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I. 

 

Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 

 

(k úpravě řízení o příspěvek na péči a změně výše částky příspěvku na péči ve stupni 

závislosti IV) 

 

1. Základní identifikační údaje 
 

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Odbor nepojistných sociálních a rodinných 

dávek 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. ledna 2018 (s vědomím výjimky faktické 

účinností změn v § 11 a § 21, které nastanou 

v souladu s přechodnými ustanoveními k 1. 

dubnu 2018) 

Implementace práva EU: NE (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci:  

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: NE 

2. Cíl návrhu zákona 

Cílem novely je prodloužit dobu, kdy zůstává zachován nárok na výplatu této dávky i po dobu 

hospitalizace osoby, která je závislá na péči jiné osoby tak, aby nedošlo k výpadku příjmu 

domácnosti; dále vymezit pojem sociální šetření pro účely této dávky a urychlit řízení o 

příspěvku na péči.  

Dalším cílem je zvýšení částky příspěvku na péči ve stupni závislosti IV, a to jako náhradní 

řešení k návrhu na finanční zajištění celodenní asistence osob se stanoveným stupněm 

závislosti IV, kterým je poskytována služba osobní asistence, a to analogicky jako je tomu již 

v právní úpravě zavedeným titulem financování pečovatelské služby poskytované vybrané 

skupině osob bez úhrady. Tento návrh byl nicméně odmítnut v rámci meziresortního 

připomínkového řízení.. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Navrhované zvýšení částek příspěvku na péči zvýší celkové roční mandatorní výdaje 

na dávku. Část vynaložených prostředků se vrátí do systému sociálních služeb 

prostřednictvím úhrad klientů, kterým jsou poskytovány registrované služby sociální péče 

poskytované terénní nebo ambulantní formou. 

Nárůst výdajů ve státním rozpočtu je očekáván v souvislosti se zvýšením částky příspěvku na 

péči ve stupni závislosti IV definovanému okruhu osob, který se dotkne cca 25 tis. osob (děti i 

dospělí). Kvalifikovaný odhad navýšení výdajů ve státním rozpočtu činní 1,8 mld. Kč.  

 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKYBLY5Z)



3 

Tato právní úprava je zcela bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 

Zvýšení příspěvku na péči posílí „koupěschopnost“, zvýší tak poptávku dotčených osob po 

ambulantních a terénních službách registrovaných poskytovatelů těchto služeb. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE 

 

3.5 Sociální dopady: ANO 

Návrh má pozitivní dopady pro vymezený okruh příjemců příspěvku na péči se stanoveným 

stupněm závislosti IV a jejich rodiny, především pečující osoby; dojde k posílení finančních 

zdrojů a zvýší se možnosti zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. 

3.6 Dopady na spotřebitele: NE 

Dopady mohou být vnímány pouze nepřímo, avšak jsou totožné jako dopady sociální. 

3.7 Dopady na životní prostředí: NE 

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 

 

3.10 Korupční rizika: NE 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1. Důvod předložení a cíle  

 

1.1 Název  

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé související zákony. 

 

1.2 Definice problému  

 

V reálné dostupnosti potřebné pomoci u příjemců příspěvku na péči ve stupni závislosti IV je 

detekována disproporce. Osoby v pobytových službách sociální péče jsou chráněny 

maximální výší úhrady, kterou stanoví prováděcí právní předpis pro částky za ubytování 

a za stravu.  Jejich příjem je chráněn garantovaným zůstatkem z příjmu (15 %). Osobám 

v pobytové službě sociální péče jsou poskytovány ze zákona všechny základní činnosti služby 

a úkony péče za úhradu odpovídající výši stanoveného příspěvku na péči. Osobám, které 

nemají zajišťovánu pomoc, podporu a péči pobytovou službou sociální péče, zákon obdobnou 

ochranu nezajištuje. Úprava má za cíl zrovnoprávnit postavení osob užívajících terénní 

a ambulantní sociální služby, anebo kterým je zajišťována pomoc, podpora a péče 

neformálně, s osobami se stejným stupněm závislosti, které využívají pobytové služby 

sociální péče. V reálné dostupnosti potřebné pomoci lze vnímat významnou disproporci mezi 

oběma skupinami příjemců příspěvku na péči. Původně navrhované řešení týkající se způsobu 

financování sociálních služeb a zavedení institutu poskytování služby osobní asistence 

za částečnou úhradu, která je v souladu s právní úpravou regulována maximální výší úhrady, 

byla odmítnuta některými připomínkovými místy v rámci meziresortního připomínkového 

řízení. Současně bylo požadováno řešení prostřednictvím úpravy výše příspěvku na péči.  

Současná právní úprava se nejeví dostatečná z hlediska postupů v řízení o dávku, respektive 

v definici průběhu sociálního šetření.  

Do právní úpravy je dále nutné promítnout aktuální požadavky praxe v řízení o příspěvek 

na péči prostřednictvím provedení dílčích úprav stávajících ustanovení zákona.  

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

Zákon o sociálních službách upravuje mimo jiné příspěvek na péči. Příspěvek na péči je 

upraven v části druhé zákona o sociálních službách. Jde o nárokovou nepojistnou sociální 

dávku. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné osoby a stát se jím 

podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních 

službách při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze 

státního rozpočtu. O příspěvku na péči rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce České 

republiky (dále jen „krajská pobočka„, Úřad práce“), která tuto dávku taktéž vyplácí. Nárok 

na příspěvek na péči má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb v 

rozsahu stanoveném stupněm závislosti, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo 
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asistent sociální péče nebo registrovaný poskytovatel sociálních služeb, nebo dětský domov, 

anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. 

 

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby v  

 stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby, 

 stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb, 

 stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb, 

 stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje 

každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.   

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby v 

 stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby, 

 stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb, 

 stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb, 

 stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje 

každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. 

 

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby 

mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon 

fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost (u dětí se nehodnotí). 

Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení 

stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 

a) 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

d) 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

  

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

d) 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).  

 

Příspěvek na péči může být zvýšen o částku 2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění 

podmínek jednoho ze dvou následujících důvodů: 

1. z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to  
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o nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči  

(výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek 

pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, 

který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém 

zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež)  

o rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let 

věku,  

jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než 

dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně 

posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu. 

  

2. z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku  

o zvýšení příspěvku na péči náleží nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému 

náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). 

Výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek 

pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, 

který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém 

zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.  

 

K této úpravě došlo v návaznosti na změny provedené v zákoně o státní sociální podpoře v 

průběhu tzv. Sociální reformy I. 

 

V průběhu let došlo dále k několika klíčovým změnám výše částek příspěvku na péči, a to:  

 s účinností od 1. srpna 2009 se zvýšila výše příspěvku na péči ve stupni závislosti IV 

z 11 000 Kč na 12 000 Kč, a to u obou věkových kategorií1 , zvýšení mělo umožnit 

komplexněji zajistit odpovídající rozsah péče, protože osoby, které jsou zcela závislé na 

pomoci jiné osoby, vyžadují fakticky nepřetržitou péči,  

 s účinností od 1. ledna 2011 se výše příspěvku na péči v případě osob starších 18 let 

závislých ve stupni závislosti I snížila z 2 000 Kč na 800 Kč2; změna byla realizována 

jako jedno z úsporných opatření ke snížení deficitu státního rozpočtu; snížení dávky o 60 

% bylo zdůvodněno tím, že nová výše vyrovnává hodnotu dávky v porovnání s vyššími 

stupni závislosti a odpovídá náročnosti a intenzitě péče ve stupni závislosti I, kde 

nejčastějším druhem poskytované sociální služby je pečovatelská služba v rozsahu 

pravidelné donášky obědů, pomoci s úklidem a nákupy; změna způsobila dramatický 

rozdíl mezi výší dávky ve stupni závislosti I u dítěte a dospělého,   

 s účinností od 1. ledna 2012 se zvýšila výše příspěvku na péči u osob mladších 18 let ve 

stupni závislosti II z 5 000 Kč na 6 000 Kč 3 , současně byl zaveden institut zvýšení 

příspěvku na péči; zvýšení příspěvku na péči bylo zavedeno jako částečná kompenzace 

změn zákona o státní sociální podpoře4.  

                                                           
1 Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony. 

2 Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti 

Ministerstva práce a sociálních věcí. 

3 Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
4 V jistém ohledu institut zvýšení mírně deformuje smysl dávky, neboť do ní vkládá tzv. chudinský prvek.  
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Výdaje na příspěvek na péči a počty příjemců 

 

Za účelem komplexnějšího pochopení jakým způsobem reaguje a ovlivňuje demografický 

vývoj populace a změny v disabilitě a zdraví na nový typ dávkové podpory doplňujeme 

ekonomické vyjádření nárůstu výdajů ze státního rozpočtu na dávku od doby jejího zavedení. 

 

Výdaje na příspěvek na péči v mld. Kč 

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Výdaje 14,607 18,252 18,696 19,599 18,084 18,391 19,544 20,402 21,000 22,975 

 

Zdroj: MPSV (JVM);  

 

 

Graf: Vyjádření meziročního srovnání po zvýšení částek příspěvku na péči o 10% v r. 2016 

 
Pozn.: V souvislosti se zvýšením částek příspěvku od srpna 2016 o 10 % došlo k prohloubení 

meziročních rozdílů, obdobný efekt ve veřejných rozpočet lze očekávat při zvyšování částky a 

beze změny podmínek nároku dávky.  
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Případové studie a focus group, výstupy z konzultací s relevantními subjekty 

 

Významná zjištění pocházejí od Fondu dalšího vzdělávání, který realizoval projekt s názvem 

Podpora neformálních pečovatelů 5 . Výstupy projektu, jehož součástí je kvantitativní 

dotazníkové šetření, kterého se účastnilo 858 respondentů, přinášejí informace vztahující 

se k rodinám poživatelů příspěvku na péči, respektive k pečujícím osobám.  

Pokud jde o ekonomickou situaci rodin s členem, který je poživatelem příspěvku na péči, 

respektive vyžaduje péči jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu, ukazují předběžné výsledky projektu, že ve srovnání s obecnou populací je mezi 

pečovateli podíl ekonomicky aktivních osob výrazně nižší. Z toho vyplývá i méně příznivá 

finanční situace takových rodin, včetně jejich vyššího ohrožení příjmovou chudobou. Necelá 

třetina pečovatelů-respondentů žije v domácnosti bez ekonomicky aktivních členů, zatímco 

v obecné populaci je to jen necelá pětina domácností. Předběžná zjištění projektu Podpora 

neformálních pečovatelů potvrzují hypotézu, že finanční situace neformálních pečovatelů 

je nelehká. Neočekávaný měsíční výdaj v hodnotě 9 600 Kč představuje problém 

pro nadpoloviční většinu pečovatelů-respondentů. Většina neformálních pečovatelů-

respondentů deklarovala, že s celkovým měsíčním příjmem vystačí jen s obtížemi, přitom 

o větších finančních potížích hovořily dvě pětiny pečovatelů-respondentů. Příspěvek na péči 

je tedy významným až nepostradatelným příjmem v rozpočtu domácnosti. Zhruba 

pro polovinu rodinných pečovatelů-respondentů je zcela nenahraditelný a necelá třetina 

by bez příspěvku na péči musela výrazně omezit výdaje své domácnosti. Jen 10 % 

pečovatelů - respondentů uvedlo, že by se bez něj dokázalo zcela obejít. Vlastní 

nebo partnerův příjem má k dispozici 89 % pečovatelů. Pro valnou část z nich se jedná 

o nejvýznamnější příjem. Domácnosti bez osobního příjmu pečovatele či jiného člena 

domácnosti (11 %) z velké části pobírají právě příspěvek na péči a považují jej za svůj hlavní 

příjem. Necelá třetina pečovatelů je nucena použít také své úspory. Význam příspěvku 

v rodinném rozpočtu závisí také na jeho výši, jelikož stupeň závislosti opečovávané osoby na 

pomoci jiné osoby, jemuž odpovídá časová náročnost péče, je velmi silně svázán s možností 

vykonávat vedle péče také výdělečnou činnost. Polovina pečovatelů, kteří v rodinném 

rozpočtu přihlížejí k příspěvku I. a II. stupně, považuje za nejvýznamnější příjem svůj osobní 

příjem a další dvě pětiny příjem partnera. Naopak u pečovatelů, kteří do příjmu domácnosti 

zahrnují příspěvek III. a IV. stupně, klesá podíl těchto osob na 23 %, ale narůstá podíl 

pečovatelů závislých na partnerově příjmu (48 %) a na příspěvku samotném (22 %). Tito 

pečovatelé sice mají k dispozici vyšší nominální hodnotu příspěvku, na druhou stranu jsou 

však pečováním značně omezeni ve výkonu ekonomické aktivity. 

 

Význam příspěvku na péči v rozpočtu domácnosti také ovlivňuje délka poskytování péče 

a její rozsah. Čím déle trvá péče a zvyšuje se její náročnost, tím více se pečovatel stává 

izolovanějším a závislejším na příspěvku. Dle předběžných zjištění projektu Podpora 

neformálních pečovatelů mezi respondenty, kteří pobírají příspěvek ve stupni IV, převažují 

osoby, o které je pečováno déle než 10 let a více než 71 hodin týdně. Předběžná zjištění 

zmíněného projektu také upozorňují na specifickou situaci pečovatelů, osob nad 60 let. 

                                                           
5 Registrační číslo projektu: CZ 1.04/3.1.00/C6.00002. 
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Většina z nich sama pobírá důchod, který se dá s péčí lépe skloubit než ekonomická aktivita. 

Byť i tato skupina uvádí, že (třetina z nich) je nucena využívat své úspory, u této skupiny 

pečovatelů jde především o náročnost péče jako takové a o křehkou hranici, kdy samy mohou 

přejít do pozice osob závislých na péči.  

 

Jeden z významných výstupů zprávy z fokusních skupin získaných v rámci projektu Podpora 

neformálních pečovatelů směřuje k výši příspěvku na péči. Konstatuje, že zatímco služby 

zdražují, výše dávky se nemění, čímž se snižuje kupní síla příjemců příspěvku na péči. 

Určitou roli mezi příčinami nízkého zajištění pomoci prostřednictvím sociálních služeb, je 

regionální disparita v (ne)dostupnosti konkrétních druhů sociálních služeb. K výčtu 

determinantovlivňujících způsob poskytované péče, je nutné vzít v potaz hodnotovou 

orientaci a vlastní zkušenost či mezigeneračně předávanou zvyklost, jakým způsobem rodina 

pečuje o své nemohoucí členy. Tento prvek je v současné době dominantně rozdílný 

v závislosti dle místa pobytu – rozdíl mohou tvořit zejména velká města oproti malým či 

venkovu, průmyslové regiony oproti zemědělským, nebo prvek religiozity. 

 

Tyto důvody také vedly ministerstvo k navýšení částek příspěvku na péči k 1. 8. 2016 o 10 % 

hodnoty v každém ze stupňů závislosti. Legitimní jsou tedy úvahy o zvýšení výše příspěvku 

na péči u osob s nejvyšším stupněm závislosti zejména v případě sdílené či pouze neformální 

péče, kdy finanční náročnost péče není zdaleka zohledněna tak, jako v dotacích a dalších 

typech veřejné podpory – finanční podpory z rozpočtů vlády, krajů a obcí poskytované 

pobytovým zařízením služeb sociální péče.  

 

Statistické přehledy o počtu příjemců a způsobu zajištění formy pomoci 

 

Od roku 2009 je příspěvek na péči každý měsíc poskytován více než 300 000 osobám. Vývoj 

počtu příjemců uvádí následující tabulka.   

 

Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči (v tis.) za rok 

Rok 2007 2008 2009 2010 20116 20127 2013 2014 2015 2016* 

Celkem 277,3 295,7 308,7 311,5 306,7 314,6 317,8 327,7 336,2 338,1 

Zdroj: MPSV (Oknouze/Okslužby, AIS SoS ); *předběžný údaj 

 

                                                           
6 Do konce roku 2011 se hodnotila schopnost zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti.  
7 Od roku 2012 se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby. 
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Způsob využití příspěvku na péči osobami se stanoveným stupněm závislosti IV (počty 

osob, údaje za září 2016) 

  Počet příjemců příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti podle způsobu využití dávky 

  
pouze 

FO* = 

počet 

příjemců 

částky 

zvýšení 

FO* + RP** pouze RP** 

ostatní 

*** 

Celkem 

počet 

příjemců 

zvýšení 

Celkem 
věk 

celke

m 

z toho 

pobytov

é 

sociální 

služby 

počet 

příjemc

ů 

částky 

zvýšen

í 

celkem 

z toho 

pobytov

é 

sociální 

služby 

počet 

příjemců 

částky 

zvýšení 

0-17 3916 247 59 188 298 295 3 16 4123 4 477 

18+ 19332 3 853 1 739 2114 17 920 17 615 305 79 21830 41 184 

CELKEM 23 248 4 100 1 798 2 302 18 218 17 910 308 95 25 953 45 661 

zdroj: MPSV, 

JVM/AIS  

           Legenda:       

       * FO = fyzická osoba 

 

  

       ** RP = registrovaný poskytovatel sociálních 

služeb 

       *** neregistrovaný poskytovatel sociálních 

služeb, neuvedeno 

       barevné zvýraznění polí jsou data o počtu 

příjemců, kterých se dotkne zvýšení        

        

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 

 příjemci příspěvku – osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, které 

nevyužívají pobytovou formu služeb sociální péče 

 pečující osoby – osoby blízké, asistenti sociální péče  

 registrovaní poskytovatelé sociálních služeb – nově uložená ohlašovací povinnost 

 Úřad práce České republiky – vede řízení v první instanci 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky působí jako odvolací orgán 

 

1.5  Popis cílového stavu 

 

Cílem návrhu je v oblasti příspěvku na péči především prodloužit dobu, kdy zůstává zachován 

nárok na výplatu této dávky i po dobu hospitalizace osoby, která je na péči jiné osoby závislá 

a tuto péči ji poskytuje pečující osoba/asistent sociální péče. Dále je s tímto opatřením nutné 

vymezit pojem sociální šetření pro účely řízení o dávku a urychlit řízení o příspěvku na péči.  

 

Cílem úpravy je snížit disproporci mezi podporou poskytovanou osobám v péči domácí či 

domácí s podporou terénních služeb a osobám v pobytových službách sociální péče. 

Pozitivním efektem je zvýšení podpory osob v nejvyšším stupni závislosti, které pobývají 

v domácím prostředí a potřeba péče o tyto osoby je vysoká; kvantitativně lze hovořit o péči 

v rozsahu 16 a více hodin denně. Navrhuje se zvýšit částku příspěvku na péči ve IV. stupni 

závislosti o 6 000 Kč ze stávajících 13 200 Kč na částku 19 200 Kč. Zvýšení je navrhováno 

pro děti i osoby starší 18 let. Pro vyrovnání podmínek se navrhuje vypustit navýšení částky 

příspěvku na péči u dětí ve věku 4 - 7 let ve stupni závislosti IV. Tímto opatřením však 
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zůstává nedotčena skupina dětí, které žijí v rodinách/domácnostech a jejich příjem nedosahuje 

dvojnásobku životního minima (rodiny), tj. dětí a rodin v riziku relativní i absolutní chudoby. 

Zvýšení dle § 12 odst. 1 zákona o sociálních službách tedy zůstává zachováno.  

 

Navrhuje se vypustit ustanovení § 12 odst. 2 pro osoby ve IV. stupni závislosti a aplikovat 

novou výši příspěvku na péči ve výši 19 200 Kč. Celkové finanční náklady jsou v poměru 

k nárůstu výdajů z makropohledu zanedbatelné, neboť se opatření dotýká stabilně přibližně 

500 osob (tj. snížení nákladů předpokládá částku 12 mil. Kč.)    

 

U osob využívajících pobytové sociální služby zůstává výše dávky nezměněna. Těmto 

osobám již v současné době právní úprava garantuje de facto dvojí ochranu před relativní 

finanční a hmotnou nouzí. Jedná se o garanci tzv. minimálního zůstatku z příjmu osoby 

ve výši 15% a předepsanou maximální výši úhrad za stravu a ubytování stanovené vyhláškou 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení k zákonu o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů. Nikoli nevýznamnou pomocí a podporou je dále možnost, při 

splnění podmínek daných zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů, čerpat i mimo uvedenou ochranu příjmu vybrané nepojistné sociální 

dávky. Prostřednictvím těchto dávek mohou být „dofinancovány“ náklady daných osob za 

ubytování nebo např. jednorázové výdaje.  

 

Opatření spočívající ve zvýšení příspěvku na péči podporuje setrvání osob v přirozeném 

sociálním prostředí, pozitivně dopadá i na osoby pečující a umožní větší využití sdílené péče 

(možnost setrvat v domácím prostředí a rozdělit péči mezi neformální pečovatele a terénní 

či ambulantní sociální služby). Dané opatření tak lze považovat za jedno z opatření 

ve prospěch neformálních pečovatelů, ke kterému se vláda přihlásila např. v Národní strategii 

rozvoje sociálních služeb 2016-2025. Přitom již samotný příspěvek na péči, resp. částka, 

kterou pečující osoba z příspěvku na péči dostává, je pouze jednou z intervencí. Stát 

za pečující osoby např. hradí zdravotní pojištění, doba péče je považována za náhradní dobu 

pojištění pro účely důchodového pojištění apod.  

 

Částka 19 200 Kč byla stanovena s přihlédnutím k řadě veličin (potřeba péče a její cena, 

minimální mzda, výše úhrady za ambulantní a terénní sociální služby apod.). Částka 19 200 

Kč vytváří dostatečný prostor pro zajištění tzv. sdílené péče, tj. péče jak osobou blízkou, tak 

„nákupem“ úkonů služeb sociální péče poskytované terénní nebo ambulantní formou.  

 

Algoritmus navýšení byl ověřen a podroben komparaci s reálným stavem (konzultován 

s  poskytovateli vybraných terénních služeb sociální péče).  

 

Při péči poskytované 24 hodin – viz terénní zjištění Institutem sociální práce, z.s. (viz níže) je 

nutné předpokládat, že při formálním zajištění péče se jedná o 3 směny, tj. 3 úvazky 1,0 a 

pro ekonomiku organizace (pobytová služba sociální péče) pak je nezbytné navýšit kalkulaci 

takového personálního zajištění ve výši aspoň 4,0 úvazky (další jeden celý úvazek je zdrojem 

pro nemocenské, dovolené, povinné další vzdělávání pracovníků v rozsahu stanoveném 

zákonem o sociálních službách). 
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Za účelem zjištění reálného stavu byly položeny následující otázky: 

 

1. Kolik odhadujete času přímé péče nutného rozsahu služby pro osobu se stanoveným 

stupněm závislosti na den?  

a současně navazující otázka: 

2. Jak se to liší u uživatelů a na čem je to závislé? 

Tyto dvě otázky totiž spolu souvisí, neboť nezbytný čas podpory je závislý na druhu 

postižení osoby pobírající příspěvek. Za podmínky, že se jedná o osobu plně závislou 

na podpoře druhé osoby, je nutné vždy brát v úvahu, že závislosti je způsobena 

různými faktory.  

 

Z uvedeného tedy vplývá, že v orientaci na cílovou skupinu lze definovat dvě základní 

situace, se kterými se praxe setkává: 

- Klient orientovaný nebo částečně orientovaný, imobilní – upoutaný na lůžko, 

nebo s výrazným omezením mobility, tzn., zvládá přesuny např. z lůžka na vozík, 

pečující osoba stráví u lůžka čas související se stravováním a hygienou, obvykle i 

např. s polohováním. Vycházíme-li z předpokladu, že hygiena (běžná, spojená 

s výměnou inko pomůcek) spolu s podporou při stravování spotřebuje min. 60 min 

a tato činnost se opakuje v průběhu dne 5x,  jedná se 5 hod. přímé péče. Nicméně 

péče není jen v hygieně a stravování. Nezbytná, resp. nutná je aktivizační činnost, 

předpoklad nejméně 2 hod. rozložené ve dni. Již tato základní péče, bez 

jakýchkoliv jiných dalších úkonů (péče o domácnost, obstarání osobních záležitostí 

atd.) představuje cca 7 hod. denně.  

- Klient neorientovaný, mobilní nebo částečně mobilní – velmi náročná péče, která 

se rovná nepřetržité osobní asistenci, vzhledem k velmi nízké úrovní zachovaných 

kognitivních funkcí je nemožné, aby se pečující osoba vzdálila z blízkosti 

klienta.  Tato péče je téměř nepřetržitá, je nutný i noční dohled  - jedná se o 24 

hod. dohled, který si vyžaduje podporu bezpečí klienta (mimo podpory v péči o 

vlastní osobu, která je srovnatelná s výše uvedeným příkladem. V hrubém a 

zobecněném součtu pak tedy pro tuto skupinu osob platí, že cca 5 hod. podpora 

v oblasti hygieny, stravování, oblékáni, a dalších úkonů přímé péče a dalších 19 

hod. dohledu, do kterého lze zahrnout i aktivizační činnosti.  

 

Vše výše uvedené ale souvisí i s dalšími individuálními odlišnostmi jako např.:  

- nutnost mixování stravy, stavy po tracheotomii, inkontinence moči, inkontinence 

stolice (opakovaně během dne v souvislosti se zdravotním stavem či vysokým 

věkem), zdravotní komplikace; 

- ležící uživatel, nutnost polohování;  

- zda má uživatel v domácnosti kompenzační pomůcky; 

- vysoká hmotnost uživatele - při hygieně, přesunu na vozík apod. nutná asistence 2 

- 3 osob, někdy dokonce až 4 osob. 
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V souvislosti s novými pravidly výše příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti IV se nově 

zavádí ohlašovací povinnost poskytovateli služby sociální péče pobytové formy, který zahájil 

nebo ukončil poskytování služby osobě se stanoveným stupněm závislosti IV, a to v lhůtě 8 

dnů ode dne, kdy pobytová služba začala či přestala být poskytována. Cílem tohoto opaření je 

prevence neoprávněného čerpání dávky a vzniku přeplatků, které následně Úřad práce ČR 

vymáhá. Povinnost se zavádí do skupiny informací, které je poskytovatel služeb sociální péče 

pobytové formy již nyní povinen ze zákona Úřadu práce hlásit.   

 

Administrativní zatížení dotčených osob je nepatrné, zejména ve srovnání s dopady na 

příjemce příspěvku na péči a jeho okolí (osoby blízké, pracovníky poskytovatele sociální 

služby) při vymáhání neoprávněně čerpané výše příspěvku na péči z důvodu, že Úřad práce 

nebyl obeznámen. Při nesplnění povinnosti se navrhuje pokuta 20 000 Kč. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

 

Návrhy v oblasti příspěvku na péči sledují cíl zkrácení doby řízení o příspěvek na péči. Lze 

očekávat také nepatrné zvýšení počtu vyplácených dávek (dávka bude náležet za více 

měsíců). Nová výše příspěvku na péči ve stupni závislosti IV s sebou nese riziko 

„zatraktivnění“ dávky v daném stupni a zvýšení počtu žádostí o změnu nároku na příspěvek 

na péči zejména ze strany osob ve stupni závislosti III. To může zatížit krajské pobočky 

Úřadu práce, lékařskou posudkovou službu i ministerstvo jako odvolací orgán. Zvýšené 

výdaje budou na straně státního rozpočtu v oblasti závazného ukazatele mandatorního výdaje 

na příspěvek na péči v rámci kapitoly 313 MPSV v odhadované výši 1,8 mld Kč při variantě 2 

návrhu. Růst počtu příjemců příspěvku na péči odvisí především od demografického vývoje – 

stárnutí populace.  

 

2. Návrh variant řešení:  

 

V rámci velmi rychlých analýz bylo v reakci na neobhájený způsob zajištění celodenního 

poskytování služby osobní asistence předloženo vedení resortu jako alternativa 5 x 3 variant 

možného zvýšení příspěvku na péči (čistě teoretickými i reagujícími na růst určité 

ekonomické veličiny, plošně příjmově testované i bez testu). Jejich fiskální nákladovost 

se pohybovala od 0,2 mld. Kč do 11 mld. Kč ročně. Níže uvedené varianty byly vyhodnoceny 

jako vhodné k rozpracování s ohledem na účel dávky a především s ohledem na státní 

rozpočet.  

 

Pro oblast řízení a faktického zkrácení lhůt pro provedení sociálního šetření a posouzení 

stupně závislosti je zpracována pouze varianta nulová a varianta přinášející jak úpravu lhůt, 

tak k této úpravě navazující definici sociálního šetření pro účely řízení o dávku příspěvek na 

péči. 
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VARIANTA 0 

Současný stav - zachování stávající právní úpravy. Výše příspěvku na péči se nezmění. 

Situace hospitalizovaných a zejména jejich blízkých pečujících osob zůstává neřešena. Kritika 

stávajícího stavu sílí a s ohledem na další návrhy změn spojených s tzv. nastavováním 

systému dlouhodobé sociálně-zdravotní péče nebude řízení o příspěvek odpovídat aktuálním 

potřebám a požadavkům 

 

VARIANTA I.  

Novelizace zákona o sociálních službách. Úprava některých ustanovení zákona o sociálních 

službách v oblasti řízení o příspěvek na péči, kdy dojde k prodloužení doby poskytování 

zdravotní péče v průběhu hospitalizace, která není na překážku vyplácení příspěvku na péči, 

dále se specifikuje se sociální šetření pro účely příspěvku na péči, krajské pobočce Úřadu 

práce se stanoví povinnost ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni zahájení 

řízení o příspěvku na péči započít sociální šetření.  Situace osob ve stupni závislosti IV, které  

nemají objektivně dostatečné množství finančních prostředků, kterými by si zajistily 

bezpečnou a zákonem garantovanou pomoc, péči a podporu prostřednictvím sociální služby, 

je řešena v systému financování sociálních služeb. Příspěvek na péči jako transfer není 

individualizován vůči konkrétní skupině osob a zůstává účelovou, nárokovou, testovanou 

avšak principiálně univerzální dávkou.  

 

VARIANTA II. 

 

Novelizace zákona o sociálních službách. Navrhuje se změna právní úpravy příspěvku 

na péči, kdy dojde k prodloužení doby poskytování zdravotní péče v průběhu hospitalizace, 

která není na překážku vyplácení příspěvku na péči, dále se specifikuje se sociální šetření 

pro účely příspěvku na péči, krajské pobočce Úřadu práce se stanoví povinnost ve lhůtě 5 

pracovních dnů ode dne následujícího po dni zahájení řízení o příspěvku na péči započít 

sociální šetření.  Navrhuje se dále zvýšení částek příspěvku na péči ve stupni závislosti IV ze 

stávajících 13 200 Kč na 19 200 Kč u osob ve stupni závislosti IV, které nevyužívají 

pobytové sociální služby. Předpokládaný dopad je na až na 25 000 osob, které jsou ve stupni 

závislosti IV a využívají jiné formy pomoci než pobytové služby sociální péče. Pro 

vymezenou skupinu osob ve věku 4 – 7 let se dosavadní nesystémové zásahy provedené za 

Sociální reformy 2011 ruší a za podmínek stanovených návrhem k navýšení ve stupni 

závislosti IV budou příjemci v této skupině pokryti částkou ve výši 19 200 Kč. Dopad do 

státního rozpočtu se kvalifikovaným odhadem blíží k částce 1,8 mld. Kč ročně navíc. 
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Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

2.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 

VARIANTA 0 

 

Nulová varianta sice nezakládá změnu struktury nákladů a víceméně ani vlastní zvýšení 

bezprostředních nákladů, avšak přínosy nejsou v podstatě žádné. Zároveň se hlavně z důvodu 

demografického vývoje a zvyšujícího se věku dožití navyšují mandatorní výdaje státního 

rozpočtu na vyplacení příspěvku na péči. Což v kontextu toho, že nulová varianta 

nepředpokládá žádné strukturální změny, které by mohly vést k větší efektivnosti procesu 

poskytování sociální služby, by tak byl při zachování současného stavu značně narušen 

princip efektivity, účelnosti a hospodárnosti a zároveň by všechna negativa současného 

systému zůstala zachována. 

 

VARIANTA I  

 

Předložený návrh stanovuje za cíl přispět ke zlepšení podmínek osob se zdravotním 

postižením a jejich pečujících osob, ať již prodloužením doby hospitalizace nebránící 

poskytování příspěvku na péči, či stanovením lhůt, ve které je krajská pobočka povinna 

započít sociální šetření apod. Z hlediska aktivit Úřadu práce tato varianta neobnáší velké 

zvýšení administrativní náročnosti ani administrativních výdajů. Implementace navrhovaných 

změn bude vyžadovat hlavně úpravu aplikačního programu a především některé změny v 

organizaci práce.  

 

V celkovém objemu příjemců příspěvku na péči a vynaložených finančních prostředků lze 

navrhovaná opatření hodnotit jako fiskálně neutrální. Mandatorní výdaje státního rozpočtu se 

budou vyvíjet v souladu se střednědobým výhledem, nebudou na ně kladeny zvýšené 

požadavky. Nárůst nákladů v případě opuštění návrhu zvýšení částky příspěvku ve stupni 

závislosti IV a trvání na řešení situace osob s potřebou celodenní asistence skrze dotační titul 

lze odhadovat pouze na straně státního rozpočtu (resp. státního rozpočtu a doplňkově 

rozpočtů územních samospráv) v závazném ukazateli nedávkové neinvestiční transfery do 

sociálních služeb, přičemž náběhová varianta činí 300 mil. Kč s predikcí vývoje až 600 mil 

Kč, účelově alokovaných na dofinancování nákladů služeb osobní asistence nad rámec 

stávající alokace. To platí, pokud nedojde ke změně struktury a kapacitní sítě sociálních 

služeb, tj. nárůst celkových nákladů / či pokles v rámci ukazatele kapitoly 313-MPSV není 

lineární a odvíjí se od střednědobého rozpočtového výhledu a aktualizace potřeb z území 

v souladu s ustanovením § 96 zákona o sociálních službách. 

 

VARIANTA II 

Pro opatření navyšující částku příspěvku na péči ve stupni závislosti IV lze očekávat dopad 

na výdaje ve státním rozpočtu v závazném ukazateli mandatorní výdaje na příspěvek na péči 

v kapitole 313 MPSV.  
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Zvýšení částky o 6 000 Kč ze stávajících 13 200 Kč na 19 200 Kč u osob ve stupni závislosti 

IV, kterým nejsou poskytovány pobytové služby sociální péče, zvýší výdaje ze státního 

rozpočtu na příspěvek na péči až o 1,8 mld Kč ročně, s předpokladem celkové částky 

vynaložených prostředků ze státního rozpočtu až ve výši 24,1 mld Kč v roce 2018 (při 

zachování současné hladiny příjemců). 

 

PŘÍNOS – zvýší se disponibilní částka finančních prostředků pro zajištění pomoci, podpory 

a péče osob se stanoveným stupněm závislosti IV, sekundárně se posílí postavení neformálně 

pečující osoby. To platí, pokud oprávněný příjemce poskytne částku – až 19 200 Kč osobě 

pečující, která ji může využít jako alternativu příjmu z výdělečné činnosti pro vlastní obživu. 

S dalšími benefity – status státního pojištěnce v rámci veřejného zdravotního pojištění, 

zápočet doby péče pro potřeby důchodového pojištění, pečující není nucen být evidován na 

Úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání, není-li příjemcem dávky důchodového pojištění – je 

tím významně posílena situace pečující osoby. 

 

2.2 Náklady 

 

Navrhovaná ustanovení varianty II předpokládají dopad na státní rozpočet.  

 

 

Nárůst výdajů ve státním rozpočtu je očekáván v souvislosti se zvýšením částky příspěvku 

na péči navržené pro stupeň závislosti IV, který se dotkne cca 25 tis. osob ze stávajících 45 

tis. příjemců příspěvku na péči se stanoveným stupně závislosti IV (děti i dospělí). 

Kvalifikovaný odhad navýšení nákladů činní 1,8 mld. Kč.  

Úprava § 12 odst. 2 (zrušení zvýšení příspěvku na péči o 2000 Kč pro děti ve věku 4 – 7 let 

ve stupni závislosti III. a IV.)  se dotkne zhruba 500 příjemců. 

 

3.3 Přínosy 

 

VARIANTA 0 

 

Přijetí varianty 0 žádné přínosy pro systém nepřinese.  

 

VARIANTA I 

 

Přijetím varianty I se zajistí realizace pozitivních změn v řízení o dávku. Dávka se 

parametricky ani strukturou nezmění. Dopady do státního rozpočtu lze očekávat nižší, 

rozhodně v nemandatorních výdajích oproti variantě II. Situace osob ve stupni závislosti IV 

a jejich pečujících, stejně tak struktura kapacit sítě terénní formy služeb sociální péče zůstane 

počet 

příjemců

částka PnP 

IV.st. náklady Kč/p.a.

náklady Kč/p.a. 

TOTAL rozdíl +/- dopad do SR

varianta 0 stupeň závis. IV 45 661      13 200    7 232 702 400  7 232 702 400     0

stupeň závis. IV 

navýšení 25 953      19 200    5 979 571 200  
stupeň závis. IV 

bez navýšení 19 708      13 200    3 121 747 200  

1 868 616 000             9 101 318 400     

Fiskální dopady variant 

řešení

varianta II
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více závislá na aktuální politické situaci v regionech, neboť přímý vliv na kapacitní podobu 

sítě sociálních služeb v daném kraji je z hlediska potřeb oprávněných osob prozatím spíše 

menší. V praxi zůstane mnoho osob ve stupni závislosti odkázáno na pomoc neformálně 

pečujících, kteří v takovém případě spíše opouští trh práce a často pak v případě částky 

13 200 Kč pak mají z této částky poměrnou část finančních prostředků k zajištění vlastní 

obživy. Lze se důvodně domnívat, že přetlak poptávky po službách a nedostatečně včasná 

reakce ze strany krajů, které zodpovídají za dostupnost sociálních služeb v území, vytváří 

prostor pro poskytování služeb sociální péče bez oprávnění, tzv. nelegálních sociálních 

služeb. Posiluje se role kraje, který vytváří síť služeb v souladu s kompetencí uloženou mu 

zákonem o sociálních službách. 

 

VARIANTA II 

 

Přijetím této varianty bude splněn požadavek vzniklý v rámci meziresortního připomínkového 

řízení, kdy zástupci krajů a zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením odmítli tzv. 

celodenní asistenci a způsob zajištění jejího financování. Pozitivní změny nastanou v případě 

zvýšení koupěschopnosti sociálních služeb u příjemců příspěvku na péči, zlepšení pozice 

neformálně pečujících osob blízkých, podpoří se setrvání v přirozeném sociálním prostředí 

jedince a sekundárně se umožní zvýšení dostupnosti terénních služeb sociální péče a zvýšení 

podílů sdílené péči na poskytovaných formách pomoci osobám se stanoveným stupněm 

závislosti. V rámci implementace čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením lze 

vnímat tuto variantu jako významně pozitivní a přímo doložitelnou – přímá vazba mezi 

vynaloženými finančními prostředky (příspěvek na péči je dávkou adresnou) a individuální 

situací jedince, kterému je umožněno naplnit právo na život v jemu přirozeném, domácím, 

prostředí. Navýšení v případě rodin s dětmi ohroženými nedostatkem financí (chudinský 

prvek) se významně zlepší – měsíčně ze stávajících 15 200 Kč na 21 500 Kč. 

 

 

2.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 

Varianta 0 sice nezakládá změnu struktury nákladů a víceméně ani vlastní zvýšení 

bezprostředních nákladů, avšak přínosy nemá v podstatě žádné. Nereaguje 

se na identifikované potřeby pro změnu v praxi. 

 

Varianta I přináší změny v řízení o dávku, její částka zůstává stejná. Finanční situace osob 

pečujících neformálně se nemění, tj. zůstává nedostatečně řešena.  

 

Varianta II reaguje na vybranou cílovou skupinu osob, avšak na skupinu, která je vzhledem 

k míře potřebné podpory, pomoci a péče často bez individuálního hodnocení potřeb 

opomíjena v kontextu čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Posiluje se 

postavení pečujících osob z okruhu rodiny či osob blízkých. Vynaložené finanční prostředky 

lze přímo kontrolovat ve vztahu k individuální situaci jedince. I přes úpravy rušící 

nesystémové opatření Sociální reformy I. jsou všechny skupiny osob ve IV. stupni závislosti, 
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kterým nejsou poskytovány pobytové služby sociální péče, podpořeny vyšší částkou než 

dosud. 

 

Varianta II je z hlediska hodnocení dopadů regulace předkladatelem zvolena jako 

prioritní a k realizaci. Za vhodnou je zvolena zejména s ohledem na naplnění původního 

návrhu novely, tj. zvýšení finanční dostupnosti zejména terénních a také ambulantních služeb 

sociální péče pro osoby se stanoveným stupněm závislosti IV s cílem podpořit jejich setrvání 

v domácím prostředí v co nejdelší možné době. Náklady – výdaje státního rozpočtu – jsou 

s ohledem na pozitivní sociální dopady na oprávněné osoby a naplňování čl. 19 Úmluvy o 

právech osob se zdravotním postižením přiměřené. 

 

3. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

Navrhovány jsou pouze varianty 0 a II, kdy nulová varianta zachovává současné nastavení 

systému. Předkladatel tedy jednoznačně preferuje na základě rozhodnutí variantu II, tedy 

provedení všech navrhovaných změn. 

 

4. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 

Za implementaci a vynucování nové úpravy bude odpovědné MPSV. U příspěvku na péči 

Úřad práce ČR, který bude i nadále postupovat v rámci obecných zásad správního řízení 

a podle ustanovení v souvisejících právních předpisech. 

 

5. Přezkum účinnosti regulace 

 

Navržené změny byly konzultovány s naznačenými dotčenými subjekty, které konstatovaly, 

za daných podmínek a situace spíše smysluplnost navrhované regulace. 

Průzkum účinnosti regulace bude prováděn v rámci dílčích analýz v rámci další výzkumné 

činnosti MPSV a na základě analyticko-koncepční činnosti vlastního ministerstva a Úřadu 

práce ČR. Exaktní zhodnocení výše vynaložených prostředků je prováděno standardně 

v rámci předkládání státního závěrečného účtu kapitoly 313-MPSV v daném ukazateli. 

Přezkum účinnosti bude realizován formou hodnocení ex post.  

 

6. Konzultace a zdroje dat  

 
Úpravy v oblasti příspěvku na péči byly konzultovány s Českou správou sociálního 

zabezpečení, generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, mezi jednotlivými sekcemi 

ministerstva, se zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a s Národní 

radou osob se zdravotním postižením ČR (v souvislosti s projednáváním pozměňovacích 

návrhů k sněmovnímu tisku č. 689), dále zástupci vybraných organizací Asistence, o.p.s., 

individuální konzultanti z oblasti sociální politiky a ekonomie nepřímo taktéž v rámci 

systémového projektu MPSV Podpora procesů v sociálních službách (dále „PPvSS“), který 

byl realizován od 1. 6. 2010 do 31. 12. 2015. Mezi partnery projektu patřili: 

 Unie zaměstnavatelských svazů ČR, 

 Svaz měst a obcí ČR, 
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 Ministerstvo financí, 

 Ministerstvo zdravotnictví, 

 Úřad vlády ČR, 

 Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 

 Zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, 

 Asociace krajů České republiky - odstoupila na vlastní žádost v červenci 2012. 

 Institut sociální práce, z.s. 

 

Partneři se na základě dohody s MPSV podíleli na monitorování aktivit projektu, vyjadřovali 

se k relevantním výstupům jednotlivých aktivit, mohli iniciovat změny a navrhovat experty 

do jednotlivých aktivit. Do projektu bylo celkově zapojeno cca 420 odborných expertů. 

Výstupy projektu jsou dostupné na adrese: http://www.podporaprocesu.cz/projekt/dokumenty/ 

 

7. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí:  

PhDr. Radek Suda 

radek.suda@mpsv.cz  

Tel.: 221 923 007 
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II. 

Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 

(k úpravě sociálních služeb) 

 

1. Základní identifikační údaje 

 

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 

 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 

Odbor sociálních služeb, sociální práce a 

sociálního bydlení  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. ledna 2018, s výjimkou 

čl. I bodů 113, 132 a 168, které nabývají účinnosti 

dnem 1. ledna 2019, 

čl. I bodů 78 a 169, které nabývají účinnosti dnem 

1. ledna 2020.  

 

Implementace práva EU: NE (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci:  

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: NE 

2. Cíl návrhu zákona  

Zásadním cílem je nastavit strukturu podpory a péče potřebným skrze sociální služby, které 

budou dostatečně reflektovat princip individuálního přístupu, ctít lidskou důstojnost a 

integritu osobnosti (práce s individuálními potřebami klientů) s cílem dosáhnout efektivní řešení 

konkrétní nepříznivé sociální situace.  

Tedy cílem novely zákona je optimalizace, zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních 

služeb a služeb poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, dále 

zvýšení jeho stability, prohloubení spolupráce veřejné správy a posílení meziresortní 

spolupráce, což povede k jeho výraznému zefektivnění a také ke zvýšení kvality a 

srozumitelnosti ve způsobu financování a plánování systému sociálních služeb. Tedy cílem 

navrhované právní úpravy je, aby poskytované sociální služby lépe odpovídaly potřebám 

klientů a byly přístupnější a efektivnější pro klienty, občany a další aktéry systému 

sociálních služeb. 

Proto je cílem předkladatele, aby nabídka sociálních služeb byla pro občany dostatečně 

přehledná a jasně definovaná a umožnila poskytování sociálních služeb „na míru“ 

prostřednictvím přesněji vydefinovaného východiska pro poskytování sociální služby klientovi, tj. 
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nepříznivé sociální situace. Klient bude lépe rozumět, kam se má obrátit a kdo mu může zajistit v 

jeho konkrétní situaci pomoc a podporu. Dále pak návrh zákona zpřesňuje pravomoci a 

kompetence orgánů veřejné správy s cílem přiblížení odborné pomoci co nejblíže potřebným 

občanům. Současně se i posilují mechanismy na ochranu práv a lidské důstojnosti klientů 

sociálních služeb.  

Dále pak je cílem, aby systém sociálních služeb nebyl pro poskytovatele nadbytečně 

administrativně zatěžující. Je proto nebytné revidovat dílčí požadavky zákona a definované 

procesy. Jedná se zejména o procesy registrace, plánování sociálních služeb včetně požadavků na 

kvalitní sociální službu, kde je nezbytné odstranit funkční a procesní nedostatky a konkrétněji 

vydefinovat některé požadavků pro poskytovatele. Podstatným prvkem změny je redefinování 

činností u jednotlivých druhů sociálních služeb z důvodu snížení administrativní zátěže 

a systémových bariér, které současné pojetí přináší. Pro-rodinná politika státu bude realizována 

nastavením funkční sítě podpory a pomoci pro děti a mládež a pro celé rodiny. Návrh zákona 

řeší propojení poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob pro sociálně-právní 

ochranu dětí, kdy se ze dvou duplicitních podpor stává jedna, která bude srozumitelnější 

pro veřejnost a dostupnější pro potřebné rodiny. 

Přijetím navrhované právní úpravy dojde k naplnění vládního programového prohlášení, 

které v prioritách vlády deklaruje rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných 

služeb mj. v oblasti sociálního systému, a k naplnění koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO 

2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017, v níž se smluvní strany zavázaly usilovat 

o udržení sociální soudržnosti a prosazovaní principů sociální spravedlnosti zejména aktivní 

politikou zaměstnanosti, ochranou práv zaměstnanců, bojem proti chudobě a sociálnímu 

vyloučení. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 

Navrhovaná právní úprava předpokládá dopady na státní a veřejné rozpočty v několika oblastech. 

Současně ale dojde k úspoře na budoucích provozních nákladech v oblasti pobytových 

sociálních služeb, jelikož klient bude státem podporován k tomu, aby zůstal co nejdéle 

v domácí péči (v přirozeném sociálním prostředí) a nemusel využívat nákladnější pobytovou 

sociální službu. Taktéž také dojde k úspoře v oblasti administrativní práce u poskytovatelů 

sociálních služeb. 

Nárůst nákladů je očekáván v souvislosti se zavedením nového druhu sociální služby, a to 

sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým. Nicméně již 

dnes zejména v pobytových sociálních službách v poslední fázi života umírají klienti těchto 

služeb nebo jsou nákladně převáženi do zdravotnických zařízení. Cílem této změny je propojit 

faktický současný stav v sociálních službách s legislativní úpravou. Další růst nákladů je spjat se 

vznikem sociálních služeb pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím a domovů pro 

děti pro dlouhodobý pobyt. Taktéž dojde k nárůstu kvůli zavedením nových činností jako je 

pastorační a duchovní péče, péče o vícerčata, nových činností u osobní asistence a pečovatelské 

služby.  
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V několika oblastech dojde k navýšení potřeby na personál, a to na MPSV, na krajských úřadech 

u pracovníků registračních orgánů a v rámci zavedení institutu nucené správy půjde o vznik 

nových pozic nucených správců. 

Nárůst nákladů je očekáván v návaznosti na zavedení povinnosti plnit materiálně technický 

standard - rámci procesu transformace, deinstitucionalizace a humanizace sociální péče dojde k 

úpravám některých zařízení sociálních služeb (tak aby došlo k postupnému snížení 

velkokapacitních zařízení a vícelůžkových pokojů) a; v za druhé bude možné počítat s možností 

využití úhrad z Evropských fondů. Obecně pak tato změna přináší i významné snížení podílu 

administrativy na činnosti poskytovatelů sociálních služeb, krajských úřadů i Magistrátu hlavního 

města Prahy. 

Zajištění části agendy akreditací státní příspěvkovou organizací zřízenou MPSV si vyžádá 

náklady na personál a správu informačního systému.  

Detailní kalkulace nároků je provedena v části 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů. U veškerých 

změn je nutná součinnost Ministerstva financí a dalších resortů.  

