obcí). Termín „vedení obce“ (kapitola 10, § 3) odpovídá české „radě“. 

 

Ve Švédsku bývá zvykem mezičlánek krajů rozlišovat na län (státní správa) a 

landsting (samospráva), a týká se to i tohoto překladu. V případě samosprávy uvádí překlad 

termín „krajské zastupitelstvo“, v případech, kde se nejedná o samosprávu, je použit termín 

„kraj“ a jeho odvozeniny (úřad, komise). U termínu „krajský úřad“ se jedná o orgán, který 

zastupuje stát, ale jmenuje jej krajské zastupitelstvo. Samostatnou otázkou je záležitost 

krajských soudů. 

 

Sociální komise (Socialnämnd) je orgánem pro sociální služby v rámci obce – volen 

přesný překlad. 

 

Specifická místa: 

Kapitola 3, § 6: činnost denní péče: kapitola 3, – spolehlivý pramen 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom/central

arekommendationer/dagverksamhet 

uvádí, že se týká osob postižených demencí a osob pečujících o ně. 

 

 Kapitola 4, § 3: Pod termínem TV-avgift se často rozumí nejen koncesionářské 

poplatky televizní, ale i rozhlasové; zjevně i v aktuálním případě. 

 

Kapitola 4, § 4, bod 3: Vzdělávání s dostupným financováním zvláštního řádu – 

v rámci programu pro nezaměstnané či lidi se sníženou pracovní schopností financovaného 

např. státem či obcí. 

 

Kapitola 6: 

Rodinný domov: soukromý domov, který z pověření sociální komise přijímá děti ke 

stálé péči a výchově či dospělé k péči a jehož činnost není vykonávána profesionálně. 

 

Domov pro péči a bydlení: z pověření obce nabízí bydlení dětem a mladým, kteří 

nemohou z různých důvodů žít se svou rodinou. Existují i podobná zařízení pro rodiny a 

dospělé s problematickou situací - s různou formou zřizování a vlastnictví; zvláštní podobu 

těchto zařízení pro mládež provozuje a financuje stát – zde má pobyt nucený charakter. 

 

Kapitola 7, § 1, bod 4: otevřená činnost - majitel nebo obec organizují aktivity pro 

určité skupiny, kterých se mohou volně účastnit kteříkoliv občané. 
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Krajská komise pro otázky práce (kapitola 2, § 6; kapitola 4, § 4) – tento úřad od r. 

2008 neexistuje, přešel pod „Úřad pro zprostředkování práce“ – může odpovídat našemu 

úřadu práce pouze v jeho kompetenci zprostředkovávat kontakt mezi osobami hledajícími 

práci a institucemi hledajícími zaměstnance a v plánování dlouhodobější politiky na trhu 

práce. 

 

Veřejná správa sociálního pojištění (kapitola 2, § 6; kapitola 11, § 11) - švédské 

specifikum – podle výkladového slovníku lokální organizace, která podle zákona o 

všeobecném pojištění zodpovídá za výplatu nemocenské, přídavků pobíraných v době 

nemoci, předčasných důchodů atp. (něco jako ČSSZ). 

 

Nezaměstnanecká pojišťovna (doslova pokladna) (kapitola 4, § 3; kapitola 11, § 11) -

švédské specifikum: ekonomické sdružení, jehož členové mají právo na pojištění proti 

nezaměstnanosti. Ve Švédsku se nezaměstnaným vyplácí (po určitou dobu) náhrada za ušlou 

mzdu prostřednictvím této pojišťovny. 

 

Termín pečovatelská služba (kapitola 3, § 6; kapitola 8, § 2 dvakrát; kapitola 13, §§ 2 

a 6) – míněno „domácí“, sociální péče (pomoc) poskytovaná v místě bydliště nebo určitý jiný 

osobní servis pro seniory a hendikepované. 

 

 Kapitola 12, § 8: míněno předání do péče jako trestní opatření. 

 

Termín příkaz pod pokutou (kapitola 13, § 7; kapitola 16, § 4): rozhodnutí, v němž je 

dotyčný odsouzen k zaplacení pokuty, pokud nebude respektovat to, co mu bylo v rozhodnutí 

přikázáno či zakázáno. 

 

Pro termín ärende volen překlad záležitost (nikoliv ale kapitola 3, § 6!), jinak též 

případ.  

 

 Zdravotně postižení – míněno tělesně i duševně. 

 

Hemkommun – přeloženo jako domovská obec – obec s trvalým bydlištěm. 

 

Myndighetsutövning - úřední výkon ve smyslu zákrok. 

 

 Termín behandling – označeno * - znamená v podstatě péči, která může obsahovat i 

jakýsi léčebný charakter. 

 

 