Dopad na státní rozpočet je rozložen do období deseti let. Detailně je rozepsán v části 3.2. 

Celkové náklady pro rok 2018 jsou 1.151.528.050 Kč a úspory jsou ve výši 580 000 000 Kč. 

Celkové náklady pro rok 2019 jsou 1.281.135.050 Kč a úspory jsou ve výši 60 000 000 Kč. 

Celkové náklady pro rok  2020 jsou 1.314.758.050 Kč a úspory jsou ve výši 60 000 000 Kč. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE 

Tato právní úprava je zcela bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 

Návrh v určitých částech cílí na podnikatele, kteří na základě živnostenského oprávnění poskytují 

služby, které svým charakterem odpovídají sociálním službám, avšak nemají k tomu potřebné 

oprávnění podle zákona o sociálních službách (nezískali registraci). Takováto podnikatelská 

činnost je v rozporu se zákonem o sociálních službách a je považována za nelegální. Cílem 

navržených ustanovení je zajistit, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a života občanů, a zároveň 

nebýt i v rozporu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, který 

v § 3 odst. 3  písm. a) stanoví, že poskytování sociálních služeb není živností. 

 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) ANO 

Zpřesněním nebo zavedením některých pojmů z oblasti plánování/síťování sociálních služeb 

dojde k jejich obsahovému sjednocení. V oblasti financování vyplyne pro kraje a obce 

z navrhovaných změn nutnost úpravy stávajících postupů zejména ve vztahu k zařazování 

sociálních služeb do sítě sociálních služeb, kde se aplikuje transparentní a jednotící postup, ve 

kterém může poskytovatel sociálních služeb podat i námitku proti nezařazení kapacit sociálních 

služeb.   

Navrhovaná právní úprava přináší snížení případných korupčních rizik i pro územní samosprávné 

celky. Výběr poskytovatelů financovaných z veřejných prostředků by měl probíhat formou 

veřejné soutěže na zařazení do sítě sociálních služeb. Při výběru nejvhodnějších nabídek bude 

povinností postupovat v souladu se stanovenými procesními podmínkami, a to včetně nastavení 

kritérií pro hodnocení nabídek. Z povahy soutěže bude dále vyplývat dodržení zásad 

transparentnosti, nediskriminace, přiměřenosti, zpětné přezkoumatelnosti stanovených podmínek 

a jednotného přístupu ke všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. 

Tyto podmínky se obdobně aplikují i pro národní síť sociálních služeb, kterou spravuje 

ministerstvo.   

3.5 Sociální dopady: ANO 

Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, prostřednictvím zvyšování 

kvality sociálních služeb v rámci registrace poskytovatelů sociálních služeb, tj. východiska pro 

poskytování sociálních služeb a procesu poskytování sociálních služeb, míří k pozitivnímu 

přínosu pro klienty. Navrhovaná právní úprava dává efektivnější nástroje k potírání poskytování 

služeb bez registrace, jejichž činnost nejvíce a nejtíživěji dopadá na nejkřehčí skupiny 

obyvatelstva ČR. Návrh má zajistit jednotné podmínky pro vydání oprávnění k poskytování 

sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) a zpřesnit přijímací podmínku tj. nepříznivou sociální 

situaci. Budou upřesněny a stanoveny podmínky pro žadatele o sociální službu a upřesněna tak 

nabídka, co může sociální služba člověku zajistit. Současně se upravují podmínky pro kvalitu a 

odbornost sociálních služeb s cílem poskytování takových sociálních služeb, které budou 

odpovídat potřebám klienta, situaci v které se nachází a budou zohledňovat jeho zdravotní strav 

prostřednictvím odborných metod a odborného personálu (upravují se personální podmínky, které 

budou konkrétně pro formy sociálních služeb definovány a stanoveny prostřednictvím 

prováděcího právního předpisu).  
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V souladu s ochranou práv a důstojnosti klientů sociálních služeb se pověřenému obecnímu 

úřadu/újezdnímu úřadu ukládá povinnost cíleně vyhledávat nelegální poskytovatele 

sociálních služeb a bezodkladně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský 

úřad, pokud má podezření, že na jeho území je poskytována sociální služba, aniž by jí bylo 

vydáno rozhodnutí o registraci. Návrh, v části týkající se kontroly služeb poskytovaných bez 

potřebného oprávnění, má pozitivní dopady na osoby, které se již staly uživateli nelegálních 

služeb nebo které by se jimi mohly stát. Vyhledáváním těchto služeb a zabráněním jejich vzniku a 

rozšiřování dojde k ochraně uživatelů služeb a jejich práv. 

Dalším opatřením v oblasti ochrany zdraví a života občanů je zavedení nového správního 

deliktu, jehož skutková podstata spočívá v porušení lidských práv a svobod klientů 

poskytovatelem sociálních služeb. Související novou úpravou je zavedení institutu nucené správy 

a oprávnění registračního úřadu zrušit rozhodnutí o  registraci poskytovateli, jestliže inspekce 

poskytování sociálních služeb zjistí nedostatky, jejichž důsledkem je bezprostřední ohrožení 

života a zdraví osob, kterým jsou sociální služby poskytovány.  

Dále pak je účelem navrhovaných změn snížit práh dostupnosti zajištění okamžité pomoci 

a přístupu obyvatel k sociální ochraně a dalším veřejným službám. Je proto stanovena spolupráce 

v činnostech sociální práce, která směřují k zajištění nezbytné pomoci, dále úprava koordinace 

poskytování sociálních služeb a řešení nepříznivé sociální situace občanů v  přenesené 

a samostatné působnosti obcí a krajů. 

Navrhované změny ve financování a plánování/síťování soc. služeb se promítnou především ve 

sjednocení nástrojů a postupů, což by mělo mít pozitivní sociální dopady na klienty sociálních 

služeb; zejména se jedná o vhodné způsoby financování a výběru poskytovatelů do sítě sociálních 

služeb, včetně zavedení povinností obcí podílet se na jejich financování (celková částka pohybuje 

v rámci objemu prostředků, které obce na kofinancování sociálních služeb již nyní poskytují) a 

stanovení mandatorního výdaje ze státního rozpočtu, tak aby se zvýšila stabilizace celého 

systému. Tímto opatřením se uplatňuje výjimka vycházející z § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. 

o rozpočtových o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění a to, že na dotaci není právní nárok, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Tímto 

návrhem zákona o sociálních službách se navrhuje speciální úprava. 

Mezi další formy vzdělávání se doplňuje supervize. Tím se legitimizuje podpora supervize při 

náročné práci v sociálních službách, která je významným rozvojovým prvkem při poskytování 

pomoci i prevencí syndromu vyhoření. Dále dojde ke zpřesnění odborné způsobilosti pracovníků, 

kteří působí v sociálních službách. Úprava akreditací je v souladu s navrhovanými změnami 

v oblasti dalšího vzdělávání a jejím účelem je též zefektivnění procesu udělování akreditací 

vzdělávacím programům Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

Změny, zde navržené, cílí na efektivní pomoc a podporu pro všechny, kteří se nacházejí 

v nepříznivé sociální situaci, případně jim hrozí, že se v ní ocitnou. A na druhé straně novela 

zlepšuje ochranu nejkřehčích skupin obyvatelstva, které se nedovedou bránit a jsou klienty 

nekvalitních poskytovatelů sociálních služeb, anebo klienty služeb, které nemají registraci.  

3.6 Dopady na spotřebitele: ANO 

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je zvýšení kvality a srozumitelnosti ve způsobu 
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financování a plánování systému sociálních služeb. Kvalita zásadním způsobem ovlivňuje funkci 

služby, zvyšuje se úměrně se zvyšováním její kvality také její hodnota pro spotřebitele/klienta, 

tedy míra jeho spokojenosti. Zároveň navrhovaná právní úprava dává efektivnější nástroje 

k potírání poskytování služeb bez registrace. Revizí druhů sociálních služeb dojde ke 

zjednodušení systému a větší srozumitelnosti v nabídce sociálních služeb pro veřejnost. K určitým 

druhům sociálních služeb budou doplněny některé základní činnosti, které budou poskytovatelé 

mít povinnost zajistit. 

V případě zjištění bezprostředního ohrožení zdraví a života klientů sociálních služeb bude 

ministerstvo oprávněno na podnět inspekce poskytování sociálních služeb vydat rozhodnutí 

o zrušení registrace poskytovatele. Výrazně tak dochází k posílení ochrany klientů.  

Redefinováním požadavků na kvalitu a registraci sociální služby dochází k jasnému určení, co 

spotřebitel/klient dostane od konkrétní sociální služby, co může očekávat, jaké změny dosáhnout, 

k čemu mu služba bude užitečná. Posiluje se ochrana před špatnou sociální službou, zneužíváním 

moci, porušováním práv.  

Podstatným prvkem navrhovaných změn je propojení celého procesu poskytování sociálních 

služeb prostřednictvím definování požadavků na proces poskytování sociální služby a dojednání 

a realizaci jasně stanovených cílů spolupráce již od počátku vyjednávání o sociální službě. 

Z dojednaných, zaznamenaných cílů spolupráce musí být pro klienta zřejmé, že řeší jeho 

nepříznivou sociální situaci a dochází tak k poskytování sociální služby „ušité na míru“. Současně 

do systému poskytování sociálních služeb vstupují pouze osoby, které sociální služby potřebují, 

a to v takové formě, která odpovídá jejich nepříznivé sociální situaci. 

Oblast lidskoprávní je více zaměřena na dodržování lidských práv a svobod s cílem kontroly 

jejich naplňování v procesu poskytování sociální služby. Každému klientovi jsou vedeny 

individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby. Úprava kvality poskytování 

sociálních služeb přispívá k větší transparentnosti poskytovaných služeb. Je jasně upraveno 

nahlížení do dokumentace o průběhu poskytování sociální služby osobě, pořizování výpisů 

a kopií z ní. Vedená dokumentace o proběhu poskytování sociální služby zajišťuje kontinuitu 

poskytování podpory a pomoci klientovi. 

Spotřebitel/klient bude informován o tom, jaké možnosti má při využití běžných zdrojů, jakou 

podporu může od poskytovatele při jejich využití dostat a za jakých podmínek mu bude 

poskytnuta. 

Rovněž úprava oblasti předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách a dalšího vzdělávání 

významně přispěje ke zlepšení podmínek v sociálních službách prostřednictvím kvalifikovaného 

a multidisciplinárního týmu, neboť personální zajištění služeb je významným faktorem se 

zásadními dopady na spotřebitele/klienty.   

3.7 Dopady na životní prostředí: NE 

Navrhovaná právní úprava je zcela bez dopadu na životní prostředí. 
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3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 

Navrhované varianty úpravy nejsou v rozporu a nestanovují odchylky ve vztahu k zákazu 

diskriminace. Rovněž nejsou v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 

a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 

(antidiskriminační zákon). Neobsahují také žádná ustanovení, která by narušovala právo na rovné 

zacházení a vedla k diskriminaci. Naopak tato změna s sebou přináší větší dostupnost sociálních 

služeb a efektivnější postupy pro potírání poskytování sociálních služeb bez registrace, tedy 

potírání praktik, které omezují práva klientů a jejich důstojnost.  

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: ANO 

Novela zákona o sociálních službách přinese změnu obsahu rezortních výkazů určených pro 

sociální služby v návaznosti na nové dělení druhů sociálních služeb. Nová terminologie bude 

srozumitelnější, tím budou mít statistické údaje větší vypovídající hodnotu, budou lépe a přesněji 

vystihovat každou jednotlivou službu. Změny se dotknou stávající uživatelské aplikace, která 

bude upravena na základě navrhovaných změn. Ze všech údajů v registru pak budou získávány 

statistické údaje o jednotlivých službách. Novela zákona bude mít v této oblasti vliv také na 

rezortní statistické zjišťování Soc (MPSV) V1-01. 

Ve vazbě na změnu v oblasti působnosti v sociálních službách, a to stanovení povinností 

pověřeným obecním úřadům a zpřesnění povinností obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

a krajských úřadů, bude dotčen statistický výkaz V26.  

3.10 Korupční rizika: NE 

Navrhovaná právní úprava přináší snížení korupčních rizik. Výběr poskytovatelů financovaných 

z veřejných prostředků nově nabízí mimo dotační režim i formu soutěže na zařazení do sítě 

sociálních služeb. Při výběru nejvhodnějších nabídek bude povinností postupovat v souladu se 

stanovenými procesními podmínkami, a to včetně nastavení kritérií pro hodnocení nabídek. 

Z povahy soutěže bude dále vyplývat dodržení zásad transparentnosti, nediskriminace, 

přiměřenosti, zpětné přezkoumatelnosti stanovených podmínek a jednotného přístupu ke všem 

poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. Pro již fungující dotační režim 

přináší možnost stanovit hodnotící  kritéria pro žádosti poskytovatelů sociálních služeb.   

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Navrhovaná právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu. 
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1. Důvod předložení a cíle  

1.1 Název  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé související zákony. 

1.2 Definice problému  

Zákon o sociálních službách nabyl účinnosti v roce 2007. V následujících letech byly přijaty 

dílčí novely, které reagovaly na aktuální stav v oblasti sociálních služeb, ale které se ukazují 

jako nedostatečné v kontextu potřeb klientů v České republice. Zásadním problémem je 

struktura podpory a péče, která nedostatečně nereflektuje princip individuálního přístupu, ne 

ctí lidskou důstojnost a integritu osobnosti (práce s individuálními potřebami klientů), tudíž 

není dosahováno řešení nepříznivé sociální situace u konkrétních klientů a zároveň nedochází 

k sociálnímu začleňování, které reflektuje individuální potřeby klientů. Velmi často zájmy 

poskytovatelů, státní správy a samosprávy, dále, limity zákonných norem, státního rozpočtu i 

rozpočtů samospráv, a historicita poskytované péče mají přednost před reálnými potřebami a 

přáními klientů. Např. v přání co nejdéle zůstat v přirozeném prostředí, zemřít doma8  , žít 

v důstojném prostředí – ne v ústavním zařízení (ale komunitním), být se svými rodiči, 

blízkými, najít rychle pomoc, když se dostanou do nepříznivé sociální situace, nebát se obrátit 

o pomoc při domácím násilí, nebo když mají hlad, když trpí diskriminací např. z důvodu 

pohlaví, aj… Prostě očekávání lidí od nastavení systému sociálních služeb nejsou naplňována 

a systém dostatečně „nerespektuje“ možnost aspoň do určité míry nezávislý způsob života 

v přirozeném prostředí, samozřejmě v rámci společenských pravidel. Tak jak je nám to 

určitým způsobem vytýkáno ze strany Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením, 

ale i různými pracovišti Evropské komise, např. DG Regio. Zároveň i dalšími orgány, které 

nám vyčítají, že dostatečně neimplementujeme různé úmluvy, jako je Úmluva Rady Evropy o 

prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, nebo Úmluva o právech osob se 

zdravotním postižením, aj… Např. k tomu je vytvořena analýza „Hodnocení kvality 

sociálních služeb a ochrana práv uživatelů“ na 

http://www.trass.cz/index.php/dokumenty/analyzy/, která jasně poukazuje na nutnost 

prosazování přístupů zaměřených na člověka a doplnění jasných pravidel, které povedou 

k rozvoji samostatnosti uživatelů služeb a tedy k posílení jejich sociálního začlenění.  

Tento zásadní cíl je vlastně hlavním tématem Národní strategii rozvoje sociálních služeb na 

období 2016 - 2025. Vládou ČR byla schválena 21. 3. 2016. Nachází se na webových 

stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/nahled/cs/26520. Strategie má tento globální a 

strategický cíl:  

                                                           
8 http://www.umirani.cz/sites/default/files/custom-files/cesta-domu-zprava-umirani-a-pece-o-nevylecitelne-nemocne-2013.pdf  

Stejně jako v roce 2011 by pro většinu populace bylo nejpřijatelnější umírat v domácím prostředí (78 %). Pokud lidé preferovali 

institucionální péči, pak by o něco častěji upřednostnili nemocnici (11 %) před hospicem (9 %) nebo jiným sociálním zařízením jako Dům 

seniorů nebo Dům s pečovatelskou službou (9 %). Vysokoškolsky vzdělaní, věřící a lidé se zkušeností s péčí o umírajícího by dali přednost 

hospicové péči před jinou institucí. Na druhou stranu nejméně přijatelným prostředím, kde by lidé chtěli strávit poslední dny života, je 

léčebna dlouhodobě nemocných (69 %). Již méně častěji označili lidé za nejméně přijatelné místo nemocnici (31 %), hospic (28 %) nebo 

sociální zařízení (25 %). Doma by nechtělo umírat 7 % populace.  
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„Realizace strategie by měla do roku 2025 naplnit globální cíl: „Nastavit dlouhodobě 

udržitelný systém dostupných sociálních služeb a podpory neformální péče pro osoby 

v nepříznivé sociální situaci.“ Tento cíl je v souladu s vizí, ke které systém sociálních služeb 

v ČR směřuje a k jejímuž naplnění by měla tato strategie též přispět: „V ČR existuje flexibilní 

síť sociálních služeb, která pomáhá řešit potřeby osob nacházejících se v nepříznivé sociální 

situaci a je financovaná transparentním, efektivním a spravedlivým systémem.“ Globální a 

strategický cíl by tedy měl vést k tomu, že v ČR budou poskytovány kvalitní a dostupné 

sociální služby, které budou řešit individuální potřeby klientů sociálních služeb, popř. jejich 

rodinných či blízkých příslušníků.“(str. 9)  

Dále strategie říká: „Národní strategie na základě analýz, řízených rozhovorů, výstupů 

pracovních skupin a zadání řídící skupiny identifikovala několik fundamentálních oblastí, 

které se v ČR dlouhodobě systémově neřešily. Zejména se to týká oblasti pečujících osob, 

sociálně-zdravotního pomezí, kvality sociálních služeb a zajištění následné kontroly, 

víceletého financování sociálních služeb, podmínek vstupu sociálních služeb do systému a 

potlačování nelegálních sociálních služeb, pod dimenzovanost a profesionální výkon sociální 

práce na obcích či oblast plánování a tvorby sítě sociálních služeb.“ Na základě analýzy 

současné situace v těchto oblastech a předpokládaného vývoje vnějšího prostředí byly pro 

každý z těchto segmentů definovány strategické a specifické cíle, které byly následně 

rozpracovány do podoby opatření, činností, úkolů a indikátorů jejich plnění.   

Z těchto analýz9 např. vyplynuly tyto problematické okruhy: 

- Činnost pečujících osob je pro osoby závislé na péči druhých nepostradatelná.  

- Proces deinstitucionalizace a transformace je různými aktéry rozdílně chápán 

a následně realizován v praxi.  

- Vícezdrojové financování při nevhodně nastavených řídicích a kontrolních procesech 

komplikuje činnost poskytovatelů sociálních služeb.  

- Chybějící metodika, resp. legislativní úprava (prováděcí vyhláška k zákonu č. 

108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, do níž budou hlavní 

zásady z metodiky zakomponovány) pro střednědobé plánování na krajské úrovni, 

vede k rozdílnému přístupu k budování sítě sociálních služeb.  

- Kapacita a kvalita inspekce nejsou dostatečné, aby byla zajištěna adekvátní a 

pravidelná kontrola u současného množství poskytovatelů sociálních služeb. Stát díky 

tomu není schopen plně garantovat klientům sociálních služeb náležitou kvalitu. 

- Nejednoznačná pravidla státní kontroly vedou k různorodým závěrům inspektorů 

v různých regionech či druzích sociálních služeb. 

- Nejednoznačné používání základních pojmů v praxi komplikuje a prodražuje 

poskytování sociálních služeb.  

Řešení těchto problémů je navrhováno touto předkládanou novelou. Tudíž je nutné jít ke 

konkrétním problematickým oblastem, které brání vnímat klienta jako entitu v přirozeném 

                                                           
9 http://www.mpsv.cz/nahled/cs/26520 
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prostředí. Systém poskytování sociálních služeb není dostatečně upraven, a to zejména 

v oblasti registrace, optimalizace druhů a činností sociálních služeb, požadavků na kvalitu 

sociálních služeb a na zaměstnance sociálních služeb, dále v oblasti pravomocí a kompetencí 

orgánů veřejné správy, pravidel pro plánování sociálních služeb a rovněž v oblasti služeb 

poskytujících sociální služby bez registrace. Pojetí zákona je nedostatečně propojeno 

s požadavky na transformaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb. Současně existují 

duplicity sociálních služeb a činností poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně 

právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kdy 

činnosti vykonávané na základě tohoto pověření jsou zároveň základními činnostmi 

registrovaných sociálních služeb. To v praxi znamená, že dochází k překryvu základních 

činností u některých registrovaných sociálních služeb u jednoho poskytovatele, zvyšují se tak 

celkové náklady na poskytování sociálních služeb v rámci jedné organizace, poskytovatel je 

nadměrně a zbytečně zatěžován administrativou a současně je administrativně zatěžován 

registrující orgán. Sama problematika financování je důležitá, protože limity veřejných 

rozpočtů a způsob financování je jedním z největších aspektů, které mohou ovlivňovat 

svobodnou vůli v rozhodování klientů a to hlavně klientů služeb sociální péče, jako jsou 

klienti z důvodu věku (senioři), zdravotního handicapu, atd. 

Problematika financování sociálních služeb má významný společenský dosah a dotýká se 

těch nejpotřebnějších skupin spoluobčanů. Vzhledem k demografickému vývoji, kdy je 

v posledních letech naprosto zřejmé, že populace ČR stárne a prognózy ČSÚ ohledně 

věkové struktury obyvatelstva potvrzují předpoklad pokračování tohoto trendu, jeví se 

jako nezbytné 10, zajistit sociální péči pro stále rostoucí počet seniorů, kteří se i vlivem 

společenských změn (tendence k individualismu, vytrácení mezigenerační solidarity) často 

ocitají v situaci, kdy nejsou schopni zajistit si sami péči o svou osobu, při zachování 

důstojnosti svého života. A to samé, i když narůstá osob se zdravotním handicapem. 11 

V takové situaci je u vyspělého státu na místě, aby péči o takové osoby pomohl zajistit. Při 

současném systému financování, v rámci kterého nemají poskytovatelé sociálních služeb 

jistotu financování (dotace na sociální služby a jejich celková alokace se odvíjí od 

každoročně schvalovaného zákona o státním rozpočtu), není systém sociálních služeb 

schopen pružně reagovat na sociodemografické změny v naší zemi. Nejistota ve 

financování a deficit finančních prostředků v systému sociálních služeb vede již v současnosti 

k některým neblahým důsledkům. Snad nejmarkantnějším z těchto důsledků je neschopnost 

poskytovatelů sociálních služeb zajistit odměňování především pracovníků v přímé péči 

(vysoce psychicky i fyzicky náročná práce) v dostatečné míře tak, aby systém sociálních 

služeb byl v rámci ostatních segmentů naší ekonomiky konkurenceschopný. Tato skutečnost 

má za důsledek vysokou míru fluktuace zaměstnanců sociálních služeb. Pokud by tato 

situace měla dále přetrvávat, vedlo by to ve výsledku k naprosté destabilizaci systému 

s dopadem především na samotné klienty sociálních služeb. Z tohoto důvodu se současný 

systém financování sociálních služeb jeví jako nedostatečný. 

                                                           
10 https://www.czso.cz/documents/10180/32853359/1300691601.pdf/842b23fa-2a71-4511-8d27-7e190846f7fc?version=1.0 

11 https://www.czso.cz/documents/10180/20543019/k4_260006-14.pdf/e636914b-a48f-4beb-b20b-99e8725cf8a9?version=1.0 
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Současná legislativní úprava (zákon č. 108/2006 Sb.) financování sociálních služeb nepočítá 

s některými možnostmi financování, které celkový legislativní rámec v ČR nabízí. Sociální 

služby vykazují v rámci druhové rozmanitosti nejrůznější odlišnosti a specifika, a v tomto 

kontextu spatřuje předkladatel nedostatek současné právní úpravy v neuvedení všech 

možných způsobů financování. Například u služeb sociální prevence se financování formou 

plnění veřejné zakázky může jevit jako vhodný nástroj. Ačkoli zákon o zadávání veřejných 

zakázek s veřejnou soutěží na dodávku sociálních služeb počítá, předkladatel je přesvědčen, 

že tato možnost by měla být uvedena i v zákoně o sociálních službách. 

Současná právní úprava je také v rozporu s evropskou legislativou upravující pravidla 

povolené veřejné podpory pro služby v obecném hospodářském zájmu (SGEI). Tím jsou 

z pohledu současného znění zákona. Sociální služby se tak co se týče jejich financování 

z veřejných zdrojů, mohou dostat z pohledu legislativy EU do právního vakua a z pohledu EK 

by se tak mohlo jednat o nedovolenou veřejnou podporu, neslučitelnou s trhem EU. 

Zároveň v systému služeb pro ohrožené rodiny a děti chybí úprava dlouhodobé pobytové 

služby, která by mohla být poskytována nezletilým dětem bez doprovodu dospělé osoby na 

základě smlouvy se zákonnými zástupci v situacích, kdy rodiče nemohou v důsledku krizové 

sociální situace rodiny zabezpečit péči o dítě a tuto péči nelze zajistit ani prostřednictvím 

poručníka, pěstouna nebo jiné pečující osoby v souladu s úpravou občanského zákoníku. 

V zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc může být dítě podle zákona o sociálně-

právní ochraně dětí umístěno na základě dohody se zákonnými zástupce nejdéle na dobu 6 

měsíců. Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy mohou 

děti pobývat výlučně na základě rozhodnutí soudu. Současně podle občanského zákoníku 

platí, že v případě dlouhodobějších překážek v péči o dítě na straně rodičů nemůže soud 

nařídit ústavní výchovu dítěte z důvodu nedostatečných bytových nebo majetkových poměrů 

rodičů, to znamená, že dítě nemůže být soudem umístěno do zařízení pro výkon ústavní 

výchovy z důvodu krizové sociální situace rodičů. Podle zákona o sociálních službách pak 

mohou být poskytovány pobytové služby dětem bez doprovodu rodičů v domovech pro osoby 

se zdravotním postižením, které jsou však určeny pro děti se sníženou soběstačností z důvodu 

zdravotního postižení.  

Dále pak nejsou dostatečně upravena pravidla pro meziresortní spolupráci. Nabídka pro 

občany není přehledná a pro samotné poskytovatele je systém nadbytečně administrativně 

zatěžující. Duplicity znamenají problémy i při vykazování sociálních služeb, a ve výsledku 

tak celý systém není zcela efektivní.  

Nedojde-li k legislativním úpravám navrhovaným v novele zákona, bude i nadále 

přetrvávat nesoulad mezi základní legislativní normou upravující oblast poskytování 

sociálních služeb a potřebami dobré praxe poskytování sociálních služeb. Současně 

budou chybět ustanovení, která jsou nezbytná pro zajištění kvalitních, odborných a 

bezpečných sociálních služeb a která budou odpovídat potřebám klientů. Nebude upřesněno 

východisko pro poskytování sociálních služeb, pro klienty bude i nadále náročné dohledávat 

sociální služby, které by odpovídaly jejich potřebám a nepříznivé sociální situaci. Zároveň 

pravidla pro poskytování sociálních služeb budou nedostatečně konkrétní a spojená 
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s nadměrnou administrativní zátěží. V případě, že nebude upraven systém pro ohrožené děti, 

bude přetrvávat nepřehlednost a složitost systému e jejich duplicity.  

Proto, aby popsaná problematika byla srozumitelnější a konkrétnější, jsou dále uvedeny 

problémy dílčích oblastí novelizovaného zákona, které je nutné realizovat, aby celý systém 

vytvořil podmínky pro možnost projevení vůle občanů a klientů. Jedná se o tyto oblasti: 

- Registrace poskytovatelů sociálních služeb 

- Kvalita sociálních služeb 

- Institut nucené správy 

- Optimalizace druhů sociálních služeb 

- Působnost při zajišťování sociálních služeb 

- Odborná způsobilost pro výkon povolání v sociálních službách 

- Další vzdělávání 

- Akreditace vzdělávacích programů 

- Oblast financování a plánování/síťování sociálních služeb 

 

Registrace poskytovatelů sociálních služeb 

Registrace poskytovatelů sociálních služeb je základním kamenem celého systému. Upravuje 

podmínky vstupu do systému poskytování sociálních služeb. 

Za dobu fungování systému sociálních služeb se projevily zejména tyto problematické oblasti: 

1) Systém registrací je velmi administrativně náročný, a to jak pro poskytovatele, tak pro 

zaměstnance krajských úřadů. Jedná se převážně o oblast hlášení průběžných změn. 

Nejen toto, ale i nedostatečné personální zabezpečení agendy na krajích způsobuje 

nedostatečné provádění registračních kontrol. 

V průběhu přípravy novelizace zákona o sociálních službách byla MPSV zjišťována pracovní 

vytíženost pracovníků registrujícího orgánu na krajských úřadech a vyhodnocen dopad 

navrhované novely zákona na pracovníky krajských úřadů. Cílem zjišťování bylo ověřit, zda 

budou registrující orgány schopny kapacitně zajistit navrhované změny a kompetence. Byly 

porovnány počty registrovaných poskytovatelů, služeb a počty registrujících pracovníků na 

jednotlivých krajských úřadech (viz Příloha č. 2). Bylo zjištěno, že bude nutné navýšit počty 

úvazků registrátorů na krajských úřadech. Zároveň s posílením role registrace v celém 

systému se jeví jako vhodné finančně lépe ohodnotit pracovní pozici registrátor. Zvažuje se 

zavedení pozice registrátor do Katalogu prací.  

2) Současná nabídka pro potenciální žadatele je velmi obecná, a to především z hlediska 

okruhu osob. 

 V nabídce sociálních služeb nejsou podrobněji popsány potřeby klientů nepříznivá sociálních 

situace. Není jasné, na jakou sociální službu se má potenciální klient obrátit. 
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3) Zákon ani prováděcí právní předpisy neobsahují jasné náležitosti jednotlivých 

podmínek registrace. Za nejdůležitější a stěžejní je považována chybějící norma pro 

personální a materiálně-technické zajištění sociálních služeb. 

Dosud zpracovávané návrhy na výklad personálního a materiálně technického zajištění 

sociálních služeb mají pouze metodický charakter. Nezajišťují jednotnost výkladu této 

problematiky, způsobují tak nejednotnost výkonu sociálních služeb v České republice. 

4) Registrace poskytovatele není podle místa poskytování sociální služby, ale podle sídla 

zřizovatele. Jelikož někteří poskytovatelé jsou registrováni v jednom kraji, ale fakticky 

poskytují na území celé republiky, je náročné pro registrační orgán provádět 

pravidelné kontroly a klienti jsou nedostatečně chráněni. 

5) I přes opakované úpravy s cílem zamezit nelegální poskytování sociálních služeb, 

stále tento fenomén tento fenomén přetrvává. Nelegální poskytovatele záměrně 

nežádají o registraci, tj. oprávnění k poskytování, i když jejich provozovaná činnost 

sociálním službám odpovídá. Vyhýbají se tak plnění registračních požadavků a 

kontrole kvality sociálních služeb.  

MPSV se intenzivně zabývá mapováním služeb poskytujících sociálních služby bez 

potřebného oprávnění a bylo provedeno srovnání vývoje za 3 čtvrtletí po sobě jdoucí. 

Konkrétní data jsou uvedena v tabulce Příloha č. 1. V České republice k termínu 31. ledna 

2016 bylo identifikováno 57 subjektů, které pravděpodobně poskytují sociální služby bez 

oprávnění. Dosud bylo zahájeno 44 správních řízení, pravomocně bylo ukončeno 26 řízení. 

Z výsledku srovnání je zřejmé, že počty služeb bez oprávnění je nutné nadále sledovat 

a vyhledávat. Jejich počty nijak výrazně neklesají.  

Poskytování služeb, které svým obsahem odpovídají především pobytovým sociálním 

službám, bez oprávnění k poskytování sociálních služeb, je považováno za nebezpečný jev, 

a to s ohledem na cílovou skupinu těchto služeb, do níž spadají osoby křehké z důvodu své 

nemoci, věku nebo postižení. Riziko poskytování nekvalitní péče je příliš vysoké a zároveň 

zasahující nejen oblast lidské důstojnosti, ale i zdraví. Z důvodu této závažnosti se 

problematice taktéž věnuje Veřejná ochránkyně práv. Svá zjištění shrnula ve zprávě 

„Ubytovací zařízení poskytující péči bez oprávnění“ dostupné na 

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/SZ

-Neregistrovana_web.pdf.  V souladu s ochranou práv a lidské důstojnosti klientů sociálních 

služeb je rovněž navrhováno ustanoven se ukládá povinnost cíleně vyhledávat poskytovatele 

sociálních služeb bez oprávnění k této činnosti a bezodkladně informovat obecní úřad obce 

s rozšířenou působností a krajský úřad, pokud bude mít poznatky zakládající podezření, že na 

jeho území je poskytována sociální služba, aniž jí bylo vydáno rozhodnutí o registraci. 

Nelegální poskytovatelé často využívají asistenty sociální péče (jiné osoby než osoby blízké), 

jejichž prostřednictvím získávají příspěvek na péči klientů. V této souvislosti taktéž chybí 

zákonem stanovené oprávnění vyhledávat nelegální poskytovatele. Registrace se nevyžaduje 

u dobročinných spolků, dobrovolných církevních aktivit a při poskytování dobrovolné 

sociální pomoci formou subsidiarity a sousedské výpomoci. 
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Kvalita sociálních služeb 

Problémem kvality je, že dnešní zákonné požadavky jsou nesrozumitelné pro klienty, 

poskytovatele, zadavatele a další aktéry, jež se pohybují v systému. Nesrozumitelnost je 

zapříčiněna tím, že některá ustanovení jsou velmi obecného charakteru, která dávají možnost 

nejednotných výkladů a nejistotu pro poskytovatele i inspektora a v nejhorším případě tato 

obecnost je zdrojem využití moci, kdy inspektor „může chtít cokoliv“ a nejsou stanoveny 

limity požadavků. Naopak na straně poskytovatele to vede k produkci písemně psaných 

pravidel na veškeré činnosti v organizaci a plodí to neúměrnou administrativní zátěž, která je 

vykonávána na úkor přímé práce s klientem.  

Dalším podstatným nedostatkem je duplicita v kvalitě vstupní a v kvalitě procesní. V našem 

zákoně to znamená, že dílčí požadavky registrace se překrývají s požadavky kvality a 

podléhají tak duplicitní kontrole. A tyto kontroly mají odlišné poslání a v praxi tato duplicita 

přináší nejistotu u poskytovatelů sociálních služeb, klientů a všech ostatních, kdo mají 

potřebu se obrátit s podnětem na kontrolní orgán. Prostě nejsou stanovené jasné a 

srozumitelné hranice mezi registrací a inspekcí kvality. 

Současně byla identifikována nedostatečná provázanost zákonných požadavků a prováděcího 

předpisu. Což znamená, že zákonné povinnosti pro oblast kvality definují jiné požadavky než 

kritéria standardů kvality, což činí opět celý systém nesrozumitelný pro všechny aktéry.  

Kvalita sociálních služeb je upravena především § 88 a 99 zákona a prostřednictvím kritérií 

standardů kvality sociálních služeb. 

V průběhu příprav návrhu novely zákona o sociálních službách byly realizovány výzkumné 

práce. Jednalo se například o „Sběr podnětů k revizi nastavení kvality v sociálních službách“ 

z roku  2014  dostupného  na 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/20337/Vystup_dotaznik_2014.pdf,  

dále pak „Podněty k revizi standardů kvality sociálních služeb, Zpráva z výzkumu“, 2012 

dostupné na  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17440/C1_Podnety_ke_SQ_FINAL-112012.pdf.  

Výstupy ze studií, které byly zaměřeny na poskytovatele sociálních služeb, ukázaly, že 

požadavky zákona jsou odlišné od reálného chodu sociálních služeb, některé požadavky jsou 

nejasné, což vede ke zvýšené administrativní zátěži, nejsou dány jednoznačné a objektivní 

požadavky pro kontrolu (inspekci poskytování sociálních služeb). Povinnosti poskytovatele 

nejsou dostatečně provázány s kritérii standardů kvality sociálních služeb. Nejsou dostatečně 

posíleny důrazy na oblast transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb. 

Dílčí pojmy obsažené v jednotlivých ustanoveních jsou nesrozumitelné a nekonkrétní. 

V souvislosti s naplňováním všech ustanovení § 89 není jasně uvedeno, že z merita věci má 

poskytovatel povinnost vést zápisy o průběhu a evidenci opatření omezující pohyb v sociální 

dokumentaci klientů. Je běžnou praxí, že poskytovatel vede evidenci v rámci zdravotnické 

dokumentace klientů a znemožňuje tím výkon inspekce poskytování sociálních služeb v dané 

oblasti. V souvislosti s naplňováním požadavků vést zápisy, zaznamenávat průběh jednání, 
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podat oznámení soudu a vést evidenci podle § 91c není jasně uvedeno, že poskytovatel tyto 

údaje vede v tzv. sociální dokumentaci klienta sociální služby. 

S problematikou kvality poskytování sociálních služeb souvisejí některé správní delikty 

upravené § 107 a 108 zákona o sociálních službách. Nedostatečné jsou finanční sankce za 

některé správní delikty a chybějí správní delikty zejména v oblasti ochrany lidských práv 

a svobod12. Výše sankce za dané správní delikty neplní pak ve své podstatě dostatečně svou 

preventivní funkci. V rámci připomínkového řízení k novele zákona o sociálních službách 

č. 254/2014 Sb. bylo veřejné ochránkyni práv přislíbeno, že v rámci této systémové změny 

zákona o sociálních službách bude doplněna sankce na porušování lidských práv a svobod.  

S ohledem na uvedené problémy v oblasti kvality poskytování sociálních služeb je nezbytná 

úprava dílčích ustanovení a propojení zákonných povinností a kritérií standardů kvality tak, 

aby na sebe navazovaly a nikoliv se vylučovaly. Zákonné požadavky přeformulovat jako 

objektivnější a doložitelné, a to jak pro dodržování těchto požadavků ze strany poskytovatele, 

tak pro kontrolní praxi inspekce poskytování sociálních služeb. Dále je nezbytné doplnit 

správní delikt pro oblast ochrany lidských práv a svobod.   

 

Institut nucené správy 

V systému sociálních služeb neexistuje nástroj, který by v případě závažného zjištění 

inspekce poskytování sociálních služeb zajišťoval podporu poskytovateli při nápravě 

zjištěného stavu.  

 

Optimalizace druhů sociálních služeb 

Současný systém z hlediska druhů sociálních služeb je nepřehledný a duplicitní. Jsou 

nepřesně vymezeny základní činnosti a úkony, které se u některých druhů sociálních služeb 

liší jen velmi málo. 

V současném znění zákona je upraveno 33 druhů sociálních služeb s výčtem základních 

činností, § 34 pak stanoví výčet zařízení sociálních služeb, která se zřizují pro jejich 

poskytování. U dílčích druhů se činnosti překrývají, popis druhů sociálních služeb se taktéž 

dubluje. Některé druhy a činnosti nejsou v zákonu uvedeny vůbec. Není tak možno je 

poskytovat a zajistit jejich financování v systému sociálních služeb.  

Novela nově přidává sociální služby poskytované osobám v terminálním stádiu, pastorační a 

duchovní činnost ve vybraných druzích sociálních služeb. Mezi poskytovatele sociálních 

služeb nejsou zahrnuti poskytovatelé domácí péče, kteří poskytují péči paliativní. Dále pak se 

jedná služby pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím, domovy pro děti na 

přechodnou dobu a nově upravené domovy sociální péče.  

Další příkladem neúplné úpravy jsou intervenční centra. Podle současného znění právní 

normy není možné poskytovat službu také dalším ohroženým osobám žijícím ve společné 

                                                           
12 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025, str. 28. 
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domácnosti, ve které dochází k násilí. Zároveň není upřesněno, že služba nesmí být 

poskytována agresorům. Období okolo rozchodu /odchodu oběti domácího násilí od násilné 

osoby, případně období po vykázání pachatele domácího násilí ze společného obydlí je z 

hlediska možnosti opakování či eskalace násilí jedním z nejrizikovějších. V tomto období 

není vhodné pracovat s rodinným systémem dohromady (tomu může bránit také např. zákaz 

přiblížení apod.), ale individuálně. Intervenční centra v mnoha případech nemají technické 

možnosti (oddělené budovy, kde by mohli pracovat zvlášť s pachateli domácího násilí) k 

zajištění bezpečí obětí v případě, že by poskytovali služby také pachatelům (obtížně by mohli 

zabránit tomu, aby se oběť a pachatel v zařízení nepotkali).  

Ani v Rakousku, odkud byl model intervenčních center do ČR převzat, intervenční centra 

neposkytují služby pachatelům domácího násilí. Spolupracují se specializovanými 

organizacemi, které poskytují individuální a párové terapie pachatelům. Tato zařízení jsou 

financována z více zdrojů, velkou část hradí rezort vnitra, případně spravedlnosti. Cílem 

intervenčních center je vytvořit síť podpůrných specializovaných poraden pro oběti domácího 

násilí; pokud začnou pracovat také s pachateli, vytratí se do jisté míry jejich základní poslání 

(podpora a posílení obětí domácího násilí).  

Rozšíření skupiny osob, se kterými mohou intervenční centra pracovat i o pachatele by mohlo 

být vnímáno také jako zvýhodnění intervenčních center oproti jiným organizacím, které 

pracují /mají programy pro pachatele, avšak nejsou placené jako sociální služba. Mohlo by to 

vést k tomu, že se tyto organizace budou registrovat jako intervenční centra a to by mohlo být 

rizikové jak pro oběti domácího násilí, tak pro celý systém intervenčních center a jejich 

spolupráce s policií ČR (sama intervenční centra hovořila o tomto riziku, kdy při vzniku více 

center v kraji není jasné, které z nich má policie ČR kontaktovat a za jaké území jsou 

jednotlivá centra zodpovědná). V severských zemích ten model, kdy se pracuje i s agresory 

má velký dopad na státní rozpočet, protože by to znamenalo navýšení personálu o 200 % a 

změnu v materiálně technických požadavcích na tuto službu 

V rámci ujasnění systému služeb pro ohrožené rodiny a děti se cílem novely stalo 

zpřehlednění a zjednodušení systému, odstranění duplicit jak v rámci systému sociálních 

služeb, tak duplicit sociálních služeb a obsahově totožných služeb poskytovaných na základě 

pověření k výkonu sociálně- právní ochrany dětí. Z tématu sociálně-právní ochrany dětí 

vyplívá nutnost doplnit úpravu sociálních služeb o nový druh pobytové sociální služby - 

domovy pro děti na přechodnou dobu, která by mohla být poskytována nezletilým dětem na 

základě smlouvy s rodiči zejména v případech, kdy podle zákona nelze nařídit ústavní 

výchovu dítěte a zároveň nelze péči o dítě zajistit u jiných fyzických osob než rodičů. 

Problémy se dále vyskytují při poskytování sociálních služeb domovy pro seniory a domovy 

se zvláštním režimem. V současné době jsou klienty domovů pro seniory osoby, které spíše 

spadají do cílové skupiny domovů se zvláštním režimem. Jedná se především o osoby trpící 

Alzheimerovou demencí. Tento jev v podstatě věcně není špatně, protože charakter péče o 

tuto cílovou skupinu je v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem velmi 

obdobný. Naopak se stává, že v rámci České republiky není dostatek domovů se zvláštním 

režimem pro specifické cílové skupiny, jako jsou např. osoby trpcí roztroušenou sklerózou 

nebo osoby s poruchou autistického spektra. Důvodem je fakt, že domovy se zvláštním 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKYBLY5Z)



36 

režimem se ve většině případů orientují pouze na osoby s demencí. Tento stav je nutné 

napravit, aby byla zajištěna péče v dostatečné míře pro uvedené specifické cílové skupiny. 

 

Působnost při zajišťování sociálních služeb 

Struktura orgánů veřejné správy a jejich kompetencí nedostatečné upravuje dostupnost 

pomoci, která by byla co nejblíže občanům.  

V současnosti je v praxi veřejné správy identifikována zvýšená potřeba přesného vymezení 

oblastí činnosti sociální práce, a to především v návaznosti na vymezení přesných povinností 

pro obecní úřady, včetně pověřeného obecního úřadu, a také vzhledem k upřesnění 

kompetencí v oblasti spolupráce s ostatními subjekty, i ve vazbě na aplikaci účelově vázaného 

dotačního titulu na výkon sociální práce v přenesené působnosti na obecních a krajských 

úřadech. Zároveň dosud není provázanost s dalšími právními předpisy, z toho důvodu by měl 

být v zákoně užíván pojem sociální kurátor (sociální pracovník obce s rozšířenou působností).  

 

Odborná způsobilost pro výkon povolání v sociálních službách  

Návrhy změn týkající se odborné způsobilosti pro výkon povolání v sociálních službách 

vyplynuly z konzultačního procesu, který MPSV intenzivně realizovalo od roku 2012 

a současně byly zahrnuty i podněty, které byly zjištěny od doby účinnosti zákona o sociálních 

službách. Úprava kvalifikací pracovníků v sociálních službách také reaguje na zkušenosti 

poskytovatelů sociálních služeb. Na základě těchto poznatků se navrhuje zpřesnění 

kvalifikačních předpokladů pracovníků v sociálních službách.  

Základním problémem je, že zákon neobsahuje výčet všech pracovníků, kteří v současné době 

vykonávají odbornou činnost v sociálních službách. Je nezbytné je doplnit a upravit 

předpoklady jejich odborné způsobilosti a požadavky na další vzdělávání.  

 

Další vzdělávání 

Z metodické činnosti MPSV, z průběžné zpětné vazby z terénu a na základě konzultací 

s nezávislými odborníky se ukazuje, že v současném znění zákona je potřeba upravit oblast 

dalšího vzdělávání. 

Na vedoucí pracovníky jsou kladeny stále vyšší požadavky a nároky ve smyslu zvyšování 

kvality sociálních služeb a sociální práce. Nemají ale oporu v zákoně, aby se dále vzdělávali, 

je zcela na uvážení zaměstnavatele zda těmto pracovníkům, kteří řídí, organizují a kontrolují 

činnost sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších odborných 

pracovníků v sociálních službách, umožní rozvoj formou dalšího vzdělávání či nikoli. 

Problémem zaměstnanců v sociálních službách je jejich vysoká psychická zátěž, která má 

dopady na práci s klienty a kvalitu sociální služby. Prevencí a pomocí je působení supervizora 

v sociální službě. 
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Akreditace vzdělávacích programů 

Systém akreditace vzdělávacích programů není elektronicky upraven. Žádosti a přílohy 

k žádosti se posílají listině a zároveň na CD. Systém je tudíž pomalejší a méně efektivní.  

Chybí taktéž interaktivního katalogu s aktuální nabídkou akreditovaných programů, což 

způsobuje problém pro veřejnost, která nemá nástroj pro vyhledávání vhodného 

akreditovaného programu. V současné době se na trhu vzdělávání pohybuje více než 500 

vzdělávacích zařízení, které nabízí akreditované kurzy. 

V rámci projektu „Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v 

sociálních službách“ vznikl elektronický „Systém pro agendu akreditací“, jehož smyslem bylo 

najít koncepční, efektivní a dlouhodobě udržitelné řešení pro proces agendy akreditací, které 

povede ke zvýšení kvality a dostupnosti akreditovaných vzdělávacích programů. Je zhotoven 

a připraven k využití s potenciálem dosažení stanovených cílů, a proto je nutné vytvořit 

zákonné podmínky pro jeho užívání.  

 

Oblast financování a plánování/síťování sociálních služeb  

Dlouhodobě diskutovanou oblastí je zajištění mandatorního výdaje státu na oblast sociálních 

služeb, tak aby se sociální služby neocitaly v nejistotě, zda se změnou vlády ČR se změní i 

alokace finančních prostředků na sociální služby. Proto se nově navrhuje vznik 

mandatorního výdaje na dotace na sociální služby, které budou vycházet jak z jištěných 

potřeb občanů ČR (viz střednědobý plány rozvoje sociálních služeb, národní strategie rozvoje 

sociálních služeb), ze schválených sítí sociálních služeb a z uznatelných nákladů.  

Současná úprava zákona definuje pouze krajskou síť sociálních služeb a to v poměrně 

konkrétní rovině. To se vzhledem k nynější praxi, kdy sítě sociálních služeb tvoří i obce a 

také samotné ministerstvo, jeví jako nedostatečné a především neupravující a nenavazující na 

další podstatné oblasti fungování systému sociálních služeb, jako je plánování, síťování a 

financování sociálních služeb. 

Nynější znění zákona dále popisuje kompetence a povinnosti obcí, krajů a ministerstva při 

vytváření obecních a krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb (jichž jsou sítě 

sociálních služeb součástmi) nebo národní strategie rozvoje sociálních služeb, nezmiňuje se 

však blíže o postupech správce sítě. To v praxi způsobuje těžkosti, kdy se např. poskytovatelé 

sociálních služeb poskytující služby v několika krajích musejí vyrovnávat s rozličnými 

postupy a celkově neexistuje v daném ohledu zcela jednotný přístup jednotlivých krajů, ani 

souhrnný jednotící pramen, který by udával společné zásady postupu správce sítě sociálních 

služeb zejména při zařazování a vyřazování ze sítě sociálních služeb. 

Současná právní úprava neukotvuje v potřebném rozsahu a detailu kritéria, jež musí 

poskytovatelé sociálních služeb naplnit, aby mohli být správci sítí do sítí zařazeni, a žádným 

způsobem pak neupravuje proces zařazování poskytovatelů do sítí. V praxi tak často 

dochází k nejednotnému přístupu krajů (a dalších správců sítí sociálních služeb) 

k samotnému procesu, což ve svém důsledku vede mnohdy k nejistotě poskytovatelů 

sociálních služeb. Stávající právní úprava také nepřipouští opravných prostředků proti 
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postupu krajů v rámci procesu zařazování krajů do sítí. Tyto skutečnosti vedou v mnohých 

případech k netransparentnosti a mohou být rizikové z hlediska potenciálu korupčního 

jednání. 

Současná legislativní úprava poskytování finanční podpory ze státního rozpočtu 

poskytovatelům sociálních služeb vykazuje při jejich praktické aplikaci celou řadu 

nedostatků. Již dlouhé roky je poukazováno na skutečnost, že dotace státního rozpočtu je 

nenároková, samotná výše alokace státního rozpočtu určená k této podpoře v rámci 

jednotlivých let kolísá a skutečnost, že výše alokace je navázána na každoročně schvalovaný 

zákon o státním rozpočtu. Z těchto charakteristik plyne zásadní nejistota poskytovatelů 

sociálních služeb ve věci financování. 
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

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

Současná právní úprava obsahuje některá nadbytečná ustanovení a naopak některá jsou 

chybějící. Základní pojmy jsou definovány v § 3 zákona o sociálních službách, výčet je však 

v současnosti nedostačující, navrhuje se jeho doplnění a zpřesnění.  

Registrace poskytovatelů sociálních služeb je upravena v § 78 až § 87. O registraci 

rozhoduje krajský úřad příslušný podle trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo 

sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční právnické 

osoby na území České republiky; v případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb 

je MPSV, rozhoduje o registraci toto ministerstvo. Registrace se uděluje na dobu neurčitou. 

Jsou stanoveny podmínky registrace, definován Registr poskytovatelů sociálních služeb. 

Nejsou definovány konkrétní parametry (personální a materiálně technické) při vstupu do 

poskytování sociálních služeb. Zároveň současné znění zákona umožňuje překryv se 

systémem sociálně-právní ochrany dětí. Dílčí podmínky registrace jsou nedostatečně 

definovány.  

Podmínky pro odejmutí registrace jsou stanoveny v § 82 odst. 3. Dvě možnosti zrušení 

registrace v souvislosti s kvalitou sociálních služby jsou upraveny v ustanovení § 82 odst. 3 

písm. b) a c). Registraci je oprávněn odejmout registrující orgán, který takto rozhodne. Zákon 

v současnosti nestanoví MPSV pravomoc rozhodnout o zrušení registrace. A to ani v případě, 

kdy na základě zjištění inspekce poskytování sociálních služeb je příslušným správním 

orgánem pro zahajování řízení o správním deliktu na základě ustanovení § 107 zákona 

Současně je nedostatečně definován vstup do systému sociálních služeb prostřednictvím 

nepříznivé sociální situace. Samotný pojem definovaný v § 3 je považován za srozumitelný, 

ale jeho využívání v praxi je nedostatečné. Sociální služby se tak stávají neefektivními a je 

náročné zajišťovat sociální služby „šité na míru“. Dále pak pojetí druhů sociálních služeb je 

velmi komplikované, existují konkrétní definice a na ně navázané činnosti, které jsou 

zákonem upraveny, ale toto pojetí je pro poskytovatele svazující, a to zejména proto, že 

dochází k překryvu činností a i samotných sociálních služeb. Duplicitní ve vztahu 

k sociálním službám jsou i některé činnosti vykonávané na základě pověření k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí. V současné právní úpravě je upraveno 33 druhů sociálních 

služeb, které jsou vymezeny definicí a základními činnostmi. Jedná se o ustanovení § 37 

až 70 včetně § 34 zákona o sociálních službách, který obsahuje výčet zařízení sociálních 

služeb. 
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Kvalita sociálních služeb je definována povinnostmi poskytovatele v § 88 (současně v rámci 

kontroly kvality je ověřováno plnění § 89, který je zaměřen na opatření omezující pohyb). 

Zákonné povinnosti jsou dále rozvedeny a specifikovány přílohou č. 2 vyhlášky č. 505/2006 

Sb., kde jsou uvedena kritéria standardů kvality sociálních služeb. Zákonná definice pojmu 

kvalita poskytování sociálních služeb je uvedena v § 99 zákona o sociálních službách. Správní 

delikty, které se vztahují k úpravě kvality poskytování sociálních služeb, upravuje § 107 

zákona o sociálních službách, § 108 stanoví, jaký subjekt v jakém stupni správní delikt 

projednává. 

Opatření omezující pohyb je upraveno v § 89 zákona o sociálních službách. Stanoví pravidla 

užití opatření, povinnosti poskytovatele včetně povinnosti informování o užití opatření, 

pravidla pro vedení evidence a možnost nahlížení. Současná právní úprava stanoví v § 89 

odst. 2 zákona o sociálních službách povinnost poskytovatele dodržet posloupnost užití 

opatření omezující pohyb. Tato povinnost neumožňuje respektovat například předchozí 

zkušenost z řešení obdobné situace a v praxi vede často ke stupňování konfliktu.  

Zároveň není zdůrazněno užití opatření jako krajního prostředku ve specifické situaci, 

aplikace § 89 zákona o sociálních službách na situace dlouhodobé, trvající či preventivní je 

při stávající konstrukci nevhodná. Nedostatečnými se pak stávají i kontrolní mechanismy. 

Není zdůrazněno, že poskytovatel má povinnost vést údaje a evidenci použití opatření 

omezující pohyb v tzv. sociální dokumentaci klienta. 

Působnost při zajišťování sociálních služeb je upravena v § 92 až 96a zákona o sociálních 

službách, a to pro obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, obec, kraj a MPSV. 

Povinnosti obce jsou v rámci zákona stanoveny v § 94. V praxi se ukazuje, že vymezení 

povinnosti obce spoluvytvářet podmínky pro zajištění potřeb osob není dostačující a je třeba 

je konkretizovat ve vztahu k financování sociálních služeb ze strany obce a to i přesto, že 

současná právní úprava zajišťuje pro oprávněné subjekty legitimní možnost, aby uplatnily ve 

stanoveném termínu žádost o dotaci na činnosti sociální práce vykonávané v přenesené 

působnosti. 

Oblast financování sociálních služeb upravuje § 101 až 105 zákona o sociálních službách. 

Současné znění zákona dostatečně nepokrývá všechny způsoby financování sociálních služeb. 

Je žádoucí, aby zákon o sociálních službách jako lex specialis pro oblast financování 

sociálních služeb rámcově umožnil financování všemi způsoby (se zdůrazněním preference 

dotací a veřejných zakázek, zejména u služeb zařazených do příslušné sítě). Konkrétně se 

navrhuje sjednocení nástrojů a způsobů financování sociálních služeb s vazbou na jejich 

plánování/síťování. 

Dále současné znění zákona o sociálních službách nestanoví závaznou alokaci na dotace na 

sociální služby ani termíny, v rámci kterých by mělo docházet k zásadním krokům 

realizovaným při dotačních řízeních jednotlivých krajů/Hl. města Prahy vůči poskytovatelům 

sociálních služeb. To se v praxi ukazuje jako zásadní problém, který zvyšuje nestabilitu 

prostředí poskytování sociálních služeb. Je tudíž na místě, aby byla v zákoně definována 

mandatorní dotace na sociální služby. Rovněž je žádoucí upravit termíny otevření 

počítačového programu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace a nejpozdější termín zaslání 

1. a 2. splátky dotace. Tímto opatřením se uplatňuje výjimka vycházející z § 14 odst. 1 zákona 
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č. 218/2000 Sb. o rozpočtových o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění, a to, že na dotaci není právní nárok, pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak.  

Současná právní úprava v § 111 zákona o sociálních službách stanovuje zaměstnavateli 

povinnost zabezpečit sociálnímu pracovníkovi další vzdělávání, vymezuje formy dalšího 

vzdělávání, definuje podrobnosti k jednotlivým formám dalšího vzdělávání a určuje 

náležitosti dokladu o absolvování dalšího vzdělávání. V současném znění zákona je potřeba 

upravit oblast dalšího vzdělávání sociálního pracovníka a přidat další formu - supervize. 

Stávající právní úprava nestanovuje podmínky dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků, kteří 

řídí, organizují a kontrolují činnost sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách 

a dalších odborných pracovníků v sociálních službách, a v působnosti sociálních služeb.  

Rovněž probíhá vzdělávání sociálních pracovníků jako úředníků samosprávných celků podle 

zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků. 

Úprava odborné způsobilosti pro výkon povolání v sociálních službách je obsažena v § 115 až 

117 zákona o sociálních službách. Je upraven okruh pracovníků, kteří v sociálních službách 

vykonávají odbornou činnost a pracovníků v sociálních službách. 

Současná právní úprava zákona o sociálních službách v § 117a, § 117c, 117e upravuje 

kompetence MPSV při rozhodování o udělení akreditace vzdělávacím programům pro 

sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky a neformální 

pečovatele. V souvislosti se změnami v akreditačním systému, především z důvodu vytvoření 

informačního systému pro správu akreditací je nutné upravit i tato ustanovení. Zároveň je 

nutné upravit systém termínů podávání žádostí o akreditaci, jelikož praxe prokázala, že 4 

termíny zasedání akreditační komise ročně jsou nevyhovující z důvodu malé flexibility 

systému a dlouhého schvalovacího období. Pro potřeby kontrolní činnosti a sledování kvality 

a efektivity vzdělávacích programů je požadováno dát vzdělavatelům širší povinnost vedení 

dokumentace, tzn. především prezenční listiny, evaluační dotazníky, kopie vydaných 

osvědčení, doklady o realizaci kurzů prostřednictvím schválených lektorů apod. Současná 

právní úprava zákona o sociálních službách neumožňuje  participaci rezortní organizace na 

činnostech v akreditačním procesu. 

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění obsahuje úpravu zařízení sociálně-

právní ochrany a jejich činnosti v § 39 až 43. Tato zařízení mohou zřizovat fyzické osoby, 

právnické osoby nebo obce a kraje v samostatné působnosti na základě pověření k výkonu 

sociálně-právní ochrany podle § 49 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon upravuje 

celkem 4 druhy zařízení sociálně-právní ochrany, kterými jsou zařízení odborného 

poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc a výchovně rekreační tábory pro děti. 

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§ 40) poskytují doporučení zaměřená na 

řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí a na péči rodičů o děti zdravotně postižené. V 
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rámci odborného poradenství se poskytují nebo zprostředkovávají rodičům nebo jiným 

osobám odpovědným za výchovu dětí rady ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších 

otázkách týkajících se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících 

z péče o děti.  

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti mohou poskytovat nebo zprostředkovávat také 

poradenství pro fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny. Zaměření činnosti 

zařízení odborného poradenství pro péči o děti je velmi blízké činnosti manželských a 

rodinných poraden podle zákona o sociálních službách, při kterých jsou tato zařízení rovněž 

nejčastěji provozována. V oblasti poradenství zaměřeného na péči o děti se zdravotním 

postižením je zase činnost zařízení odborného poradenství pro péči o děti obdobná službám 

rané péče podle § 54 zákona o sociálních službách.  

Zařízení sociálně výchovné činnosti (§ 41) jsou určena zejména ohroženým dětem uvedeným 

v § 6, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana; těmto dětem nabízí programy rozvíjení 

sociálních dovedností, výchovných činností a využití volného času. Zařízení sociálně 

výchovné činnosti jsou nejčastěji zřizována a provozována při nízkoprahových zařízeních pro 

děti a mládež podle § 62 zákona o sociálních službách, která jsou určena pro obdobný okruh 

dětí a mladých lidí ohrožených společensky nežádoucími jevy. 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42) poskytují ochranu a pomoc dítěti, které 

se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo 

ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo 

zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným 

způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá 

v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb 

a v psychologické a jiné obdobné nutné péči. 

Dítě se do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc svěřuje: 

 a) na základě rozhodnutí soudu – může se jednat o předběžné opatření soudu, rozsudek o 

nařízení výchovného zařízení podle § 13a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (nařízení 

pobytu dítěte na dobu 3 měsíců) nebo rozsudek o svěření dítěte do péče zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc na dobu nejdéle 6 měsíců podle § 971 odst. 2 občanského 

zákoníku; 

 b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností – dítě může být na 

žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí umístěno v péči zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc po dobu 24 hodin, do té doby musí s dalším pobytem dítěte v zařízení 

vyslovit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, anebo musí být podán 

návrh na nařízení předběžného opatření soudu; 

 c) na základě dohody se zákonným zástupcem dítěte – dítě může být umístěno v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc na základě dohody se zákonným zástupcem nejdéle po dobu 

3 měsíců, se souhlasem příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí je pak možné 

prodloužit pobyt dítěte v zařízení o další 3 měsíce; 

 d) na základě žádosti dítěte - dítě může být na základě své žádosti umístěno v péči zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu 24 hodin, do té doby musí s dalším pobytem 
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dítěte v zařízení vyslovit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, anebo 

musí být podán návrh na nařízení předběžného opatření soudu. 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje dětem pobytovou službu, která 

zahrnuje zajištění plného přímého zaopatření (ubytování, stravování, ošacení) a zajištění 

odborné poradenské a psychologické pomoci dítěti. Vedle toho je zařízení povinno 

spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování 

záležitostí týkajících se dítěte, zajistit jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, 

které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči 

a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem 

sociálně-právní ochrany. 

V souladu s § 9a odst. 3, 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc povinna řídit se standardy kvality při poskytování sociálně-

právní ochrany dětí, které obsahují standardy sociální práce s klientem, standardy 

personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany a požadavky na 

technické a materiální zajištění sociálně-právní ochrany. V podrobnostech jsou standardy 

kvality pro činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc upraveny v příloze č. 3 

k vyhlášce MPSV č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-

právní ochraně dětí. Inspekci dodržování standardů kvality v zařízeních pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc provádějí krajské pobočky Úřadu práce ČR na základě § 50a zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí, podle kterého platí pro postup při této inspekci obdobně 

ustanovení zákona o sociálních službách o postupu při provádění inspekce sociálních služeb. 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje rovněž podmínky financování pobytu dítěte 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc prostřednictvím příspěvku na úhradu pobytu 

a péče a státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Příspěvek na úhradu pobytu a péče (§ 42b - § 42f) jsou povinni na základě rozhodnutí ředitele 

nebo ředitelky zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc hradit rovným dílem rodiče 

dítěte, jejichž dítě bylo do zařízení umístěno rozhodnutím soudu nebo na žádost obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností. Výše příspěvku na úhradu pobytu a péče činí za 

kalendářní měsíc nejvýše 1,6násobek částky životního minima nezaopatřeného dítěte podle 

zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Nárok na státní příspěvek pro 

zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42g - § 42n) vzniká zřizovateli 

tohoto zařízení v případě, že je dítě umístěno do péče zařízení na základě rozhodnutí soudu 

nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a dále i v ostatních případech 

umístění dítěte do péče zařízení za předpokladu, že obecní úřad obce s rozšířenou působností 

považuje umístění dítěte do zařízení za důvodné. Státní příspěvek je určen na úhradu pobytu 

a péče poskytované dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zřizovatel zařízení 

je povinen využít státní příspěvek pouze pro zařízení, ve kterém je dítě umístěno. Výše 

státního příspěvku činí za kalendářní měsíc 22 800 Kč. O přiznání státního příspěvku 

rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa sídla zařízení, a to na základě písemné žádosti 

podané zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo jím pověřenou 

osobou. 
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Výchovně rekreační tábory pro děti (§ 43) se zřizují zpravidla v době školních prázdnin a jsou 

určeny zejména pro ohrožené děti uvedené v § 6, na které se zaměřuje sociálně-právní 

ochrana. Pobyt ve výchovně rekreačním táboře se dítěti poskytuje na žádost zákonných 

zástupců dítěte nebo s jejich souhlasem. Účelem pobytu ve výchovně rekreačních táborech 

pro děti je výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování 

a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Na výchovně rekreační tábory 

pro děti se vztahují podmínky pro pořádání zotavovacích akcí pro děti stanovené v § 8 - § 11a 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů. 

Podmínkou pro vydání pověření ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany je 

podle § 49 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí: 

a) podání písemné žádosti, 

b) prokázání odborné způsobilosti podle § 49a zákona o sociálně-právní ochraně dětí u 

všech osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo poskytovat, předložení 

dokladu o ukončení jejich vzdělání a předložení seznamu jejich dřívějších zaměstnání 

a dalších pracovních činností; 

c) bezúhonnost 

1. všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, 

2. právnické osoby, která bude sociálně-právní ochranu poskytovat, 

d) zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany 

prokázané posudkem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, jde-li o pověření 

ke zřízení a provozování zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc a výchovně rekreačního tábora, 

e) vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována 

sociálně-právní ochrana, prokázané příslušným dokladem, 

f) potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany 

a provozování zařízení sociálně-právní ochrany, 

g) předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává 

výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a 

pravidla hospodaření. 

Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky pro vydání pověření k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí jsou obdobné podmínkám pro registraci k poskytování sociálních služeb podle 

§ 79 odst. 1 zákona o sociálních službách. O žádosti o vydání pověření rozhoduje krajský 

úřad příslušný podle místa sídla nebo trvalého pobytu žadatele. V případě, že žadatel žádá 

pouze o vydání pověření ke zřízení a provozování výchovně rekreačního tábora pro děti, 

rozhoduje o žádosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí zřízená starostou obce 

s rozšířenou působností podle § 38 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V rozhodnutí 

o vydání pověření se uvede název a adresa sídla zařízení sociálně-právní ochrany, 

k jehož zřízení a provozování se pověření vydává, nejde-li o pověření ke zřízení 

a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (viz § 49 odst. 5). Jestliže pověřená 

osoba hodlá zřídit a provozovat nové zařízení sociálně-právní ochrany, musí krajský úřad 

požádat o vydání rozhodnutí o změně pověření k výkonu sociálně-právní ochrany podle § 49 

odst. 6.  
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V případě, že pověřená osoba chce zřídit nové zařízení sociálně-právní ochrany anebo jiné 

pracoviště téhož zařízení sociálně-právní ochrany v obvodu jiného krajského úřadu, rozhoduje 

krajský úřad o změně pověření nebo o vydání nového pověření k výkonu sociálně-právní 

ochrany na základě závazného stanoviska krajského úřadu, v jehož obvodu má být zařízení 

nebo pracoviště zřízeno. Závazné stanovisko krajského úřadu musí být odůvodněno zejména 

potřebami poskytování sociálně-právní ochrany v jednotlivých typech zařízení sociálně-

právní ochrany na území kraje, s přihlédnutím k dalším zařízením určeným pro poskytování 

péče a pomoci dětem na území kraje (§ 49 odst. 7). 

Vedle pověření k zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany dětí může být 

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vydáno i ve vztahu k dalším činnostem uvedeným 

v § 48 odst. 2 písm. a), b) zákona o sociálně-právní ochraně dětí, které jsou svým obsahem 

a povahou obdobné činnostem vykonávaným registrovanými poskytovateli sociálních služeb, 

a to konkrétně k: 

- vyhledávání ohrožených dětí, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana, 

- poskytování pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících 

s péčí o dítě, 

- poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte 

a při péči o dítě zdravotně postižené, 

- pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 

problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, 

- výkonu činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich 

vzniku (zejména sledování projevů nesnášenlivosti a násilí u dětí, věnování pozornosti 

dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, zabraňování pronikání nepříznivých sociálních 

a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí, nabízení programů pro využití volného 

času dětí se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem apod.). 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Registrace poskytovatelů sociálních služeb 

Ministerstvo bude moci rozhodnout o zrušení registrace poskytovatele podle zákonem 

stanovených podmínek. 

 

Kvalita sociálních služeb 

Ministerstvo zajistí pro své zaměstnance - inspektory školení v oblasti poskytování sociálních 

služeb v novém pojetí kvality sociálních služeb, aby se správně promítlo do jejich kontrolní 

činnosti. 
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Institut nucené správy 

Ministerstvo může na základě podnětu inspekce poskytování sociálních služeb rozhodnout o 

zavedení nucené správy podle zákonem stanovených podmínek. Ministerstvo vyrozumí o 

vydání rozhodnutí o zavedení nucené správy příslušný registrační orgán. 

 

Optimalizace druhů sociálních služeb 

Ministerstvo vyčlení metodika pro výklad, tvorbu doporučených postupů a dalších materiálů 

k novým druhům sociálních služeb. 

 

Působnost při zajišťování sociálních služeb 

Ministerstvo bude mít rozšířenou působnost MPSV v oblasti výkonu sociální práce ve veřejné 

správě. 

 

Oblast příspěvku na péči 

V oblasti příspěvku na péči se návrh týká MPSV jako odvolacího orgánu. 

 

Kraje a krajské úřady 

Registrace poskytovatelů sociálních služeb, 

 Novela zákona se ve velké míře dotkne registrujícího orgánu, především v oblastech: 

- Registrace podle místní příslušnost 

- Obnova registrace 

- Posouzení a kontrola podmínek personálního a materiálně technického zajištění 

- Častější kontroly registrace 

- Vyhledávání služeb bez oprávnění. 

O registraci poskytovatele sociálních služeb dosud rozhoduje krajský úřad příslušný podle 

místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Je 

navrhováno stanovit místní příslušnost registrujícího orgánu podle místa poskytování sociální 

služby. Postupně dojde v rámci obnovy registrace u stávajících poskytovatelů 

k přeregistrování cca 630 služeb, jejíž zařízení nejsou ve správním obvodě registrujícího 

orgánu. Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany k činnostem, které nadále 

nebudou upraveny v zákoně č. 359/1999 Sb., budou žádat o vydání registrace na činnosti, 

které dosud prováděly pouze v režimu pověření. 
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V současné době je vydáváno rozhodnutí o registraci na dobu neurčitou. Registrující orgán 

s ohledem na velký počet služeb někdy neprovede kontrolu v každé registrované službě 

opakovaně a mnohdy ani jednou. S ohledem na počet služeb, kterých je nyní cca 5 587 

a k počtu úvazků registrátorů na krajských úřadech v počtu 30,7 při zajištění dalších agend 

(změny registrace, rušení registrace, místní šetření, šetření nelegálních služeb a další), nelze 

tyto kontroly řádně opakovaně ve všech službách zajistit.  

U stávajících poskytovatelů bude stanoveno přechodné období, v jehož průběhu 

poskytovatelé sociálních služeb podají žádost o obnovu registrace. Pokud by byli všichni 

poskytovatelé povinni požádat o obnovení registrace od data nabytí účinnosti novely, 

registrující orgán by byl jednorázově přetížen správním řízením o obnovení registrace, což za 

stávajícího počtu pracovníků – registrátorů není vhodné.  

V rámci přeregistrace poskytovatelů bude nezbytné zohlednit upravené druhy sociálních 

služeb. 

Popis procesu obnovení registrace  

Pro právnické a fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti zákona poskytovaly sociální 

služby, se stanoví dvouleté přechodné období, ve kterém jsou povinny podat žádost o 

obnovení rozhodnutí o registraci, jinak registrace zaniká. V této lhůtě musí splnit stanovené 

materiální a technické podmínky. Pro služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

týdenní stacionáře a domovy sociální péče je pro splnění materiálních a technických 

podmínek stanoveno přechodné období 10 let. Pro obnovení registrace bude požadováno 

splnění registračních podmínek, které mají vazbu na poskytovatele sociálních služeb (tzn. 

doložení bezúhonnosti právnické osoby, doložení skutečnosti, že na majetek poskytovatele 

nebyl prohlášen konkurs atd., doložení dokladu o neexistenci daňových nedoplatků, 

nedoplatků na pojistném atd., popřípadě též kopie zakladatelských dokumentů a výpisu z 

obchodního rejstříku či jiné evidence). Stávající spisovou dokumentaci registrující orgán 

uzavře a uloží v souladu s předpisy pro spisovou agendu a archivaci dokumentace. Spisy 

nebudou předávány v rámci krajů, zůstanou uloženy na kraji, kde byla původní registrace. 

Nově budou založeny spisy, které budou splňovat podmínky obnovy registrace. Úpravou 

registračních podmínek dojde k značnému zmenšení objemu registračních spisů, velká část 

dokumentů bude uložena u poskytovatele a bude registrujícímu orgánu předložena při 

kontrole v místě poskytování služby. 

V této souvislosti bude nutné obnovení rozhodnutí o registraci výše zmíněného počtu 

sociálních služeb, a to za časové období dvou let. Návrh zákona obsahuje změny v registraci, 

které povedou ke zvýšení kompetencí a dočasnému navýšení objemu práce pracovníků 

registračních orgánů. Proto je nutné navýšit počty těchto pracovníků. Přínosem bude 

efektivnější kontrola nad poskytováním sociálních služeb i lepší možnost reagovat na 

nelegálně poskytované služby. Toto navýšení pracovníků se neplánuje pouze na přechodnou 

dobu 2 let, nýbrž na dobu neurčitou. Zvýšený počet registrátorů bude nadále zajišťovat 

kontrolní činnost ve službách, aby bylo zajištěno dodržování registračních podmínek 

poskytovateli. Zde je nezbytná součinnost s Ministerstvem financí. 
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Protože při procesu obnovení registrace bude o registraci rozhodovat krajský úřad příslušný 

podle místa poskytování služby, dojde ke změně identifikátorů stávajících služeb. 

V některých případech, kdy je služba poskytována na území více krajů, dojde ke vzniku 

několika nových služeb z jedné stávající, jeden identifikátor se může změnit např. ve tři jiné. 

Toto se bude týkat hlavně poskytovatelů s velkým počtem služeb. Stávající služby mohou 

tedy nově mít místo poskytování v několika krajích. Proto je nutné, aby procesem obnovy 

registrace prošel každý stávající poskytovatel. Bude docházet k postupnému obnovení 

registrace všech stávajících služeb a není proto možné u služeb ponechat stávající 

identifikátor. Služby by nešly od sebe odlišit. Nicméně v aplikaci OK registr bude tato situace 

upravena tak, že u stávajícího identifikátoru služby bude informace, který (případně které, 

nové identifikátory) z dotčené služby vznikly. Po udělení rozhodnutí o obnovení registrace, v 

případě že má poskytovatel služby v jiném kraji než je dosavadní registrující orgán, aplikace 

OK registr na toto registrátora upozorní. Tak bude zajištěna kontrola, které služby byly 

registrovány při obnově registrace a které případně bude poskytovatel registrovat v jiném 

kraji. Údaj bude viditelný pro všechny registrátory. 

Jelikož ale proces registrace prochází kompletní změnou a jsou nově specifikovány některé 

podmínky registrace, dány ať už změnou místní příslušnosti pro registraci, tak změnou 

druhologie služeb, či změnami v překládaných dokumentech, je obnova registrace nezbytně 

nutná. Pokud poskytovatel splní podmínky pro obnovení registrace, nedojde k přerušení 

poskytování služby.  

Současně je novelou zákona upravena povinnost hlášení změn, které se netýkají rozhodnutí o 

registraci (tzn. kontaktní údaje poskytovatele sociálních služeb, kontaktní údaje místa 

poskytování sociální služby,   provozní dobu každého zařízení sociálních služeb nebo místa 

poskytování sociálních služeb, jméno vedoucího sociální služby, personální změny fyzických 

osob, které budou přímo poskytovat sociální služby). Poskytovatelé nebudou muset dokládat 

a nosit změny v písemné podobě registrujícímu orgánu, snadno je zapíší ze svého pracoviště 

do aplikace OK registr a registrující orgány budou mít v souvislosti s touto změnou daleko 

menší objem písemných dokladů k registraci. Registrační spisy poskytovatelů nebudou již 

obsahovat jako dosud mnohdy stovky dokladů. Tyto doklady budou uloženy pouze u 

poskytovatele a registrující orgán je v rámci kontrolní činnosti překontroluje v místě 

poskytování služby. Poskytovatelé budou mít přístup do aplikace OK registr, která je velmi 

podobná jako aplikace OK poskytovatel, se kterou při podávání žádostí o dotace 

poskytovatelé běžně pracují. Proto se nepředpokládá seznámení se s aplikací OK registr 

poskytovateli jako nadměrně zatěžující. Poskytovatelům bude aplikací nabídnuta na 

webových stránkách MPSV možnost metodické pomoci a současně zde bude umístěna 

informace o tom, kde a jakým způsobem získají přístup do aplikace. Poskytovatel žádostí 

zveřejněnou na stránkách MPSV požádá o přidělení hesla pro oprávněného pracovníka, který 

se tímto stane garantem, který bude odpovídat za správnost vkládaných a editovaných údajů 

do aplikace OK registr. Hesla bude přidělat MPSV (obdobně jako u dotací). Z důvodu 

kontroly a dohledatelnosti vkládaných a editovaných údajů v aplikaci OK registr bude tato 

upravena, aby historie všech prováděných zápisů byla zachována. 
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Povinností obnovení registrace a následně častější kontrolou dojde také ke zkvalitnění dozoru 

nad oblastí sociálních služeb, což přispěje zejména k větší ochraně práv klientů sociálních 

služeb. 

Nelegální subjekty, které vykonávají činnosti odpovídající sociálním službám, aniž by měly 

k výkonu těchto činností oprávnění ve formě registrace, provozují zejména tzv. ubytovny 

nebo hotely pro seniory. Za poskytování sociálních služeb bez registrace lze považovat 

i poskytování terénní služby (zejména pečovatelské služby nebo osobní asistence) způsobem, 

který nese znaky služby pobytové, nikoli terénní (např. v tzv. domech s pečovatelskou 

službou).  

Tento způsob poskytování sociálních služeb je v rozporu se zákonem o sociálních službách, 

pokud nelze prostředí, ve kterém je tato terénní služba poskytována, posoudit jako přirozené 

prostředí klienta. 

 

Kvalita sociálních služeb 

Redefinice zákonných požadavků ovlivní kraje jako zřizovatele sociálních služeb, budou se 

muset seznámit s novelizací 

 

Institut nucené správy 

Registrační orgán bude ministerstvem vyrozuměn o případném vydání rozhodnutí o zavedení 

nucené správy. 

 

Optimalizace druhů sociálních služeb 

Vzhledem k tomu, že se změní některé zásadní parametry systému sociálních služeb, bude 

třeba se seznámit s novými pojmy a dalšími oblastmi změn. Kraje a krajské úřady budou 

muset aktualizovat informační materiály pro občany, které se týkají sociálních služeb. 

 

Další vzdělávání 

Redefinice zákonných požadavků ovlivní kraje v roli zřizovatele sociálních služeb, kdy se 

budou muset seznámit s novelizací. Sociální pracovníci krajských úřadů, si budou moci do 

dalšího vzdělávání započítat novou formu vzdělávání – supervizi.  Kraj bude muset upravit 

všechny své metodické materiály k metodickému vedení a kontrole výkonu činností sociální 

práce pověřených obecních úřadů podle nového paragrafu povinnosti POU a ORP. Úprava 

bude mít vliv na registraci krajských úřadů ve smyslu kontroly dalšího vzdělávání sociálních 

pracovníků u poskytovatelů sociálních služeb. 
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Odborná způsobilost pro výkon povolání v sociálních službách 

Redefinice zákonných požadavků ovlivní kraje v roli zřizovatele sociálních služeb, kdy se 

budou muset seznámit s novelizací. Vedoucím pracovníkům krajský úřadů, úpravou vznikne 

povinnost se dále vzdělávat a do dalšího vzdělávání si budou moci započítat novou formu 

vzdělávání – supervizi. Krajský úřad bude muset při registracích sociálních služeb změnit 

posuzování odborné kvalifikace pracovníků působících v sociálních službách. Současně bude 

mít úprava vliv na registraci ve smyslu kontroly dalšího vzdělávání pracovníků působících 

v sociálních službách.  

Úprava předpokladů pro výkon inspekce v sociálních službách (výkon činností oprávněnými 

osobami u poskytovatele sociální služby) bude mít vliv na kvalitu provedené inspekce 

v sociální službě zřizované krajem.   

 

Působnost při zajišťování sociálních služeb 

Redefinice zákonných požadavků ovlivní kraje v metodické vedení a kontrole výkonu 

činností sociální práce 

a) na pověřených obecních úřadech,  

b) ve vztahu k dotaci na výkon sociální práce,  

c) obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 

Dále pak ovlivní kraje v oblasti spolupráce s obecními úřady obcí s rozšířenou působností a 

pověřenými obecními úřady. 

 

Oblast financování a plánování/síťování sociálních služeb  

Praxe krajských plánovačů bude usměrněna ustanoveními týkajícími se tvorby plánů a 

procesu vstupu a výstupu ze sítě, dále zavedením mandatorního výdaje na oblast sociálních 

služeb.  

 

Oblast příspěvku formou účelové dotace na výkon sociální práce v přenesené působnosti 

Redefinice zákonných požadavků ovlivní kraje jako zřizovatele sociálních služeb, bude nutné 

seznámit se s novelizací, aby výkon činností sociální práce byl v souladu s povinnostmi 

uloženými § 102. 

 

Obce a obecní úřady 

Vzhledem k tomu, že se změní některé zásadní parametry systému sociálních služeb, bude 

třeba se seznámit s novými pojmy a dalšími oblastmi změn. Obce a obecní úřady budou muset 

aktualizovat informační materiály pro občany, které se týkají sociálních služeb. Pověřené 

obecní úřady budou nově rovněž vykonávat působnost při zajišťování sociálních služeb. 
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Další vzdělávání 

Redefinice zákonných požadavků ovlivní obce (jako zřizovatele) a obecní úřady v nutnosti 

seznámit s novelizací.  Sociální pracovníci obecních úřadů si budou moci do dalšího 

vzdělávání sociálního pracovníka započítat novou formu vzdělávání – supervizi.  

 

Odborná způsobilost pro výkon povolání v sociálních službách 

Redefinice zákonných požadavků ovlivní obce (jako zřizovatele) a obecní úřady v nutnosti 

seznámit s novelizací.  Bude-li obec zřizovat sociální služby svými pracovníky, tito si pak 

budou moci do dalšího vzdělávání sociálního pracovníka započítat novou formu vzdělávání – 

supervizi. Dále pak pracovníky v sociálních službách ovlivní aktualizace kvalifikačního kurzu 

a úprava oborů vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního 

kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Úprava předpokladů pro výkon inspekce 

v sociálních službách (výkon činností oprávněnými osobami u poskytovatele sociální služby) 

bude mít vliv na kvalitu provedené inspekce v sociální službě zřizované obcí.  

 

Působnost při zajišťování sociálních služeb 

Úprava bude mít vliv na činnosti obce související s čerpáním dotace na výkon sociální práce. 

Dále na činnost pověřeného obecního úřadu, kterému se vytvořením nové ustanovení ukládají 

nové povinnosti. A v neposlední řadě bude mít dopad na spolupráci obce s krajskými úřady a 

pověřenými obecními úřady a taktéž se zvýší transparentnost žádostí o dotace na sociální 

práce v tom, že budou zřejmé kompetence. 

 

Poskytovatelé sociálních služeb a pověřené osoby 

Poskytovatelů sociálních služeb se změny dotknou nejvíce. 

Registrace poskytovatelů sociálních služeb 

Nově bude pro všechny platit povinnost registrovat kromě okruhu osob ještě nepříznivou 

sociální situaci. Krátkodobě toto znamená navýšení administrativní zátěže, avšak provedením 

těchto změn se v dlouhodobém horizontu očekává naopak snížení administrativy. Kromě výše 

uvedeného však někteří poskytovatelé přehodnotí přístup k žadatelům o jejich službu. Na 

jednání se žadatelem bude muset být brán větší zřetel, v určitých případech bude třeba provést 

důkladnější sociální šetření, aby bylo možno nepříznivou sociální situaci dané osoby lépe 

posoudit. Výsledky sociálního šetření i samotného jednání musí být srozumitelně 

zaznamenány, aby bylo zřejmé, na základě čeho se dospělo k rozhodnutí, že je daná osoba 

skutečně v nepříznivé sociální situaci, na kterou sociální služba reaguje.  

Současně však poskytovatelé budou prostřednictvím naplnění revidovaných ustanovení 

schopni lépe naplňovat účel sociálních služeb, tj. posilovat sociální začlenění a samostatnost 

lidí. 
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Kvalita sociálních služeb 

Odstraněním duplicit a lepším propojením požadavků na kvalitu sociálních služeb se 

poskytovatelé budou orientovat v zákonných požadavcích. Promýšlení konceptu a fungování 

organizace včetně evaluace povede k jejímu rozvoji a dosahování cílů, efektivnějšímu 

managementu.  

Nové požadavky povedou ke snížené administrativní zátěži pro poskytovatele, a to zejména 

proto, že jsou stanoveny požadavky na dokumentaci, odstraňují se ustanovení, která 

vyžadovala metodické postupy bez určení, apod. 

Revidované pojetí kvality sociálních služeb přináší minimum nových požadavků, pracuje již 

v současnosti realizovanou dobrou praxí a definuje tzv. minimální kvalitu, která by již nyní 

měla být běžnou praxí.  

 

Institut nucené správy 

Poskytovatel musí strpět nucenou správu, jestliže ministerstvo o jejím zavedení rozhodne. 

 

Optimalizace druhů sociálních služeb 

Budou muset reagovat na změny druhů sociálních služeb, jednotlivých základních činností a 

úkonů. To bude vyžadovat změny administrativního rázu - někteří z nich budou muset změnit 

druh sociální služby, který poskytují, tedy nově se registrovat, změnit vzory veškerých 

dokumentů, aktualizovat informace na webových stránkách a dalších publikačních 

materiálech. 

Poskytovatelé budou moci zaregistrovat nové druhy sociálních služeb – tj. sociální služby 

poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým, služba pro osoby ohrožené 

genderově podmíněným násilím, domovy pro děti na přechodnou dobu, domovy sociální 

péče. 

Poskytovatelé budou moci si moci doplnit nové základní činnosti do poskytovaných 

sociálních služeb a žádat na tyto činnosti dotace (např. pastorační a duchovní činnost). 

 

Působnost při zajišťování sociálních služeb 

Poskytovatel sociální služby bude spolupracovat se sociálním pracovníkem obecního úřadu 

v záležitosti odmítnutých zájemců o sociální službu.  

 

Odborná způsobilost pro výkon povolání v sociálních službách 

Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany - k činnostem, které budou nadále 

poskytovány pouze v režimu sociálních služeb, budou mít možnost během přechodného 

období nadále vykonávat činnosti, ke kterým byly pověřeny. Okamžikem zahájení 
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poskytování sociální služby na základě registrace dojde k zániku pověření. Pověření zanikne 

nejpozději uplynutím přechodného období.  

 

Akreditace vzdělávacích programů 

V současné době se pohybuje na trhu vzdělávání více než 500 vzdělávacích zařízení, které 

nabízí akreditované kurzy. Navrhované úpravy směřují k zefektivnění procesů (využívání 

počítačového programu, který je uživatelsky přívětivý a poskytuje informace online), 

zrychlení akreditačního řízení a zvýšení kvality realizovaných programů. Vzdělavatelům bude 

uložena širší povinnost vedení dokumentace, tzn. především prezenční listiny, evaluační 

dotazníky, kopie vydaných osvědčení, doklady o realizaci kurzů prostřednictvím schválených 

lektorů apod. Vzdělavatelé rovněž budou muset zareagovat na změny v oblasti okruhu 

pracovníků, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách. 

 

1.5 Popis cílového stavu  

Přijetím úprav systému sociálních služeb a doplněním činností sociální práce prostřednictvím 

novely zákona o sociálních službách budou odstraněny bariéry současné právní úpravy. Jedná 

se především o odstranění nesouladu mezi legislativní normou upravující oblast poskytování 

sociálních služeb a potřebami dobré praxe poskytování sociálních služeb. Současně budou 

doplněna ustanovení, které jsou nezbytná pro zajištění kvalitních, odborných a bezpečných 

sociálních služeb, které budou více odpovídat potřebám klientů. Dále jsou doplněna 

ustanovení o působnosti v sociálních službách a při výkonu činností sociální práce na 

obecních a krajských úřadech tak, aby došlo k souladu právních úprav a byla zajištěna 

odbornost a kvalita sociální práce sociálních pracovníků ve veřejné správě. Dochází 

k doplnění definovaných činností sociální práce sociálních pracovníků tak, aby vycházely 

z potřeb klientů a zároveň byl zajištěn soulad těchto činností s cílem předcházet vzniku 

nežádoucích sociálních jevů a minimalizace důsledků nepříznivé sociální situace klienta. 

Systém sociálních služeb a služeb poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-

právní ochrany dětí bude optimalizován, bude přehlednější, jednodušší a stabilnější. Díky 

prohloubení spolupráce veřejné správy a posílení meziresortní spolupráce bude systém dále 

celkově výrazně efektivnější a pro všechny zúčastněné srozumitelnější ve způsobu svého 

financování a plánování.  

 

Bude vydefinováno a upřesněno východisko pro poskytování sociálních služeb, tj. nepříznivá 

sociální situace, a to jak na úrovni žadatele o sociální službu, popisu poskytované služby 

i samotné vstupní registrace poskytovatele. Poskytování sociálních služeb bude moci více 

vycházet z potřeb klientů, a bude tak efektivnější ze strany poskytovatele a poskytované více 

na míru klientovi, tudíž přispěje k jeho bezpečnosti a cílenější podpoře a péči, které budou 

odpovídat parametry sociální služby. 

Upravené znění zákona o sociálních službách bude minimalizovat nedostatky, kterými jsou 

nedostatečná konkrétnost a nadměrnost administrativní zátěže.  
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Z hlediska prioritních témat se jedná především o tyto oblasti:  

 

Optimalizace druhů a činností sociálních služeb 

 Cílem změny je zpřehlednění a zjednodušení systému, odstranění duplicit. Z důvodů 

uvedených v kapitole 1. 2. vyplývá potřeba upravit současné rozdělení druhů sociálních 

služeb a výčet jejich činností a úkonů. Přitom se vychází z toho, že nové rozdělení bude 

respektovat jedinečnost jednotlivých druhů služeb tak, aby nový systém byl efektivní a snížil 

administrativní náročnost. Navrhovaná úprava by měla zamezit dvojímu výkladu některých 

ustanovení a dalším nejasnostem vyplývajícím z nepřesného vymezení základních činností a 

úkonů, které se u některých druhů služeb liší jen velmi málo. Dále se upřesňují i další oblasti, 

například formy poskytování sociálních služeb nebo výčet zařízení sociálních služeb. 

Navrhuje se stávajících 33 druhů sociálních služeb převést do nové struktury a lépe definovat 

činnosti a úkony. Cíl optimalizovat druhy sociálních služeb je v souladu s Národní strategií 

rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025, která obsahuje Specifický cíl I. 3: Revize 

současných druhů sociálních služeb. 

Nově navrženou činností k vybraným druhům sociálních služeb je pastorační a duchovní 

péče. Je vykonávána pastoračními pracovníky, kteří mají již nyní v praxi sociálních služeb 

své opodstatnění i místo a tato činnost je v dobré praxi již nyní poskytována. Cílem, aby tato 

činnost se stala uznatelným nákladem dotace na sociální služby. 

Současně je taktéž cílem legislativně ukotvit nový druh sociální služby, kterým jsou sociální 

služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým v §52a, aby tyto sociální 

služby, bylo možné financovat z dotací na sociální služby.  

Další podstatným cílem oblasti optimalizace druhů sociálních služeb je v rámci intervenčního 

centra rozšíření ochrany a pomoci také pro další ohrožené osoby, které žijí ve společné 

domácnosti, kde dochází k násilí. Zároveň je důležité upřesnit, že služba nesmí být 

poskytována agresorům.  

 

Vyjasněn bude také vztah sociálních služeb a služeb poskytovaných na základě pověření 

k sociálně-právní ochraně dětí, a to zařazením některých činností definovaných v zákoně 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, pod vybrané sociální služby. Návrh odstraní 

duplicity mezi zajištěním sociálních služeb a obsahově totožných služeb poskytovaných na 

základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, mimo jiné posílí spolupráci veřejné 

správy a neziskového sektoru. Návrhem se nijak nezasahuje do úpravy předpisů z oblasti 

poskytování zdravotních či školských služeb. 

Co se týká uzavírání smluv podle současného znění § 91 odst. 6 je obecní úřad obce 

s rozšířenou působností oprávněn zastoupit při uzavírání smlouvy o poskytování sociální 

služby osobě, která není schopna sama jednat a nemá zástupce. Nově se navrhuje upřesnit, že 

obecní úřad obce s rozšířenou působností (též jako orgán sociálně-právní ochrany dětí) je také 

oprávněn takto zastoupit nezletilé dítě, jde-li o uzavření smlouvy o poskytnutí služby dítěti 

v pobytovém zařízení pro děti (domově pro děti na přechodnou dobu) v situacích, kdy se toto 

dítě (nezletilá osoba) ocitne ve stavu nedostatku řádné péče, zejména v důsledku úmrtí rodičů 
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nebo jejich hospitalizace. Současně přitom platí podmínky stanovené v § 91a. Navržená 

úprava nikdy neznamená jakékoli administrativní omezení rodičovské odpovědnosti nebo 

dokonce odebrání dítěte ze stávající, zejména rodičovské péče, proti vůli osob odpovědných 

za výchovu (rodičů). Navržená úprava také pouze blíže provádí § 929 ve spojení s § 928 odst. 

1 občanského zákoníku, podle nichž platí: nastane-li situace, kdy tu není žádný z rodičů, 

který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, vykonává 

poručenství orgán sociálněprávní ochrany dětí jako veřejný poručník, a to až do doby, kdy 

soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce. Dále se navrženým 

ustanovením blíže provádí § 17 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí, podle něhož obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává poručenství jako 

veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme 

funkce. Navržené ustanovení přitom úzce navazuje rovněž na § 15 zmiňovaného zákona č. 

359/1999 Sb., podle něhož ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku 

úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti 

neodkladnou péči; při zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. Podle 

navrhovaného ustanovení postupuje tedy obecní úřad obce s rozšířenou působností tehdy, 

pokud se dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče ve smyslu absence této péče. Ustanovení 

přitom demonstrativně uvádí situaci úmrtí nebo náhlé hospitalizace pečujícího rodiče, mohou 

to ovšem být i jiné obdobné situace, kdy dosavadní pečující osoba (rodič) přestane péči o 

osobu dítěte náhle sama vykonávat (např. rodič – samoživitel je zadržen resp. je na něj 

uvalena vazba apod.), a v rámci zajištění nedokladné péče se nepodaří tuto péči zajistit jejím 

předvídaným poskytnutím ze strany příbuzného dítěte nebo jiné blízké osoby. Podle § 935 

odst. 1 občanského zákoníku přitom platí, že poručenství zaniká, nabude-li alespoň jeden z 

rodičů poručence rodičovskou odpovědnost, popřípadě nabude-li schopnost ji vykonávat. To 

v kontextu navržené úpravy znamená, že jakmile alespoň jeden z rodičů nabude schopnost 

vykonávat rodičovskou odpovědnost (např. náhle hospitalizovaný rodič samoživitel bude 

propuštěn z lůžkové zdravotní péče), může se ihned ujmout péče o dítě. Obecně platí, že 

zákonný zástupce dítěte (rodič) může smlouvu o poskytnutí služby, uzavřenou obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností podle navrhovaného ustanovení, kdykoli ukončit.  

Tak např. bude-li ve smyslu navrženého ustanovení zajištěna obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností nedokladná péče (okamžitá pomoc) malému dítěti, jehož totožnost 

nebyla zjištěna a posléze se dítě resp. jeho rodiče podaří identifikovat, je rodič oprávněn a do 

jisté míry i povinen dítě bezodkladně převzít zpět do své péče a smlouvu o poskytování 

služby v pobytovém zařízení pro děti sám ukončit. Navržená příslušnost obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností (který je současně orgánem sociálně-právní ochrany dětí) je 

navrhována shodně s korespondujícím zněním § 61 odst. 3 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., 

podle něhož místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností se řídí místem, 

kde se dítě nachází, jde-li právě o zajišťování neodkladné péče (okamžité pomoci) dítěti, které 

se náhle ocitlo v situaci absence péče.“ 
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Registrace poskytovatelů sociálních služeb 

Cílem této právní úpravy bude nastavit takové podmínky, které přispějí k zajištění důstojného 

prostředí, které odpovídá potřebám uživatelů dané služby. A to prostřednictvím doplnění 

požadavku na vymezení nepříznivé sociální situace a okruhu osob, pro které je sociální služba 

určena. 

Vymezení nepříznivé sociální situace lépe zachytí skutečnou potřebnost pro poskytování 

sociální služby a určí, jakou nepříznivou sociální situaci řeší. Služba pak nemůže přijmout 

uživatele, u kterých neřeší tuto danou nepříznivou sociální situaci, tzn., mělo by to více 

zamezit přijímání osob do pobytových sociálních služeb, pokud to jejich nepříznivá sociální 

situace nevyžaduje. Také to zároveň přispěje soustředit se ve službě u konkrétních uživatelů 

na řešení jejich nepříznivé sociální situace a nikoliv na paušální poskytování daných služeb 

všem uživatelům ve stejném rozsahu jen na základě příslušnosti k určitému okruhu osob. 

Do sociálních služeb již nebudou přijímány osoby, které skutečně sociální služby nepotřebují, 

a celý systém bude efektivnější, a to především proto, že se budou poskytovat sociální služby 

„šité na míru“ klienta.  

Nově budou probíhat registrace podle místa poskytování sociální služby. V souvislosti s touto 

změnou bude docházet k situacím, že poskytovatel se bude muset nově registrovat ve více 

krajích současně. Z jedné služby v určitém kraji může vzniknout více služeb v několika 

krajích. Proto bude poskytovatel žádat o registraci ve více krajích. Poskytovatel požádá v 

kraji, kde má místo poskytování služby o novou registraci dle nové právní úpravy a současně 

v kraji, kde má dosud registraci stávající, požádá o změnu rozhodnutí ve smyslu zrušení té 

služby, kterou již registroval v jiném kraji. Tyto situace budou nastávat hlavně u 

poskytovatelů s velkým počtem služeb. Registrátor v aplikaci OK registr tyto změny uvidí, 

aplikace bude k tomu upravena. Po zaregistrování všech služeb dle nové právní úpravy, dojde 

k zániku registrace dle stávající právní úpravy a poskytovateli zůstanou pouze rozhodnutí 

(může i několik platných – z různých krajů) dle nové právní úpravy. Všechny nově 

registrované služby budou mít přidělený nový identifikátor, v aplikaci registr bude zřetelně 

označeno, která služba je nástupnická k službě podle stávající právní úpravy. Registrací dle 

místa poskytování se poskytovatelé značně přiblíží k registrujícímu orgánu. 

Cílem navrhované úpravy je taktéž úprava registračních podmínek, a to především 

v souvislosti se zavedením personálního a materiálně technického standardu, které 

v současnosti právní úprava nespecifikuje. Vytvoří se tak nástroj sloužící k jednoznačnému 

popisu a požadavku, jak má daný druh sociální služby vypadat. Žadatel o registraci bude při 

předkládání žádosti o registraci stále předkládat popis personálního zajištění poskytovaných 

sociálních služeb (organizační strukturu, popis pracovních pozic) a registrační orgán posoudí, 

zda je toto zajištění v souladu s personálním standardem, jehož naplnění je podmínkou získání 

registrace. Povinnost navrhnout personální standard vyplývá také ze schválené Strategie 

sociálního začleňování 2014 – 2020. Taktéž oba dva standardy mají být vytvořené, neb jsou i 

úkolem vyplývající z Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025.  
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Dále pak se specifikují náležitosti popisu realizace sociální služby, jako nástroje pro zajištění 

jednotné nabídky pro zájemce a žadatele o sociální službu a náležitosti rozhodnutí o 

registraci.  

Zcela novým způsobem ochrany práv klientů je možnost ministerstva rozhodnout o zrušení 

registrace v případech, kdy je ohrožen život nebo zdraví klientů. Ministerstvo vyrozumí o 

vydání rozhodnutí o zrušení registrace příslušný registrující orgán. Podání rozkladu nebude 

mít odkladný účinek. Cílem je bezodkladné reagování na zjištění, že situace u poskytovatele 

je natolik závažná, že je nezbytné službu bezprostředně uzavřít. 

Oblast úpravy registrací vychází mimo jiné z Národní strategie rozvoje sociálních služeb na 

období 2016 – 2025, konkrétně ze Specifického cíle F1: Upravit systém registrací 

poskytování sociálních služeb, Specifického cíle F2 Definovat personální a materiální 

standardy pro jednotlivé sociální služby. 

 

Kvalita sociálních služeb 

Cílem úpravy je redefinice požadavků tak, aby lépe odpovídalo procesu poskytování 

sociálních služeb a souvisejících oblastí. A to zejména propojením dílčích etap procesu 

poskytování sociálních služeb, kterými jsou jednání o sociální službě, uzavření smlouvy o 

poskytování sociální služby, individuální plánování a vyhodnocování sociální služby. 

Dále pak je cílem významně omezit administrativní požadavky prostřednictvím konkrétní 

specifikace požadovaných dokumentů poskytovatele. Budou tak odstraněny nejednoznačné 

požadavky, a to např. poslání, cíle sociální služby, apod.  

Jelikož se konkrétněji upravují požadavky na personální a materiálně technické zabezpečení 

sociální služby již v registraci, ruší se kritéria standardů s tímto obsahem. Cílem je odstranění 

duplicit systémů sociálních služeb. 

Výrazněji se provazuje oblast povinností poskytovatele a kritérií standardů kvality sociálních 

služeb. Zákonné povinnosti poskytovatelů budou přímo souviset s kritérii standardů kvality, 

které jsou v prováděcím předpisu. Požadavky tak budou srozumitelnější jak pro 

poskytovatele, tak pro kontrolu.  

Z hlediska důrazu a podpory procesu transformace a de-institucionalizace se v novém pojetí 

posilují především tyto oblasti: 

 poskytování sociálních služeb je nezbytné realizovat podle skutečných potřeb a 

nepříznivé sociální situace klienta (osoby, které je poskytována sociální služba). 

Dosud obecně formulovaný požadavek na poskytování sociálních služeb podle 

nepříznivé sociální situace klientů se posiluje. Cílem je poskytování sociální 

služby skutečně pouze tomu, kdo sociální službu a konkrétní její druh potřebuje a 

jeho nepříznivá sociální situace odpovídá této sociální službě. Samozřejmě je 

nezbytné posílit i jiné nástroje, které umožní klientům využívat zdrojů přirozeného 

sociálního prostředí a současně celé spektrum sociálních služeb. 
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 Klíčovou částí procesu poskytování sociálních služeb z hlediska transformace a 

kvality sociálních služeb z hlediska klienta sociální služby je samotné vyjednání o 

sociální službě, tj. doba před vstupem do sociální služby: 

- Nově se posiluje povinnost poskytovatele v rámci jednání se zájemcem o sociální 

službu zjišťovat žadatelovu nepříznivou sociální situaci. Další náležitosti a 

pravidla pro odmítnutí zájemce zůstávají.  Současně se nově požaduje, aby 

z jednání byl zpracován písemný záznam. Bude sloužit jako prokazatelný důkaz 

pro splnění této povinnosti a současně jako východisko pro poskytování sociální 

služby na míru. 

- V rámci jednání se ještě zavádí povinnost nabízet ze strany poskytovatele 

pobytové sociální služby ambulantní, terénní sociální služby a případně zdroje 

přirozeného sociálního prostředí, tento požadavek navazuje na rozšířenou úpravu § 

2 zákona. To je jednoznačně novým nástrojem pro gate keeping v sociálních 

službách.  

 Z hlediska procesu poskytování sociální služby se ponechává důraz na individuální 

poskytování sociální služby s vyhodnocování cílů spolupráce. I zde je nezbytné ze 

strany poskytovatele poskytovat služby skutečně tomu, kdo je potřebuje. 

 Podstatným prvkem celého systému sociálních služeb z hlediska definované 

kvality je i  návaznost na další zdroje.  Poskytovatel je povinen podporovat osobu, 

které poskytuje sociální službu, ve využívání dalších veřejných služeb a 

přirozeného sociálního prostředí, s ohledem na její nepříznivou sociální situaci, 

individuální potřeby a dostupnost těchto služeb. 

 Individuální plánování je v procesu poskytování sociální služby nepodkročitelnou 

povinností u všech klientů a ve všech druzích sociálních služeb. 

 Ne vždy je možný stejný rozsah. Ke klientům je vždy nutné postupovat individuálně. Je 

nezbytné, aby poskytovatel zajišťoval klientovi vyšší či nižší míru podpory, a to podle jeho 

skutečných potřeb, možností, dovedností, apod. Prostřednictvím novely se v celém znění 

zákona posiluje práce s nepříznivou sociální situací. Upravuje se již v samotném počátku 

poskytování sociální služby tj. registraci. Pracuje se s ní v samotném procesu poskytování 

sociální služby. V průběhu připomínkového řízení bylo otevřeno téma práce s klientem 

s nejvyšší mírou podpory, a zda je možné v takovém případě s klientem plánovat. 

Poskytovatel by měl vždy být schopen zjišťovat minimálně vůli/nevůli na plnění potřeb 

klienta, a to i v případě, kdy není možná verbální komunikace.  Podle toho by také mělo 

vypadat plánování, kdy se vždy spolupracuje s klientem, ale je nezbytné posoudit 

prostřednictvím metod sociální práce míru podpory a péče. Individuální přístup a jeho 

zaznamenávání o každém klientovi považujeme v sociální službě za nezbytné a možné. 

Zaznamenávání probíhá do individuálních záznamů. Cílem individuálního plánování je 

individuální přístup ke klientovi. Individuální plánování včetně zpracovaných záznamů není 

v rozporu se zpovědním tajemstvím. Tyto činnosti jsou realizovány v rámci profesionální 

sociální služby s účelem podpory a péče o klienta. Současně jsou zpracovávány v souladu s § 

2. Duchovní tak jako např. manželský poradce pracuje s citlivými údaji. Nad rámec má ještě 
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popsané zpovědní tajemství. Individuální záznamy jsou odbornou dokumentací a je tedy 

nezbytné takto s ní pracovat. Individuální záznamy jsou zpracovávány za účelem plánování a 

hodnocení poskytování sociální služby podle nepříznivé sociální situace klienta. Zpovědní 

tajemství není nutno do plánu zaznamenávat.  

Kvalita sociálních služeb se zaměřuje nejen na proces poskytování sociálních služeb, ale i na 

ochranu práv klientů. Již z článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen 

„Úmluva“) vyplývá mj. i povinnost účinně trestně stíhat mučení, nelidské a ponižující 

zacházení (srov. např. Gäfgen proti Německu, č. 22978/05, rozsudek velkého senátu ze dne 1. 

června 2010, § 117), a to i v případech, není-li původcem špatného zacházení policista či jiný 

orgán veřejné moci (srov. např. Abdu proti Bulharsku, č. 26827/08, rozsudek ze dne 11. 

března 2014, § 42). Tato povinnost se vztahuje i na případy nejméně závažné formy špatného 

zacházení, tj. ponižujícího zacházení, tedy jednání, které jednotlivce hrubě ponižuje před 

jinými nebo v jeho vlastních očích, tupí nebo pokořuje, neprokazuje dostatečnou úctu k jeho 

lidské důstojnosti nebo tuto důstojnost snižuje či vyvolává pocity strachu, úzkosti nebo 

méněcennosti (srov. např. M. S. S. proti Belgii a Řecku, č. 30696/09, rozsudek velkého senátu 

ze dne 21. ledna 2011, § 220). V některých případech je stát povinen provést účinné 

vyšetřování, i když následek v podobě nelidského či ponižujícího zacházení nebyl způsoben s 

tímto úmyslem, ale šlo v tomto ohledu jen o nedbalostní jednání (srov. např. Bureš proti 

České republice, č. 37679/08, rozsudek ze dne 18. října 2012, § 80 a 132; či Amarandei a 

ostatní proti Rumunsku, č. 1443/10, rozsudek ze dne 26. dubna 2016). Ke špatnému zacházení 

může docházet i v zařízení sociálních služeb, ať již z důvodu ponižujícího způsobu jednání s 

klienty zařízení či z důvodu materiálních podmínek, které v zařízení panují (srov. např. Stanev 

proti Bulharsku, č. 36760/06, rozsudek velkého senátu ze dne 17. ledna 2012, § 212). 

S ohledem na zásadu subsidiarity trestního postihu nicméně nemusí být nejvhodnější některé 

zásahy do důstojnosti osob, jimž je poskytována sociální služba, stíhat prostředky trestního 

práva. Na některé formy špatného zacházení, zejména nedbalostní, u nichž není následkem 

újma na zdraví, ostatně ani trestní zákoník nepamatuje a neumožňuje taková jednání podřadit 

pod některou skutkovou podstatu trestného činu. V některých případech navíc může být 

obtížné, ne-li nemožné, určit konkrétní osobu, která je původcem špatného zacházení v 

zařízení sociální péče, jelikož intenzity špatného zacházení daná situace dosáhne až v souhrnu 

všech faktorů, které však jednotlivě samy o sobě této závažnosti nedosáhnou a za něž jsou 

leckdy odpovědné různé osoby. Navíc mnohdy může být postih konkrétních pracovníků 

zařízení nepřiměřený, jelikož jejich jednání je v zásadě vynuceno podmínkami, které pro 

jejich práci vytvořil jejich zaměstnavatel, poskytovatel sociální služby. 

I tyto případy je nicméně stát povinen postihovat a zabránit jejich opakování v budoucnu. Zdá 

se přitom nejvhodnější, aby tyto případy byly postižitelné v režimu správního trestání. 

Jednání, která by naplňovala skutkovou podstatu navrhovaného přestupku, pak v praxi mohou 

nabývat podoby špatného zacházení spočívajícího např. ve verbálním ponižování, urážkách, 

strkání a třesení, neposkytnutí doprovodu na toaletu, nezajištění bezpečnosti před pádem, 

napadením, v poskytování nedůstojného oděvu či ponechávání v něm, v zásazích do 

soukromí, které nejsou nezbytné, v zakazování či znemožňování partnerského života, 

nezajištění pobytu na vzduchu, hromadném sprchování a jiných zásazích do důstojnosti 

člověka. 
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Zároveň je však nutné zdůraznit, že půjde-li v dané věci o podezření ze závažného špatného 

zacházení, zejména o případy, kdy bude v dané věci možné vysledovat alespoň nepřímý 

úmysl původce špatného zacházení (srov. § 15 odst. 2 trestního zákoníku), pak je správní 

orgán povinen věc neprodleně předat orgánům činným v trestním řízení [srov. např. M. S. 

proti Chorvatsku (č. 2), č. 75450/12, rozsudek ze dne 19. února 2015, § 81 až 85]. Dozví-li se 

správní orgán o relevantních okolnostech od dotčené osoby či jiných osob, je povinen věc 

předat orgánům činným v trestním řízení, jsou-li daná tvrzení hájitelná, tedy taková, která 

nejsou zcela nedůvěryhodná a nepravděpodobná, jsou možná i časově, jsou dostatečně 

konkrétní a v čase neměnná (srov. nálezy Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1565/14 ze dne 

2. března 2015, § 55; sp. zn. I. ÚS 860/15 ze dne 27. října 2015, § 87 a sp. zn. I. ÚS 1042/15 

ze dne 24. května 2016, § 31).“ 

V rámci problematiky opatření omezující pohyb osob se doplňuje požadavek na samostatnou 

evidenci zápisu užití těchto opatření. Cílem je zajištění podkladu pro inspekce poskytování 

sociálních služeb, které musí mít možnost nahlédnout do této dokumentace. 

Významným tématem, které se posiluje v rámci novely zákona o sociálních službách, je 

nepříznivá sociální situace. Poskytovatel bude veškeré procesy nastavovat podle nepříznivé 

sociální situace uvedené v rozhodnutí o registraci, která vychází z konkrétních potřeb klientů 

a současně i z jejich nepříznivých sociálních situací. Systém se stane srozumitelnějším pro 

klienta, současně i pro poskytovatele, který bude moci více specifikovat pro koho, jak a 

s jakým cílem poskytuje sociální služby. Zároveň bude mít poskytovatel možnost klienta, 

jehož nepříznivá sociální situace neodpovídá jeho registrované nepříznivé sociálních situaci, 

kterou poskytovatel řeší, odmítnout.  

Současně bude upravena a doplněna oblast správních deliktů, které jsou uvedeny v § 107 

zákona o sociálních službách.  Bude stanoven správní delikt, který souvisí s ochranou 

lidských práv a svobod. Správní delikty se více provazují se zněním povinností v konkrétnosti 

kritérií standardů kvality sociálních služeb, protože se upravuje současně znění § 99, kde je 

definovaná kvalita. Toto provázání a specifikace vytvoří systém více návodný 

a srozumitelnější jak pro poskytovatele, tak pro subjekty podle § 108 zákona. Dále pak jsou 

navrhovány dílčí úpravy znění správních deliktů a maximální výše pokuty. Důvodem 

navýšení částek je z hlediska nákladnosti zajištění systému a zdůraznění dílčích skutkových 

podstat, které jsou předmětem správních deliktů. 

Požadavky na změny v oblasti kvality jsou taktéž obsaženy v Národní strategie rozvoje 

sociálních služeb na období 2016 – 2025, ve Specifickém cíli „E.1 Legislativně vymezit 

požadavky na kvalitu sociálních služeb“. 

Revidovaný návrh je v souladu s naplněním požadavkem Dobrovolného evropského rámce 

pro kvalitu sociálních služeb SPC/2010/10/8 final, který v oblasti kvality požaduje princip 

dobrého řízení (otevřenost, transparentnost, vykazatelnost). Tento požadavek je v rámci 

návrhu plněn díky primárnímu fokusu na řešení nepříznivé sociální situace. 
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Institut nucené správy 

Navrhuje se zavedení institutu nucené správy. Na základě zjištění inspekce poskytování 

sociálních služeb, že je ohrožen život a zdraví klientů že odstranění nedostatků a nikoli 

zrušení registrace vyžaduje, s ohledem na jejich rozsah a míru, řešení formou nucené správy, 

rozhodne MPSV o nucené správě a jmenování nuceného správce. Nucený správce činí kroky 

k odstranění nedostatků. MPSV rozhodne o ukončení nucené správy a zproštění funkce 

nuceného správce. Následně se obnovuje pravomoc statutárního orgánu nebo fyzické osoby 

poskytovatele. Zavede se tak nástroj pro zajištění ochrany práv klientů, které dosud platné 

znění zákona o sociálních službách neobsahuje.  

 

Působnost při zajišťování sociálních služeb 

Novela v oblasti působnosti orgánů veřejné správy povede k těmto výsledkům: 

- změna struktury orgánů ve veřejné správě a jejich kompetencí prostřednictvím doplnění 

a zpřesnění, 

- upřesnění výkonu činností prostřednictvím sociálního pracovníka a upřesnění výkonu 

činností prostřednictvím sociálního pracovníka – sociálního kurátora, 

- vymezení a zakotvení činností sociální práce sociálních pracovníků, včetně metodického 

vedení a kontrolní činnosti u obecních úřadů, tak aby byla v souladu s výše uvedenými 

rozšířeními kompetencí jednotlivých úřadů, 

- vymezení a ukotvení činností sociálních pracovníků, včetně povinnosti vést 

Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného 

informačního systému práce a sociálních věcí, 

- povinnost obce při zjišťování nelegálních poskytovatelů sociálních služeb, 

- rozšíření působnosti ministerstva v oblasti výkonu sociální práce ve veřejné správě. 

Navržená úprava tedy předpokládá zavedení a zpřesnění povinnosti obecních úřadů podílet se 

na výkonu činností sociální práce a financování těchto činností s tím, že jsou vykonávány 

prostřednictvím sociálních pracovníků.  

Nově jsou vymezeny kompetence pověřených obecních úřadů tak, aby odborná pomoc a 

informace o možnostech sociální pomoci, včetně sociálních služeb byla osobám dostupná co 

nejblíže, v místě jejich skutečného pobytu; za tím účelem se vymezuje i spolupráce 

jednotlivých subjektů. 

 Dále navrhovaná právní úprava znamená posílení preventivní složky výkonu sociální práce 

na území obcí s pověřeným obecním úřadem tak, aby sociální pracovníci vyhledávali 

potřebné osoby a prostřednictvím sociální práce přispěli k předcházení nebo zabránění 

zhoršení situace těchto osob. Pokud sociální pracovník pověřeného obecního úřadu 

(újezdního úřadu) zjistí konkrétní potřeby konkrétního člověka, pak musí konat, a to buď sám 

v návaznosti na dostupné zdroje, nebo prostřednictvím předání informace obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností, jehož kompetence jsou širší.  
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V souladu s ochranou práv a lidské důstojnosti klientů sociálních služeb je zařazeno 

ustanovení, které pověřenému obecnímu úřadu ukládá povinnost cíleně vyhledávat nelegální 

poskytovatele sociálních služeb bez oprávnění.  

Ve vazbě na aplikaci účelově vázaného dotačního titulu na sociální práci v přenesené 

působnosti budou blíže specifikovány oblasti i činnosti sociální práce, které napomohou 

rozvoji a kvalitě agend. Dále i v kontextu Strategie reformy psychiatrické péče, probíhající 

Transformace pobytových sociálních služeb i v souladu s plněním opatření Národního 

akčního plánu stárnutí a zaváděním nového systému sociálního bydlení v obcích, bude 

poptávka po těchto kompetencích na místní úrovni narůstat. Pokud jde o obce, dochází 

k legislativní úpravě možnosti obcí financovat sociální služby zařazené do krajské sítě 

sociálních služeb. Taktéž se v rámci zajištění povinností sociální práce se bude poskytovat 

účelová dotace i pro sociální práci vykonávanou pověřeným obecním úřadem a to zejména 

depistážní činnost a sociální šetření, nebo sociální poradenství (ne ve smyslu odborného 

sociálního poradenství poskytovaného sociální službou). Poté pro oblast spolupráce s dalšími 

aktéry, které participují na službách sociální práce.   

 

Odborná způsobilost pro výkon povolání v sociálních službách 

Cílem změny je především, aby v praxi došlo k novému rozdělení okruhu pracovníků, kteří 

v sociálních službách vykonávají odbornou činnost, a definování jejich odborné způsobilosti. 

Z důvodů uvedených v kapitole 1. 2. Tedy vyplývá potřeba upravit § 115, dále dojde v § 116a 

k novému rozdělení pracovníků, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách, 

budou stanoveny předpoklady pro výkon inspekce poskytování sociálních služeb, 

předpoklady pro výkon supervizora a dojde k úpravě kvalifikačních předpokladů pracovníků 

v sociálních službách a úpravě přílohy č. 4 v prováděcím právním předpisu. Upravena bude i 

odborná způsobilost u tlumočníků českého znakového jazyka. V přechodných ustanoveních je 

odstavec týkající se výjimky pro tlumočníky českého znakového jazyka nebo přepisovatele 

pro neslyšící, kteří dosáhli věku 50 let a 5 let praxe v oboru, což je reakcí na připomínky od 

odborných organizací, aby nedošlo k nedostatku těchto odborníků po přijetí návrhu zákona. 

Dle směrnice 2000/78/ES odst. 25, je zákaz diskriminace na základě věku důležitou součástí 

dosahování cílů stanovených v hlavních směrech zaměstnanosti a podporování různosti 

pracovních sil. Rozdíly v zacházení v souvislosti s věkem však mohou být za určitých 

okolností oprávněné a proto vyžadují zvláštní ustanovení, která se mohou lišit podle situace 

v jednotlivých členských státech. Je tudíž důležité rozlišovat mezi rozdíly v zacházení, které 

jsou odůvodněné, zejména mezi oprávněnými cíli politiky zaměstnanosti, trhu práce a 

odborného vzdělávání a diskriminací, která musí být zakázána. 

 

Díky novele dojde ke zpřesnění odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách, 

k aktualizaci kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. V prováděcím 

právním předpisu dojde k aktualizaci obsahu kvalifikačního kurzu pro pracovníky 

v sociálních službách a bude vytvořena nová příloha č. 5, která definuje podrobnosti 

kvalifikačního kurzu, což je důležité jak pro poskytovatele sociálních služeb a samotné 
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zaměstnance, tak pro vzdělávací instituce, tedy realizátory akreditovaného vzdělávacího 

programu „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“. Dále dojde k úpravě 

oborů vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro 

pracovníky v sociálních službách. 

 

Další vzdělávání 

Cílem změny je definovat podmínky pro supervizi jako nástroje celoživotního učení a nedílné 

součásti v oblasti sociální práce a sociálních služeb a upřesnit povinnosti účastníků dalšího 

vzdělávání. Mezi formy dalšího vzdělávání sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních 

službách se doplňuje supervize s maximálním rozsahem 12 hodin za rok. Sociální pracovníci 

a pracovníci v sociálních službách v rámci jednoho kalendářního roku absolvují 24 hodin 

dalšího vzdělávání (rozsah odpovídající současné právní úpravě stanovené v zákoně 

o sociálních službách). Dále se upřesní rozsah stávajících forem dalšího vzdělávání a stanoví 

se hranice minimálního rozsahu dalšího vzdělávání za kalendářní rok v případě kratšího 

působení zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele. 

Současně se nově stanoví povinnost zaměstnavateli zajistit pracovníkovi na vedoucí pozici, 

který není sociálním pracovníkem, ale který řídí, organizuje a kontroluje činnost sociálních 

pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších odborných pracovníků v sociálních 

službách, a v působnosti v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 12 hodin 

za kalendářní rok. Oblast rozvoje vedoucích pracovníků není specificky ve vztahu k sociální 

práci v současné době nijak upravena, a to přesto, že právě vedoucí pracovníci jsou těmi, kdo 

rozhodují o rozsahu výkonu sociální práce, o personálním zajištění, apod. 

 

Akreditace vzdělávacích programů 

Z důvodů uvedených v kapitole 1.2. vyplývá potřeba přeformulovat v souvislosti se změnami 

v akreditačním systému dotčená ustanovení, a to především z důvodu vytvoření 

elektronického Systému pro agendu akreditací. 

V tomto novém systému budou přístupné interaktivní formuláře. Žadatelé o akreditaci tak 

budou využívat elektronický formulář a veškeré fáze schvalovacího a hodnotícího procesu 

budou probíhat prostřednictvím tohoto systému, čímž dojde ke zrychlení a zefektivnění 

celého procesu. Upraví se systém termínů podávání žádostí o akreditaci a vzdělavatelům se 

uloží širší povinnost vedení dokumentace. V elektronickém systému pro agendu akreditací 

bude rovněž obsažen interaktivní katalog s aktuální nabídkou akreditovaných programů. 

Katalog usnadní poskytovatelům sociálních služeb i odborné veřejnosti výběr vhodného 

akreditovaného programu, o kterém budou v katalogu uvedeny komplexní informace.  

Dojde tak k zefektivnění procesu akreditací a bude umožněna participace resortní organizace 

na činnostech v akreditačním procesu.  
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Financování a plánování/síťování sociálních služeb  

Cílem navrhované úpravy v předmětných oblastech je hlavně další ztransparentnění celého 

procesu, s vazbou na oblast financování. Současná praxe ukazuje, že především výběr do tzv. 

sítě sociálních služeb (soubor služeb, financovaných z veřejných rozpočtů), není zcela obecně 

srozumitelný a nestanovuje jasná pravidla pro aktéry, které se celého procesu účastní. Dále 

zákon o sociálních službách nestanoví, jaké zdroje financování sociálních služeb je možné 

v praxi využít.  

Stanovení mandatorního výdaje na dotace na sociální služby má zamezit významnému 

meziročnímu kolísání výše dotace ze státního rozpočtu, která je hlavním veřejným zdrojem 

pro financování sociálních služeb, a má zvýšit stabilitu celého systému sociálních služeb. 

Tímto opatřením se uplatňuje výjimka vycházející z § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. 

o rozpočtových o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění, a to, že na dotaci není právní nárok, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 

jinak.  

Také navrhované sjednocení termínů v rámci dotačních řízení vyhlašovaných jednotlivými 

kraji přispěje k odstranění nadměrné administrativní zátěže a k zamezení opožďování plateb, 

které nyní blokují řádný výkon hlavní činnosti poskytovatelů, kterou je poskytování 

sociálních služeb.  

Další prvek jistoty do systému vnáší ujasnění zdroje financování nákladů pečovatelských 

služeb, které jsou oprávněným osobám poskytovány bez úhrady. Tímto zdrojem jsou dotace 

ze státního rozpočtu poskytnuté kraji k podpoře poskytování sociálních služeb.  

K implementaci do praxe připravujeme metodické postupy a další metodické materiály, 

jejichž součástí budou i definice některých nových pojmů, jako např. „další zdroje informací“ 

(§ 21), „sociálně vyloučená komunita“, „okamžitá kapacita“, zařízení pečovatelské služby“ 

apod. 

 

1.6 Zhodnocení rizika  

Nepřijetí právní úpravy prohloubí nestabilitu stávajícího systému, dílčí ustanovení zákona i 

nadále nebudou odpovídat praxi, a zároveň nedojde k provázanosti s dalšími souvisejícími 

právními předpisy, které jsou již v současnosti v platnosti. Bude tak podporován stav, kdy 

jsou určitá ustanovení zákona vykládána rozdílně. To bude zvyšovat nejistotu především 

poskytovatelů sociálních služeb, a místo, aby je nastavení systému podporovalo 

v poskytování sociálních služeb, budou v něm spatřovat bariéry. To povede v praxi ke snížení 

hospodárnosti a efektivity systému, zároveň ke snížení kvality péče a ohrožení života a zdraví 

klienta, a to zejména v kontextu dalšího rozšiřování služeb bez oprávnění, které lze 

momentálně jen obtížně postihovat. 

Dále pak nepřijetím nové právní úpravy by nebylo možné plnit některé cíle Národní strategie 

rozvoje sociálních služeb 2016 – 2020 (např. specifické cíle: Upravit systém registrací 

poskytování sociálních služeb, Definovat personální a materiální standardy pro jednotlivé 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKYBLY5Z)



65 

sociální služby a Revize současných druhů sociálních služeb) či Strategie sociálního 

začleňování 2014 – 2020 (např. navržení personálního standardu). 

Korupční rizika 

Navrhovaná právní úprava přináší snížení korupčních rizik. Výběr poskytovatelů sociálních 

služeb financovaných z veřejných prostředků by měl probíhat formou soutěže do sítě 

sociálních služeb. Při výběru nejvhodnějších nabídek bude povinností postupovat v souladu se 

stanovenými procesními podmínkami včetně kritérií pro hodnocení nabídek. Z povahy 

soutěže bude dále vyplývat dodržení zásad transparentnosti, nediskriminace, přiměřenosti, 

zpětné přezkoumatelnosti stanovených podmínek a jednotného přístupu ke všem 

poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.  

 

2.  Návrh variant řešení 

2.1  Varianta 0 – současný stav 

Nulová varianta předpokládá, že se nezmění současný stav. Ponechání současného stavu je 

nežádoucím aspektem samo o sobě, neboť nedojde k promítnutí ověřených požadavků z praxe 

poskytování sociálních služeb do základní legislativní normy upravující poskytování 

sociálních služeb – zde zejména pro oblast registrace poskytovatelů sociální služeb, kvality 

sociálních služeb, druhů sociálních služeb, struktury orgánů ve veřejné správě a jejich 

kompetencí, správních deliktů, odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách, 

dalšího vzdělávání a oblasti akreditací. Nesoulad mezi legislativní normou a samotnou 

praxí poskytování sociálních služeb tak bude dále nejen přetrvávat, ale bude se 

prohlubovat. S tím se také bude snižovat možnost zajišťovat efektivnost, účelnost, 

hospodárnost a kvalitu systému sociálních služeb. 

Při dalším rozšiřování sociálních služeb bez oprávnění pak bude dále docházet k multiplikaci 

rizik, která nedovolují dostatečně chránit práva, život a zdraví klientů.  

  

2.2  Varianta I. 

Varianta I. předpokládá úpravu dílčích oblastí zákona. Jedná se především o následující 

významnější úpravy zákona:  

Registrace poskytovatelů sociálních služeb 

Všechny služby obdrží nové identifikátory v rámci dvouletého přechodného období, do kdy 

musí požádat o obnovu registrace z důvodu nově nastavených podmínek registrace 

(nepříznivá sociální situace a další podmínky registrace – personální standard, materiálně 

technický standard). Ve stávající aplikaci OK registr bude návaznost původního označení 

služeb k nově registrovaným službám zajištěna, bude dohledatelné, která služba je prakticky 

„následnou, tedy nastupující“ po předchozí, dříve registrované službě. 

Zásadní úpravy: 
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- změna místní příslušnosti registrujícího orgánu (jedná se o krajský úřad, v jehož 

správním obvodu je provozováno zařízení sociálních služeb či kontaktní místo sociální 

služby), 

- odlišení systémů sociálně-právní ochrany dětí a poskytování sociálních služeb (v 

případě získání oprávnění k poskytování sociálních služeb na registrované činnosti se 

na tyto činnosti nevztahuje pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí podle 

zvláštního zákona),  

- úprava podmínek personálního a materiálně technického zajištění sociálních služeb; 

jeho naplnění bude nepodkročitelnou podmínkou registrace (náležitosti stanoví 

prováděcí předpis),  

- vymezení územní působnosti sociální služby jako údaj nutný k zajištění aktuálnosti 

dat v registru,  

- upřesnění okruhu osob, pro které je služba určena, a vymezení nepříznivé sociální 

situace; určující by měla být především nepříznivá sociální situace, kterou umí daná 

sociální služba řešit, 

- stanovení náležitostí popisu realizace poskytování sociálních služeb,  

- upřesnění kapacity sociálních služeb (údaj o okamžité kapacitě),  

- zrušení povinnosti poskytnout údaje o plánu finančního zajištění sociálních služeb,  

- předložení splátkového kalendáře není považováno za splnění podmínky pro 

registraci,  

- registrující orgán ověří nahlédnutím do insolvenčního rejstříku, zda na majetek 

fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen 

konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční 

návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka (ve stávající úpravě dokládáno 

formou čestného prohlášení), 

- úprava podmínek registrace v případech, kdy si doklady může zajistit registrující 

orgán prostřednictvím informačních systémů veřejné správy podle jiných zákonů 

(doklad o vlastnickém právu k objektu, v nichž budou poskytovány sociální služby, 

kopie zakladatelských dokumentů),  

- úprava povinnosti poskytovatele aktualizovat kontaktní údaje,  

- zavedení možnosti zrušení registrace ministerstvem v situaci, kdy je zjištěno 

bezprostřední ohrožení zdraví a života klientů sociální služby. 

 

Kvalita sociálních služeb a související správní delikty 

- úprava dílčích ustanovení § 88, kde jsou definovány povinnosti poskytovatele,  

- zapracování povinnosti vést zápisy o průběhu a evidenci použití opatření omezující 

pohyb osob podle § 89 v samostatné (tzv. sociální) dokumentaci klienta sociální 

služby, 
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- úprava definice kvality prostřednictvím změny pojmenování částí standardů kvality 

sociálních služeb,  

- doplnění nové skutkové podstaty správního deliktu spočívající v porušení důstojnosti, 

soukromí a integrity osob, které jsou poskytovány sociální služby, včetně navýšení 

maximálních možných pokut za stávající správní delikty 

- pro změny v oblasti kvality sociálních služeb byly využity výstupy z realizovaného 

dotazníkové šetření s názvem  

1. Sběr podnětů k revizi nastavení kvality v sociálních službách, uvedeného 

v příloze č. 

2. Podněty k revizi standardů kvality sociálních služeb 

- Původně bylo zvažováno zavedení Etické komise, avšak na základě pilotáže 

původního záměru nastavení kvality mezi poskytovateli bylo od návrhu upuštěno. 

Závěry pilotáže uvedeny v příloze č.  

 

Institut nucené správy  

Stanoví se podmínky pro zavedení nucené správy, náležitostí rozhodnutí MPSV o zavedení 

nucené správy, vykonavatelnost rozhodnutí bez odkladného účinku, činnost a povinnosti 

nuceného správce, zproštění funkce nuceného správce, jednání nuceného správce, propojení 

činnosti nuceného správce s krajským úřadem, důvody ukončení nucené správy, rozhodnutí 

o ukončení nucené správy, náklady spojené s výkonem nucené správy. 

 

Optimalizace druhů sociálních služeb 

Návrh obsahuje sloučení některých druhů sociálních služeb, vytvoření některých nových 

druhů, redefinici stávajících druhů. 

 

Překlopení některých stávajících druhů do nových druhů ukazuje následující tabulka: 

nový druh služby stávající druhy služeb 

Domovy sociální péče 
Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

Domovy pro děti na 

přechodnou dobu 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (nyní sociálně právní 

ochrana dětí 

 

 

 

Služba pro rodinu 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Odborné sociální poradenství v manželských a rodinných 

poradnách 

Zařízení sociálně výchovné činnosti (na základě dosavadního 

pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí) 
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Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 

souvisejících s péčí o děti (na základě dosavadního pověření 

k výkonu sociálně-právní ochraně dětí) 

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a 

předcházení jejich vzniku (na základě dosavadního pověření 

k výkonu sociálně-právní ochraně dětí) 

 

Co se týká domovů sociální péče, uvedených v tabulce, důvodem spojení je fakt, že péče 

v těchto druzích služeb je velmi obdobná. Dále tento krok umožní zjistit, jaká je reálná 

dostupnost služeb pro specifické cílové skupiny, např. osoby trpící roztroušenou sklerózou 

nebo osoby s poruchou autistického spektra. Na základě těchto faktů bude možné 

nedostatečné kapacity rozvíjet. 

 

Navrhuje se redefinice (skrze vlastní definici, či činnosti) těchto současných druhů sociálních 

služeb: 

● Odborné sociální poradenství 

● Osobní asistence 

● Pečovatelská služba 

● Odlehčovací služby 

● Domovy pro osoby se zdravotním postižením  

● Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

● Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a pro 

hluchoslepé. 

● Azylové domy 

● Domy na půl cesty 

● Kontaktní centra 

● Krizová pomoc 

● Intervenční centra 

● Nízkoprahová denní centra 

● Noclehárny 

● Služby následné péče 

● Sociálně terapeutické dílny 

● Terénní programy 

 

Navrhuje se vznik úplně nových druhů sociální služby:  
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 Sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým 

 Služba pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím 

 Domovy pro děti 

 

Následující sociální služby zůstanou ve stávající podobě: 

 Tísňová péče 

 Průvodcovské a předčitatelské služby 

 Podpora samostatného bydlení 

 Centra denních služeb 

 Denní stacionáře 

 Týdenní stacionáře 

 Chráněné bydlení 

 Raná péče 

 Telefonická krizová pomoc 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 Terapeutické komunity 

 Sociální rehabilitace 

 

Redefinice některých druhů služeb se týká jak změn v definici konkrétního druhu služby, tak 

změn v základních činnostech a v návaznosti na to též úkonů v prováděcím právním předpisu. 

Nově navržené základní činnosti se doplňují do výčtu § 35 zákona.  

 

Působnost při zajišťování sociálních služeb 

- změna struktury orgánů veřejné správy a doplnění a zpřesnění jejich kompetencí,   

- stanovení kompetencí pověřených obecních úřadů a újezdních úřadů, 

- upřesnění činností vykonávaných prostřednictvím sociálního pracovníka a doplnění 

pojmu sociálního kurátor, 

- vymezení činností sociální práce sociálních pracovníků včetně metodického vedení 

a kontrolní činnosti u obecních úřadů, tak aby byla v souladu s  rozšířeními 

kompetencí jednotlivých úřadů, 

- vymezení činností sociálních pracovníků včetně povinnosti vést Standardizovaný 

záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému 
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práce a sociálních věcí, 

- povinnost obce k předávání informací ve věci nelegálních poskytovatelů sociálních 

služeb, 

- rozšíření působnosti MPSV v oblasti výkonu sociální práce ve veřejné správě. 

 

Navržená úprava dále předpokládá zavedení, resp. zpřesnění povinnosti obcí možnosti podílet 

se na financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb. Přestože 

v současné době mohou obce podle rozpočtových pravidel zřizovat organizace určené 

k poskytování sociálních služeb a zároveň mohou tyto služby přímo poskytovat, v praxi se 

ukazuje, že finanční prostředky jsou nejčastěji obcemi vynakládány jen na některé sociální 

služby (zejména pečovatelskou službu, domovy pro seniory, popř. odlehčovací služby a denní 

stacionáře). Je však žádoucí reagovat i na další potřeby lidí žijících v obcích, k jejichž 

uspokojování příslušné sociální služby přispívají, a v případě, že se již nyní obce podílejí na 

koncipování sítě sociálních služeb [§ 94 písm. f)], a to na základě v obci zjištěných potřeb 

[§ 94 písm. a) a f)], je logické, aby se podílely rovněž na jejich financování (i když konkrétní 

dohoda o míře spolufinancování z obecních zdrojů je vždy mezi krajem – jakožto tvůrcem 

krajské sítě – a jednotlivými obcemi).  

 

Další vzdělávání 

- úprava dalšího vzdělávání sociálního pracovníka (formy dalšího vzdělávání, navrhuje 

se mezi formy dalšího vzdělávání doplnit formu supervize, stanovení časového 

rozsahu dalšího vzdělávání), 

- stanovení povinnosti zaměstnavateli zabezpečit vedoucím pracovníkům další 

vzdělávání 

 

Odborná způsobilost pro výkon povolání v sociálních službách 

- úprava okruhu pracovníků, 

- výčet okruhu odborných pracovníků a jejich kvalifikační předpoklady, 

- specifikace předpokladů k výkonu inspekce poskytování sociálních služeb a 

supervizora v sociálních službách, 

- zpřesnění odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách  

- úprava povinnosti absolvovat kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. 

 

Oblast financování a plánování/síťování sociálních služeb 

Definice sítě 

Cílem návrhu je zavedení obecné definice sítě, ze které bude zřejmé, že sítě sociálních služeb 

existují na třech úrovních: obecní, krajské a národní. Zároveň je z navrhované definice 
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zřejmé, že pokrytí sítě je zajištěno poskytovateli sociálních služeb, zařazených do sítí na 

základě procesních kroků, které jsou v rámci návrhu stanoveny jako závazné pro všechny 

správce sítí (ministerstvo, kraj, obec). V kontextu dalších navrhovaných úprav zákona je pak 

již z definice zřejmé, že poskytovatelé zařazení do sítě mají nárok na poskytnutí veřejné 

podpory a především je v návrhu zajištěno, aby tato veřejná podpora byla poskytována 

službám v souladu s předpisy EU o veřejné podpoře. 

 

Kritéria pro vstup do sítě a proces zařazování poskytovatelů sociálních služeb do sítě 

Navrhovaná úprava má za cíl sjednotit kritéria vstupu poskytovatelů sociálních služeb do sítí 

sociálních služeb a rovněž sjednotit celý proces zařazování poskytovatelů do (a vyřazování z) 

sítí jednotlivými správci těchto sítí. 

Jako podklad pro návrhy byly použity: 

 Analýza existujících Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb (viz příloha č . 

 Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni (viz 

příloha č . 

 

Fixace Alokace/Nárokovost dotace/Pověření 

Návrh si klade za cíl především odstranění nejistoty poskytovatelů v souvislosti s jednoletou 

povahou financování. Dotace se navrhuje poskytovat jako nároková (ZSS se tak stává 

právním předpisem stanovujícím dotaci jako nárokovou, na základě možnosti, jíž stanoví 

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (§ 14, odst. 1)). Tato skutečnost je 

umožněna souvisejícími navrhovanými úpravami (stanovení jasných kritérií vstupu do sítě, 

ujednocení procesu zařazování služeb do sítě, respektive procesu jejich vyřazování ze sítě), 

jež stanoví jasný okruh poskytovatelů sociálních služeb, jimž vznikne nárok na dotaci. 

Jako podklady pro návrhy byly použity následující materiály a analýzy (viz příloha): 

- Sociální služby a způsob financování – podklad k odborné diskusi, 

- Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně 

pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků 

veřejných rozpočtů, analýza soukromých zdrojů, 

- Studie proveditelnosti: Výběr a zdůvodnění optimální varianty financování sociálních 

služeb v ČR. 

 

Dílčí úpravy zákona: 

- doplnění základních zásad zákona pro poskytování sociálních služeb o přednosti 

využití ambulantních nebo terénních sociálních služeb, a navazující úprava kritérií 

standardů kvality,  

- upřesnění, resp. doplnění definice některých základních pojmů, 
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- stanovení povinnosti Ministerstva vnitra a Policie ČR poskytovat sociálním 

pracovníkům orgánů veřejné správy údaje ze základního registru obyvatel a dalších 

informačních systémů, 

- úprava části týkající se úhrad nákladů za sociální služby v souvislosti s novými 

službami domovy  pro děti na přechodnou dobu, domovy pro děti a služby pro rodinu, 

- doplnění další možnosti odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb, 

a to z důvodu, že poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, 

s ohledem na vymezení nepříznivé sociální situace, 

- zpřesnění podmínek pro zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, 

- sjednocení způsobů financování sociálních služeb,  

- zpřesnění procesu akreditací vzdělávacích programů, 

- zefektivnění procesu akreditací zmocněním rezortní organizace k participaci na 

činnostech v akreditačním procesu. 

 

Přechodná ustanovení  

Pro právnické a fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti zákona poskytovaly sociální 

služby, se stanoví dvouleté přechodné období, ve kterém jsou povinny podat žádost o obnovu 

registrace, jinak registrace zaniká. 

 

2.3 Varianta II. 

Tato varianta přináší naprosto zásadní systémovou změnu, kdy se již budou registrovat 

s druhy sociálních služeb i činnosti a kdy se z minimalizuje počet sociálních služeb na 6 a 

každá z nich bude moci mít nabídku více než desítku základních činností. Tento systém je 

plné překlopení na stranu klienta, kdy se mu služba plně namodeluje na jeho potřeby bez 

zákonných, personálních a registračních limitů. Takže zůstanou jen limity finančního 

charakteru.  

Registrace poskytovatelů sociálních služeb 

Všechny služby obdrží nové identifikátory v rámci dvouletého přechodného období, do kdy 

musí požádat o obnovu registrace z důvodu nově nastavených podmínek registrace 

(nepříznivá sociální situace a další podmínky registrace – personální standard, materiálně 

technický standard). Ve stávající aplikaci OK registr bude návaznost původního označení 

služeb k nově registrovaným službám zajištěna, bude dohledatelné, která služba je prakticky 

„následnou, tedy nastupující“ po předchozí, dříve registrované službě. 

Zásadní úpravy: 

- změna místní příslušnosti registrujícího orgánu (jedná se o krajský úřad, v jehož 

správním obvodu je provozováno zařízení sociálních služeb či kontaktní místo sociální 

služby), 
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- odlišení systémů sociálně-právní ochrany dětí a poskytování sociálních služeb (v 

případě získání oprávnění k poskytování sociálních služeb na registrované činnosti se 

na tyto činnosti nevztahuje pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí podle 

zvláštního zákona),  

- úprava podmínek personálního a materiálně technického zajištění sociálních služeb; 

jeho naplnění bude nepodkročitelnou podmínkou registrace (náležitosti stanoví 

prováděcí předpis),  

- vymezení územní působnosti sociální služby jako údaj nutný k zajištění aktuálnosti 

dat v registru,  

- upřesnění okruhu osob, pro které je služba určena, a vymezení nepříznivé sociální 

situace; určující by měla být především nepříznivá sociální situace, kterou umí daná 

sociální služba řešit, 

- stanovení náležitostí popisu realizace poskytování sociálních služeb,  

- upřesnění kapacity sociálních služeb (údaj o okamžité kapacitě),  

- zrušení povinnosti poskytnout údaje o plánu finančního zajištění sociálních služeb,  

- předložení splátkového kalendáře není považováno za splnění podmínky pro 

registraci,  

- registrující orgán ověří nahlédnutím do insolvenčního rejstříku, zda na majetek 

fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen 

konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční 

návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka (ve stávající úpravě dokládáno 

formou čestného prohlášení), 

- úprava podmínek registrace v případech, kdy si doklady může zajistit registrující 

orgán prostřednictvím informačních systémů veřejné správy podle jiných zákonů 

(doklad o vlastnickém právu k objektu, v nichž budou poskytovány sociální služby, 

kopie zakladatelských dokumentů),  

- úprava povinnosti poskytovatele aktualizovat kontaktní údaje,  

- zavedení možnosti zrušení registrace ministerstvem v situaci, kdy je zjištěno 

bezprostřední ohrožení zdraví a života klientů sociální služby 

- zavedení základních činností volitelných, pokud se pro ně poskytovatel rozhodne, při 

podání žádosti o registraci sociální služby nebo podáním návrhu na změnu registrace 

označí, které z volitelných činností budou vykonávat. Zvolené volitelné základní 

činnosti budou součástí rozhodnutí o registraci. Tyto činnosti je pak poskytovatel 

povinen svým uživatelům vždy zajistit.  

 

Kvalita sociálních služeb 

- úprava dílčích ustanovení § 88, kde jsou definovány povinnosti poskytovatele,  
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- zapracování povinnosti vést zápisy o průběhu a evidenci použití opatření omezující 

pohyb osob podle § 89 v samostatné (tzv. sociální) dokumentaci klienta sociální 

služby, 

- úprava definice kvality prostřednictvím změny pojmenování částí standardů kvality 

sociálních služeb,  

- doplnění nové skutkové podstaty správního deliktu spočívající v porušení důstojnosti, 

soukromí a integrity osob, které jsou poskytovány sociální služby, včetně navýšení 

maximálních možných pokut za stávající správní delikty 

- pro změny v oblasti kvality sociálních služeb byly využity výstupy z realizovaného 

dotazníkové šetření s názvem Sběr podnětů k revizi nastavení kvality v sociálních 

službách, uvedeného v příloze č. 

- Zřízení etické komise  

 

Institut nucené správy 

Stanoví se podmínky pro uvalení nucené správy, náležitostí rozhodnutí MPSV o uvalení 

nucené správy, vykonavatelnost rozhodnutí bez odkladného účinku, činnost a povinnosti 

nuceného správce, zproštění funkce nuceného správce, jednání nuceného správce, propojení 

činnosti nuceného správce s krajským úřadem, důvody ukončení nucené správy, rozhodnutí 

o ukončení nucené správy, náklady spojené s výkonem nucené správy. 

Rozhodnutí o institutu nucené správy provádí soud na základě zákona o zvláštních řízeních 

soudních.  

 

Optimalizace druhů sociálních služeb 

Pobytová služba sociální péče 

Definice služby: 

Kompenzace, udržení a rozvoj chybějících kompetencí v péči o vlastní osobu a sociální 

dovednosti u osoby, která má sníženou soběstačnost a vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby, přičemž podpora je nutná v rozsahu, který není možné zajistit prostřednictvím 

terénní nebo ambulantní formy poskytování;  jak v rozsahu časově omezeném, případně 

nepřetržitě. 

 

Činnosti: 

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygienu; 

2. aktivizační a nácvikové činnosti; 

3. pomoc a podpora při podávání nebo přípravě jídla a pití; 

4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

5. sociálně terapeutické činnosti; 
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6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 

Úkony: 

1.1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

1.2. Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při 

použití WC. 

1.3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 

pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, 

samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, 

změně poloh. 

2.1. Aktivizační činnosti:  

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. 

2.2. Volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovování nebo upevnění kontaktu s 

přirozeným sociálním prostředím. 

3.1. Poskytnutí stravy: 

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. 

3.2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby: 

Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo zajištění celodenní stravy 

odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. 

3.3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

Pomoc s přípravou stravy, zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. 

4.1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

4.2. Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském 

prostředí. 

4.3. Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a 

volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné 

navazující sociální služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s 

rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

4.4. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. 

4.5. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 
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5.1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob; 

5.2. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, 

rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování osob. 

6.1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

6.2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

6.3. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

  

Ambulantní služby sociální péče 

Definice služby: 

Kompenzace, udržení a rozvoj chybějících kompetencí v péči o vlastní osobu a sociální 

dovedností u osoby, která tuto pomoc a podporu potřebuje z důvodu snížené soběstačnosti a 

jejíž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je zajistit podporu člověka a 

jeho udržení v přirozeném prostředí; včetně podpory pečujících osob. 

 

Činnosti: 

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygienu; 

2. zajištění stravy; 

3. pomoc a podpora při podávání nebo přípravě jídla a pití; 

4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

5. sociálně terapeutické činnosti; 

6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí; 

7. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

 

Úkony: 

1.1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: Pomoc při 

úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC. 

1.2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo 

vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a 

podpora při podávání jídla a pití. 

1.3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. 

2.1. Zajištění stravy:  
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Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování. 

2.2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování, pomoc při přípravě stravy přiměřené době 

poskytování služby, pomoc a podpora při podávání jídla a pití. 

4.1. Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a 

volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytujíc veřejné služby a jiné 

navazující sociální služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s 

rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

5.1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. 

6.1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

6.2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

7.1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

podpora při zajištění chodu domácnosti, podpora při získávání návyků souvisejících se 

zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a 

informačních zdrojů. 

  

Terénní služba sociální péče 

Definice služby: 

Kompenzace, udržení a rozvoj chybějících kompetencí v péči o vlastní osobu, domácnost a 

sociálních dovedností u osoby, která tuto pomoc a podporu potřebuje z důvodu snížené 

soběstačnosti a jejíž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je zajistit 

podporu člověka a jeho udržení v přirozeném prostředí; včetně podpory pečujících osob. 

 

Činnosti: 

1. pomoc a podpora při podávání nebo přípravě jídla a pití případně jeho příprava; 

2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí; 

3. pomoc a podpora při zajišťování chodu domácnosti; 

4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygienu; 

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

6. sociálně terapeutické činnosti. 

 

Úkony: 

1.1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
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Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 

pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby, dovoz nebo donáška jídla a 

pití, příprava a podání jídla a pití. 

1.2. Pomoc při zajištění stravy: 

Pomoc při přípravě jídla a pití. 

1.3. Dovoz nebo donáška jídla a pití. 

2.1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při 

vyřizování běžných záležitostí. 

3.1. Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

Běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého 

úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování, donáška vody, topení v 

kamnech včetně donášky a příprava topiva. 

3.2. Údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, například ošacení a 

nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné 

opravy, praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy. 

3.3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky, podpora 

při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti, pomoc při údržbě 

domácích spotřebičů, pomoc se zajištěním stravy, podpora v hospodaření s penězi včetně 

pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami. 

4.1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 

pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pobytu ve vnitřním prostoru, pomoc 

při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pobytu ve 

vnitřním i vnějším prostoru. 

4.2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při 

použití WC. 

4.3. Pomoc při osobní hygieně: 

Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC. 

5.1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, doprovázení 

dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a 

instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, doprovázení do školy, školského 

zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a 

instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění 

kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální 

začleňování osob, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 
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zdrojů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského 

prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. 

7.1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. 

 

Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence 

Definice služby: 

Stabilizace sociální situace osoby, rodiny nebo komunity. Podpora směřující  

k rozvoji kompetencí, schopností a dovedností vedoucích k řešení nepříznivé sociální situace 

a to především v oblastech:  

Nalezení vlastního bydlení, začlenění na trh práce nebo začlenění do běžného sociálního 

prostředí. 

 

Činnosti: 

1. sociálně terapeutické činnosti (individuální, skupinové); 

2. depistáž a kontaktní práce/povinný; 

3. výměnný a jiný harm reduction program/volitelný; 

4. poskytnutí ubytování a stravy/volitelné, pomoc při zajištění stravy; 

5. aktivizační aktivity; 

6. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění; 

7. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností; 

8. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

9. pomoc při osobní hygieně; 

10. komunitní sociální činnost; 

11. pomoc a podpora rodině v péči o dítě; 

12. pomoc a podpora při výchově dítěte, případně podpora těchto dětí; 

13. podpora v oblasti partnerských vztahů; 

14. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti; 

15. podpora v hospodaření s penězi, včetně nácviku této činnosti; 

16. činnosti sanace rodiny. 

 

Úkony: 
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1.1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob, poskytování 

informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování 

prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod. 

1.2. Pracovní terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé 

abstinenci, prevenci a relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností 

podporujících sociální začleňování osob. 

1.3. Výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity. 

1.4. Aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro 

integraci osob na trh práce. 

1.5. Psychosociální podpora formou naslouchání, podpora výměny zkušeností, pořádání 

setkání a pobytových kurzů pro rodiny. 

4.1. Poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:  

Ubytování, zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení, zajištění podmínek 

pro celkovou hygienu těla. 

4.2. Poskytnutí ubytování: 

Ubytování po dobu nepřevyšující 1 rok, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek 

pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla; ubytování v 

prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, 

vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního 

prádla. 

4.3. Poskytnutí ubytování: 

Ubytování, zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení, zajištění podmínek 

pro celkovou hygienu těla. 

4.4. Poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně 

rehabilitačních služeb:  

Ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. 

4.5. Poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních 

služeb: 

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní 

stravy, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel, pomoc při podávání jídla a pití. 

4.6. Poskytnutí stravy: 

Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy, zajištění nebo 

poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu. 

5.1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
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Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, pracovně výchovná 

činnost s dětmi, nácvik a upevňování motorických a sociálních schopností a dovedností, 

zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, pracovně výchovná činnost s dospělými, 

například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování 

domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, 

školských zařízeních, přitom alespoň 70% těchto činností je zajišťováno formou terénní 

služby, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

dítěte, zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, zajištění 

podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity. 

5.2. Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. 

5.3. Zhodnocení schopnosti a dovednosti dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s 

postižením nebo znevýhodněním, specializované poradenství rodičům a dalším blízkým 

osobám, podpora a posilování rodičovských kompetencí, upevňování a nácvik dovedností 

rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnost 

rodiny, vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování 

informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury, nabídka programů a technik 

podporujících vývoj dítěte, instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem 

maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, 

motorické a sociální. 

6.1. Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, například péče 

o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, nácvik péče o děti nebo 

další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i 

venkovním prostoru, nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, nácvik a 

přesunu na vozík a z vozíku. 

7.1. Nácvik upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a 

dovedností, pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným 

sociálním prostředím. 

8.1. Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském 

prostředí, doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a 

doprovázení zpět, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, pomoc při obnovení nebo 

upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální 

začleňování osob, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 

zdrojů. 

9.1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

Zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny, zajištění podmínek pro celkovou 

hygienu těla. 

9.2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

Umožnění celkové hygieny těla, pomoc při osobní hygieně. 

16.1. Preventivní úkony před nařízením ústavní výchovy dítěte. 

16.2. Úkony v průběhu předběžného opatření. 
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16.3. Úkony pro umístění do ústavní výchovy. 

16.4. Případová konference. 

16.5. Rodinná konference.  

 

Krizová služba sociální prevence 

Definice služby: 

Stabilizace situace osoby, která se nachází v akutní krizi (sociální nebo zdravotní).  Je 

poskytována podpora a základní péče v akutní krizi a podpora v řešení situace osoby. 

 

Činnosti: 

1. krizová intervence; 

2. poradenství; 

3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

4. pomoc při uplatňování práv, zájmů a osobních záležitostí; 

5. zajištění krizového/dočasného ubytování; 

6. poskytnutí hygieny. 

 

Úkony: 

2.1. Základní sociální poradenství, poskytnutí informací směřující k řešení nepříznivé sociální 

situace prostřednictvím sociální služby, poskytnutí informací o možnostech výběru druhu 

sociálních služeb podle potřeb osob a jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v 

hmotné nouzi a dávkách sociální péče, poskytnutí informací o základních právech a 

povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech 

využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku 

závislosti na sociální službě, poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v 

případech, kdy se spolupodílejí o péči o osobu. 

4.1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při 

vyřizování běžných záležitostí. 

4.2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při 

vyřizování běžných záležitostí. 

5.1. Poskytnutí přenocování: přenocování, úklid, výměna ložního prádla. 

5.2. Poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby: 

Ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní, vytvoření podmínek pro praní, 

drobné opravy a žehlení osobního, popřípadě ložního prádla a ošacení.  
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6.1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

Zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny, zajištění podmínek pro celkovou 

hygienu těla. 

 

 Služba odborného sociálního poradenství a podpory 

 

Definice služby: 

Odborné sociální poradenství poskytované osobám na odborných poradenských pracovištích 

vedoucí k řešení a prevenci jejich nepříznivé sociální situace. 

 

Činnosti: 

1. poskytnutí poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím 

sociální služby; 

2. výchovná a poradenská činnost při výkonu NRP; 

3. tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené; 

4. tlumočení online (pomocí webové kamery/nových technologií/do komunikačního 

kódu uživatele; 

5. poskytnutí vizualizace mluvené češtiny; 

6. poskytnutí tlumočení mezi jiným národním znakovým jazykem (popř. mezinárodním 

znakovým systémem); 

7. překlad z psané formy českého jazyka (korespondence), popř. její akustické podoby 

(záznamník) do komunikačního kódu uživatele a naopak; 

8. tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruky v ruce, nebo 

obdobných metod pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením; 

9. socioterapeutické aktivity. 

 

Úkony: 

1.1. Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím 

sociální služby. 

1.2. Poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o 

jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče. 

1.3. Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s 

poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro 

zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě. 
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1.4. Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se 

spolupodílejí na péči o osobu. 

1.5. Odborné sociální poradenství. 

1.6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

Zprostředkování navazujících služeb. 

1.7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s 

přirozeným sociálním prostředím. 

 

 

Základní činnosti volitelné 

Nově navržené základní činnosti se doplňují do výčtu § 35 zákona a současně se nově dělí na 

povinné a volitelné. Povinné činnosti musí poskytovatel poskytovat vždy. Zároveň ale budou 

mít poskytovatelé možnost rozšířit okruh základních činností, pokud zjistí, že to bude pro 

jejich klienty prospěšné. V tomto případě při podání žádosti o registraci sociální služby nebo 

podáním návrhu na změnu registrace označí, které z volitelných činností budou vykonávat. 

Zvolené volitelné základní činnosti budou součástí rozhodnutí o registraci. Tyto činnosti je 

pak poskytovatel povinen svým uživatelům vždy zajistit. Pokud by od poskytování základních 

volitelných činností chtěl ustoupit, je třeba požádat o změnu registrace. Dosavadní úprava toto 

neumožnuje.  

 

 

Působnost při zajišťování sociálních služeb 

- změna struktury orgánů veřejné správy a doplnění a zpřesnění jejich kompetencí,   

- stanovení kompetencí pověřených obecních úřadů a újezdních úřadů, 

- upřesnění činností vykonávaných prostřednictvím sociálního pracovníka a doplnění 

pojmu sociálního kurátor, 

- vymezení činností sociální práce sociálních pracovníků včetně metodického vedení 

a kontrolní činnosti u obecních úřadů, tak aby byla v souladu s  rozšířeními 

kompetencí jednotlivých úřadů, 

- vymezení činností sociálních pracovníků včetně povinnosti vést Standardizovaný 

záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému 

práce a sociálních věcí, 

- povinnost obce k předávání informací ve věci nelegálních poskytovatelů sociálních 

služeb, 

- rozšíření působnosti MPSV v oblasti výkonu sociální práce ve veřejné správě. 
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Navržená úprava dále předpokládá zavedení, resp. zpřesnění povinnosti obcí možnosti podílet 

se na financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb. Přestože 

v současné době mohou obce podle rozpočtových pravidel zřizovat organizace určené 

k poskytování sociálních služeb a zároveň mohou tyto služby přímo poskytovat, v praxi se 

ukazuje, že finanční prostředky jsou nejčastěji obcemi vynakládány jen na některé sociální 

služby (zejména pečovatelskou službu, domovy pro seniory, popř. odlehčovací služby a denní 

stacionáře). Je však žádoucí reagovat i na další potřeby lidí žijících v obcích, k jejichž 

uspokojování příslušné sociální služby přispívají, a v případě, že se již nyní obce podílejí na 

koncipování sítě sociálních služeb [§ 94 písm. f)], a to na základě v obci zjištěných potřeb 

[§ 94 písm. a) a f)], je logické, aby se podílely rovněž na jejich financování (i když konkrétní 

dohoda o míře spolufinancování z obecních zdrojů je vždy mezi krajem – jakožto tvůrcem 

krajské sítě – a jednotlivými obcemi).  

 

(Další vzdělávání) Další vzdělávání sociálního pracovníka a předpoklady pro výkon 

činnosti v sociálních službách (Odborná způsobilost pro výkon povolání v sociálních 

službách) 

- úprava dalšího vzdělávání sociálního pracovníka (formy dalšího vzdělávání, navrhuje 

se mezi formy dalšího vzdělávání doplnit formu supervize, stanovení časového 

rozsahu dalšího vzdělávání), 

- úprava okruhu pracovníků, 

- výčet okruhu odborných pracovníků a jejich kvalifikační předpoklady, 

- specifikace předpokladů k výkonu inspekce poskytování sociálních služeb a 

supervizora v sociálních službách, 

- zpřesnění odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách  

- stanovení povinnosti zaměstnavateli zabezpečit vedoucím pracovníkům další 

vzdělávání, 

- úprava povinnosti absolvovat kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. 

 

Akreditace vzdělávacích programů 

 

Oblast financování a plánování/síťování sociálních služeb 

 

Péče 

-  Terénní služba sociální péče 

- Ambulantní služba sociální péče 

- Pobytová služba sociální péče 
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Prevence 

- Krizová služba sociální prevence 

- Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence 

Poradenství 

- Služba sociálního poradenství a podpory 

  

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

3.1.1 Varianta 0 

Nulová varianta sice nezakládá změnu struktury nákladů a víceméně ani vlastní zvýšení 

bezprostředních nákladů, avšak přínosy nejsou v podstatě žádné a byl by tak při zachování 

současného stavu značně narušen princip efektivity, účelnosti a hospodárnosti a zároveň by 

všechna negativa současného systému zůstala zachována. 

   

3.1.2 Varianta 1 

Navrhují se změny, které povedou k optimalizaci, zpřehlednění a zjednodušení systému 

sociálních služeb a služeb poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí, dále zvýšení jeho stability, prohloubení spolupráce veřejné správy a posílení 

meziresortní spolupráce, což povede k jeho výraznému zefektivnění a také ke zvýšení kvality 

a srozumitelnosti ve způsobu financování a plánování systému sociálních služeb.  

 V této souvislosti bude nutná přeregistrace značného počtu sociálních služeb, a to za časové 

období 2 let. Dále návrh zákona obsahuje změny v registraci, které povedou ke zvýšení 

kompetencí a dočasnému navýšení objemu práce pracovníků registračních orgánů. Proto je 

nutné navýšit počty těchto pracovníků. Přínosem bude efektivnější kontrola nad 

poskytováním sociálních služeb i lepší možnost reagovat na nelegálně poskytované služby. U 

této změny je nutná součinnost s Ministerstvem financí. 

Náklady v této variantě jsou dále v oblasti registru sociálních služeb, kde bude třeba doplnit 

nebo upravit některé údaje. Díky tomu bude práce se systémem efektivnější a uživatelsky 

přívětivější, takže se očekává výrazné snížení administrativy pro poskytovatele sociálních 

služeb, pro krajské úřady i Magistrát hlavního města Prahy. Celkové náklady činí 14 mil. Kč. 

Není dopad na státní rozpočet, je to v kapitole MPSV.  

Zavedení institutu nucené správy bude mít také dopad na státní rozpočet, jelikož budou 

nově zřízena místa nucených správců. Přínos ve formě lepší možnosti řešení krizových 

situací, kdy je ohrožen život a zdraví klientů, však bude podstatný. 

Změny v oblasti nákladů jsou také spojeny s převodem některých činností a služeb ze 

systému sociálně-právní ochrany dětí do systému sociálních služeb. V praxi se však bude 

jednat pouze o převedení určitého objemu financí z jedné kapitoly MPSV do jiné. 
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Náklady přinese vznik nového druhu sociální služby – poskytování sociální služby osobám 

v terminálním stavu a osobám blízkým a sociální služba pro osoby ohrožené genderově 

podmíněným násilím.  

3.1.2 Varianta 2 

Navrhují se změny, které povedou k systémové změně poskytování sociálních služeb, kdy 

poskytovatel získá naprostou nezávislost v tvorbě nabídky pomoci pro klienta a klienta 

dostane pomoc v podstatě na jednom místě. Jediný limitem je potřeba klienta a finance 

poskytovatele.  V této souvislosti bude nutná přeregistrace značného počtu sociálních služeb, 

a to za časové období 2 let a to do systému registru činností a služeb. Dále bude nutné 

vytvořit v každé službě etickou komisi pro řešení etických dilemat a zároveň se zvyšuje 

potřebnost vzdělávání inspektora v oblasti lidských práv. 

Zavedení institutu nucené správy bude mít také dopad na státní rozpočet, jelikož budou 

nově zřízena místa nucených správců. Přínos ve formě lepší možnosti řešení krizových 

situací, kdy je ohrožen život a zdraví klientů, však bude podstatný. 

Změny v oblasti nákladů jsou také spojeny s převodem některých činností a služeb ze 

systému sociálně-právní ochrany dětí do systému sociálních služeb. V praxi se však bude 

jednat pouze o převedení určitého objemu financí z jedné kapitoly MPSV do jiné. 

 

Náklady na tento systém jsou ale skoro až dvojnásobné, než ve variantě jedna a zrealizovat se 

dají v průběhu deseti let s dopadem na státní rozpočet cca 40 mld. korun. Zároveň dle 

vyjádření všech aktéru v systémech není ČR a náš systém veřejné správy a ani občan 

dostatečně připraven na realizaci tohoto systému – analýza k tomuto je na webových 

stránkách http://podporaprocesu.cz/wp-content/uploads/2015/06/Analýza-vlivu-nové-

typologie-sociálních-služeb-na-systém-fungování-sociálních-služeb-v-ČR.pdf a v oblasti 

zavedení etické komise 

3.2 Náklady  

 

Navrhovaná ustanovení předpokládají dopad jak na státní, tak na veřejné rozpočty v několika 

oblastech.  

V rámci interních personálních zdrojů na MPSV dojde k navýšení potřeby na personál pod 

státní službou. Toto navýšení, které je níže rozepsáno, je plánováno na období dvou let od 

účinnosti novely.  Předpokládá se zvýšení potřeby o dva úvazky, a to jeden pro oblast 

plánování (nové postupy a jejich zpřesnění v rámci plánování sociálních služeb), obor služby 

„sociální služby a sociální práce“, třída č. 13 (Celostátní koordinace a metodické usměrňování 

jednotlivých oblastí sociálních služeb) a druhý pro oblast vykazování dat (novela předpokládá 

významné změny v oblasti druhů sociálních služeb a v oblasti registrací, což bude mít mimo 

jiné značný dopad do vykazování dat a statistických zjišťování MPSV, coby garanta systému 

sociálních služeb v ČR, navíc bude docházet k úpravě internetové aplikace, v rámci které 

sledování probíhá), obor služby „sociální služby“, třída č. 13 (Zpracovávání celostátních 

zásad organizace sociálních služeb).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKYBLY5Z)

http://podporaprocesu.cz/wp-content/uploads/2015/06/Analýza-vlivu-nové-typologie-sociálních-služeb-na-systém-fungování-sociálních-služeb-v-ČR.pdf
http://podporaprocesu.cz/wp-content/uploads/2015/06/Analýza-vlivu-nové-typologie-sociálních-služeb-na-systém-fungování-sociálních-služeb-v-ČR.pdf


88 

Taktéž na základě návrhu dojde k navýšení úvazků o dva pro oblast kvality a standardů 

kvality v sociálních službách (nové postupy, intenzivnější metodické vedení poskytovatelů a 

krajských úřadů) a jeden pro oblast metodického vedení poskytovatelů při poskytování 

sociálních služeb podle navrhovaného znění a pro metodické vedení poskytovatelů a krajů a 

krajských úřadů v oblasti práce s institutem nepříznivé sociální situace. Tyto tři úvazky budou 

pod oborem služby „sociální služby“, třída č. 13 (Celostátní koordinace a metodické 

usměrňování jednotlivých oblastí sociálních služeb). U této změny je nutná součinnost 

s Ministerstvem financí. 

Rovněž bude nezbytné navýšit personál v souvislosti s navrhovanou úpravou dalšího 

vzdělávání, sociální práce a akreditací, a to o pět úvazků, pod oborem služby „sociální 

služby“. Jedná se o koncepčního pracovníka v oblasti celoživotního vzdělávání (14. platová 

třída), poté metodická podpora v rámci agendy celoživotního vzdělávání (12. platová třída), 

poté dva koncepční pracovníci pro agendu sociální práce na úřadech veřejné správy a dotace 

na sociální práce v návaznosti na úpravu § 92 (oba 13. platová třída) a poslední pracovník má 

být administrativní podporou v rámci procesu přiznávání akreditace (9. platová třída). 

Další personální navýšení je nezbytné v oblasti inspekce poskytování sociálních služeb tak, 

aby byla zajištěna dostatečná kontrola nad plněním povinností poskytovatelů sociálních 

služeb a s tím související ochrana práv uživatelů sociálních služeb. V této souvislosti je 

nezbytné navýšení o 50 inspektorů poskytování sociálních služeb každý rok po tříleté období 

(11. platová třída). Předpokládaná hrubá mzda pro inspektory činí 27 000 Kč. 

Kalkulace nákladů při předpokladu hrubé mzdy pro výše zmíněné pozice ve výši minimálně 

30 000 Kč – ne pro administrativní podporu - (pro dané agendy je více než vhodné zapojení 

nikoli absolventů, ale pracovníků se zkušeností, nejlépe v daném či příbuzném oboru) 

a nákladu na zřízení pracovního místa ve výši 45 000 Kč (jednorázová platba) je 29 300 000 

Kč/ 1. rok [(30 000 x 1,35 x 12 + 45 000) x 9]. + (22 000 x 1,35 x 12 + 45 000) + [(27 000 x 

1,35 x 12 + 45 000) x 50]. Náklady spojené s postupným nabíráním nových inspektorů jsou 

pro druhý i třetí rok (2019, 2020) 24 120 000 Kč.  U této změny je nutná součinnost 

s Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra. 

Pracovníci registračních orgánů 

Návrh úpravy zákona zpřesňuje pravomoci a kompetence orgánů veřejné správy, pravidla pro 

plánování sociálních služeb, optimalizaci druhů sociálních služeb, požadavky na odbornou 

způsobilost pro výkon povolání v sociálních službách, řeší podmínky registrace. Novela 

zákona se značně dotkne registrujícího orgánu, především tím, že dojde ke změně místní 

příslušnosti registrujícího orgánu. Prakticky všichni stávající poskytovatelé, projdou procesem 

obnovy registrace. Návrh novely také upravuje okruh osob vymezením nepříznivé sociální 

situace a také řeší kompletně vymezení druhů sociálních služeb. Z tohoto důvodu budou 

registrující orgány v přechodném období muset přeregistrovat všechny stávající služby, 

kterých je přibližně 5 600.  

Bude zaveden materiálně technický a personální standard, což pro registrující orgán bude 

znamenat zvýšenou kontrolu poskytovatelem předkládaných podkladů k registraci. Jelikož se 

stále objevují služby bez oprávnění k poskytování sociální služby, musí registrující orgán 
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takovéto služby nejen vyhledávat ale i kontrolovat a následně zajistit, aby nedocházelo 

k výskytu těchto nežádoucích služeb. Analýzou počtu registrátorů v jednotlivých krajích bylo 

zjištěno, že průměrný počet úvazků registrátorů je v současné době 2,19 na krajský úřad.  

S ohledem na cíl účelněji nastavit kritéria registrací, tak aby služby byly efektivnější a více 

reagovaly na potřeby klientů, jehož se má dosáhnout i prostřednictvím zvýšení kompetencí 

registrátorů v oblasti vstupní kvality sociálních služeb je nezbytné navýšit úvazky registrátorů 

minimálně na průměr 2,66 úvazku. Při výpočtu se vycházelo z předpokladu, že jeden 

registrátor by neměl mít k registraci a vedení registračního spisu více než 100 služeb. V této 

souvislosti je třeba doplnit, že navrhované změny také zjednoduší administrativu a 

obecně sníží podíl administrativních činností ve výkonu práce, což přinese úspory ve 

výši cca 540 mil. Kč.  

 

V přiložené tabulce je rozložení úvazků registrátorů v jednotlivých krajích a počet služeb, 

u kterých je předpoklad, že budou přeregistrovány. Podle zmíněného klíče, kdy se 

předpokládá na 100 registrovaných služeb 1 registrující pracovník, byly navrženy počty 

navýšení úvazků.  
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Kraje, u kterých dojde k navýšení úvazků, jsou v  následující tabulce: 

Krajský úřad 

poskytovatelé/služby  Registrátoři 

počet 

poskytovatelů 

počet 

registrovaných 

sociálních 

služeb 

počet 

poskytovaných 

sociálních 

služeb na 

území jiného 

kraje 

odhad  reg. soc. 

služeb (včetně 

služeb 

poskytovaných 

na území 

jiného kraje  - 

předpokládaná 

přeregistrace) 

počet 

úvazků 

navrhovaný 

počet 

úvazků 

navrhované 

navýšení 

úvazků 

Jihočeský kraj 254 387  423 2 5 3 

Jihomoravský 

kraj 
172 550 65 664 3,5 7 3,5 

Karlovarský kraj 61 125 0 151 2 2 0 

Kraj Vysočina 107 225 2 308 2,3 4 1,7 

Královéhradecký 

kraj 
124 231  252 1,8 3 1,2 

Liberecký kraj 113 212 11 275 1,5 3 1,5 

MHMP 262 876 477 882 2 9 7 

Moravskoslezský 

kraj 
218 629 6 692 2,8 7 4,2 

Olomoucký kraj 111 284 2 348 2 4 2 

Pardubický kraj 124 271 10 297 2 3 1 

Plzeňský kraj  254  295 2 3 1 

Středočeský kraj 297 645 22 638 2 7 5 

Ústecký kraj 211 601 27 655 3 7 4 

Zlínský kraj 88 297 10 339 1,8 4 2,2 

Celkem 2142 5587 632 6219 30,7 68 37,3 

počet služeb počet krajů navýšení úvazků 

0-100 0 0 

100-200 1 0 

200-300 4 4,7 

300-400 3 5,9 

400-500 1 3 

500-600 0 0 

600-700 4 16,7 

nad 800 1 7 
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průměr navýšení na kraj je 

2,66 úvazku 14 37,3 

 

Údaje o počtu úvazků potřebných ke kvalitnímu zajištění agendy registrace na krajských 

úřadech byly použity k vyčíslení celkových nákladů na výkon agendy - registrátoři 

v souvislosti s novelou zákona. 

 

 

Celkově se tedy předpokládá při naplnění cílového stavu navýšení úvazků registrátorů na výši 

68 úvazků s ročními náklady cca 39 mil. Kč, tedy navýšení je o 21 435 623 

Materiálně technický standard 

Náklady na aplikaci ustanovení o materiálně technickém standardu jsou odhadovány na 15 

mld. Kč v průběhu deseti let po účinnosti návrhu. Pro první rok účinnosti je odhadováno 500 

mil. Kč. Výpočet vychází z reálného stavu a vývoje Programu MPSV 013 310 Rozvoj a 

obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020. 

 

Tyto náklady, které budou, které budou v rámci procesu transformace, deinstitucionalizace a 

humanizace sociální péče v ČR spočívat v materiálně-technickém vybavení prostor, kde jsou 

služby poskytovány (tak by se snížil počet velkokapacitních zařízení a vícelůžkových pokojů 

u pobytových služeb), budou moci být z cca 30 - 40 % hrazeny z Evropských investičních 

fondů (v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu). Dopad na státní 

rozpočet na materiálně technický standard činí 15 mld. Kč, tato částka je rozložena do deseti 

let a to 559 561 000 Kč pro rok 2018, 576 348 000 Kč pro rok 2019, 914 091 000 Kč pro rok 

2020 a pro každý další rok se bude jednat o 1 850 000 000 000 Kč.  

roční na 

1 

úředníka

Celkové 

(roční)

na 1 

úředníka

jedno-

rázové

celkové

[tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč]

a b a x b m M R M + R jv Jf J N1

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

KÚ Praha 1 9 9 388 800,00 3 499 200,00 1 504 656,00 5 003 856,00 50 000,00 20 000,00 470 000,00 5 473 856,00

KÚ Jihočeský kraj 1 5 5 388 800,00 1 944 000,00 835 920,00 2 779 920,00 50 000,00 20 000,00 270 000,00 3 049 920,00KÚ Jihomoravský 

kraj 1 7 7 388 800,00 2 721 600,00 1 170 288,00 3 891 888,00 50 000,00 20 000,00 370 000,00 4 261 888,00KÚ Karlovarský 

kraj 1 2 2 388 800,00 777 600,00 334 368,00 1 111 968,00 50 000,00 20 000,00 120 000,00 1 231 968,00KÚ 

Královéhradecký 

kraj 1 3 3 388 800,00 1 166 400,00 501 552,00 1 667 952,00 50 000,00 20 000,00 170 000,00 1 837 952,00

KÚ Liberecký kraj 1 3 3 388 800,00 1 166 400,00 501 552,00 1 667 952,00 50 000,00 20 000,00 170 000,00 1 837 952,00KÚ 

Moravskoslezský 

kraj 1 7 7 388 800,00 2 721 600,00 1 170 288,00 3 891 888,00 50 000,00 20 000,00 370 000,00 4 261 888,00KÚ Olomoucký 

kraj 1 4 4 388 800,00 1 555 200,00 668 736,00 2 223 936,00 50 000,00 20 000,00 220 000,00 2 443 936,00KÚ Pardubický 

kraj 1 3 3 388 800,00 1 166 400,00 501 552,00 1 667 952,00 50 000,00 20 000,00 170 000,00 1 837 952,00

KÚ Plzeňský kraj 1 3 3 388 800,00 1 166 400,00 501 552,00 1 667 952,00 50 000,00 20 000,00 170 000,00 1 837 952,00KÚ Středočeský 

kraj 1 7 7 388 800,00 2 721 600,00 1 170 288,00 3 891 888,00 50 000,00 20 000,00 370 000,00 4 261 888,00

KÚ Ústecký kraj 1 7 7 388 800,00 2 721 600,00 1 170 288,00 3 891 888,00 50 000,00 20 000,00 370 000,00 4 261 888,00

KÚ Kraj Vysočina 1 4 4 388 800,00 1 555 200,00 668 736,00 2 223 936,00 50 000,00 20 000,00 220 000,00 2 443 936,00

KÚ Zlínský kraj 1 4 4 388 800,00 1 555 200,00 668 736,00 2 223 936,00 50 000,00 20 000,00 220 000,00 2 443 936,00

Celkem 68 37 806 912,00 3 680 000,00 39 042 976,00

Úřad Počet 

úřadů

Počet úředníků Mzdové náklady (roční) Režijní 

náklady

(roční)

Mzdové a 

režijní 

náklady 

(roční)

Jednorázové náklady

průměr 

na 1 

úřadu

celkový 

Náklady na 

výkon státní 

správy  - 

cílový stav
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Personální standard 

Personální standard má za cíl zefektivnit sociální služby tak, aby lépe reagovaly na sociální 

problémy v životě člověka a zajistila jednotné podmínky pro všechny poskytovatele 

sociálních služeb při vstupu do systému. Celkové náklady na implementaci personálního 

standardu max. 500 mil. Kč. Účinnost personálního standardu je plánována na období 2020 – 

2022. 

 

Změna druhů sociálních služeb 

Obecně se změnou činností v sociálních službách naroste jejich provozní nákladovost ve výši 

100 mil. Kč. Se změnou druhů sociálních služeb, viz níže: 

Oblast paliativní a hospicové péče 

Vznik nové sociální služby: „poskytování sociální služby osobám v terminálním stavu a 

osobám blízkým“ – potřebná dotace je znázorněna v tabulce níže: 

 

ČR potřebná dotace MPSV celkem za rok (v Kč) 

v ČR aktuálně  65 067 091 

cílový stav cca 1 DH (sociální služby pro osoby 

v terminálním stavu) = 1 okres, tj. 77 
172 764 346 

 

Dopad na státní rozpočet bude v roce 2018 konkrétně 53 848 627 Kč, v roce 2019 taktéž 53 

848 627 Kč.  

 

Sloučení domovů pro seniory a domovu se zvláštním režimem  

V důsledku sloučení dvou druhů služeb se předpokládá snížení administrativy (1 žádost o dotaci, 

1 standardy kvality, 1 dokumentace o klientovi), a úspora 100 000 000 Kč během dvou let. 

Vznik nové služby pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím 

Náklady na tuto službu se pohybují ve výši 35 000 000 Kč ročně, kdy se vychází z nákladovosti 

intervenčních center a předpokládá se, že jedna služba je určena pro oblast kraje.  

 

Pastorační a duchovní péče 

Z důvodu potřeby zaměstnání nových pracovníků na pozici pastorační pracovník u druhů služeb, 

kde je nově pastorační a duchovní péče základní činností dojde ke zvýšenému požadavku na 

státní rozpočet ve výši 269 875 000 Kč. Výpočet se skládá ze součtu služeb, kde je povinná 

duchovní a pastorační péče, kde se počítá s průměrem 0,5 úvazku na každou službu s hrubým 

platem ve výši 27 000 Kč.  
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Nová činnost péče o děti v rámci pečovatelské služby 

Nové činnosti budou rodinám s vícerčaty poskytovány bezplatně, náklady budou 

poskytovatelům hrazeny formou účelové dotace, která je odhadována na 44 000 000 Kč ročně. 

Částka se skládá z údajů Českého statistického údajů 

https://www.czso.cz/documents/10180/32846217/130055160616.pdf/5a2ae676-e877-4bb2-

99d8-a6efd1c060f7?version=1.0 , ze kterého vyplývá, že průměr narozených trojčat a vícerčat 

za poslední 4 roky je 11 a pokud péče zdarma je poskytována do čtyř let věku a náklady na péči 

o trojčata či vícerčata jsou průměrně 1 000 000 Kč, tak celková výše je 44 000 000 Kč. 

Nové činnosti v rámci pečovatelské služby a osobní asistence 

Nové činnosti pokud budou nabízeny všemi službami osobní asistence a pečovatelské služby 

budou mít dopad na státní rozpočet ve výši 100 mil. Kč ročně. 

 

Oblast sociálně právní ochrany dětí 

V rámci zefektivnění systému sociálních služeb a systému sociálně-právní ochrany je 

navržena úprava zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také „ZDVOP“). 

ZDVOP bude implementován do systému sociálních služeb. Jedním z důvodu je 

neefektivnost a současně snaha o snížení kapacit současných ZDVOP. Po implementaci 

těchto služeb dojde k postupnému vyhodnocení konkrétních zařízení a včlenění do krajských 

sítí sociálních služeb (vč. do systému střednědobého plánování sociálních služeb na krajské 

úrovni). Po této optimalizaci lze řešit i oblast tzv. krizových lůžek. 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

také činnost pověřených osob, přičemž nadále budou v režimu zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí poskytovány pověřenými osobami pouze činnosti související s náhradní rodinnou 

péčí. Pro činnost pověřených osob (s výjimkou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

a osoby uzavírající dohody o výkonu pěstounské péče) není nastaven mechanismus jejich 

systémového financování. Činnost pověřených osob zároveň není ze strany veřejné správy 

regulována ve smyslu možnosti plánování a síťování. Řada organizací, které vykonávají 

sociálně-právní ochranu na základě pověření, je již v současné době zároveň registrovanými 

poskytovateli sociálních služeb. 

V současné době je přibližně 220 subjektů pověřeno k činnostem podle § 48 odst. 2 písm. a) 

až c), okolo 20 subjektů má pověření výhradně k činnostem podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) 

(činnosti v oblasti náhradní rodinné péče), necelých 140 subjektů má pověření jak 

k činnostem v oblasti náhradní rodinné péče, tak k dalším činnostem.  

Nejvýraznější změna ve vztahu ke stávajícím pověřeným osobám se týká zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, jejichž činnost nemá v současné úpravě – na rozdíl od ostatních 

činností vykonávaných na základě pověření – ekvivalent. 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou jedním ze zařízení sociálně-právní 

ochrany dětí zřizovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (dále jen 

SPO) podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZSPOD). Pověření k výkonu SPO vydává na základě žádosti krajský úřad 
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po posouzení splnění podmínek daných zákonem (personální zajištění, prostorové podmínky, 

hygienické předpisy aj.). ZSPOD však neobsahuje obdobné mechanismy zajištění dostupnosti 

služby a posouzení potřebnosti, jako je tomu např. ve vztahu k sociálním službám. ZSPOD po 

dlouhou dobu neupravoval žádný mechanismus financování činnosti pověřených osob. 

V roce 2006 byl v ZSPOD upraven státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, který se 

přiznává za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v tomto zařízení. 

 

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Pro účely financování provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen 

„ZDVOP“) je v ZSPOD, zakotven státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, který je určen na úhradu nákladů spojených s pobytem 

a péčí poskytovanou nezletilým dětem v těchto zařízeních. Výše státního příspěvku je 

dána zákonem, nárok na výplatu vzniká zřizovateli ZDVOP na základě poskytnutí péče dítěti 

umístěného do zařízení. Účelem státního příspěvku je přispět zřizovateli ZDVOP na úhradu 

části nákladů na péči o dítě po dobu, po kterou dítě pobývá v péči ZDVOP na základě 

rozhodnutí soudu nebo žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Nárok na státní příspěvek 

vzniká zřizovateli i v případě, že je dítě do péče ZDVOP umístěno na žádost zákonného 

zástupce nebo samotného dítěte, avšak pouze za předpokladu, že příslušný orgán sociálně-

právní ochrany dětí potvrdí svým vyjádřením důvodnost umístění dítěte do zařízení. 

Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP byl od jeho zavedení v roce 2006 již 4x valorizován. 

Novelou zákona č. 359/1999 Sb., která byla s účinností od 1. ledna 2013 provedena zákonem 

č. 401/2012 Sb., došlo ke změně ve stanovení výše státního příspěvku, který nyní náleží 

v pevné částce 22 800 Kč měsíčně za každé dítě svěřené do péče ZDVOP bez ohledu na jeho 

věk. Tím bylo nahrazeno předchozí odstupňování výše státního příspěvku v závislosti na věku 

dítěte, neboť do 31. prosince 2012 náležel státní příspěvek zřizovateli ZDVOP ve výši 

10,8 násobku částky životního minima svěřeného dítěte za kalendářní měsíc.  

 

 

Vývoj výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP 

(měsíčně v Kč na jedno dítě) 

 

Věk dítěte 

 

Výše do  

1. 9. 2007 

Výše do  

31. 12. 2011 

Výše do 

31. 12. 2012 

Aktuální výše 

státního příspěvku 

Do 6 let 12 480 17 280 18 792 22 800 

Od 6 do 15 let 15 288 21 168 23 312 22 800 

Od 15 do 18 let 17 550 24 300 26 460 22 800 

od 15 do 18 let, jedná-li se  

o dítě, které již není nezaopatřené 
15 106 20 916 30 564 22 800 
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Je třeba zdůraznit, státní příspěvek je ze své povahy určen pouze na úhradu části nákladů 

spojených s pobytem dítěte v péči ZDVOP a jeho účelem není hradit 100 % těchto 

nákladů, neboť se předpokládá, že provoz těchto zařízení je financován vícezdrojově 

(obdobně i ve vztahu k financování sociálních služeb se předpokládá vícezdrojové 

financování), tj. vedle státního příspěvku také prostřednictvím příspěvku na úhradu pobytu 

a péče od rodičů, z dotací krajů a obcí a ze soukromých příspěvků a darů.  

 

Příspěvek na úhradu pobytu a péče ve ZDVOP 

Vedle státního příspěvku je v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí upraven rovněž příspěvek 

na úhradu pobytu a péče poskytované dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

který jsou povinni hradit rodiče dítěte na základě rozhodnutí ředitele zařízení nebo na základě 

dohody o umístění dítěte do péče zařízení. Souběžně s úpravou nových částek státního 

příspěvku došlo v novele zákona č. 359/1999 Sb. také ke zdvojnásobení maximální částky 

příspěvku na úhradu pobytu a péče, a to z 0,8násobku životního minima dítěte na 1,6násobek 

životního minima svěřeného dítěte. Příspěvek na úhradu pobytu a péče byl od roku 2006 

valorizován již 3x. 

Vývoj výše příspěvku na úhradu pobytu a péče  

(měsíčně v Kč na jedno dítě) 13 

 

Věk dítěte 
Výše příspěvku do 31. 

12. 2011 

Výše příspěvku 

do 31. 12. 2012 

Aktuální výše 

příspěvku 

do 6 let 1 280 1 392 2 784 

od 6 do 15 let 1 568 1 712 3 424 

od 15 do 18 let 1 800 1 960 3 920 

od 15 do 18 let, jde-li o dítě, které není 

nezaopatřené 
2 080 2 264 4 526 

 

Celkový počet lůžek v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a celkové vyplacené 

částky na státním příspěvku pro jejich zřizovatele 

Účelem ZDVOP je zajistit okamžitou pomoc dítěti, které se ocitlo v krizové situaci. Od 

roku 2006, kdy byl zaveden státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, dochází 

k rychlému nárůstu počtu lůžek tuto službu poskytujícím a zároveň k nárůstu celkového 

objemu financí vypláceného zřizovatelům. Mění se přitom i struktura poskytovatelů - zatímco 

zpočátku byla většina lůžek provozována pouze jedním poskytovatelem, postupně narůstal i 

počet lůžek provozovaných dalšími poskytovateli. Celkový počet lůžek je tak po mírném 

poklesu v roce 2015 o 95 % vyšší, než byl v roce 2010.  

                                                           
13  Výše příspěvku na úhradu pobytu a péče se snižuje o částku přídavku na dítě, pokud je přídavek na dítě vyplácen do ZDVOP. 
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Kapacita ZDVOP 

 

 

 

 

Současná právní úprava neobsahuje žádný mechanismus zajištění dostupnosti této služby 

a úpravu ve vztahu k potřebnosti zařízení. Jediným nástrojem regulace počtu lůžek v těchto 

zařízeních je finanční nástroj – státní příspěvek je vyplácen jen za skutečně poskytnutou péči 

umístěnému dítěti. Ukazuje se, že bez ohledu na aktuální výši státního příspěvku upravenou 

právním předpisem dochází od jeho zavedení k neustálému nárůstu počtu lůžek ve ZDVOP. 

S nárůstem celkového počtu lůžek dochází k poklesu částky, která je průměrně na jedno lůžko 

vyplácena. Tj., čím více poskytovatelů do systému vstupuje, tím méně lůžek je obsazeno a tím 

méně jednotliví poskytovatelé na jedno lůžko průměrně dostanou. 
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Vyplacená částka závisí na skutečné obsazenosti lůžek, pokles průměrné vyplacené částky tak 

signalizuje nižší obsazenost lůžek. Srovnáváno však může být období po roce 2013, neboť 

v tomto období nedocházelo ke změně výše státního příspěvku. 

Rok Částka v Kč Využití kapacity 
Vyplacený státní příspěvek 

v Kč/lůžko za měsíc 

2015 223 967 440 72,26% 16 475 

2014 258 012 400 73,79% 16 824 

2013 256 559 164 86,27% 19 669 

 

V případě započítání lůžek obsazených dětmi na propustkách je celková obsazenost v roce 

2015 odhadována okolo 80 %. Je třeba dodat, že obsazenost se velmi liší mezi jednotlivými 

zařízeními. Některá zařízení jsou obsazena z méně než 10 %, jiná naopak vykazují více 

umístěných dětí, než kolik lůžek v daném měsíci provozují.  

Zároveň systém financování v závislosti na skutečném pobytu dítěte ekonomicky motivuje 

poskytovatele k prodlužování pobytu dětí, zatímco smyslem krizové pomoci je pomoc 

poskytovat po co nejkratší dobu a předcházet krizovým situacím. 

Proto je zamýšlená nová forma pobytové služby pro rodinu ve vztahu k zajištění potřebnosti 

a dostupnosti služby s ohledem na potřeby konkrétní lokality vhodnější než stávající úprava. 

Poskytovatelé budou financováni částkou na vyhodnocenou potřebnou kapacitu lůžek, což 

lépe odpovídá charakteru krizové pohotovostní pomoci.  

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jako součást systému ochrany dětí 

 

ZDVOP jsou jednou ze složek systému péče o ohrožené děti určené především dětem 

v krizových situacích, které potřebují poskytnout okamžitou pomoc. Krizová zařízení by měla 

sloužit jako přechodné, krátkodobé řešení situace dítěte, do nalezení stabilnějšího řešení. Pro 

účely dlouhodobých pobytů slouží – v případech, kdy se nepodaří zajistit péči o dítě v jeho 

vlastní rodině nebo v náhradním rodinném prostředí – např. zařízení pro výkon ústavní 

výchovy (dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostické ústavy, výchovné ústavy) 

upravené v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a dále dětské domovy pro děti do 3 let věku upravené v zákoně 

č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

V posledních pěti letech dochází k setrvalému poklesu počtu dětí umisťovaných do ústavních 

zařízení. Zároveň s úbytkem dětí v jiných typech zařízení však dochází k nárůstu počtu dětí 

umístěných v ZDVOP, jak je vidět v následující tabulce:  
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Lze tedy usuzovat, že část dětí, které by v dřívějších letech byly umístěny ve školských nebo 

zdravotnických ústavních zařízeních, jsou nyní umisťovány ve ZDVOP. Na pokles počtu 

umístěných dětí však systém nereagoval snížením počtu lůžek ani snížením objemu financí 

vynakládaných na ústavní zařízení. Lůžka v dětských domovech pro děti do 3 let věku byla 

v průběhu roku 2014 využita z 80 %. Lůžka ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy byla ve školním roce 2014/2015 využita z necelých 83 %. 

V některých případech jsou ZDVOP zřizovány při dětských domovech nebo dětských 

domovech pro děti do 3 let věku. Paradoxně tak v jednom zařízení je volná kapacita jak na 

lůžkách určených těmto zařízením, tak na lůžkách ZDVOP. Dochází tak k celkovému nárůstu 

objemu financí vynakládaných na zajištění ústavní péče o děti, bez prokazatelného dopadu na 

kvalitu péče a negativního dopadu na efektivitu využití zdrojů.  

Pro ilustraci je doplněn graf počtu lůžek ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy a počtu umístěných dětí. 

S rozvojem pěstounské péče na přechodnou dobu se dále snižuje potřebnost umisťování dětí 

do ústavních zařízení, zejména do dětských domovů pro děti do 3 let věku a ZDVOP. 

V dubnu 2016 je v rámci České republiky využíváno přes 560 rodin, které přijímají děti do 

pěstounské péče na přechodnou dobu, a tento počet dále roste. Nedojde-li ke snížení počtu 

lůžek v systému školských a zdravotnických ústavních zařízení pro děti, dá se očekávat 

pokles potřebnosti lůžek ve službách pro rodinu poskytovaných v pobytové formě na 

přechodnou dobu nejvýše 6 měsíců dítěti bez doprovodu dospělé osoby, které se ocitlo pro 

krizovou sociální situaci rodiny ve stavu nedostatku řádné péče nebo bez péče přiměřené jeho 

věku. Odhadovaná potřebnost lůžek pro zajištění krizové pobytové služby dětem je mezi 550 

a 750 lůžky v závislosti na aktuální situaci v jednotlivých krajích. Tato změna je neutrální 

v dopadu na státní rozpočet. 

Dopady na státní rozpočet za oblast převodu zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc budou neutrální, dojde pouze k převodu v rámci rozpočtové kapitoly 313. 

 

Nákladovost domova pro děti poskytované v pobytové formě 
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Nákladovost pobytové služby v domovech pro děti je odhadována maximálně ve výši 252 

mil. Kč, z toho: 32 mil. Kč za rok 2018, 150 mil. Kč za rok 2019 a 70 mil. Kč za rok 2020. 

Tento objem prostředků pokrývá a zajistí financování 500 lůžek. Tento počet vychází 

z předpokladu, že služby v domovech pro děti budou poskytovány zejména dětem, které jsou 

v současnosti po uplynutí doby 6 měsíců pobytu v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc přemísťovány do zařízení pro výkon ústavní výchovy na základě rozhodnutí soudu 

anebo jejichž pobyt v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc po uplynutí doby 6 

měsíců pokračuji již nikoliv na základě dohody se zákonnými zástupci, ale na základě 

rozhodnutí soudu. Vedle toho se však může jednat i o děti bez předchozího pobytu v zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc (nově domov pro děti na přechodnou dobu). 

 2012 2013 2014 2015 

Počet dětí, které byly z péče ZDVOP 

přemístěny do zařízení pro výkon ústavní 

výchovy 
215 316 394 308 

 

Celkové personální náklady na výkon nucené správy 

Název 

pozice 

Počet 

úvazků 

Průměrn

ý 

(rozpočt

ovaný) 

plat 

Mzdové 

náklady 

(měsíčně

) na 1 

prac. 

Mzdové náklady 

roční Režij

ní 

nákla

dy 

Mzdov

é a 

režijní 

náklady 

roční 

Náklady na vzdělávání 

Na 1 

úředník

a 

Celkové  

Vzdělává

ní 

následné 

celkem 

Nucený 

správce 
3 40 000 53600 643200 1929600 

24000

0 

216960

0 
 15 000 

Náklady celkem na rok:  6 507 000 Kč… 

 

Název 

pozice 

Cestovní náklady Jednorázové náklady 

Na 1 

pracovníka 

ročně 

Náklady 

celkem 

Vybavení 1 

pracovního 

místa 

Celkem 

na 

pracovní 

místa 

Referentské 

vozidlo 

(počet kusů) 

Referent- 

ské vozidlo 

(jednotko-

vá cena) 

Vozidla 

celkem 

Nucený 

správce 
20 000 60 000 40 000 120 000 3   

Poznámka: 

Plat 40 000 Kč bude nucený správce pobírat pouze v případě, že bude vykonávat činnost nuceného správce v daném zařízení. 

V ostatních případech bude pobírat plat 11 000 Kč.  

 

V ostatních částech je návrh zákona rozpočtově neutrální. 

 

Pro zjištění finančních prostředků do kapitoly 313-MPSV bude nutná součinnost Ministerstva 

financí. 
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Varianta 2 

Náklady na tento systém jsou ale skoro až dvojnásobné, než ve variantě jedna a zrealizovat se 

dají v průběhu deseti let s dopadem na státní rozpočet cca 40 mld. korun. Zároveň dle 

vyjádření všech aktéru v systémech není ČR a náš systém veřejné správy a ani občan 

dostatečně připraven na realizaci tohoto systému – analýza k tomuto je na webových 

stránkách http://podporaprocesu.cz/wp-content/uploads/2015/06/Analýza-vlivu-nové-

typologie-sociálních-služeb-na-systém-fungování-sociálních-služeb-v-ČR.pdf a v oblasti 

zavedení etické komise. Tyto náklady jsou zejména vyšší v oblasti materiálně technického 

standardu, v oblasti registrace a personálním standardu. Personální standard v této variantě má 

8 mld. Kč.  

 

3.3 Přínosy 

Varianta 0 

Přijetí varianty 0 žádné přínosy pro systém sociálních služeb nepřinese.  

 

Varianta 1 

Přijetím varianty 1 se zajistí realizace pozitivních změn v systému sociálních služeb. Bude 

umožněno napravení problematických míst současného systému poskytování sociálních 

služeb, systém bude lépe reflektovat ověřenou praxi, bude srozumitelnější, přehlednější, 

stabilnější, a tak i efektivnější a hospodárnější. Budou podpořeny dílčí mechanismy na 

ochranu lidských práv a svobod klientů. 

 

Varianta 2 

Přijetím varianty se zajistí realizace pozitivních změn v systému sociálních služeb. Služby 

budou se tvrdě poskytovat pro klientského modela, poskytovat advokacii klientovi v jeho 

právech a rozvoj jeho životní světa bude mít přednost před fungování systému, ale to na úkor 

efektivity a hospodárnosti.  

 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 0 sice nezakládá změnu struktury nákladů a víceméně ani vlastní zvýšení 

bezprostředních nákladů, avšak přínosy nemá v podstatě žádné. Byl by tak při zachování 

současného stavu narušen princip efektivity, účelnosti a hospodárnosti a zároveň by všechna 

negativa současného systému zůstala zachována.   

Varianta 1 přináší změny, na které různí aktéři systému sociálních služeb dlouho čekají a 

které se budou projevovat především ve větší stabilitě systému, jeho srozumitelnosti pro 

občany, ve zvýšené efektivnosti a hospodárnosti sociálních služeb, dále ve výrazném 

zjednodušení administrativy, jasnějším důrazu na dodržování lidských práv, mj. díky 

cílenějšímu potírání služeb, které vykonávají svou činnost bez oprávnění aj. Taktéž přínosem 
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je sjednocení zákonné úpravy výkonu sociální práce s možností jejího částečného 

financování, což se výrazně projeví v její větší dostupnosti.  

 

Varianta 2 přináší plně pro klientský přístup a změnu v oblasti podpory svobodné vůle ve 

svém přirozeném prostředí, kde se bude projevovat důrazu na dodržování lidských práv a 

individuality osobnosti. Rizikem je nehospodárnost a nesrozumitelnost nabídky činností. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Navrhovány jsou varianty 0, 1 a 2 kdy nulová varianta zachovává současné nastavení 

systému. Předkladatel tedy jednoznačně preferuje variantu 1, tedy provedení všech 

navrhovaných změn, které odpovídají podmínkám a prostředí České republiky. 

5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci a vynucování nové úpravy bude odpovědné MPSV a to svojí metodickou a 

koncepční činností. U příspěvku na péči Úřad práce ČR, který bude i nadále postupovat 

v rámci obecných zásad správního řízení a podle ustanovení v souvisejících právních 

předpisech. 

6.  Přezkum účinnosti regulace 

Navržené změny byly konzultovány s naznačenými dotčenými subjekty, které konstatovaly 

smysluplnost navrhované regulace. 

Východiskem pro tvorbu zákona o sociálních službách byla náprava zejména těchto 

problémů: 

- dosavadní právní úprava neodpovídá potřebám praxe a potřebám subjektů 

poskytujících sociální služby, 

- nedostatečně formulované a upravené východisko pro poskytování sociálních služeb, 

- nekonkrétnost, neobjektivnost požadavků na kvalitu sociálních služeb, 

- nadměrná administrativní zátěž v oblasti kvality sociálních služeb, 

- nepropojenost požadavků na kvalitu v oblasti povinností a kritérií standardů kvality 

sociálních služeb, které jsou definovány prostřednictvím prováděcí vyhlášky. 

Na základě identifikovaných problémů byl stanoven ústřední cíl připravované novelizace, 

kterým je větší srozumitelnost a objektivnost požadavků pro aktéry sociálních služeb, a to 

především pro klienty a snížení administrativní zátěže poskytovatelů. 

Průzkum účinnosti regulace bude prováděn v rámci dílčích analýz systémových projektů 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Přezkum regulace bude proveden nejpozději po 3 letech 

po nabytí účinnosti navrhovaného zákona. Dále přezkum regulace bude probíhat pomocí 

metodického vedení krajských a obecních úřadů a krajů a obcí a jejich kontrol.  

V oblasti příspěvku na péči bude dopad nové právní úpravy průběžně vyhodnocován. 

Přezkum účinnosti bude realizován formou hodnocení ex post.  
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7. Konzultace a zdroje dat  

Záměry navržených úprav byly konzultovány v rámci různých pracovních setkání a fór 

a rovněž byly zpracovány analyticko-návrhové materiály.  

V oblasti financování a plánování/síťování sociálních služeb lze uvést např.:  

- Analýza existujících Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb (včetně 

Posouzení parametrů v jednotlivých krajích),  

- Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni, 

- Teze Metodiky pro vytváření optimální krajské sítě sociálních služeb a pro plánování 

finančních prostředků v rámci procesů vytváření krajských střednědobých plánů 

rozvoje sociálních služeb (Metodiky síťování sociálních služeb na krajské úrovni), 

- Právní analýza II: Rozbor právního systému České republiky v oblasti sociálních 

služeb a jejich financování ve vztahu k právu Společenství v oblasti sociálních služeb 

v obecném zájmu, 

- Studie proveditelnosti: Výběr a zdůvodnění optimální varianty financování sociálních 

služeb v ČR, 

- Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast 

sociálních služeb. 

 

Pro oblast kvality sociálních služeb se realizoval v letech 2012 – 2015 systémový projekt 

„Inovace systému kvality sociálních služeb“. V rámci projektu byly vytvořeny konkrétní 

návrhy zejména změn ustanovení ke kvalitě. Dílčí návrhy změn byly zpracovávány 

expertními pracovními skupinami, dále pak konzultovány s konzultanty, byla realizována 

dílčí konzultační písemná řízení. Pracovní skupina pro zpracování návrhů změn ustanovení 

ke kvalitě fungovala od září 2012 do června 2013. V rámci projektu taktéž fungovala 

konzultační skupina se zastoupením zástupců poskytovatelů sociálních služeb, střešních 

organizací sociálních služeb. Následovala série konzultačních seminářů, kterých se účastnili 

zejména poskytovatelé, inspektoři a uživatelé sociálních služeb. Během února a začátku 

března 2013 proběhlo na různých místech v ČR celkem 9 obecně zaměřených konzultačních 

seminářů. Navazovaly tři specializované semináře v Praze na témata: vazba standardů kvality 

sociálních služeb na registrační podmínky, problematika služeb na pomezí zdravotní 

a sociální péče a opatření omezující pohyb osob a kritéria nových standardů kvality sociálních 

služeb. Návrh změn byl předložen vybraným odborníkům i široké veřejnosti k písemným 

připomínkám. Analyzováno bylo velké množství připomínek (170 normostran) získaných 

korespondenční cestou. 

Z vyhodnocení bylo zjištěno, že požadavky na změny se týkají více oblastí, nejen kvality, 

proto se návrh dále striktně soustředil na oblasti kvality sociálních služeb. 

Další dílčí návrh změn byl zpracován v červnu 2015. MPSV si vyžádalo zpracování 2 

oponentur návrhu. Jednalo se o oponenturu Asociací poskytovatelů sociálních služeb, dále 
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pak zástupci organizací, které se zaměřují na transformaci sociálních služeb. Z připomínek 

vyplynulo, že je potřebné i nadále pracovat na návrhu. 

Oponentury přivítaly zestručnění návrhu, zaměření se více na práci s klientem.  

Dále pak se při zpracování pracovalo s parametrem měřitelnosti a objektivnosti. Proto byly 

vytvořeny další pracovní skupiny, prostřednictvím kterých se pracovalo na úpravě příslušných 

ustanovení zákona. 

Pracovní skupina pro zpracování parametrů kvality pracovala od listopadu 2013 a prosince 

2014. Do konce měsíce prosince 2014 vznikl výstup této pracovní skupiny – návrh nového 

znění povinností poskytovatelů, který se dále stal pro pracovní skupinu podkladem pro tvorbu 

kritérií kvality. Druhá pracovní skupina pro kritéria kvality pracovala od ledna 2015 do 

prosince 2015. Pracovní skupina se skládala z expertů (zástupci poskytovatelů sociálních 

služeb, státní správy, akademické sféry, inspekce poskytovatelů sociálních služeb, zástupci 

zaštiťujících organizací sociálních služeb, zástupce Senátu ČR) a konzultantů (zástupců 

poskytovatelů sociálních služeb v zastoupení všech forem poskytování sociálních služeb 

a služeb sociální prevence i služeb sociální péče). Návrh nového znění příslušných ustanovení 

byl v roce 2015 pilotován v praxi u poskytovatelů sociálních služeb. Zapojeno bylo 20 

poskytovatelů sociálních služeb ve 46 druzích sociálních služeb. Následně probíhaly pilotáže 

v 7 druzích sociálních služeb s cílem zjištění, zda návrh ustanovení je vhodně formulován pro 

inspekci poskytování sociálních služeb. 

Výstupy byly vyhodnocovány a konkrétně zpracovány do návrhu (ustoupilo se např. od 

požadavku na vytvoření etické komise poskytovatelem, upravily se nové definice pojmů, 

protože poskytovatelé žádali větší srozumitelnost pojmů, apod.). 

K dalšímu návrhu probíhaly konkrétní semináře – diskusní setkání se zástupci krajů, 

2 semináře byly realizovány pro 60 zástupců poskytovatelů sociálních služeb, 2 semináře 

byly realizovány pro 100 zástupců inspektorů poskytování sociálních služeb. Zpětné vazby 

byly zapracovávány do návrhu. Poslední aktivitou projektu byla finální konference projektu, 

která proběhla v listopadu 2015. 

V rámci projektu byly taktéž zpracovány analytické studie, které jsou v příloze č. 1 a 2 tohoto 

dokumentu. Výstupy projektu Inovace systému kvality sociálních služeb jsou dostupné na 

adrese: http://www.mpsv.cz/cs/11748.  

V rámci systémového projektu MPSV Podpora procesů v sociálních službách (dále „PPvSS“), 

který byl realizován od 1. června 2010 do 31. prosince 2015, byly zpracovány podklady pro 

novelu zákona o sociálních službách. Celkově bylo zapojeno 65 externích odborníků a 

konzultantů v 11 pracovních skupinách projektu (téměř 50 pracovních setkání 

pracovních skupin). Přibližně 100 zástupců poskytovatelů sociálních služeb se účastnilo na 

MPSV konzultačního procesu k revidovaným standardům kvality sociálních služeb v roce 

2015. Celkově více než 300 zástupců poskytovatelů a další subjekty v rámci písemných 

konzultací. Cca 80 inspektorů poskytování sociálních služeb se zapojilo do konzultací a 

školení.  

Bylo realizováno 8 kolokvií pro inspektory (zaměřeno na konzultace externích odborníků). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKYBLY5Z)

http://www.mpsv.cz/cs/11748


104 

Bylo zpracováno hodnocení 20 inspekčních zpráv (protokolů) s cílem identifikovat slabá 

místa systému. Spolupracovalo se s konzultační skupinou (zástupci poskytovatelů, střešních 

organizací). 

V rámci projektu byly taktéž zpracovány analytické studie, které jsou veřejně přístupné na 

adresách: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/20337/Vystup_dotaznik_2014.pdf,   

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17440/C1_Podnety_ke_SQ_FINAL-112012.pdf. 

 

Výstupy projektu Inovace systému kvality sociálních služeb jsou dostupné na adrese: 

http://www.mpsv.cz/cs/11748. 

V rámci systémového projektu MPSV Podpora procesů v sociálních službách (dále „PPvSS“), 

který byl realizován od 1. Června 2010 do 31. Prosince 2015, byly zpracovány podklady pro 

novelu zákona o sociálních službách. 

Mezi partnery projektu patřili: 

 Unie zaměstnavatelských svazů ČR, 

 Svaz měst a obcí ČR, 

 Ministerstvo financí, 

 Ministerstvo zdravotnictví, 

 Úřad vlády ČR, 

 Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 

 Zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, 

 Asociace krajů České republiky – odstoupila na vlastní žádost v červenci 2012. 

Partneři se na základě dohody s MPSV podíleli na monitorování aktivit projektu, vyjadřovali 

se k relevantním výstupům jednotlivých aktivit, mohli iniciovat změny a navrhovat experty 

do jednotlivých aktivit. 

Do projektu bylo celkově zapojeno cca 420 odborných expertů (zejména se jednalo o 

zástupce poskytovatelů sociálních služeb, pracovníky státní správy, kteří se zabývají agendou 

sociálních služeb, zástupci střešních organizací jako např. Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb, Asociace manželských a rodinných poradců, popřípadě o další odborníky z oblasti 

sociálních služeb nebo oblastí souvisejících s řešenou problematikou).  

Úzká pracovní skupina konzultovala podklady pro úpravu registrace. V oblasti druhů 

sociálních služeb za prvé fungovala pracovní skupina k nastavení systému sociálně-právní 

ochrany dětí a sociálních služeb a nového druhu služby pro rodinu. Za druhé byla realizována 

setkání se zástupci Asociace organizace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) 

zabývající se definováním tlumočnické služby pro neslyšící v rámci konzultací 

k zjednodušení typologie sociálních služeb. 
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Samostatná pracovní skupina byla sestavena pro konzultace návrhů materiálně technického 

standardu. Návrh je formou doporučeného postupu uveřejněn na webu MPSV a stal se 

doporučením pro žadatele výzev Integrovaného regionálního operačního programu, např. 

výzev 29 a 30 na rozvoj sociálních služeb. Finální podoba právní úpravy materiálně 

technického standardu pak byla ještě následně upravena na základě připomínek vzešlých 

z praxe od doby vyvěšení doporučeného postupu.  

Podklady pro tvorbu personálního standardu byly také tvořeny v rámci úzké pracovní 

skupiny. Výsledný návrh byl poté rozeslán poskytovatelům sociálních služeb k otestování a 

jejich připomínky byly zapracovány.  

Výstupy projektu jsou dostupné na adrese: http://www.podporaprocesu.cz/projekt/dokumenty/ 

Návrh na úpravu okruhu pracovníků, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních 

službách, vyplynul z konzultačního procesu k připravovanému věcnému záměru zákona 

o sociálních pracovnících. Dílčí konzultace byly vedeny se zástupci Národního ústavu 

vzdělávání, ASNEP, Asociace sociálních pedagogů, Armády spásy, Charity ČR, České 

asociace psychoterapeutů, supervizory a dalšími. 

Návrh nové podoby Kvalifikačního kurzu vznikl v rámci projektu „Podpora kvality 

v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách“ 

(CZ.1.04/3.1.00/04.00010), který realizoval Fond dalšího vzdělávání ve spolupráci s MPSV. 

Podoba návrhu je výsledkem spolupráce realizačního týmu projektu s expertní skupinou, která 

se v rámci projektu zabývala tématem zvyšování kvality vzdělávacích programů. Členové 

skupiny byli zástupci MPSV, zástupci významných vzdělávacích institucí působících 

v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách, zástupci vysokých škol s vazbou na 

sociální tématiku, zástupci poskytovatelů sociálních služeb a sociálních odborů krajských 

úřadů.  

Návrh byl konzultován také na informačních seminářích s poskytovateli sociálních služeb 

(cca 200 účastníků), včetně skupiny cca 10 největších poskytovatelů sociálních služeb v ČR 

a dále vzdělávacími institucemi, které působí v sociální oblasti. 

Nový systém pro agendu akreditací byl navržen v rámci výše uvedeného projektu, opakovaně 

byl systém prezentován na expertní skupině projektu a také konzultován se zástupci 

příslušných útvarů MPSV. Dále byl představen na informačních seminářích pro vzdělavatele, 

kde byly podrobně probírány všechny funkcionality.  

 

Při přípravě novely zákona o sociálních službách obdrželo MPSV řadu podnětů 

k úpravě. Veškeré podněty a připomínky včetně věcných návrhů byly Ministerstvem 

práce a sociálních věcí zohledňovány. Bylo však nezbytné tyto návrhy zapracovat do 

kontextu celé změny zákona.  
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ministerstvo práce a sociálních věcí:  

Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS. 

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení 

Tel.: +420 221 920 014 

Email: david.pospisil@mpsv.cz 

 

Mgr. Jan Vrbický 

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení 

Tel.: +420 221 924 539 

Email: jan.vrbicky@mpsv.cz 
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6 Přílohy 

a. Příloha č. 1 – Nelegálně poskytované sociální služby 

 

V tabulce jsou uvedeny služby, které jsou podezřelé, že poskytují služby bez oprávnění, ale dosud 

zde nebylo krajskými úřady zahájeno správní řízení. Pro porovnání a přehlednost jsou údaje 

vyhodnoceny podle druhů služeb v jednotlivých krajích. 

Krajský úřad 

Druh služby (počet), která je poskytována bez registrace 
k31.1.2016 

(celkem - 

skutečný 

stav) DS DZR Další služby Celkem 

30.9.15 

30.9.15 

- 

31.1.16 

30.9.15 
30.9.15 - 

31.1.16 
30.9.15 

30.9.15 - 

31.1.16 
30.9.15 

30.9.15 - 

31.1.16 
 

Jihočeský         0 

Jihomoravský   8  1  9  9 

Karlovarský 1      1  1 

Vysočina 1     2 1 2 3 

Královéhradecký     1  1  1 

Liberecký 1      1  1 

MHMP      1  1 1 

Moravsko-

slezský 
5  1  12  18  18 

Olomoucký 6 1 3  14 2 23 3 12 

Pardubický 3    1  4  4 

Plzeňský 3 1     3 1 4 

Středočeský 1      1  1 

Ústecký     1 1 1 1 2 

Zlínský          

celkem 21 2 12 0 30 6 63 8 57 

 

V tabulce sloupec „Další služby“ znamená sociální služby s největším zastoupením, tj. např. PS, 

OS,CHB,OA,DOZP aj.) 
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V následující tabulce jsou uvedeny služby poskytující sociální služby bez oprávnění, kde krajskými 

úřady bylo nebo je vedeno správní řízení, s vyčíslením výše uložených pokut 

Krajský úřad 

druh služby 
Výše uložené 

pokuty (v tis. Kč) 

Pravomocně  

ukončeno 

(ANO/NE) 
Pravo-

mocně 

ukončeno k 

31.1. 

2016 

Celkem 

30.9.15 
30.9.15 - 

31.1.16  

30.9.15 
31.1.16 30.9.15 

30.9.15 - 

31.1.16 

  v tis. Kč počet 
v tis. 

Kč 
Počet 

Jihočeský 90 4 500 2 90 590    

Jihomoravský  450 2   450 450 1  1 

Karlovarský     1      

Vysočina          

Královéhradecký 300 2   300 300 1 2 3 

Liberecký 50 1 100 1 50 150    

MHMP 605 7   605 605 7  7 

Moravsko-slezský 3 040 11 420 2 3 040 3 460 4 3 7 

Olomoucký 580 2   580 580 2  2 

Pardubický 200 1 15 1 200 215 1 1 2 

Plzeňský 100 1   100 100 1  1 

Středočeský 1 113 4 121 1 1 113 1 234 2  2 

Ústecký  290 1 220 1 290 220    

Zlínský  200 1   200 200 1  1 

celkem 7 018 37 956 7 7 018 7 974 20 6 26 
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b. Příloha č. 2 – Vytíženost pracovníků registračního orgánu krajského úřadu 

Krajský úřad 

poskytovatelé/sociální služby registrátoři 

počet 

poskytovatel

ů 

počet 

registrovaných soc. 

služeb 

počet soc. služeb 

v řízení - 

rozpracované 

počet poskytovaných 

soc. sl. na území 

jiného kraje 

počet úvazků 

Jihočeský 254 387   2 

Jihomoravský 172 550 6 65 3,5 

Karlovarský 61 125 5 0 2 

Vysočina 107 225 0 2 2,3 

Královéhradecký 124 231   1,8 

Liberecký 113 212 10 11 1,5 

MHMP 262 876 2 477 2 

Moravskoslezský 218 629 18 6 2,8 

Olomoucký 111 284 0 2 2 

Pardubický 124 271 0 10 2 

Plzeňský  254   2 

Středočeský 297 645 6 22 2 

Ústecký 211 601 5 27 3 

Zlínský 88 297 0 10 1,8 

celkem 2142 5587 52 632 30,7 

 

c. Příloha č.3 - Etická komise 

 

Kritérium 1.1.4: 

 Poskytovatel má zřízenou etickou komisi jako poradní orgán vedení organizace, který má přispět k 

profesionální a etické citlivosti při řešení každodenních situací v poskytované sociální službě. 

Členem komise je vždy osoba, která není zaměstnancem poskytovatele. Z činnosti etické komise je 

vždy zpracován písemný výstup.  

 

Kritérium Etické komise vzešlo z projektu Inovace systému sociálních služeb, kde bylo v roce 2015 

pilotováno u 20 poskytovatelů. Institut Etické komise byl vnímán jako veliký problém. Tento 

institut byl brán jako nepřijatelný hlavně u menších poskytovatelů a také u nízkoprahových center. 

Poskytovatelé nemají finanční kapacitu na to, aby mohly přizvat osobu, která není zaměstnancem 

poskytovatele. Poskytovatelé si etická dilemata řeší při supervisích nebo sestaví multidisciplinární 

tým. Na základě pilotního ověření bylo toto kritérium zrušeno. 
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Individuální projekt MPSV: Inovace systému kvality sociálních služeb 

 
 
 

1 Úvod 
 

Výzkumné dotazníkové šetření bylo realizováno v rámci individuálního projektu Ministerstva 

práce a sociálních věcí „Inovace systému kvality sociálních služeb“, reg. 

č. CZ.1.04/3.1.00/04.00007, který je podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 

a státního rozpočtu České republiky. Hlavním záměrem projektu je revidovat systém kvality 

sociálních služeb a zefektivnit systém kontroly. Realizace projektu je zaměřena na zkvalitnění 

metodických, koncepčních a legislativních změn a jejich kontrolu v České republice. Cílem 

dotazníkového šetření bylo zjistit, které povinnosti poskytovatele (parametry zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a kritéria standardů 

kvality sociálních služeb jsou v praxi poskytování sociálních služeb obtížně naplnitelné 

a neměřitelné. Dále je považováno za žádoucí identifikovat oblasti kvality, které jsou v praxi 

poskytování sociálních služeb podstatné a stávající nastavení kvality je neupravuje. 

 

1.1 Průběh výzkumného šetření 
 

Sběr dat byl uskutečněn v období září – říjen 2014 prostřednictvím oficiální žádosti 

o spolupráci ředitele Odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí 

Mgr. Davida Pospíšila, která byla rozeslána e-mailovou poštou celkem 16 subjektům, 

odborníkům, tak, aby byly zastoupeny relevantní cílové skupiny. Oslovena byla Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb, která byla požádána o zprostředkování dotazníku 

poskytovatelům sociálních služeb. Respondenti byli rozděleni do 4 skupin podle toho, jakou 

roli v systému kvality sociálních služeb zaujímají na skupinu poskytovatelů sociálních služeb, 

kteří byli osloveni prostřednictvím Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, 

dále bylo osloveno 5 krajských poboček Úřadu práce ČR včetně Generálního ředitelství 

Úřadu práce ČR, 5 specializovaných odborníků v oblasti kvality sociálních služeb 

a 5 zástupců krajů. Z rozeslaných žádostí o zapojení do výzkumu bylo získáno celkem 

43 vyplněných dotazníků. Vyšší návratnosti bylo dosaženo Asociací poskytovatelů sociálních 

služeb, která dále dotazník distribuovala mezi poskytovatele sociálních služeb. 

 
 

1.2 Metodologie 
 

Pro výzkumné šetření byla zvolena technika dotazníku, aby byla následně možná komparace 

výsledků se zjištěním ze šetřením z roku 2012 (Kocman, Paleček: Podněty k revizi standardů 

kvality sociálních služeb). Snahou šetření z roku 2014 je zjistit, jaký lze zaznamenat vývoj 

v oblasti kvality sociálních služeb a následně tento vývoj zhodnotit s ohledem na měřitelnost 

a objektivnost nastavení kvality sociálních služeb. Současné šetření v sobě navíc obsahuje 

důraz na měřitelnost a objektivnost nastavení a je v části zaměřen na zákonné povinnosti 

poskytovatele sociálních služeb dle § 88 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních 
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službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonné povinnosti“), zatímco výzkumné 

šetření z roku 2012 se zabývá pouze standardy kvality sociálních služeb. 

Dotazník obsahoval otevřené otázky a byl rozdělen na dvě části, první se týkala zákonných 

povinností a druhá standardů kvality sociálních služeb (dále jen „standardy kvality“), tedy 

přílohou č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách. Celkem obsahoval 9 otevřených otázek, kam respondenti dopisovali 

své odpovědi. 

 
 

1.3 Cíl výzkumu 
 

Cílem výstupu je shrnout poznatky získané z dotazníkového šetření a získat tak podklad pro 

další odborná jednání pracovních skupin. Cílem je předložit jej na jednání expertního 

kulatého stolu k problematice „Kvalita v sociálních službách“ jako materiál diskuzi nad 

současným zněním standardů kvality a zákonných povinností poskytovatelů. Záměrem 

projektu Inovace systému kvality sociálních služeb je zpracovat měřitelná a objektivní 

parametry a kritéria kvality. Po zapracování podnětů z expertního kulatého stolu bude 

předložený výstup doplněn a následně porovnán s výzkumným šetřením z roku 2012 

s ohledem na vývoj odpovědí respondentů v oblasti kvality sociálních služeb. Dále bude 

výstup využíván pro odborná jednání expertních pracovních skupin v rámci projektu Inovace 

systému kvality sociálních služeb pro nastavení parametrů a kritérií kvality poskytování 

sociálních služeb. 

 

1.3.1 Popis výzkumu z roku 2012 
 

Cílem výzkumu provedeného v roce 2012 byla analýza praktických zkušeností s aplikací 

standardů kvality. Podklady jsou nadále využívány pro jednotlivé cíle projektu Inovace 

systému kvality sociálních služeb. Oblasti, jimiž se tento výzkum zabýval, byly následující: 

co na současných standardech kvality funguje, co na standardech nefunguje, co by ve 

standardech mělo zůstat a proč, co by se ze standardů mělo vypustit a proč, další komentáře 

ke standardům. Bylo osloveno celkem 100 respondentů - 70 zástupců poskytovatelů a 30 

zástupců inspektorů. Navráceno bylo 78 dotazníků od poskytovatelů (39 z diskusních skupin) 

a 15 dotazníků od inspektorů. Účastníci diskusních skupin (2 setkání pro vyšší management, 

3 skupiny pro střední a nižší management, zaměřeno na druh sociálních služeb) – zúčastnilo 

se 42 osob. 

 

1.3.2 Popis výzkumu z roku 2014 
 

Šetření v roce 2014 se zabývalo shodnými oblastmi jako šetření 2012, navíc se zaměřením na 

oblast zákonných povinností. Další novou oblastí bylo zkoumání objektivnosti a měřitelnosti 
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zákonných požadavků na kvalitu poskytování sociálních služeb a následnou kontrolní činnost 

inspekcí poskytování sociálních služeb. 

První čtyři otázky dotazníku se týkaly povinností poskytovatelů a zaměřovaly se na sledování, 

co respondenti shledávají za funkční, tedy chtějí ponechat dále, co by raději vypustili a co by 

navrhovali přidat. Poslední otázka byla zaměřena na zjištění, které povinnosti nejsou podle 

respondentů měřitelné. Shodné otázky se v otázce č. 5-8 ptaly na spokojenost se standardy 

kvality. Opět se tedy jednalo o otázky zacílené na to, co je podle respondentů vyhovující, co 

by se mělo vypustit či naopak přidat a jak jsou standardy měřitelné. Poslední otázka dotazníku 

se tázala po komentářích k oběma zdrojům nastavení kvality sociálních služeb. 

 
 

2 Obecné podněty k zákonnému definování kvality poskytování sociálních 

služeb 
 

Ze shromážděných dat bylo zjištěno množství obecných podnětů k systému kvality sociálních 

služeb. Připomínky obecného rázu lze rozčlenit podle toho, zda respondenti souhlasí 

s aktuálním nastavením kvality či navrhují její úpravu. V případě první skupiny respondentů 

se jednalo o následující podněty: 

Standardy kvality fungují jako rámec pro poskytování sociálních služeb 

Subjekty si uvědomují důležitost a potřebnost zákonného ošetření kvality sociálních 

služeb, díky němu dochází k její vymahatelnosti 

 Je problematické a administrativně náročné kvalitu sociálních služeb měřit, ale je nutné 

se jí zabývat a právně ji nastavit 

Sociální pracovník hraje zásadní roli v naplňování kvality v sociálních službách – je 

nutná péče o sociální pracovníky (jejich vzdělávání, dostatečné finanční ohodnocení) 

Cílem kvality by měl být klient 

Zamýšlení, zda mohou inspektoři v tak krátkém čase zjistit dostatek podkladů pro 

určení kvality služby - je nutné diskutovat o inspekcích a její objektivnosti 

a nezávislosti 

Problematika dublování povinností a standardů kvality, což zbytečně zatěžuje 

poskytovatele 

Zákonné povinnosti poskytovatelů a standardy kvality nefungují samostatně, ale jsou 

součástí systému kvality sociálních služeb (včetně registrace, inspekcí apod.), proto je 

potřeba činit změny s důrazem na celý systém 

Neregistrované služby jsou respondenty vnímány jako problematická oblast, u které 

nelze dohlížet na oblast kvality poskytování sociálních služeb 

Povinnosti a standardy kvality by měly odpovídat reálné praxi a měly by se častěji 

revidovat 

 

V případě, že subjekty navrhují úpravu stávající nastavení, lze tyto návrhy shrnout takto: 
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Vyvinout snahu o zjednodušení standardů kvality, aby byly srozumitelnější a lépe 

naplnitelné 

Upravit zákonné povinnosti a standardy kvality s důrazem na specifika jednotlivých 

druhů sociálních služeb a jednotlivé cílové skupiny sociálních služeb 

Některé povinnosti poskytovatelů automaticky vyplývají ze standardů kvality – jedná se 

o duplicitu 

V systému rozlišit nastavení pro pobytové sociální služby, poradenství a preventivní 

sociální služby 

Zákonné povinnosti poskytovatelů a standardy kvality by neměly dublovat jiné zákony 

jako například nový občanský zákoník či Listinu základních práv a svobod 

Zákonné povinnosti požadují zajištění „srozumitelnosti pro všechny osoby“, což je 

u některých cílových skupin těžko naplnitelné (př. osoby s mentálním postižením či 

demencí) 

Dodržování povinností a zvyšuje administrativní zátěž pracovníka a snižuje čas na 

aktivní práci s klientem 

Někteří klienti nejsou schopni naplňovat jednotlivé části standardů kvality (například 

individuální plánování) 

Důležité sladit požadavky kvality s reálným chodem sociálních služeb 

Česká legislativa umožňuje sankcionovat pouze nedostatky uvedené v zákoně, ne 

v prováděcí vyhlášce 

Poskytovatelé se zabývají pouze standardy kvality a zapomínají na povinnosti – je nutné 

sjednotit a dát na poskytovatele jedny požadavky 

V povinnostech i standardech kvality chybí vize, koncepce, nejsou definovány priority 
 
 

3 Konkrétní podněty k zákonným povinnostem poskytovatele sociálních 

služeb 
 

Respondenti mohli vyslovovat své podněty k jednotlivým povinnostem, tyto podněty jsou 

v následujícím textu shrnuty od obecných připomínek k zákonným povinnostem 

k připomínkám respondentů ke konkrétním povinnostem § 88. Kapitola shrnuje nejčastěji 

objevující se či nejvíce podnětné připomínky, které ze šetření vyplynuly. 
 

3.1 Obecné podněty k zákonným povinnostem poskytovatele 
 

Definice povinností jsou nepřesně a dovolují subjektivní interpretaci, což je 

problematické při kontrole 

Vyjmenováním všech pravidel a povinností zatěžuje pracovník své klienty a posouvá 

tím přímou práci 

Pracovník dělá spíš úřad než práci s klientem a neustále přemýšlí, pro koho budou 

podklady sloužit (kdo je bude kontrolovat) 
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Obava, že jakákoliv další úprava přinese pouze administrativní zátěž pro poskytovatele 

a budou svázání v rozvoji služby 

Kvalita nejsou jen standardy kvality a povinnosti, ale celý komplex aktivit, který by se 

měl především projevit ve spokojenosti klientů 

Kontroly jsou často paušalizované a velmi formální, neodpovídají individualitě klienta 

Rozdíl mezi termíny „měřitelné“ a „hodnotitelné“ – není jasné, jak měřit srozumitelnost 

předávaných informací, plánování a kontrolu plánování, obsah veřejného závazku – 

uvedené lze hodnotit kvalitativně, ale ne měřit 

 • Zákonné povinnosti - § 88 písm. a) – e) obsahuje nejasná kritéria dostatečnosti, 

měřitelnosti a srozumitelnosti 

Poskytovatel má povinnost domáhat se u orgánů státní správy, zejména krajských úřadů, 

adekvátního finančního zajištění sociální služby, zejména za účelem zohlednění všech 

místních specifik a odlišností služby, které se vymykají běžnému průměru při srovnání 

se službami jinými 

Poskytovateli vzniká právní nárok na finanční zajištění služby a má povinnost se ho 

domoci v náležité míře, která zaručí kvalitu pro jejího uživatele a důstojné pracovníky 

pro její zaměstnance 

 
 

Návrhy na úpravu 
 

Klást větší důraz na nepříznivou sociální situaci uživatele a aktivizaci klienta 

Problematické – „srozumitelné pro všechny“: lze ošetřit změnou formulace na 

„komunikovat takovým způsobem, který umožňují aktuální schopnosti klienta“ 

Více řešit povinnosti poskytovatele k sociálnímu pracovníkovi, zajistit mu pravidelné 

vzdělávání, supervizi, prevenci syndromu vyhoření 

Nedublovat se standardy kvality – jeden ze systémů rozpracovat a druhý zrušit 

Rozšířit písm. a) o povinnost definovat poslání, cíle a zásady a to kontrolovat podle 

písemně stanovených pravidel, tedy provázat se Standardem kvality 15 a) 

Přidat téma „využívání metod sociální práce při poskytování sociální služby“ – inspekce 

často zjišťují, že nejsou užívány metody sociální práce u jednotlivých případů klientů 

 
 

3.2 Měřitelnost zákonných povinností poskytovatele 
 

Obecně k měřitelnosti povinností byly zjištěny následujícími podněty: 

 Měřitelné vs. hodnotitelné – srozumitelnost předávaných informací, plánování, kontrola 

plánování v individuálním plánování – lze hodnotit kvalitativně, ale ne měřit 

 Je nutné nastavit systém proškolených hodnotitelů, aby byla hodnocení objektivní 

a kvalitní 

 Měřitelné je to, co je v měrných jednotkách, proto § 88 měřitelný není 
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 Není měřitelné, není s čím poměřovat, chybí vzory 

 Náročné stanovit objektivní měřítko 

 Služby jsou rozdílné, měl by se na to brát ohled 

 Měřitelnost vyžaduje výklad a vysvětlení 

 Náročné měřit spokojenost, lidská práva, svobodu – nutné je lidská práva naplnit, ale 

jak je měřit 

 Nezbytná je propojení povinností a jejich vymahatelnosti 

 U terénních služeb je obtížné hodnotit kvalitu individuálního plánování a následné 

hodnocení, některým klientům stačí je výměnný program 

 
 

3.3 Konkrétní podněty respondentů k jednotlivým povinnostem poskytovatele 
 

a) zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, okruhu osob, jimž poskytují sociální 

služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních 

služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby 

Podněty od respondentů: 

Dubluje standard kvality č. 1 

 Informovanost o službě by měla být v zájmu každého poskytovatele, není tedy nutné 

upravovat v legislativě 

Přesto je nutné, aby měl zájemce přístup k dostatečnému množství informací, které mu 

pomohou se pro službu informovaně rozhodnout 

 Jde o informace, které jsou automaticky poskytované veřejně v Registru poskytovatelů 

Dostupnost informací je subjektivní s ohledem na možnosti jejich získávání žadatelů 

a jejich rodin 

Upravit tak, aby poskytovatel prokazoval spíše než cíl služby, její potřebnost pro 

cílovou skupinu s ohledem na její nepříznivou sociální situaci 

Pro klienta není klíčové znát poslání či cíl služby, spíše ho zajímá, co od služby dostane, 

„jak to v ní reálně chodí“ 

 
 

b) informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly 

ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb ‚ 

a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným 

Podněty od respondentů: 

Dubluje se standardy kvality č. 3 a č. 4 

Poskytovatel by měl prokázat, že informoval zájemce o náležitostech smlouvy 

Poskytovatel by měl ovládat dovednost alternativních adekvátních metod a přístupů 

komunikace s ohledem na potřeby lidí, kteří danou službu využívají 
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Srozumitelnost pro všechny lze zajistit v některých službách pouze alternativními 

způsoby tvorby smluv, což je následně kritizováno právníky 

Ponechat důležitost informovat zájemce o povinnostech plynoucích ze smlouvy 
 
 

c) vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, 

kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva, a které zamezí 

střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby 

Podněty od respondentů: 

Oblast lidských práv by bylo vhodné blíže specifikovat, aby byla zajištěna její snazší 

kontrola a její lepší naplňování 

Provázanost se standardem kvality č. 2 

Naplňování lidských práv vyplývá z jiných právních norem, není nutné ji zde upravovat 

 Je nutná konkretizace, jakým způsobem podmínky zpracovat 

 
 

d) zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel 

pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby 

Podněty od respondentů: 

 „Vnitřní pravidla“ přesunout do § 88 písm. c) 

 Je v zájmu poskytovatele stanovit pravidla své služby 

Provázáno s § 88 písm. c) 

Chybí přesně stanoven rozsah vnitřních pravidel a tak panuje nejednotnost při kontrole 

Formulovat jasněji, cílem by měl být důraz na bezpečné zajišťování sociální služby 

v náležité kvalitě 
 
 

e) zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují 

sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby 

Podněty od respondentů: 

Úzce souvisí s § 88 písm. d) a h) 

Dubluje standard kvality č. 7 

Zaručit veřejnou dostupnost pravidel pro podávání stížností 

Stanovit, co minimálně musí pravidla obsahovat (označení místa, kam je možné stížnost 

podat a jaká je lhůta a způsob vyřízení stížnosti) 

Poskytovatel poskytuje osobě podporu v průběhu celého procesu podávání a vyřizování 

stížností – podporou se rozumí zajištění informací, jejich vysvětlení, podpora při 

komunikaci apod. 

Pojem „stížnost“ není nejvhodnější, působí negativně; slovo nahradit tak, aby 

dovolovalo vnímat připomínky klientů pozitivně a využilo je pro rozvoj služby 
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f) plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností 

osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu 

poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto 

osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, 

nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat hodnocení a jeho 

výstupy do písemných individuálních záznamů 

Podněty od respondentů: 

Uživatel sociální služby nemá zájem plánovat, je to spíše manažerský termín (př. 

nízkoprahové služby - klient často nemá dostatečnou motivaci cokoliv měnit, tedy 

plánovat) 

Problematické, pokud je opatrovník z obce – nemá dostatek času poznat klientovi 

specifické potřeby, které vyžadují dlouhodobější kontakt 

 Je obtížné měřit a hodnotit individuální plánování u klientů, kteří chtějí například využít 

jen výměnný program (služby pro problémové uživatele drog) 

Aby bylo možné docílit měřitelnosti vedení záznamů, je nutné stanovit jak a v jakém 

rozsahu jej vést 

Chybí jasně definování písemných individuálních záznamů týkajících se průběhu 

a hodnocení poskytované sociální služby 

Dubluje standard kvality č. 5 

 Individuální plánování se v praxi osvědčilo, vede k individualizaci služby 
 
 

g) vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí 

sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b) 

Podněty od respondentů: 

 Je v zájmu poskytovatele, aby naplnil kapacitu své služby 

Pokud jde v této povinnosti o kontrolu toho, aby nebyli klienti diskriminování, mělo by 

se spíše jednat o kontrolu standardu kvality č. 3 písm. c) 

Návrh o vyřazení povinnosti – samotná evidence odmítnutých zájemců není prevencí 

diskriminace (pokud poskytovatel chce někoho neprávem nepřijmout, „nějak si to 

zařídí“) 

 
 

h) dodržovat standardy kvality sociálních služeb 

Podněty od respondentů: 

Obtížná měřitelnost dodržování standardů kvality – chybí návaznost na správní delikt 

Přesto u respondentů panuje většinová shoda, ponechat tuto povinnost – kvalitu je nutné 

zakotvit v zákonných povinnostech 
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i) uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody 

uvedené v § 91 odst. 3 

Podněty od respondentů: 

Přidat možnost ústního uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby (návrh přichází 

od terénní sociální služby) 

Respondenti si shodně uvědomují důležitost uzavření smlouvy se zájemcem o službu 
 

j) v případě, že poskytují sociální službu podle § 48, přednostně poskytnout sociální službu 

dítěti, kterému byla soudem nařízena ústavní výchova, výchovné opatření nebo předběžné 

opatření 

Podněty od respondentů: 

V zařízení, které má cílovou skupinu děti, by mělo mít povinně krizové lůžko 

Výše uvedené nemusí být vždy možné z kapacitních důvodů poskytovatele 

Písm. j) a k) se týká jen některých druhů sociálních služeb 
 
 

k) neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uvedenému 

v § 92 písm. a) ukončení poskytování pobytové služby sociální péče osobě, která se může 

bez další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její život a zdraví, pokud tato osoba 

s takovým oznámením souhlasí 

Podněty od respondentů: 

Kontrola je v dané oblasti velmi formální 

Pokud se vyžaduje souhlas bývalého uživatele, potom povinnost ztrácí význam 

Špatně vymahatelné – „neprodleně“ 

 
 

4 Obecné podněty k jednotlivým standardům kvality sociálních služeb 
 

Kapitola, podobně jako předchozí část textu, shrnuje nejprve obecné podněty ke stávající 

podobě standardů kvality a poté seznamuje s podněty k jednotlivým standardům a jejich 

kritériím, v případě, že ke kritériu nebyly připomínky, není ve vyhodnocení uvedeno. 

 

Standardy kvality jsou důležité pro kvalitu sociálních služeb 

U bodového hodnocení standardů kvality („výborně-dobře-částečně dobře-není 

splněno“) by mělo být přesněji stanoveno, co hodnocení znamená, aby bylo dosaženo 

lepší měřitelnosti 

Nutná snaha sjednotit hodnocení inspekce a zaručit jejich objektivitu 

Chybí zde uzpůsobení standardů kvality dle konkrétních druhů sociálních služeb 

Zjednodušit a konkretizovat kritéria, aby byla lépe pochopitelná 
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Naplnění standardů kvality je časově náročné a ne všichni sociální pracovníci jsou 

přesvědčeni o jejich smysluplnosti 

Zabývat se nejen právy klientů, ale i právy sociálních pracovníků a zaměstnanců 

v sociálních službách 

Problematičnost kritérií, která vyžadují písemný podklad, protože není stanoveno, jakou 

přesnou podobu má podklad mít 

Standardy kvality v praxi vyžadují více administrativy a snižují tak čas možný pro 

přímou práci s klientem 

Do celé filozofie standardů kvality přidat kritérium aktivizace klienta a řešení jeho 

nepříznivé sociální situace 

Standardy nejsou zaměřeny na výsledek poskytování služby 
 

4.1 Měřitelnost standardů kvality sociálních služeb 
 

Většina subjektivně hodnotitelných podle rozhodnutí inspektora 

Obtížná měřitelnost je dána rozdílností sociálních služeb 

Náročné stanovit objektivní měřítko 

Měřitelnost vyžaduje výklad a vysvětlení 

Kritéria, která požadují, že „poskytovatel má pravidla a podle nich postupuje“ nevede 

jednoznačně k hodnocení praxe, ale k hodnocení míry dodržování předpisu, který 

nemusí být správně nastaven 

 

Měřitelnost u konkrétních kritérií standardů kvality 

Kritérium 1 d) není měřitelné 

Kritérium 2 a), 4 b) problematická měřitelnost požadavku „srozumitelnosti“ 

Kritérium 2 b) nelze v něm vypsat veškeré situace 

Neměřitelný celý standard 2 a kritérium 1 c) – pouze poskytovatel posoudí, co potřebuje 

Kritérium 4 b), c) – nelze měřit, chybí důraz na individuální posouzení klienta 

Kritérium 3 b), 4 b), 7 d) – pokud existuje doklad či jiný písemný materiál – pak je 

měřitelné vše, otázkou jsou klienti – kteří „nedojdou k podpisu smlouvy, nebo 

odpadnou v procesu“ 

Kritérium 8 a) není relevantní pro nízkoprahové služby 

Standard 11, 12, 13 – lépe specifikovat 

Standard 11 a 13 - jsou neměřitelné, případně obtížně měřitelné 

Standard 13 – riziko subjektivního hodnocení inspektora sociálních služeb 

Standard 14 – subjektivní pohled na potřebnost, rozsah, zpracování – „jen poskytovatel 

ví, co je potřebné“ 
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5 Konkrétní podněty respondentů k jednotlivým standardům kvality 
 
Standard 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 

 

Kritérium 

a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované 

sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými 

základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně 

určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; podle tohoto poslání, cílů 

a zásad poskytovatel postupuje; 

b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly 

uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace; 

c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh 

poskytování sociální služby a podle nich postupuje; 

d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky 

a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby. 

 

Podněty od respondentů: 

 Sloučit standardy kvality 11 a 12 do standardu kvality 1 
 

Kritérium a) 

 Přesunout do oblasti registrace (cíle a zásady do registrace, okruh osob 

do registrace) 

 Striktní vymezení okruhu osob brání poskytovateli v možnosti přijmout i klienta, 

který není v definovaném okruhu a „propadá“ v nabídce služeb 

 Kritéria a), b), c) zcela vypustit či ponechat částečně – není jasně vymezeno, 

v praxi se hodnotí subjektivní dle citu a zaměření inspektora 
 

Kritérium b) 

 Náročné uplatňovat vlastní vůli například v domech se zvláštním režimem 

či domovech pro seniory s ohledem na zdravotní stav a schopnosti klienta 

 Více o administrativě, než zájmu klienta 

 Dubluje standard kvality 2 
 

Kritérium c) 

 Zákonem nejsou stanoveny nutné pracovní postupy, kritérium vypustit 

 Pravidla vyžadují jednotlivé standardy kvality 

 Nejasnost, co lze vnímat pod „průběh služby“ 

 Subjektivně hodnocené, postupy pro všechny základní činnosti, souvisí s § 88 

písm. d) 
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Kritérium d) 

 Nutné sebereflektování vlastních předsudků 

 Předsudky jsou subjektivní, nelze je měřit a objektivizovat 
 

Kritérium e) 

 Ponechat, ale více kontrolovat – sice je záležitostí poskytovatele, ale 

informovanost přímo souvisí s kvalitou služby 

 
 

Standard 2 Ochrana práv osob 
 

Kritérium 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by 

v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv 

a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel 

poskytovatel postupuje; 

b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by 

mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně 

pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto 

pravidel poskytovatel postupuje. 

Podněty od respondentů: 

 Kontrolu práv realizuje Veřejný ochránce práv 

 Zabývat se právy klienta i zaměstnance 

 Standard dubluje Listinu základních práv a svobod, Zákoník práce, Etický kodex 
 
 

Kritérium a) 

 Obtížně srozumitelné 
 
 

Kritérium b) 

 Je dobré dopředu stanovit a pojmenovat proč vznikají situace, kdy by mohlo 

dojít ke střetu a jak při nich postupovat 

 Nelze definovat veškeré situace, ke kterým může dojít 
 

Kritérium c) 

 Podle nového občanského zákoníku nesmí poskytovatel přijímat dary od 

klientů a jeho blízkých 

 
 

Standard 3 Jednání se zájemcem o sociální službu 
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Kritérium 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce 

o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální 

služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 

b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání 

a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat 

prostřednictvím sociální služby; 

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce 

o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel 

postupuje. 

Podněty od respondentů: 

Kritérium a) 

 Zvážit, zda je nutné zpracovat písemná pravidla 

 Nepožadovat písemná pravidla, ale kontrolovat, zda poskytovatel srozumitelně 

informuje zájemce o sociální službu 

Kritérium b) 

 Propojit standard kvality 3 kritériem b) a c) se standardem kvality 4 
 

Kritérium c) 

 Kritérium je důležité pro zamezení diskriminace klientů 

 Mělo by být v pravidlech pro informování zájemce o službu, proto hodnotit 

v tomto kritériu, samostatně dané kritérium vypustit 

 
 

Standard 4 Smlouva o poskytování sociální služby 
 

Kritérium 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování 

sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je 

určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 

b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba 

rozuměla obsahu a účelu smlouvy; 

c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na 

osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby; 

Podněty od respondentů: 

Kritérium b) 

 Problematické hodnotit a měřit, co je „ srozumitelnost“ 

 Standard kvality 4 b) a c) – nelze měřit, protože klienti jsou rozdílní 

 Kritérium 4 c) – dle nového občanského zákoníku musí být v každé smlouvě 

rozsah služby, přesunout do standardu kvality 3 
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Kritérium c) 

 Podle nového občanského zákoníku musí smlouva obsahovat rozsah 

poskytované služby 

 Kritérium 4 c) – řeší standard 5, návrh c) zrušit 

 Není stanovena možnost ústní formy smlouvy 

 
 

Standard 5 Individuální plánování průběhu sociální služby 
 

Kritérium 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální 

služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; podle 

těchto pravidel poskytovatel postupuje; 

b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na 

osobní cíle a možnosti osoby; 

c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda naplňovány její osobní cíle; 

d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného 

zaměstnance; 

e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi 

zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám. 

Plnění kritérií uvedených v písmenech d) a e) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou 

osobou a nemá zaměstnance. 

 

Podněty od respondentů: 

Cíl služby se může lišit s cílem klienta (např. v nízkoprahových službách) 

 Individuální plánování ponechat, protože zajišťuje individuální přístup 

V praxi se jeví jako přínosné určit klíčového pracovníka 

 

Kritérium b) 

 Nebere v potaz specifičnost např. hospiců či domovů pro seniory, kde 

vzhledem ke zdravotnímu stavu, není snaha, či je velmi náročné, plánovat, což 

je následně vytýkáno inspektory 
 

Kritérium d) 

 Není naplnitelné u služby s velkým počtem klientů 

Kritérium e) 

 Více kontrolovat, jde o vnitřní věc poskytovatele, ale přímo ovlivňuje kvalitu 

poskytované služby 

Standard 6 Dokumentace o poskytování sociální služby 
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Kritérium 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a evidenci 

dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována, včetně pravidel pro nahlížení 

do dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 

b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob v případech, kdy to vyžaduje 

charakter sociální služby nebo na žádost osoby; 

c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování dokumentace o osobě po ukončení 

poskytování sociální služby. 

Podněty od respondentů: 

 Standard nazvat „Ochrana dat“ 

 Nemluví o kvalitě poskytované sociální služby 
 
 

Kritérium a) 

 Kritérium 6 a) – ošetřují jiné právní normy 

Kritérium b) 

 Zpracovat v souladu se zákonem (specifikovat, kdy se může vést anonymní 

evidence) 

 Dobré pro statistiku poskytované sociální služby 
 
 

Kritérium c) 

 Legislativou jsou dána pravidla pro skartaci a archivaci, návrh kritérium zcela 

vypustit 

 Kritéria 6 b) a 6 c) – zapracovat do 6 a) – součástí pravidel vedení 

dokumentace, současně stanovit i dobu pro uchování 

 

Standard 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 
 

Kritérium 

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností 

osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to ve formě srozumitelné osobám; 

podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 

b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na 

koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti zvolit 

si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně 

seznámeni zaměstnanci poskytovatele; 

c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je písemně v přiměřené lhůtě; 

d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením 

stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských 
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práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. 

Podněty od respondentů: 

Kritérium a) 

 Standardy kvality 7 a) a 7 b) jsou součástí standardu kvality 2 

 Duplicita s § 88 písm. e) 

 Problematický je zde opět požadavek srozumitelnosti 
 

Kritérium b) 

 Seznamování s postupy se v praxi děje na úkor času pro přímou práci 

s klientem 

 
 

Standard 8 Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje 
 

Kritérium 

a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba 

mohla takové služby využívat; 

b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle 

jejích individuálně určených potřeb; 

c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím; 

v případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj. 

Podněty od respondentů: 

 Zařadit do standardu kvality 5 
 
 

Kritérium a) 

 Přesunout do standardu kvality 2 

 Chybí důraz na aktivní zapojení klienta 

 Je irelevantním požadavkem pro nízkoprahové služby 
 
 

Kritérium b) 

 Popírání práv klientů 
 
 

Kritérium c) 

 Kontrola „zachování neutrálního postoje“ poskytovatele je pouze formální 

 Při inspekcích je neměřitelné 

 
 
 
 

Standard 9 Personální a organizační zajištění sociální služby 
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Kritérium 

a) Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, 

kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců uvedených v § 115 zákona 

o sociálních službách; organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu 

poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována; 

b) Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve které jsou stanovena 

oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců; 

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových 

zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem; 

podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 

d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem 

v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní pravidla pro působení těchto osob 

při poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

Plnění kritérií uvedených v písmenech a) až d) se nehodnotí u poskytovatele, který je 

fyzickou osobou a nemá zaměstnance 

 

Podněty od respondentů: 

 Nutné zaručit objektivitu inspekčního týmu 

 Patří spíše do oblasti registrace (konkrétně standardy kvality 9-13 přesunout do 

registrace) 
 

Kritérium a) 

 Poskytovatelé nerozumí pojmům jako „pracovní profil, organizační struktura“ 

a neumí je vytvářet 

 Nejasnost definování „přiměřený počet pracovníků podle druhu služby“ 

 Návrh na stanovení počtu zaměstnanců podle jednotlivých druhů sociálních 

služeb nebo počtu klientů v zařízeních 
 

Kritérium b) 

 Překrývá standard kvality 9 písm. a), jelikož oprávnění a povinnosti 

pracovníků na jednotlivých pozicích by měly být obsaženy v pracovním profilu 

pracovního místa (pokud je dobře zpracován) 

 

Kritérium c) 

 Zpracovat s požadavkem školení jen vlastních zaměstnanců 

 Kritérium ponechat, souvisí se zabezpečením kvality ve službě 
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Standard 10 Profesní rozvoj zaměstnanců 
 

Kritérium 

a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který 

obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další 

odborné kvalifikace; podle tohoto postupu poskytovatel postupuje; 

b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců; podle 

tohoto programu poskytovatel postupuje; 

c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny informací mezi zaměstnanci 

o poskytované sociální službě; podle tohoto systému poskytovatel postupuje; 

d) Poskytovatel má písemně zpracován systém finančního a morálního oceňování 

zaměstnanců; podle tohoto systému poskytovatel postupuje; 

e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým 

je poskytována sociální služba, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. 

Plnění kritérií uvedených v písmenech c) a d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou 

osobou a nemá zaměstnance; kritéria uvedená v písmenech a) a b) se na tohoto poskytovatele 

vztahují přiměřeně. 

 

Podněty od respondentů: 

 Přesunout do oblasti registrace 

 Standardy kvality 11-14 nejsou inspekcí kontrolovány 

 Standardy kvality 10-14 nevypovídají o kvalitě sociální služby 

 Vyjadřovaná podpora pro zachování standardu, kritérium 10 b) je považováno 

za zásadní 

 Garantovat financování na vzdělávání zaměstnanců a supervizi státem 
 

Kritérium c) 

 Návrh kritérium zrušit, je to interní záležitostí poskytovatele, řešeno již 

standardem kvality 5 

 
 

Kritérium e) 

 Udržet dobrou praxi využívání nezávislých kvalifikovaných odborníků 

prostřednictvím inovace podmínek pro průběžné vzdělávání 
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Standard 11 Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 
 

Kritérium 

Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování sociální služby podle druhu sociální služby, 

okruhu osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb. 

Podněty od respondentů: 
 

Kritérium 
 

 Standardy kvality 11-13 se týkají shodně identifikace služby, dublují se 

 Standardy kvality 11-13 se překrývají s povinnostmi při registraci 

a s fungováním registru 

 Standardy kvality 11 a 12 spojit do nově vzniklého standardu kvality 

s požadavkem na připojení výroční zprávy sociální služby, která by ucelila 

obrázek o poskytování služby 

 Kritérium nemá vliv na kvalitu služby 

 Standard kvality 11 a 13 je nadbytečný a neměřitelný (není jasné, jak vyžadovat 

jejich naplnění od poskytovatelů) 

 
 

Standard 12 Informovanost o poskytované sociální službě 
 

Kritérium 

Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované sociální službě, a to ve formě 

srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena. 

 

Podněty od respondentů: 

Kritérium 

 Sloučit se standardem kvality 3 nebo zcela vypustit 

 Naplnitelné jen, když bude zajištěno financování podle potřeb klientů 

 Nemá vliv na kvalitu služby 

 Návrh přesunout do standardu kvality 1 – „Poskytnout informace o druhu, 

účelu a cílech služby; okruhu osob, pro které jsou služby určeny a místu 

poskytování služby“ – zveřejňovat v registru sociálních služeb nebo jiným 

způsobem, který umožňuje dálkový přístup 

 Problematická srozumitelnost všem, je to relativní 
 
 

Standard 13 Prostředí a podmínky 
 

Kritérium 

a) Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu 

poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám 
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osob; 

b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby v takovém prostředí, 

které je důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám. 

Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který neposkytuje 

sociální služby v zařízení sociálních služeb. 

 Zrušit, existují jiné právní normy, které oblast ošetřují 

 Jaké podmínky jsou „přiměřené druhu služby“ a jaké je „důstojné prostředí“ – 

velmi subjektivní 

 Standard kvality 11 a 13 je nadbytečný, překrývá se s registrací 

 Je neměřitelný, závisí na subjektivním hodnocení inspektora 

 Stanovit jasný normativ pro materiální, technické a hygienické prostředí 

a přesunout do oblasti registrace 

 

Podněty od respondentů: 

Kritérium a) 

 Nejasné vymezení „přiměřený druh služby“ a „důstojné prostředí“ 

 Je zásadní, ponechat toto kritérium 

 Společně s kritériem 13 a) sjednotit do standardu kvality 1 
 

Kritérium b) 

 Obsaženo ve standardu kvality 2 

 Dobrá provázanost na „individuálně určené potřeby“ 
 
 

Standard 14 Nouzové a havarijní situace 
 

Kritérium 

a) Poskytovatel má písemně definovány nouzové a havarijní situace, které mohou nastat v 

souvislosti s poskytováním sociální služby, a postup při jejich řešení; 

b) Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnance a osoby, kterým poskytuje sociální službu, 

s postupem při nouzových a havarijních situacích a vytváří podmínky, aby zaměstnanci a 

osoby byli schopni stanovené postupy použít; 

c) Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací. 

Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou 

osobou a nemá zaměstnance. 

 Návrh na zrušení, jelikož oblast obsahují jiné předpisy (Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci; požární ochrana aj.) 

 Nemá vliv na kvalitu služby 

 Celý standard kvality 14 je zásadní a souvisí s kvalitou služby 
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Podněty od respondentů: 

Kritérium a) 

 Sjednotit se standardem kvality 14 kritériem a) a b) 
 
 

Kritérium b) 

Problematické zajistit poskytovatelem například u osob s demencí – lze 

seznámit s postupy, ale je to jen formální, nelze zaručit porozumění obsahu 

 

Standard 15 Zvyšování kvality sociální služby 
 

Kritérium 

a) Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytovaní sociální služby v 

souladu s definovaným posláním, cíly a zásadami sociální služby a osobními cíly jednotlivých 

osob; 

b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se 

způsobem poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 

c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další 

zainteresované fyzické a právnické osoby; 

d) Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jako 

podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby. 

Podněty od respondentů: 

 Vhodné spíše jako metodické doporučení, jde o vnitřní věc poskytovatele 

Kritérium a) 

 Je zásadní pro kvalitu poskytování sociální služby 

Kritérium c) 

 Vyžaduje více hodnocení než samotné práci s klientem 
 
 
 
 

6 Srovnání výsledků šetření 2012 a 2014 
 

Kapitola se zabývá podněty od respondentů z obou výzkumných šetření. Vybírá podněty, 

které se v obou šetřeních shodovali a lze je tedy považovat za oblasti, jimiž je nutné se při 

revizi zabývat. 

 

Standard 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 

 Kritérium 1 a) – přesunout do registrace, cíle a zásady do registrace, okruh 

osob do registrace 

 Kritérium 1 b) - přesunout do standardu 2, dubluje standard 2 
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 Kritérium 1 d) – přesunout do standardu 2, vypustit a vést sociální pracovníky 

k dodržování etického schování, ponechat – ochrana uživatele 

 

Standard 2 Ochrana práv osob 

 Do standardu 2 vřadit kritérium 1 b), 1 d) 
 
 

Standard 3 Jednání se zájemcem o sociální službu 

 Kritérium 3 b), 3 c) - propojit se standardem 4 
 
 

Standard 4 Smlouva o poskytování sociální služby 

 Kritérium 4 a) – vypustit, nejsou podstatná pravidla, ale naplnění 4 b) 

 Kritérium 4 b) – co je to srozumitelnost, pochopení u různých cílových skupin 

(opakované podněty obecné na neměřitelnost bez komentáře), kritérium 

ponechat 

 Kritérium 4 c) – řeší standard 5, zrušit 
 
 

Standard 5 Individuální plánování průběhu sociální služby 

 Individuální plánování v (5 b), c), d)) v odborném poradenství, nízkoprahových 

službách je problematické, cíl služby se může lišit s cílem klienta 

 Kritérium 5 c) propojit s kritériem 5 b) 
 
 

Standard 6 Dokumentace o poskytování sociální služby 

 Kritérium 6 a) – řeší jiné právní normy 

 Kritérium 6 b) – zpracovat v souladu se zákonem (specifikovat, kdy se může 

vést anonymní evidence) 

 Kritérium 6 c) – legislativou jsou dány pravidla pro skartaci a archivaci, zrušit 

 Kritérium 6 b) a 6 c) – zapracovat do 6 a) – součástí pravidel vedení 

dokumentace, současně stanovit a dobu pro uchování 
 
 

Standard 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 

• Kritérium 7 a), 7 b) je ve standardu 2 

• Kritérium 7a) – duplicita s § 88 e) 
 
 

Standard 8 Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje 

 Zařadit celé do standardu 5 

 

Standard 9 Personální a organizační zajištění sociální služby 

 Patří do oblasti registrace 
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Standard 10 Profesní rozvoj zaměstnanců 

 Patří do oblasti registrace 

 

Standard 11 Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 

 Sloučit se standardem 1 

 Vypustit, je obsaženo v registraci 

 Je neměřitelný 

 Nemá vliv na kvalitu poskytované sociální služby 
 
 

Standard 12 Informovanost o poskytované sociální službě 

 Obsaženo ve standardu 1, sjednotit se standardem 1 

 Sloučit se standardem 3, nebo vypustit 

 

Standard 13 Prostředí a podmínky 

 Standard zrušit, existují jiné právní normy, které oblast ošetřují 

 Standardy 11 a 13 jsou nadbytečné, překrývají se s registrací 

 

Standard 14 Nouzové a havarijní situace 

 Sjednotit kritérium 14 a) a 14 b) 

 

Standard 15 Zvyšování kvality sociální služby 

 Důležité ukotvení ve standardech 

 
 

7 Závěr 
 

Z dotazníkového šetření vyplynula řada zajímavých podnětů, které budou využity pro další 

odborné diskuze. Vzhledem k časté nejednotnosti v postojích k jednotlivým ustanovením 

kvality, je znatelná nutnost revize stávajícího nastavení. Je vhodné se obzvlášť věnovat oblasti 

měřitelnosti a objektivnosti v oblasti kvality. Zajištění měřitelných kritérií v oblasti 

„měkkých“ oblastech jakými jsou sociální služby a jejich kvalita je obtížné, přesto z šetření 

jednoznačně vyplývá, že je nutné se kvalitou v sociálních službách zabývat. Revize nastavení 

by měla směřovat k jasnějším formulacím a co největší redukci subjektivního vnímání 

situace. Systém by měl také sledovat schopnosti poskytovatelů dané požadavky naplnit. 

Cílem musí být udržitelnost pro poskytovatele a následně i pozitivní efekt pro klienta služby. 

Je nutné se touto problematikou dále zabývat a revidovat ji na základě aktuálně prováděné 

praxe v sociálních službách, při debatách nezbytné setkávat se s poskytovateli i inspektory 

kvality v sociálních službách a jejich připomínky slaďovat, protože všechny tyto subjekty 

společně tvoří systém kvality sociálních služeb. 
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Příloha č. 2 
 

Podněty k revizi standardů kvality 
sociálních služeb 

 

Zpráva z výzkumu, l istopad 2012 
 
Autoři 
 
David Kocman, Jan Paleček 
 
 
 
Poděkování 
 
Děkujeme všem účastníkům diskusních setkání za jejich otevřenost, nasazení a čas věnovaný 

společné diskusi. Děkujeme také všem inspektorům i poskytovatelům, kteří si našli čas na 

zodpovězení otázek v dotazníku. V neposlední řadě děkujeme reprezentantům organizací 

SKOK a APSS, kteří nám pomohli se získáváním účastníků diskusních setkání. Zástupcům 

QUIPu bychom rádi poděkovali za organizační zajištění a zázemí. 
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1. Úvod 
 
 

1.1. Účel sběru podnětů 
 
 
Individuální projekt MPSV Inovace systému kvality sociálních služeb, který realizuje 

konsorcium organizací Instand, QUIP, SKOK a JOB, a který je financovaný z prostředků 

Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, má za cíl aktualizovat rámec zajištění kvality 

v návaznosti na praktické zkušenosti a změny v právním a politickém rámci. Hlavními výstupy 

projektu budou právní návrhy změn zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky, nové 

metodiky a další koncepční materiály související s tématem kvality v sociálních službách (více 

o celém projektu je možné zjistit na http://www.mpsv.cz/cs/11748). 
 

Jednou z klíčových aktivit projektu je revize standardů kvality sociálních služeb a zákonných 

povinností poskytovatele. V této aktivitě jsou analyzovány praktické zkušenosti s aplikací 

standardů kvality sociálních služeb a zákonných povinností poskytovatelů (podle § 88 a 89 

zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách). 
 

Sběr podnětů pro revizi standardů kvality byl realizován ve spolupráci se dvěma důležitými 

zájmovými skupinami – zástupci poskytovatelů sociálních služeb a inspektory kvality sociálních 

služeb. Za šest let účinnosti Zákona 108/2006, Sb., O sociálních službách získali poskytovatelé 

i inspektoři mnoho zkušeností se zaváděním i kontrolou standardů kvality. Tyto zkušenosti jsou 

důležité pro to, jak změnu standardů uchopit. 

 
 
 

1.2. Metodologie 
 
 

Východiskem pro sběr podnětů mezi poskytovateli a inspektory je povaha problému, který řeší 

probíhající projekt. Dosavadní analýzy plnění jednotlivých kritérií jsou založené na analýze 

inspekčních zpráv. Poskytují informace o distribuci udělovaných bodů a tedy o tom, která 

kritéria sociální služby plní více a která méně. Takové analýzy jsou pravidelně zpracovávané 

mnoha krajskými úřady a veřejně přístupné na webových stránkách krajů. 
 

Práce na revizi kritérií standardů sociálních služeb přitom vyžaduje data kvalitativní povahy, 

které poskytnou detailní reflexi toho, jak stávající kritéria fungují v praxi zavádění standardů ve 
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službách a současně v praxi hodnocení jejich naplňování při inspekcích. Z potřeby klást 

otevřené otázky a získat detailní, v praxi založené reflexe, vycházela také volba metody sběru 

podnětů. 
 

Pro sběr dat byla vybrána metoda diskusního setkání (focus group), doplněná o metodu ankety. 

V obou metodách byla použitá jednotná sada šesti otevřených otázek. 
 

1. Co na současných standardech funguje? 
2. Co na standardech nefunguje? 
3. Co by ve standardech mělo zůstat a proč (jaká témata, event. která konkrétní kritéria)? 
4. Co by se ze standardů mělo vypustit a proč (jaká témata, event. která konkrétní 

kritéria)? 

5. Co by se do standardů mělo přidat a proč (jaká témata, event. která konkrétní kritéria)? 
6. Vaše další komentáře ke standardům. 

 
 
V listopadu 2012 proběhlo pět diskusních setkání a byly elektronicky rozeslány anketní otázky. 

Výběr oslovených účastníků diskusních setkání, stejně jako výběr oslovených respondentů 

ankety, se řídil požadavkem zadavatele oslovit minimálně 70 zástupců poskytovatelů při 

poměrném zastoupení druhů služeb, a minimálně 30 zástupců inspektorů. 
 

Zástupci poskytovatelů byli pozváni na diskusní skupiny a zároveň jim byly zaslány anketní listy. 

Dvě diskusní setkání byla organizována pro vyšší management služeb bez zohlednění druhu 

služeb. Další tři skupiny byly organizované pro střední a nižší management. Každá z těchto 

skupin byla zaměřená na jeden druh sociálních služeb: pobytové, ambulantní, a terénní. Výzva 

k účasti na diskusních setkáních byla rozeslána členským základnám profesních 

poskytovatelských asociací - APSS (Asociace poskytovatelů sociálních služeb) a SKOK (Spolek 

oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně 

sociální oblasti). 
 

Zástupcům inspektorů byly zaslány anketní listy. Bylo přitom zohledněno ustálené dělení na 

„krajské“ a „nezávislé“ inspektory. Zástupci „nezávislých“ inspektorů byli vybraní systemickým 

výběrem z národního registru inspektorů kvality. Zástupci „krajských“ inspektorů byli vybráni 

oslovením krajských referátů kontroly Úřadu práce ČR. 
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1.3. Data 
 
 

Datový soubor tvoří 

- nahrávky diskusních skupin, 

-     záznamy pořízené v průběhu diskuze, 

-     a navrácené elektronické anketní listy. 
 

Zástupců poskytovatelů bylo k účasti na diskusních skupinách osloveno 91. Diskusních setkání 

se nakonec zúčastnilo 42 osob. 
 

Anketních listů rozeslaných poskytovatelům bylo 78, vyplněných listů jsme získali celkem 39 

(respondenti byli současně účastníky diskusních skupin). 
 

Zástupcům inspektorů bylo rozesláno 33 anketních listů. Počet navrácených anketních listů byl 

15. 
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2. Obecné podněty k systému kvality 
 
 

2.1. Obecné podněty k systému kvality - poskytovatelé 
 
 
Ze shromážděných dat vyplynula řada obecných podnětů, týkajících se systému kvality a 

standardů v celkovém pohledu (nikoli jen znění jednotlivých kritérií). 
 

Souhrn obecných podnětů od poskytovatelů: 
 

1. Standardy fungují jako rámec poskytování všech sociálních služeb 
2. Standardy fungují jako nástroj rozvoje konkrétní služby 
3. Standardy nejsou dostatečně uzpůsobené různým typům služeb a cílovým skupinám 

• Nerozlišitelnost fází procesu případové práce s klientem definovaného ve 
standardech 

• Nefungující posloupnost jednotlivých fází procesu definovaného ve standardech 
• Individuální plánování – přístup vs. metoda 

4.  Standardy jsou problematické jako nástroj kontroly 
• Měření vs. interpretace 
• Mocenská nerovnováha ve výkladu standardů 
• Nejasné vymezení požadavků kritérií 
• Nepředvídatelnost 

• Administrativní zátěž - metodické postupy 
• Administrativní zátěž – vykazování 
• Nejednoznačný vztah mezi výsledným hodnocením inspekce a kvalitou služby 

5. Standardy nenavazují na další prvky systému a další resorty 
6. Standardy jsou příliš složité 

 

1. Standardy fungují jako rámec poskytování všech sociálních služeb 

 Díky tomu, že standardy stanovují obecně platný rámec poskytování služeb, kvalitou se 

musí nějak zabývat všichni poskytovatelé. 

 Standardy určily a sjednotily témata, na něž se služby musí zaměřit, přičemž pro řadu 

služeb to byla témata nová. 

 Standardy přinášejí do všech služeb orientaci na klienta a na jeho práva. 

 Vnášejí do poskytování služeb řád a formu. 

 

2. Standardy fungují jako nástroj rozvoje konkrétní služby 

Poskytovatelé mají od dob prvního znění standardů (2002) sami vymýšlet a sepisovat 

vlastní dobrou praxi v pracovních postupech, čímž jsou vybízeni k vlastnímu výkladu 
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kritérií standardů. Tato pobídka se zesiluje v roce 2006 (ve vyhlášce 505), kde je nárok 

na psané metodiky zakotven u většiny standardů. Služby si proto často samy definují 

(pro mnohé) zcela nový případový proces podpory a filozofii občanského pojetí uživatelů 

služeb. Z tohoto hlediska jsou experty na zavádění a naplňování standardů ve službě 

poskytovatelé, ti pak proces zavádění standardů hodnotí jako pozitivní – pro službu i 

její uživatele. 

 Standardy jsou tedy pro službu užitečné, pokud je s nimi poskytovatel schopen pracovat 

podle svých potřeb: interpretuje jejich smysl, přeloží si jejich znění na svoji situaci a 

používá je jako nástroj řízení kvality služby. Díky zavádění standardů poskytovatel sám 

stanovuje konkrétní rámec svojí služby. 

 Zavádění standardů přineslo do řady služeb koncepční přemýšlení o procesu práce 

s klientem a to s ohledem na smysl sociálních služeb a ochranu práv klientů. 

 V řadě služeb se na koncepci služby a nastavování procesů podílel celý tým, což mělo 

stmelující efekt a přineslo to i zvýšení odbornosti zaměstnanců. 

 
3. Standardy nejsou dostatečně uzpůsobené různým typům služeb a cílovým skupinám 
 

Přestože jsou standardy nastaveny obecně a služby si je pro svoje potřeby interpretují, ani 

takto obecně formulované standardy nelze dostatečně „přeložit“ pro potřeby všech služeb a 

všech cílových skupin. Standardy totiž definují případovou práci s klientem jako komplexní 

proces s jasně oddělenými fázemi: informování zájemce o podmínkách služby – 

projednávání požadavků, očekávání a osobních cílů se zájemcem – uzavření smlouvy 

s ohledem na „osobní cíl“ – individuální plánování průběhu služby – průběžné hodnocení 

naplňování osobních cílů. V některých službách a u některých cílových skupin však nelze 

dost dobře toto pojetí prakticky uplatňovat: 
 

 Nerozlišitelnost fází procesu případové práce s klientem definovaného ve 

standardech 

Některé služby pracují s klienty na jednoduché zakázce, nebo je kontakt ad hoc či 

krátkodobý (např. noclehárna, telefonická poradna, nízkoprahové centrum). Případová 

práce je pak jednoznačnější než u služeb, které pracují na komplexních zakázkách, 

nebo kde způsob kontaktu umožňuje systematický proces podpory. Dochází ke zhuštění 

fází kontaktu, kontraktu, hodnocení potřeb a vlastní intervence do krátkých časových 

jednotek, často bez návazných intervencí a možnosti hodnocení efektivity. V takových 

na okamžitou intervenci orientovaných službách nejsou jednotlivé fáze procesu, 

předpokládané standardy, jednoznačně oddělitelné, nebo i chybí. 

 „V terénu máme na klienta 10 minut, tohle všechno ani nezvládneme.“ 
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 „U nízkoprahových služeb je problém s kontraktem, vytváříme spíš jenom takové 

mentální cvičení, než že by to byla realita, abychom dokázali, že jsme uzavřeli 

smlouvu. Reálně se ale ty věci nedají naplnit.“ 

 Nefungující posloupnost jednotlivých fází procesu definovaného ve standardech 

Praxi některých služeb také neodpovídá představa zabudovaná ve standardech, že 

služba vždy vychází z osobního cíle, na jehož formulaci se podílí klient a že před 

poskytováním služby je potřeba vše projednat a uzavřít dohodu. 

 „Naši klienti v důsledku (duševní) nemoci někdy nemají zakázku a znemožňuje to 

práci v jejich prospěch. Standardy neumožňují asertivní práci v terénu. Když se 

člověk zabarikáduje doma a nechce vycházet ven a s nikým mluvit, tak my máme 

svázané ruce, přestože máme kompetence mu do určité míry pomoct. Fakticky to 

děláme i třeba proti jeho vůli. To ale vůbec ten standard neumožňuje. Jakmile není 

naplánovaná služba, není dohoda, tak vlastně není možné poskytovat sociální 

službu. To ale v tomhle případě vede k tomu, že se situace ještě zhorší, až ten 

člověk skončí násilnou hospitalizací. Ten požadavek, že je všechno dohodnuté a 

vychází to ze zakázky klienta, nám svazuje ruce.“ 

 „Taky je problém, že služba je poskytovaná až od okamžiku, kdy je uzavřená 

smlouva. V terapeutických komunitách my díky tomu uzavíráme několik smluv. Klient 

přijede a já ho opravdu podrobně s těmi věcmi můžu seznámit, až když on tam 

opravdu je. Takže já nejdřív uzavírám jenom takovou smlouvu o ubytování. Navíc u 

našich klientů je problém s podepisováním, oni se nám zblázní, jsou paranoidní, 

úzkostliví. Chtělo by to i jinou možnost než vymáhat stovky podpisů.“ 

 Individuální plánování – přístup vs. metoda 

Standardy zavedly do služeb individuální přístup ke klientům, což poskytovatelé oceňují 

jako jejich velký přínos. Zároveň však upozorňují na to, že způsob, jak je individuální 

plánování průběhu služby ve standardech definováno a jak je vykládáno při inspekcích, 

je příliš zaměřený na metodu individuálního plánování a na její výstupy, individuální 

plány, přestože pro některé služby je na cíle orientované individuální plánování 

nepřiměřenou metodou. 

 „Standard o plánu nemluví, ale když přijde inspektor, chce vidět plán.“ 

 „Další mantra standardů je individuální plánování. Je to dominantní metoda. 

Individuální plánování se v drogových službách děje, ale je to tak desetina práce. 

Standardy jsou zaměřené na potřeby klientů, to je v pořádku, ale musejí být 

komparované s odborností pracovníků, vytvářet kontrakt jen na základě potřeb 

klientů je nezodpovědné. Pro mě je přijatelnější termín společné zhodnocení stavu 

klienta. Potkají se dva lidé a společně něco tvoří. Tam kde má dojít ke změně, to je 

důležité.“ 
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 „Já jsem byl na supervizi v ústavu a tam byla paní, ptali se jí, co chce, a ona: Nechte 

mě být, chci umřít. Tak oni to tam napsali, ale pak si řekli: Hele, to je málo, dáme jí i 

na terapii. A pak se divili, že byla agresivní.“ 

 „Inspektoři se ptají: Proč nemáte individuální plán u paní X, které je 90 let? Proč tam 

nemáte, že paní chce třeba jednou týdně zajít na kafíčko do kavárny nebo něco 

takového? Proč to není podrobněji rozpracováno, čeho tím chcete dosáhnout? Pak 

to vede k tomu, že u všech je napsaný cíl: jako aby měla dobrou náladu, dobrou 

kondici, udržet si ji. To je prostě opět papírování a je to uměle vytvářené.“ 

 „V noclehárně člověk přijde, chce přespat, je informován, zaplatí, a tečka, cíl je 

naplněný. Nemusím nic vypisovat, žádné individuální plány, když chce něco víc, pak 

pracuje se sociálním pracovníkem, ale to je něco jiného.“ 

 „Individuální plánování je ošemetné - v kontaktním centru, když se klienta zeptáme, 

co chce, on řekne, že chce práci. Kdyby tohle byl cíl, nikdy nedojde žádné změny. Já 

mu řeknu: Hele, podívej se na sebe, takhle asi práci neseženeš, musíme nejdřív 

udělat něco jiného. Ale formulace toho IP – tohle bych vlastně neměla dělat, tady se 

píše, že bych měla sledovat jeho osobní cíle s ohledem na jeho potřeby a možnosti. 

Ta dikce neříká, že někoho zajímá můj názor na to, co ten člověk zvládne, jaké jsou 

jeho možnosti.“ 

 „Naplňování jednotlivých standardů může být problematické např. u klientů 

nemotivovaných ke spolupráci (tam, kde je nutná asertivní práce s klienty), u 

klientů, kteří nedovedou nebo nechtějí definovat své cíle, a přesto je čerpání služby 

pro ně důležité. Tlak na rozvoj klienta, na to, aby se někam vyvíjel, neustále někam 

postupoval, je v některých službách kontraproduktivní a někdy vlastně i nemožný.“ 

 
4. Standardy jsou problematické jako nástroj kontroly 

 „Největším problémem standardů jsou inspekce." 

 Měření vs. interpretace 

Inspekce je kontrola plnění požadavků, které plynou z předpisů, tj. kritérií standardů. 

V kontrolním režimu jsou standardy používány nikoli jako „inspirace“ a nástroj podpory a 

rozvoje služby, ale jako měřitelná kritéria, jejichž naplňování inspekce číselně hodnotí. 

Kritéria přitom nikdy nemohou dosáhnout míry schematizace potřebné pro měření, 

protože jsou kvalitativní a otevřená výkladům. „Měřitelnost“ kritérií tak nestojí na nějaké 

pevně ustavené metrice, nýbrž na jejich interpretaci. Žádná stabilní inspektorská 

interpretace přitom neexistuje. 

 „Problém je výklad. Ani dva inspektoři se mezi sebou neshodnou.“ 

 „Nefunguje systém kontroly naplňování standardů, je to hodně na interpretaci 

inspektora. A různí inspektoři vidí ty věci různě.“ 
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 Mocenská nerovnováha ve výkladu standardů 

Ve spojení s inspekcemi jsou standardy ambivalentním nástrojem, který sice na jednu 

stranu říká, že experty na naplňování standardů jsou poskytovatelé (viz výše – bod 2), 

na druhou stranu je však při inspekci tato role poskytovatelů zásadním způsobem 

zpochybněna. Při inspekci dochází ke konfrontaci dvou expertních (a tím pádem stejně 

sporných) interpretací standardů: názoru poskytovatele a názoru inspektora. 

Inspektorská interpretace je však na rozdíl od interpretace poskytovatele formulovaná 

jako ne-sporná (pokud ji poskytovatel neučiní spornou v odvolacím řízení). Vytváří se tak 

mocenská nerovnováha, v níž na jedné straně stojí výklad poskytovatele a na straně 

druhé nesporný „výsledek měření“ - který je ale také ve skutečnosti výkladem. 

 „Obecnost kritérií byla zdůvodňovaná možností pružnosti pro služby, pak ale přijde 

inspektor a praští vás přes prsty.“ 

 Nejasné vymezení požadavků kritérií 

Obecnost a neurčitost standardů, která nedělá problém při využití standardů k rozvoji 

služby, se obrací v nedostatek ve chvíli, kdy je služba vystavena inspekčnímu pohledu. 

Poskytovatelé postrádají jasné vymezení toho, co vlastně kritéria požadují, protože 

inspekce vždy může požadovat něco, co sami v kritériu nevyčetli. Požadují ke kritériím 

jasný výklad a příklady toho, co znamená jejich splnění. 

 „Když se řekne pracovní postupy (v kritériu 1.c), setkala jsme se tím, že někteří 

inspektoři vyžadují směrnice, metodiky a já nevím co, aby to bylo seřazené v nějaké 

hierarchii. A druhý inspektor říká, že ke každé základní činnosti mám mít metodiky. 

To jsou dva rozdílné úhly pohledu.“ 

 „U 1.c a 1.d si pak lámeme hlavu, co tam tedy máme ještě zpracovat.“ 

 „Kritérium 1.b - je neuchopitelné, co se tam vlastně požaduje.“ 

 „Chybí jednotný výklad, že minimum (aby byl pracovní postup kvalitní) znamená 

tohle, tohle, tohle.“ 

 „Ta zařízení nevědí, nemají podporu – bylo by potřeba nějaké poradenské centrum.“ 

 „Přijímání darů – to vám každý řekne, že má být jinak. Tak ale dejte mustr, jak to 

tedy má být!“ 

 Nepředvídatelnost 

Protože interpretace nejsou (a do značné míry ani nemohou být) stabilní napříč 

spektrem služeb a mezi všemi inspektory, z hlediska poskytovatelů vnášejí inspekce do 

práce se standardy nepředvídatelnost. Poskytovatelé dopředu nevědí, čím lze z hlediska 

inspekce kritérium naplnit a čím nikoli, protože hledisko inspektorů nelze předvídat. 

 „Přečetli jsme si (v rámci přípravy na inspekci) zprávu z jiné organizace, pečlivě jsme 

se poučili. A on nám tam napsal - jiný inspektor - úplně opačné věci.“ 
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 „I názory inspektorů se mění. Pořád nemáme pocit, že to děláme dobře. Čím víc 

auditů, konzultací, tím víc nejistoty.“ 

 „Jsme odkázáni na přístup inspektora, nevíme, co čekat.“ 

 „Současný systém inspekcí je netransparentní (resp. informace o jejich průběhu 

neplynou k poskytovatelům; za informace o tom, jak probíhá kontrola služeb, si musí 

poskytovatelé dokonce platit různým vzdělávacím institucím, které k informacím 

získaly přístup…). Tento stav vede k celkové demotivaci a negativnímu nastavení 

poskytovatelů služeb vůči standardům a inspekcím. Utajování informací (resp. 

neinformování) považuji za jeden ze základních „kamenů úrazu“, protože mám za to, 

že obava z neznámého málokdy pozitivně motivuje.“ 

 Administrativní zátěž - metodické postupy 

Pro služby představuje zpracovávání metodik požadovaných standardy velkou 

administrativní zátěž. I poskytovatelé, kteří hovoří o užitečnosti týmové práce na 

písemných pravidlech služby, zároveň upozorňují, že výsledné materiály jsou příliš 

složité, pracovníci je neznají a neorientují se v nich. Přitom obavy z inspekce vedou 

poskytovatele k tomu, aby psaných postupů vytvářeli nadbytek. Dochází také k tomu, že 

inspektoři vyžadují doplnění manuálů např. o další situace střetů zájmů, možných 

porušení práv, způsob vybírání schránky na stížnosti apod. Inspekce také někdy 

vyžadují doplnění psaných postupů v případě, že služba něco, co funguje v praxi, nemá 

v manuálu dosud popsané. 

 „K administrativní zátěži: spočítal jsem to a podle standardů bychom měli mít 

minimálně 27 pravidel, směrnic atd., pomocí kterých se dokládá kvalita.“ 

 „Je to administrativní zátěž. Například psaní manuálů. Všichni se bojí, že přijde 

inspekce, tak toho radši napíší 4krát tolik.“ 

 „Inspektoři nerozumí principu jednotlivých služeb a potřebám jednotlivých cílových 

skupin, poté dochází k situacím, kdy jsou vytvářeny dokumenty pouze pro inspekci a 

nikoliv pro zkvalitnění poskytování služby.“ 

 „Úzkost z inspekce nás nutí plodit papíry.“ 

 „Metodiky jsou pružné, stále se doplňují, když se něco v terénu stane. Ale pak přijde 

inspektor a řekne, že tam něco chybí.“ 
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 Administrativní zátěž – vykazování 

Další administrativní zátěž plyne z toho, že inspekce často přichází s předem danou 

hierarchií druhů evidence, v níž je papír s podpisem chápaný jako nejlepší doklad 

skutečné praxe (např. záznamový arch s podpisy zaměstnanců potvrzující, že byli 

seznámeni s tou či onou metodikou). Přitom podpis na papíře přináší často mnohem 

slabší evidencí než jiné skutečnosti. 

 „Inspekce nám vytkla, že jsme prokazatelně neseznámili všechny zaměstnance 

s postupem stížností, protože jsme na to neměli žádný papír s podpisy. Ale zároveň 

jsme z hlediska inspekce kritérium splnili tím, že všichni klienti s tím seznámeni byli -

těmi pracovníky. Protože je to součástí smlouvy… Takže teď máme speciální 

formulář, kam se zaměstnanec podepíše, že to četl. Přestože klienti si tím prošli, 

všude to visí, byli s tím prokazatelně seznámeni, jak sám inspektor řekl… Nejspíš je 

s tím tedy asi seznámil někdo, kdo to sám nezná…“ 

 „Byrokratičnost je další problém – v dikci, způsobu kontroly a dokladování. Bere se 

za malou minci rozhovor se zaměstnancem. Vytváříme množství papírů k tomu, 

abychom něco doložili. Dokladování je nezbytné, ale musí být v rozumné míře. 

U nás to došlo k tomu, že když přijímám zaměstnance, říkám: Pamatujte si tři 

předpisy. Protože zbytek si stejně pamatovat ani nemůžou. Těch je tolik. V tomhle je 

systém řízení hrozně neefektivní.“ 

 Nejednoznačný vztah mezi výsledným hodnocením inspekce a kvalitou služby 

Z hlediska poskytovatelů mezi výsledným hodnocením inspekce a kvalitou služby není 

jednoznačný vztah. Na jednu stranu mohou nekvalitní služby projít inspekcí s dobrým 

výsledkem, na druhou stranu mohou kvalitní služby pohořet v zásadních kritériích na 

základě toho, jak inspekce tato kritéria vyloží. 

 „Ročně projedu tak 70 ústavů, a vidím, že číslo, které vyjde při inspekci, je relativně 

nezávislé od kvality té služby. A přijde mi, že nekvalitní služby dostaly díky 

standardům punc – poskytují něco hrozného, ale řeknou vám: my jsme prošli 

inspekcí. Někdy tak standardy poskytují alibi i nekvalitním službám a zároveň i velmi 

kvalitní služby kvůli výkladu inspektora neprojdou v základních kritériích. Chytnou se 

detailů, maličkostí, kdy třeba to může být i špatné i dobré, ale ten inspektor není 

schopný se nad tím zamyslet a říct, jestli ve stávajícím kontextu je to dobře nebo 

špatně. Souhlasím s tím, co tady padlo: standardy dobré, inspekce špatné.“ 

 
5. Standardy nenavazují na další prvky systému a další resorty 

 Nepropojenost s financováním 

 „Není propojení s kvalitou. Není to problém standardů, ale za nás musím říct, že to je 

malér. Měli jsme hodně inspekcí, prošli jsme s výborným výsledkem, hodně práce se 
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udělalo na standardech, kvalitě, vzdělávání, ale letos se stalo, že jsme museli 

kvalitní služby rušit. Co ti lidé na to? Je konec roku a tohle lidi hodně demotivovalo. 

Mělo by to být propojené.“ 

 Nepropojenost s dalšími zákony: ochrana osobních údajů, sociálně právní ochrana dětí 

 „Myslím, že je velmi matoucí to, že není jasné, kdo má „patent“ na správné znění 

souhlasu s poskytnutím osobních a osobních citlivých údajů. Právníci? Úřad na 

ochranu osobních údajů? Inspektoři? V naší organizaci jsme měli souhlas 

zkonzultovaný s právníky a Úřadem na ochranu osobních údajů – inspektoři ho 

přesto označili za špatný. Jak je to možné? A komu se tedy má organizace 

přizpůsobit?“ 

 „Je tu legislativní neprovázanost – máme i pověření k sociálně právní ochraně dětí. 

Inspektor pak ale chce, abychom se věnovali jenom klientovi, jeho zakázce, ne 

zakázce OSPODu. A ani metodický orgán neví, jak tohle propojit.“ 

 Nepropojenost se zdravotnictvím 

 „Jsou to všechno sociální služby, ale naše služby (pro lidi s duševní nemocí) plynule 

přecházejí od zdravotního k sociálnímu, proto je těžké se držet jenom toho 

sociálního. A inspektor napadl, že máme v dokumentaci i zdravotnickou 

dokumentaci.“ 

 
6. Standardy jsou příliš složité 

 Standardy jsou složité jako celek, pro poskytovatele je obtížné pochopit jejich logiku. 

 Některá témata se opakují nebo prolínají v několika standardech (ochrana práv, 

stížnosti, uplatňování vlastní vůle klientů a ochrana před předsudky a negativním 

hodnocením patří všechny do ochrany práv, ale jsou v různých standardech; stížnosti se 

vyskytují zároveň ve standardech 7 a 15; předávání informací/dokumentace ve 

standardech 5, 6 a 10; proces jednání se zájemcem lze jen těžko odlišit od procesu 

uzavírání smlouvy apod.) 

 

7. Návrhy poskytovatelů na zlepšení systému kvality 

 Zjednodušit a zestručnit standardy. 

 Přeskupit jednotlivá témata standardů tak, aby tvořila tematické celky. 

 Vytvořit druhové standardy. 

 Vytvořit druhové výklady („průvodce“) standardů kvality pro jednotlivé skupiny služeb. 

 Umožnit službám, aby skutečně mohly standardy interpretovat s ohledem na vlastní 

praxi. 

 Snížit administrativu požadovanou standardy. 
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 Podpořit kvalitu inspektorů jejich pravidelným a častým vzděláváním. 

 Spojit vzdělávání inspektorů s interpretováním standardů, aby se jejich výklady ustálily a 

staly sdílenými. 

 Na inspekci do konkrétní služby by měli jít pouze inspektoři, kteří mají přímou zkušenost 

s konkrétní cílovou skupinou a druhem služby, resp. kteří znají její specifika ve smyslu 

aplikace standardů. 

 Poskytnout službám příklady, mustry metodik. 

 Vytvořit poradní orgán inspektorů, kam by se bylo možné obracet pro doporučení, jak co 

konkrétně zpracovat a nastavit. 
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2.2. Obecné podněty k systému kvality - inspektoři 
 
 

Podobně jako v případě odpovědí zástupců služeb, také reflexe inspektorů propojují diskuzi 

o standardech a jejich znění s otázkou inspekčního procesu. V případě inspektorů je často 

tato otázka nahlížená optikou specifické role inspektorů jako těch, kdo provádějí hodnocení. 

Soustřeďuje se v uvozující otázce „jak hodnotit“, „jakým způsobem posuzovat“, či „jak 

s pomocí důkazů posuzovat“ naplnění kritérií standardů kvality. 
 

V reflexích inspektorů lze odlišit dva přístupy k otázce, v čem spočívá hlavní problém kvality. 

Tyto dva přístupy nekorelují s ustáleným dělením na „externí” a „krajské” inspektory. 
 

První přístup sdílí mnoho společného s reflexemi poskytovatelů. Jako hlavní problém 

systému kvality vidí nejednotnost výkladu kritérií standardů a na to navazující 

nejednotnost hodnocení. Tito inspektoři mají také dostatek podnětů pro potřeby revize 

fungování standardů a inspekcí kvality (viz bod 3, Standardy jsou problematické jako nástroj 

hodnocení a kontroly). Často se opakuje výhrada poskytovatelů, že neexistuje dostatečná 

shoda ve výkladu kritérií. 
 

 „Standardy říkají, které dokumenty mají být písemně zpracovány, a již neříkají, co by 

měly konkrétně obsahovat.“ 

 

Druhý přístup chápe znění standardů i nastavení metodiky inspekce sociálních služeb jako 

dostatečné. Hlavní problém kvality je podle něj ve službách, které neporozuměly systému 

kvality nebo jej špatně nastavily. Tento přístup stojí na (často implicitním) předpokladu, že 

kritéria jsou měřitelná a inspekce mají dostatečně robustní metodiku, jak jejich měření provádět. 

Výroky inspekčního týmu jsou pak „objektivním hodnocením” služby. Jsou postaveny na 

výkladu kritérií, který má jiný epistemologický status než výklady služeb. Nejde o interpretace, 

v principu stejně problematické, jako interpretace poskytovatelů. Poskytovatelé se mohou 

odchylovat od významů jednotlivých kritérií, inspektorův výklad je pokaždé pravdivý – stačí, že 

má kritéria k ruce, „aby nepsal do inspekční zprávy své pocity a domněnky“. Tito inspektoři pro 

potřeby revize fungování standardů a inspekcí nemají mnoho podnětů. Hlavním podnětem je 

potřeba víc vzdělávat služby. 
 

 „Nastavení standardů tak, jak jsou, včetně jednotlivých kritérií, je dostačující. 

Problém vidím v pochopení a řízení se vytvořenými standardy ze stran organizací, 

kdy si poměrně často zařízení vykládají smysl standardů nesprávně.“ 
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 „Část poskytovatelů dodnes standardům nerozumí a vnímá je jako zlo a ‚buzeraci‘, 

případně jako něco, co zpracuje formálně pro kontrolu, a jejich praxe je často zcela 

odlišná.“ 

 „Domnívám se, že standardy jsou nastaveny dobře, a nevypustila bych žádný a 

ponechala bych i všechna kritéria.“ 

 „Jedním z hlavních nedostatků je nedostatečné naplňování standardu č. 10 – 

profesní rozvoj zaměstnanců.“ 
 

V rámci druhého přístupu inspektoři také odmítají požadavek poskytovatelů na detailní výklady 

a návody. Na kritériích není co měnit, služby (protože problém je na jejich straně) se s nimi musí 

naučit lépe zacházet. 
 

 „Poskytovatelé chtějí konkrétní návody, postupy, nepřemýšlí o vlastní službě a rádi 

by šablony – nefunguje to zásadní, totiž snaha o budování vlastního know-how, 

vlastní dobré praxe, za níž si poskytovatelé stojí.“ 

 
 

Souhrn obecných podnětů od inspektorů: 
 

1.     Standardy fungují jako rámec poskytování sociálních služeb 
2.     Standardy nejsou zaměřené na výsledky poskytování služby 
3.  Standardy nenastavují dobře proces případové práce s klientem s ohledem na různé 

typy služeb a cílové skupiny 
4. Standardy jsou problematické jako nástroj hodnocení a kontroly 
5. Standardy narážejí na registrace a zákonné povinnosti poskytovatele 

 

1. Standardy fungují jako rámec poskytování sociálních služeb 

 Standardy nastavily jednotný způsob práce v organizacích. 

 „Standardy samy o sobě představují funkční model.“ 

 „Funguje samotný proces práce na kvalitě, na strategii organizace, na metodických 

podkladech o tom, CO je ve službě/organizaci poskytováno.“ 

 Se zavedením standardů začaly sociální služby klást důraz na dodržování práv 

uživatelů a individuální přístup v poskytování služeb. 
 „Standardy nutí profesionály přemýšlet o zapojení uživatelů služeb, standardizovaly 

některé požadavky na služby, např. zabývat se stížnostmi uživatelů služeb, chránit 

osobní údaje, individualizovat službu: dojednávat s uživateli, jak má služba vypadat 

a k čemu má směřovat, a vyhodnocovat výsledky. 
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2. Standardy nejsou zaměřené na výsledky poskytování služby 

 Standardy, které jsou dnes orientované na proces poskytování sociálních služeb, by do 

budoucna měly také být více zaměřené na výsledky podpory. 
 „…aby standardy sledovaly nejen proces poskytování služeb, dodržování práv, ale i 

změnu, která v důsledku poskytování služby nastala – co se v důsledku poskytování 

služby změnilo k lepšímu (podařilo se udržet).“ 

 

3. Standardy nenastavují dobře proces případové práce s klientem s ohledem na různé 

typy služeb a cílové skupiny 

 Standardy akcentují jako základní prvek případového procesu pojem „osobní cíl“. Na 

rozdíl od §88f) zákona o sociálních službách je v nich daleko méně významný 

koncept „individuální potřeby“. 

 „Ve standardech chybí koncept „potřeby“ (konkrétně kritéria 4 c) nebo 5b), toto 

možná rozkolísalo systém směrem k extrému: ‚cíle stanovuje uživatel, poskytovatel 

do toho nemá co mluvit‘.“ 

 Současné nastavení případového procesu nelze v některých službách a u 
některých cílových skupin dost dobře prakticky uplatňovat. Podoba standardů a 

jednotlivých kritérií by měla být druhově uzpůsobena jednotlivým formám poskytování 
služby (ambulantní, terénní, pobytová forma) nebo jednotlivým typům služeb. 
 „Vyjednávání a plánování je zcela odlišné např. v odborném poradenství, 

nízkoprahovém zařízení a u pobytových služeb.“ 

 „Jaký je smysl individuálního plánování u krátkodobě poskytovaných služeb, jako 

např. nárazové sociální poradenství apod. Jak zdůvodňovat poskytovateli a 

pracovníkům, že musí zpracovávat něco, co nemá smysl pro realitu poskytování 

dané služby?“ 

 
4. Standardy jsou problematické jako nástroj hodnocení a kontroly 

 Nastavení vztahu mezi písemnými pravidly a praxí neumožňuje hodnotit praxi. 
Systém standardů je v obecné rovině nastaven správně ve smyslu požadavku 
písemných pravidel a jejich plnění v praxi. Nefunguje ale formulace „má pravidla, a podle 
nich postupuje”. Takto nastavená kritéria totiž navádějí k hodnocení míry dodržování 

předpisu, nikoliv k hodnocení praxe jako takové. 
 „Dojde-li k situaci, kdy pravidla zpracována nejsou, postup v praxi je dobrý, jak 

hodnotit naplnění kritérií?“ 

 Je potřeba znovu zvážit zdroje dat pro hodnocení naplňování jednotlivých kritérií. 

Mezi inspektory není jednotný názor na nejlepší možné řešení. Jedni by rádi viděli posun 

k „objektivnějším” datům, než je rozhovor. Jiní naopak chtějí posílení role existujících 

„kvalitativních” dat, jako je rozhovor s uživateli. 
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 „Jak objektivně hodnotit jinak, než na základě rozhovoru s pracovníky a uživateli? 

Jaké mohou být objektivní důkazní materiály pro zhodnocení?“ 

 „Položky týkající se přímo uživatelů služeb by měly být ve standardech zachované, 

pokud by klíčovým nástrojem inspekcí byly rozhovory s uživateli služeb.“ 

 Standardy jsou chápané jako nedostatečně konkrétní a jejich obsah často 

nejednoznačný. Protože chybí jednotný výklad, ani hodnocení nemohou být 

jednotná. 

 „Není jasné, co znamenají fráze typu např. ‚pracovní postupy zaručující řádný 

průběh‘. Někteří externí specialisté vyžadují pracovní postupy pro všechny základní 

činnosti vyplývající ze zákona a z vyhlášky pro kontrolovanou službu, a někteří 

inspektoři porovnávají praxi poskytovatele s jejich definovanými pracovními postupy 

a nepožadují široký záběr daný zákonem.“ 

 „Měl být existovat výklad v jednotné podobě přístupný nejen inspektorům, ale i 

poskytovatelům, aby věděli, co vše dané kritérium má obsahovat.“ 

 „Volné nastavení kritérií umožňuje různé čistě subjektivní vnímání, zbytečně pak 

dochází k nedorozuměním, která poskytovatelé mohou vnímat ne jako pomoc pro 

zvýšení kvality, ale jako zbytečnou šikanující byrokratizaci.“ 

 „Některé standardy jsou příliš obšírné a jejich podstatu lze těžko uchopit a hodnotit. 

Chybí vodítka pro hodnocení jednotlivých standardů.“ 

 „Jakým způsobem posuzovat ve standardech č. 3, 4, 7 a 12 požadavek 

srozumitelnosti, jaké konkrétní důkazy chtít k předložení?“ 

 „Jak důkazně posuzovat uzavření smluv ústní formou? Kritérium 4. c) sjednání 

rozsahu a průběhu s ohledem na osobní cíl – musí být cíl uveden ve smlouvě, příp. 

stačí odkaz na jeho vytvoření v individuálním plánu, nebo nemusí být uveden vůbec 

(je sjednán pouze rozsah služby)?“ 

 „Jak se stavět k tomu, když nějaká služba má dlouhodobě plnou kapacitu a velké 

množství čekatelů a tudíž např. nepodniká kroky k informování veřejnosti o službě, 

nedistribuuje letáky atd.?“ 

 „Jak posuzovat přiměřenost počtu pracovníků druhu služby, v případě že se jeví 

počet pracovníků jako naddimenzovaný, v čem hledat důkazní materiál pro takové 

tvrzení, aby nebylo napadnutelné. Možnost přes čtečky, evidenci úkonů – je jedním 

z výstupů, jaké jsou další?“ 

 „Poslání služeb (velkokapacitních pobytových) zahrnuje často podporu a pomoc při 

zvládání jednotlivých úkonů, prožití života v daném zařízení. V poslání, 

v rozvojových cílech a mnohdy ani ve smýšlení managementu a pracovníků není 

uvažováno o deinstitucionalizaci směřující k životu uživatelů v komunitních službách 

– není toto vlastně opakem §2 – kdy rozsah a forma pomoci má posilovat sociální 
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začleňování? Jak se k tomuto stavět při posuzování kritéria 1.a), jestliže poskytovatel 

postupuje v souladu s posláním, které si definoval (ač ho definoval v podstatě 

v nesouladu s §2 zákona)?“ 

 „Jak zhodnotit, zda je služba poskytována skutečně jen v rozsahu jaký uživatel 

potřebuje / požaduje, a kdy je sociální služba spíše nadstandardem? Má toto mít vliv 

na hodnocení služby, pokud je poskytována kvalitně a splňuje zákonné normy?“ 

 
5. Standardy narážejí na registrace a zákonné povinnosti poskytovatele 

 Za standardů by měla být vypuštěna kritéria, která jsou obsažena v registračních 

podmínkách, zejména kritéria týkající se provozních a personálních záležitostí. 

 Je potřeba lépe vymezit kompetence mezi inspektory a registrátory. 

 „Inspektoři mají povinnost předávat inspekční zprávy, registrátoři nemají povinnost 

sdělovat výsledek kontrol registračních podmínek. Sporné body v dodržování 

mlčenlivosti registrátorů a inspektorů; vyjasnění kompetencí jednotlivých oblastí 

kontroly, předpis pro stanovení minimálního počtu pracovníků zajišťujících službu 

s ohledem na registraci služby – velmi nutný!, komu náleží kontrola povinného 

dalšího vzdělávání pracovníků?“ 

 Povinnost hlásit použití restriktivních opatření registrujícímu orgánu je 

problematická, protože registrační orgány s nahlašováním dál nepracují. Vytváří se tak 

riziko pro uživatele při špatně použitých restrikcích. 

 „Změnit povinnost hlásit restrikce registracím na povinnost hlásit toto inspekcím.“ 

 „Změnit povinnost hlásit jedenkrát za půl roku na povinnost hlásit do 8 dnů po použití 

opatření (povinnost vyjet na kontrolu při nesprávném použití apod.).“ 

 Ve standardech se objevuje koncept poskytování podpory při rozhodování v kritériu 

1b (byť ne dost jednoznačně). Tento koncept je v konfliktu s §88f) zákona 

o sociálních službách, podle nějž je průběh služby vyhodnocován společně 

s uživatelem služby, pokud to dovolí jeho zdravotní stav, jinak se průběh služby hodnotí 

spolu se zákonným zástupcem. 

 Namísto duplikace by mělo dojít k provázanosti povinností poskytovatele se 

standardy kvality. 

 „V současné době se povinnosti poskytovatele dle §88 ZSS odrážejí i v části 

standardů kvality sociálních služeb (jejich vymezení se částečně překrývá). 

Zpřehlednění provázanosti povinností a standardů by prospělo celému systému 

sociálních služeb.“ 

 „Každopádně je potřeba sesouladit znění standardů se zákonnými povinnostmi, 

které jsou podle mě mnohde lépe formulovány.“ 
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 „…§88h) dodržovat standardy – tzn. např. porušením standardu č. 5 zároveň 

poskytovatel porušuje i §88f) – proč je toto zdvojení? Chceme-li kontrolovat 

povinnosti poskytovatele, musíme tím zároveň kontrolovat zároveň všechny 

standardy (viz 88h), což v podstatě popírá zúžený rozsah inspekce.“ 
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3. Specifické podněty k jednotlivým standardům 
Poskytovatelé i inspektoři, kteří se zúčastnili výzkumu, vyslovili k jednotlivým standardům a 

jejich kritériím řadu podnětů a návrhů. V následující tabulce jsou podněty uspořádány podle 

konkrétních kritérií a standardů a rozděleny podle toho, zda pocházejí od poskytovatelů nebo od 

inspektorů. Cílem bylo shrnout vše podstatné, co k jednotlivým kritériím z různých stran 

zaznělo. Proto v řadě případů najdete u konkrétních kritérií i protichůdné podněty a návrhy. 

 
 
 
 

Standard 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 
Kritérium 
1.a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované 
sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými 
základními     zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně 
určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; podle tohoto poslání, cílů a 
zásad poskytovatel postupuje; 
1.b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly 
uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace; 
1.c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování 
sociální služby a podle nich postupuje; 
1.d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla ne pro ochranu osob před předsudky a 
negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby. 
 
Podněty od poskytovatelů 
 

- Kritérium 1.a) 

o Poslání musí v kritériu zůstat, protože patří ke strategickému plánování každé 

organizace. 

o Obsah poslání by se neměl kontrolovat, protože to není měřitelné; stačilo by 
pouze kontrolovat, zda služba poslání má nebo nemá. 

o Poslání by se mělo z kritéria odstranit, protože není měřitelné, služby se na jeho 

nekonečném formulování vyčerpávají a poslání sociálních služeb už definuje 
Zákon 108 jako sociální začleňování. 

o Zásady není třeba formulovat zvlášť, jsou obsaženy v etickém kodexu každé 
služby a jsou dané §2 Zákona 108. 

o Cílovou skupinu si má sice určit poskytovatel, ale jde také např. o zájem obce. 

o Celé kritérium by mělo být součástí registrace, neměla by ho hodnotit inspekce. 

o Požadavek na zveřejnění poslání, cílů a zásad je vykládaný při inspekcích 
různě, není jasné, co je dostatečné zveřejnění. 
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- Kritérium 1.b) 

o Není srozumitelné - není jasné, co požaduje a jak se má naplnit. 
o Mělo by patřit do standardu 2 – Ochrana práv osob. 

- Kritérium 1.c) 

o Kritérium není srozumitelné, inspektoři ho vykládají odlišnými způsoby. 

o Kritérium by se mělo vypustit, protože inspektoři nejsou schopni posoudit, zda 

jsou pracovní postupy dostatečné a k užitku, nebo zda jsou vytvořeny jenom proto, 
že jsou po poskytovatelích požadovány. 

- Kritérium 1.d) 

o Mělo by patřit do standardu 2 – Ochrana práv osob. 

 
Podněty od inspektorů 

 
- Kritérium 1.a) 

o Mělo by se propojit s §2 zákona o sociálních službách. Dnes je obtížné hodnotit 
služby, kde poskytovatel postupuje v souladu se svým posláním, které ale 
nedefinoval v souladu s§2. 

- Kritérium 1.d) 

o Mělo by se přidat do standardu 2 – Ochrana práv osob. 

 
Standard 2. Ochrana práv osob 
Kritérium 
2.a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v 
souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a 
svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel 
poskytovatel postupuje; 
2.b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by 
mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel 
pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 
2.c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto 
pravidel poskytovatel postupuje. 

 
Podněty od poskytovatelů 

 
-      Standard je potřeba oprostit od nároku na taxativní vyjmenovávání situací, protože 

seznam situací je z principu otevřený a při inspekci je vždy napadnutelný jako neúplný. 
-  Do standardu je potřeba vřadit kritéria 1.b, 1.d, standard 6 (ochranu osobních a 

citlivých údajů), standard 7. 
- Ve standardu chybí práva zaměstnanců. 
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 Podněty od inspektorů  
 

- Kritérium 2.a) 

o Měla by se změnit formulace „má písemně zpracovaná vnitřní pravidla pro 
předcházení situacím“ na „vytvořit podmínky, aby k porušení práv nemohlo 
dojít“. 

- Kritérium 2.c) 

o Subjektivní výklad inspektora o nevhodném přijetí daru může vést až ke správnímu 
deliktu za porušení práv. Je potřeba specifikovat, co je přijatelný dar. 

- V rámci správního deliktu by měl být nastavený postih za porušování práv. 

 
Standard 3. Jednání se zájemcem o sociální službu 
Kritérium 
3.a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o 
sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální 
služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 
3.b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní 
cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím 
sociální služby; 
3.c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o 
sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

 
Podněty od poskytovatelů 

 
-  Standard je potřeba spojit se standardem 4 – Smlouva o poskytování sociální služby, 

protože proces jednání se zájemcem se těžko odlišuje od uzavírání smlouvy. 
- Kritéria by neměla být stejná pro všechny typy služeb, protože vstup do služby 

probíhá v různých typech služeb různě. 
- Kritérium 3.a) 

o Toto kritérium neodpovídá praxi řady služeb, v nichž klienta předem informovat 
v požadované šíři nelze nebo to není nutné. 

o Interpretace toho, co je to informovat „srozumitelným způsobem“ a co 
všechno pro to má poskytovatel udělat, se při inspekcích různí. 

- Kritérium 3.c) 

o Poskytovatelům není vždy zřejmé, proč by pro odmítnutí zájemce měla 

existovat pravidla, když důvody odmítnutí jsou dané zákonem a cílovou skupinu 
musí mít poskytovatel vymezenou 

 
Podněty od inspektorů 

 
- Součástí standardu 3 by se měl stát standard 12 spojený s §88. 
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Standard 4. Smlouva o poskytování sociální služby 
Kritérium 

4.a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování 
sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; 
podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 
4.b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba 
rozuměla obsahu a účelu smlouvy; 
4.c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na 
osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby; 
 
Podněty od poskytovatelů 
 

- Standard neodpovídá praxi některých služeb, protože předpokládá, že služba je vždy 

poskytovaná až od okamžiku, kdy je uzavřena smlouva. To vylučuje například asertivní 
poskytování služby lidem s duševní nemocí. 

- Standard je potřeba spojit se standardem 3 – Jednání se zájemcem o službu. 

- Je potřeba zrevidovat, jestli a kdy se musí uzavírat ústní a kdy písemná smlouva. 

- Zda bude smlouva ústní nebo písemná, by mělo být ponecháno na konkrétní službě. 

-  Požadavky inspektorů nejsou vždy podle právníků v souladu s Občanským zákoníkem, 

smlouvy by neměli hodnotit inspektoři. 
-  Zákon 108 v §91d)4) stanovuje povinnost zájemce o pobytovou službu předložit 

posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu. To je v některých 
službách u mnoha klientů těžko proveditelné, požadavek se obchází a naplňuje 
formálně. 

- Kritérium 4.b) 

o Nárok standardu na srozumitelnost pro klienta je obtížné naplnit tím, že bude 

smlouva formulovaná jednoduše, protože pak není smlouva přijatelná 
z právního hlediska. 

o Při kontrole jsou inspektory vyžadovány dokumenty v alternativní podobě, 

přičemž se nehledí na funkčnost daného materiálu ve vztahu k potřebám cílové 
skupiny - smlouvy či pravidla se zapisují v různých piktogramech, aniž by to bylo 
klientům k užitku. 

o Někteří klienti nikdy obsahu smlouvy neporozumí ani v alternativní podobě, 
nelze zajistit, „aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy“. 

- Kritérium 4.c) 

o Individualizace se projeví až v konkrétním individuálním plánu, při jednání se 

zájemcem často nelze vystihnout potřeby uživatele a specifikovat je tak konkrétně, 
aby bylo možné smlouvu individualizovat. 

o Pokud se smlouva individualizuje, každá drobná změna musí se řešit dodatky, 

což je administrativně náročné. 

o Ve službě by měly být smlouvy jednotné. 
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Podněty od inspektorů 

 
-  Náležitosti smlouvy by se měly přesněji definovat. Není jasné, jestli stačí odkaz na 

ceník, odkaz na individuální plán nebo nikoli. 

- Navrhnout způsob řešení porušení smluvních podmínek ze strany poskytovatele, 

např. když účtuje cenu za službu jinak, než je ve smlouvě dohodnuto, ceník není 
aktualizován ve smlouvě, účtuje služby, které uživatel nepožadoval apod. 

 
Standard 5. Individuální plánování průběhu sociální služby 
Kritérium 
5.a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, 
kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; podle těchto 
pravidel poskytovatel postupuje; 
5.b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na 
osobní cíle a možnosti osoby; 
5.c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle; 
5.d) Poskytovatel má pro postup podle písmene 5.b) a 5.c) pro každou osobu určeného 
zaměstnance; 
5.e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi 
zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám. 
Plnění kritérií uvedených v písmenech 5.d) a 5.e) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou 
osobou a nemá zaměstnance. 

 
Podněty od poskytovatelů 

 
- Individuální plánování se redukuje na pracovní proces, jehož výstupem je písemný 

dokument - což lze ale velmi snadno naplnit pouze formálně. 
-  Standard bývá vykládán tak, že je nutné vycházet z přání klienta, to však často 

neodpovídá realitě práce s klienty, kdy pracovníci musí s klienty o jejich cílech 
vyjednávat i dávat vlastní, alternativní návrhy. 

- Důraz na přání klienta je v napětí s požadavkem zákona 108 na aktivizaci, někdy se 

přístupy založené na těchto dvou konceptech míjejí. 
-  V některých službách se individuální plánování jako metoda neuplatní, např. při 

přespání v noclehárně. 
- Standard je potřeba zestručnit. 

- Kritérium 5.c) 

o Nahradit požadavek „Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou 

naplňovány její osobní cíle“ požadavkem „Poskytovatel společně s osobou 
průběžně hodnotí, zda je pro něj sjednaný způsob poskytování služby vzhledem k 
řešení jeho nepříznivé sociální situace užitečný“. 
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- Kritérium 5.e) 

o Vypustit, překrývá se s kritériem 6.a), 10.c) – všechna tato kritéria se týkají sdílení 
informací mezi zaměstnanci. 

 
Podněty od inspektorů 

 
-  Pojmu „osobní cíl“ je nutné dát jednotný význam a vyjasnit jeho vztah k pojmu 

„potřeba“. 
- Kritéria 5.b) a 5.c) 

o Měla by se spojit. 

o Měla by zohlednit kognitivní možnosti uživatelů. 

- Kritérium 5.e) 
o Mělo by se spojit s kritériem 10.c). 

-  Požadavky na sestavení individuálního plánu u uživatelů s potížemi v komunikaci by 

měly být konkretizované. 

 
Standard 6. Dokumentace o poskytování sociální služby 
Kritérium 
6.a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a evidenci 
dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována, včetně pravidel pro nahlížení do 
dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 
6.b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob v případech, kdy to vyžaduje 
charakter sociální služby nebo na žádost osoby; 
6.c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování dokumentace o osobě po ukončení 
poskytování sociální služby. 

 
Podněty od poskytovatelů 

 
- Kritérium 6.a) 

o Není jasné, které údaje jsou pro službu nezbytně nutné a které nikoli, názory 
inspektorů se rozcházejí. 

o Dokumentování služby by se mělo zjednodušit, aby zbylo více času na práci 
s klientem. 

o Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních a citlivých údajů je v kompetenci 
zákona na ochranu osobních údajů, kritérium je potřeba zrušit. 

- Kritérium 6.b) 

o Úprava kritéria v souladu se zákonem 108 pouze v případech, kdy to umožňuje 
zákon. 

- Kritérium 6.c) 

o Dáno legislativou pro archivaci a skartaci, kritérium je potřeba zrušit. 
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 Podněty od inspektorů  
 

-  Standard 6 by se měl přepracovat tak, aby se týkal jen dokumentace o osobních 

údajích včetně souhlasů s nakládáním a nahlížením. 
- „Evidence dokumentace“ by se měla vypustit, nezvyšuje kvalitu služeb. 

 
Standard 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 
Kritérium 
7.a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností 
osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to ve formě srozumitelné osobám; 
podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 
7.b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na 
koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti zvolit si 
zástupce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně 
seznámeni zaměstnanci poskytovatele; 
7.c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je písemně v přiměřené lhůtě; 
7.d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením 
stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv 
s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. 

 
Podněty od poskytovatelů 

 
-  Standard je příliš rozsáhlý a komplikovaný, je kladen příliš velký důraz na mnoho 

různých aspektů stížností. Standard je potřeba zestručnit. 
- Standard by měl být součástí standardu 2 – Ochrana práv osob. 

-  Poskytovatelé informují o stížnostech již při jednání se zájemcem o službu (jako o jedné 

z podmínek/okolností poskytování služby – v souladu se standardem 3). Ve vztahu ke 
klientovi a jeho potřebám při vstupu do služby však postrádá informování o postupu 
vyřizování stížností smysl. 

-  Standard nemá smysl např. pro klienty s demencí – tam jde spíš o to, jak pracovat 

s vyjadřováním nespokojenosti. 
- Kritérium 7.a) 

o Požadavek popsat postup podávání stížností se dubluje se s registrací. 

- Kritérium 7.b) 

o Problematický je požadavek, aby byli s postupem „prokazatelně seznámeni“ 
zaměstnanci: díky interpretaci inspektorů vyžadujících písemná prohlášení o 
seznámení s postupem vede ke zbytečné administrativě. 

 
Podněty od inspektorů 

 
- Standard 7 by se měl stát součástí standardu 2 - Ochrana práv osob. 
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-  Kritéria 7.a), 7.b) a 7.d) spojit do jediného kritéria, které určí, co mají obsahovat písemná 

pravidla. 

 
Standard 8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje 
Kritérium 
8.a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba 
mohla takové služby využívat; 
8.b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle jejích 
individuálně určených potřeb; 
8.c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím; v 
případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj. 

 
Podněty od poskytovatelů 

 
-  U ústavních služeb nemá smysl tento standard hodnotit, protože poskytovatel ho 

nemůže naplnit (raději ať se takové služby vůbec nezřizují). 
-  Standard 8 by se neměl posuzovat u terénních služeb, protože terénní služby jsou 

postavené na návaznosti na přirozené sociální prostředí. 
- Když neexistují návazné služby v daném regionu, nelze standard naplňovat, což ale 

není vinou poskytovatele. 
- Standard 8 zařadit do standardu 1 - Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. 

-  Standard 8 by se mohl dát do standardu 5 - Individuální plánování průběhu sociální 

služby. 
-  Standard 8 spojit se standardem 11 - Místní a časová dostupnost poskytované sociální 

služby. 
-  Standard lze vypustit, protože se překrývá s §2 zákona o sociálních službách, kde je 

uvedena zásada sociálního začleňování. 
- Každá služba péče by měla popsat, jak spolupracuje s rodinou klienta. 

 
Podněty od inspektorů 

 
- Celý standard 8 by se měl zjednodušit. 

 
 Standard 9. Personální a organizační zajištění sociální služby 
Kritérium 
9.a) Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, 
kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců uvedených v §115 zákona o 
sociálních službách; organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu 
poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována; 
9.b) Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve které jsou stanovena 
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 oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců; 
9.c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových 
zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem; 
podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 
9.d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem v 
pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní pravidla pro působení těchto osob při 
poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 
Plnění kritérií uvedených v písmenech 9.a) až 9.d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou 
osobou a nemá zaměstnance. 

 

 
Podněty od poskytovatelů 

 
- Kritérium 9.a) 

o Je příliš podrobné. Stačí struktura práce a popis úvazku. 

o Nebývá jasné, co je to „pracovní profil“. 

- Kritéria 9.a) a 9.b) 

o Překrývají se - v obou se vyžaduje „organizační struktura“, u obou kritérií se 

předkládají „pracovní profily“ (9.a) obsahující většinou „oprávnění a povinnosti“ 
(9.b). 

o Popis personálního zabezpečení vyžaduje také registrace. 

- Kritéria 9.b) a 9.c) 
o Lze vypustit. 

- Standard lze celý vypustit – v této oblasti se poskytovatel primárně řídí Zákoníkem práce. 

 
Podněty od inspektorů 

 
- Kritéria personálních standardů by měla být kontrolovaná registrujícím orgánem 

(např. kvalifikace pracovníků, struktura a počet pracovních míst). 
- Kritérium 9.b) 

o Je již obsaženo v pracovních profilech, a tedy zjišťováno u kritéria 9.a). 

o Měla by být stanovena přiměřenost počtu pracovníků, např. na počet uživatelů 
nebo podle výkonů. 

- Pojmy jako „pracovní profil“ by měly být jasnější. 

 
Standard 10. Profesní rozvoj zaměstnanců 
Kritérium 
10.a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který 
obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další 
odborné kvalifikace; 
10.b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců; podle 
tohoto programu poskytovatel postupuje. 
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10.c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny informací mezi zaměstnanci o 
poskytované sociální službě; podle tohoto systému poskytovatel postupuje 
10.d) Poskytovatel má písemně zpracován systém finančního a morálního oceňování 
zaměstnanců; podle tohoto systému poskytovatel postupuje 
10.e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým je 
poskytována sociální služba, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. 
Plnění kritérií uvedených v písmenech 1.c) a 1.d) se nehodnotí u poskytovatele, který je 
fyzickou osobou a nemá zaměstnance; kritéria uvedená v písmenech 1.a) a 1.b) se na tohoto 
poskytovatele vztahují přiměřeně. 

 
Podněty od poskytovatelů 

 
-  U standardu stačí akcentovat pouze profesní rozvoj zaměstnanců a jejich podporu 

prostřednictvím nezávislého kvalifikovaného externisty. 
- Povinnosti vyplývající ze standardu 10 kontroluje Inspektorát práce, lze ho vypustit. 

- Kritérium 10.a) 

o Není potřeba stanovovat profesní cíle, stačí pravidelně hodnotit. 

- Kritérium 10.b 

o Nebývá vždy jasné, co je to „program dalšího vzdělávání zaměstnanců“. 

- Kritérium 10.c) 

o Překrývá se s kritériem 5.e). 
 
Podněty od inspektorů 

 
-  Kritéria personálních standardů by měla být kontrolována registrujícím orgánem, 

nikoli inspekcí (např. 10.b). 
- Měly by být doplněny pracovní podmínky zaměstnanců. 

- Kritérium 10.a) 

o Mělo by umožnit vymáhat jeho plnění v praxi (chybí formulace „podle nich 
postupuje“.) 

- Kritérium 10.c) 

o Překrývá se s kritériem 5.e). 

- Kritéria 10.d) a 10.e) 

o Nejsou pro poskytování služby stěžejní a není nutné je kontrolovat v rámci 
státní kontroly. 

 
Standard 11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 
Kritérium 
Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu 
osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb. 
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 Podněty od poskytovatelů  
 

- Standard 11 spojit se standardem 8 - Návaznost poskytované sociální služby na další 

dostupné zdroje. 
- Standard 11se dokládá při registraci, ze standardů ho lze vypustit. 

-  Standard 11 může být ve standardu 1 - Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb, 

nebo ho lze vypustit. 
 
Podněty od inspektorů 

 
- Standard 11 by měl být předán ke kontrole registrujícímu orgánu. 
- Standard 11 by měl být sloučen se standardem 13. 

-  Standard 11 by měl být vypuštěn. Poskytovatelé nemají finanční možnosti jakýmkoliv 

způsobem pracovat s „přemístěním“ nebo s dopravní dostupností místa poskytování 
služby. Uložená opatření nejsou realizovatelná. 

- Obsah termínu „dostupnost“ je potřeba vyjasnit a jasně stanovit kritéria hodnocení. 

 
Standard 12. Informovanost o poskytované sociální službě 
Kritérium 
Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované sociální službě, a to ve formě 
srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena. 

 
Podněty od poskytovatelů 

 
- Předávání informací s pomocí prostředků alternativní a augmentativní komunikace 

je u některých cílových skupin problematické, např. u uživatelů s těžším mentálním 
postižením. 

- Standard je příliš obecný, stačilo by jej přiřadit k jinému standardu. 

-  Standard by mohl být součástí standardu 1 - Cíle a způsoby poskytování sociálních 

služeb. 
- Standard by měl být součástí standardu 3 – Jednání se zájemcem o sociální službu. 

 
Podněty od inspektorů 

 
-  Standard 12 propojit s §88a) a to celé přidat ke standardu 3 - Jednání se zájemcem o 

sociální službu. 

 
 Standard 13. Prostředí a podmínky 
Kritérium 
13.a) Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu 
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 poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob; 
13.b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby v takovém prostředí, 
které je důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám. 
Plnění kritéria uvedeného v písmenu 13.b) se nehodnotí u poskytovatele, který neposkytuje 
sociální služby v zařízení sociálních služeb. 

 

 
Podněty od poskytovatelů 

 
- Standard 13 je nadbytečný, protože to, co požaduje, zkoumá registrační orgán. 

-  Standard 13 je nadbytečný, protože se překrývá se stavebními a s hygienickými 

směrnicemi. 
- Kritéria 13.a) a 13.b) 

o Zredukovat na jedno společné kritérium zohledňující prostředí, ve stávající 
úpravě se text obou kritérií částečně překrývá. 

 
Podněty od inspektorů 

 
- Standard 13 by měl být předán ke kontrole registrujícímu orgánu. 

- Standard 13 by měl být sloučen se standardem 11. 
- Standard 13 by se měl vypustit. 

 
Standard 14. Nouzové a havarijní situace 
Kritérium 
14.a) Poskytovatel má písemně definovány nouzové a havarijní situace, které mohou nastat v 
souvislosti s poskytováním sociální služby, a postup při jejich řešení; 
14.b) Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnance a osoby, kterým poskytuje sociální 
službu, s postupem při nouzových a havarijních situacích a vytváří podmínky, aby zaměstnanci a 
osoby byli schopni stanovené postupy použít; 
14.c) Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací. 
Plnění kritéria uvedeného v písmenu 14.b) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou 
osobou a nemá zaměstnance. 

 
Podněty od poskytovatelů 

 
- Některé dokumenty jsou pouze zdvojováním dokumentů z BOZP, registrace služby, 

hygieny atd. 
- Nelze dopředu popsat všechny oblasti rizik. 

 
Podněty od inspektorů 

 
- Kritérium 14.a) by mělo být spojeno s kritériem 14.c). 
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Standard 15. Zvyšování kvality sociální služby 
Kritérium 

15.a) Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v 
souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých 
osob; 
15.b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se 
způsobem poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje 
15.c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další 
zainteresované fyzické a právnické osoby; 
15.d) Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jako 
podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby. 
 
Podněty od poskytovatelů 
 

- Standard by mohl znít: „Poskytovatel má a uplatňuje systém kvality, např Qualin“. 

-  Standard by bylo možné celý vypustit, pokud by se jednotlivá kritéria zapojila do 

jiných standardů (viz níže). 
- Kritérium 15.a) 

o Vyhodnocování poslání lze přemístit do standardu 1 - Cíle a způsoby 
poskytování sociálních služeb. 

- Kritérium 15.b) 

o Zjišťování spokojenosti klientů by bylo možné propojit se standardem 5 -
Individuální plánování průběhu sociální služby. 

- Kritérium 15.c) 

o Zapojování zaměstnanců do hodnocení služby lze zapojit do personálních 
standardů. 

- Kritérium 15.d) 

o Patří do standardu 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální 
služby. 

 
Podněty od inspektorů 
 

- Standard 15 by měl hodnotit efekt pro klienty. 
- Jestliže poskytovatel neeviduje žádnou stížnost, kritérium 15.d) postrádá smysl. 
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4. Závěr 
 
 

Ačkoli byl výzkum zaměřen na standardy kvality a na jejich znění, debatu o standardech 

nebylo možné oddělit od souvislostí, v nichž se standardy objevují – to znamená od 

inspekcí, režimu státní kontroly, od přístupu inspektorů, od výroků v inspekčních zprávách, od 

připravenosti inspektorů orientovat se v konkrétní službě a cílové skupině, či od typologie 

sociálních služeb. Z toho plyne, že při revizi standardů bude nutné současně uvažovat 

o celém systému kvality v sociálních službách s ohledem na to, co mají vlastně standardy 

do služeb přinést a co má být cílem inspekcí. Revidovat znění standardů bez ohledu na to, 

jakým způsobem a s jakým cílem se bude naplňování standardů vyhodnocovat, by znamenalo 

opomíjet skutečné dopady standardů na praxi služeb (včetně dopadů nezamýšlených). 
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Příloha č. 3 

Výsledná zpráva z pilotního ověření návrhu úpravy 

parametrů kvality a jejich kritérií v sociálních službách 
 
 
 
Cílem „pilotního ověření návrhu nového znění parametrů a kritérií kvality poskytování sociálních 

služeb“ (dále jen pilotáž) bylo ověření revidovaných povinností poskytovatele uvedených v § 88 

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

kvality sociálních služeb uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách. Nové nastavení parametrů a kritérií je výstupem 

expertních pracovních skupin a dalších konzultací se zainteresovanými subjekty. 
 

Kvůli vybrání poskytovatelů byli osloveni APSS ČR, ASNEP, ČAPS, ČAS. Na základě zaslání seznamů od 

poskytovatelů, bylo podle určených kritérií vybráno čtyřicet poskytovatelů. Těchto čtyřicet 

poskytovatelů bylo zařazeno do dvojic podle různých specifikací a dle zaslané nižší nabídkové ceny na 

provedení pilotáže bylo vybráno dvacet finálních poskytovatelů viz. tabulka níže. 
 

Na úvod pilotáže bylo dne 6. 5. 2015 organizováno Ministerstvem práce a sociálních věcí povinné 

setkání s poskytovateli v Praze. Na setkání byli poskytovatelé seznámeni s revidovaným zněním 

povinností a kritérií, s plánovaným průběhem pilotáží a s podklady, které jim byli zaslány. Setkání se 

zúčastnili všichni vybraní poskytovatelé. 
 

Po setkání byly poskytovatelům rozeslány zpracované dokumenty určené pro pilotáž. 
 
Jednalo se o: 
 

1. Metodický postup pilotního ověření 

2. Revidované znění povinností a kritérií 

3. Tabulku pro zpracování výstupu před pilotáží 

4. Závěrečný formulář pro zpracování po pilotáži 
 

Pilotáže se realizovala u dvaceti vybraných poskytovatelů v období květen až červenec a byla 

provedena napříč Českou republikou kromě Středočeského kraje a Prahy. Dohromady se pilotáže 

zúčastnilo čtyřicet šest služeb. Před zahájením pilotáže, musel každý poskytovatel odeslat vyplněnou 

tabulku před pilotáží, kde zaznamenával k jednotlivým kritériím své podněty, postřehy a hlavně 

neporozumění textu. 
 
Ke každému poskytovateli jel jeden zaměstnanec Ministerstva práce a sociálních věcí a jeden expert, 

který se podílel na vytvoření nového nastavení. Na místě u poskytovatele se projednávala tabulka, 

kterou poskytovatel před pilotáží odeslal. V místě jednání se vysvětlovaly nesrovnalosti a zapisovaly 

se nové podněty ke kritériím a povinnostem. 
 

Po pilotáži poskytovatel vyplnil a zaslal na Ministerstvo práce a sociálních věcí závěrečný formulář, ve 

kterém hodnotil, zda všem kritériím rozuměl, popřípadě čemu přesně na kritériu nebo výkladu 
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kritéria neporozuměl, zda by změnil formulace kritéria nebo povinnosti nebo zda ke kritériu by 

dohledal to, co se po něm požaduje. 
 

Shrnutí: 
 
Při pilotážích bylo nové nastavení povinností a kritérií vnímáno ve většině případů pozitivně. Podněty 

od poskytovatelů byly velice přínosné a jsou zaznamenané v přílohách tohoto dokumentu 

u jednotlivých oblastí. 
 

Přílohy: 
 

1. Příloha – Tabulka - Vybraní poskytovatelé 

2. Příloha – Garance služby 

3. Příloha – Proces poskytování služby 

4. Příloha – Lidskoprávní oblast 

5. Příloha – Vedení dokumentace 

6. Příloha – Spolupráce 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKYBLY5Z)



 

 
 

Individuální projekt MPSV: Inovace systému kvality sociálních služeb 

 
 

   
Vybraní poskytovatelé 

 

  Název poskytovatele  Specifikace poskytovatelů pro oslovení  Přihlášené služby 
 

1 
 RIAPS Trutnov  sociální služby pro osoby ohrožené 

drogovou závislostí 
 

 

Kontaktní centrum 

 
2 

Diakonie ČCE středisko 
Valašské Meziříčí 

 

podpora samostatného bydlení, denní 
stacionář, sociální rehabilitace 

 

Podpora samostatného bydlení, Denní 
stacionář, Sociální rehabilitace 

 

3 
Centrum sociálních služeb 
Broumov 

 domov pro seniory a pečovatelská 
služba 

 Domov pro seniory, Pečovatelská 
služba 

 

4 
Domovinka 

 

pečovatelská služba 
Pečovatelská služba, Týdenní stacionář, 
Denní stacionář 

5 CPPT Plzeň  terénní programy  Drogové poradenství ve věznici 

 

6 

Správa zdravotních a 
sociálních služeb Cheb 

 

sociální služby pro rodiny s dětmi a 
pečovatelská služba 

Denní stacionář, Domov pro osoby se 

zdravotním postižením, pečovatelská 

služba, Raná péče 

 
7 

Liga vozíčkářů,  
 

sociální služby 
pro osoby s tělesně postižením 

 Centrum denních služeb, Sociální 
rehabilitace, Osobní asistence, Odborné 
sociální poradenství 

 

8 
PONTIS Šumperk, sociální služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

 

Denní stacionář 

 

9 
 Charita Kaplice,  sociální služby poskytující sociální 

rehabilitaci 
 

 

Sociální rehabilitace 

 

10 
Terapeutická komunita 
Advaita, 

 

terapeutická komunita 
 

Terapeutická komunita 

 

11 
 SENIOR centrum Blansko 

p.o., 
 domov pro seniory a domov se 

zvláštním režimem 
 Domov pro seniory, Domov se 

zvláštním režimem 
 
 

12 

Integrované centrum pro 
osoby se zdravotním 
postižením Horní 
Poustevna 

 
sociální služby pro osoby se zdravotním 
postižením 

 

Domov pro OZP, Podpora 
samostatného bydlení, Chráněné 
bydlení, Sociálně terapeutické dílny 

 

13 
ULICE - agentura sociální 
práce Plzeň, 

 
 

terénní programy s uživateli drog 
 

 

Terénní program 

14 ŽIVOT, Hradec Králové tísňová péče Tísňová péče 

15  Armáda spásy  sociální služby pro osoby bez přístřeší  Azylový dům pro muže 

 
16 

FOKUS Karlovy Vary  
osoby s duševním onemocněním 

Sociální rehabilitace, Podpora 
samostatného bydlení, Sociálně 
terapeutické dílny 

 
17 

Diecézní charita Brno   
služby pro děti a mládež 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež, Terénní program, Rodinný 
sociální asistent 

 
 
18 

 Kociánka  
 

příspěvková organizace poskytující 
sociální služby 

 

Domov pro OZP, Odlehčovací služba, 
Týdenní stacionář, Denní stacionář, 
Chráněné bydlení, Sociálně 
terapeutické dílny, Osobní asistence 

 

19 
RATOLEST BRNO,  nízkoprahové služby, služby pro děti a 

mládež a rodinu 
 

 

Nízkoprahové služby 

 

20 
Domov důchodců 
Černožice 

 

domov pro seniory 
 

Domov pro seniory 
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Garance služby 
 
Povinnost 1.1: 
 
Varianta a) - (v případě, že dojde k definování „nepříznivých sociálních situací“) Poskytovatel sociální 

služby má stanoveno, jakou nepříznivou sociální situaci řeší a způsoby jejího řešení, a podle toho 

postupuje 
 

Varianta b) - (v případě, že k definování „nepříznivé sociální situace“ nedojde) Poskytovatel sociální 

služby má definovanou nepříznivou sociální situaci, kterou řeší a způsoby jejího řešení a podle toho 

postupuje. 
 

Varianta c) - (v případě, že bude poskytovatel registrovat nepříznivou sociální situaci) Poskytovatel 

sociální služby má podle registrované nepříznivé sociální situace zpracované způsoby jejího řešení a 

podle toho postupuje. 

 
 
 
Kritérium 1.1.1 
Poskytovatel alespoň jedenkrát za dvanáct měsíců vyhodnocuje, zda způsob poskytování sociální 
služby odpovídá poskytovatelem registrované a zároveň řešené nepříznivé sociální situaci. Hodnocení 
je zpracováváno písemně, obsahuje popis zjištěného stavu, případné nedostatky a způsob jejich 
nápravy, včetně stanovení termínu a odpovědného zaměstnance. Náprava je realizována v praxi. 

Navržená formulace 

„Poskytovatel alespoň jedenkrát za dvanáct měsíců vyhodnocuje, zda poskytovaná sociální 
služba odpovídá poskytovatelem registrované a řešené nepříznivé sociální situaci uživatele.“ 

 
 

Výklad 1.1.1 
 
Poskytovatel alespoň jedenkrát za dvanáct měsíců vyhodnocuje, zda způsob poskytování sociální 

služby odpovídá poskytovatelem registrované a řešené nepříznivé sociální situaci (a je v souladu 

s účelem, druhem, místem a okruhem osob poskytované sociální služby - pro účely pilotáže, aby bylo 

jasné co sledovat, dokud není v zákoně definovaná NSS). Toto kritérium umožňuje službě standardy 

interpretovat s ohledem na vlastní praxi, pracovat s nimi dle svých potřeb. Proto je poskytovateli 

sociální služby do rukou předána odpovědnost za interpretaci jejich smyslu, přeložení si jejich znění 

na svou situaci a jejich používání jako nástroje řízení kvality služby. Díky zavádění standardů si 

poskytovatel sám stanovuje konkrétní rámec služby. Dochází tak k velkému uvolnění ve smyslu plnění 

požadavků daných standardy, včetně vytváření písemných postupů. Nyní už není primárně 

požadováno vytváření popisu služby, ale ověřování smysluplnosti nastavení služby, zda služba 

opravdu garantuje pomoc s řešením registrované nepříznivé sociální situace, tedy, zda naplňuje svůj 

účel, smysl existence. Cestou, jak toto zjistit, je evaluace, která je sama o sobě základním nástrojem 

rozvoje kvality služby. Poskytovatel si sám volí způsob evaluace, a kdo ji realizuje. Aby byla zajištěna 

kontinuita rozvoje kvality služby, jsou v kritériu formulovány konkrétní požadavky stanovení termínu 

a zaměstnance, který bude realizovat případnou nápravu nedostatků v praxi služby. 
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Doplnění 
 

 Žádost adiktologických služeb o přidání cílových služeb do NSS 

 Často chápáno, že je potřeba mít toto kritérium zpracované v jedné složce 

 Toto kritérium často chápáno jako hodnocení práce s klienty. Ne jako hodnocení služby jako 
celku 

 Vypadl pojem uživatel (osoba). Proč nebýt konkrétní a neuvádět přesně, o jaké hodnocení jde 
a koho se to týká? 

 
 

Kritérium 1.1.2 
Poskytovatel naplňuje a alespoň jedenkrát za dvanáct měsíců písemně vyhodnocuje písemně 
zpracované vzdělávací plány zaměstnanců uvedených v § 115 písm. a), b) zákon o sociálních službách. 
Vzdělávací plány zaměstnance jsou zpracovány v souladu s potřebami sociální služby a řešenou 
nepříznivou sociální situací osob, kterým je poskytována sociální služba. 

Navržená formulace 
1. „Poskytovatel naplňuje a alespoň jedenkrát za dvanáct měsíců vyhodnocuje písemně 

zpracované vzdělávací plány zaměstnanců uvedených v § 115 písm. a), b). O tomto 
vyhodnocení vede písemný záznam.“ 

 
2. „Poskytovatel naplňuje a alespoň jedenkrát za dvanáct měsíců písemně vyhodnocuje 

povinnost vzdělávání zaměstnanců uvedených v § 115 písm. a), b). Podle pravidel uvedených 
ve VP poskytovatele, které jsou zpracovány v souladu s potřebami sociální služby a řešenou 
nepříznivou sociální situací osob, kterým je poskytována sociální služba.“ 

 
 

Výklad 1.1.2 
 
Velký vliv na kvalitu služby mají pracovníci, kteří jsou jejími přímými realizátory v praxi. Pomoc při 

řešení nepříznivé sociální situace totiž vyžaduje komplexní a individualizovaný přístup kvalifikovaných 

odborníků, proto je na jejich rozvoj zaměřeno toto kritérium. Vzdělávací plán je dokumentem 

zaměřeným na individuální rozvoj každého zaměstnance s ohledem na řešenou nepříznivou sociální 

situaci osob službou a potřeby služby. To znamená, že je jeho součástí návrh takového vzdělávání, 

které vede k zvyšování kvality poskytované služby a přispívá k úspěchu poskytovatele. Individuální 

plány vzdělávání by rozhodně neměl být pouze formálním dokumentem, který se po vypracování 

založí do šuplíku, ale naopak materiálem, se kterým se pracuje, je aktualizován a doplňován na 

základě praktických zkušeností a je přínosem pro organizaci i zaměstnance. Odpovědnost je opět 

v rukou poskytovatele, který pro zajištění garance služby řešit registrovanou nepříznivou sociální 

situaci naplňuje a vyhodnocuje vzdělávací plány zaměstnanců. 

 
Doplnění: 
 

 Jak je to s dalšími odbornými pracovníky, kteří pracují v sociálních službách? Paragraf 115 
písmeno E) 

 Nemělo by toto kritérium řešit i dobrovolníky a stážisty? 
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Kritérium 1.1.3 
Poskytovatel má vytvořen a zaveden systém pro předávání informací mezi zaměstnanci 
o poskytování sociální služby, včetně informací o naplňování cílů spolupráce s každou osobou, které 
je poskytována sociální služba. 

Navržená formulace 
„Poskytovatel má vytvořen a zaveden systém pro předávání informací mezi zaměstnanci o 
poskytování sociální služby uživateli, včetně informací o naplňování cílů spolupráce 
s uživatelem, kterému je poskytována registrovaná sociální služeb“. 

 
 

Výklad 1.1.3 

Poskytovatel má směrem k řešení nepříznivé sociální situace efektivně a smysluplně nastaveno, kdo 
má přístup k jakým informacím. Vzhledem k zastupitelnosti i intervizi pracovníků si sám poskytovatel 
vytváří a zavádí systém předávání informací. 
 
 
 
 

Kritérium 1.1.4: 
Poskytovatel má zřízenou etickou komisi jako poradní orgán vedení organizace, který má přispět k 

profesionální a etické citlivosti při řešení každodenních situací v poskytované sociální službě. Členem 
komise je vždy osoba, která není zaměstnancem poskytovatele. Z činnosti etické komise je vždy 
zpracován písemný výstup. 
 
 

Výklad 1.1.4 

Smyslem práce s etickými hodnotami je v sociálních službách uvědomit si střet hodnot, a to na všech 
úrovních (hodnoty uživatele sociální služby, hodnoty zaměstnance sociální služby, principy sociální 
služby a možnosti poskytovatele sociální služby) a získat hlubší vhled do problému. Poradní orgán 
(například etická komise nebo etický poradní sbor) má přispět k profesionální a etické citlivosti při 
řešení každodenních situací a problémů v sociální službě. Podnět pro řešení vzniklého etického 
dilematu může poskytovateli podat jakákoliv osoba, a to formou ústní i písemnou. Jde především 
o to, aby se poskytovatel aktivně a pravidelně zabýval takovýmito podněty. Členy poradního orgánu 
jsou vždy ze dvou třetin zaměstnanci poskytovatele tvořící multidisciplinární tým (např. vedoucí 
pracovník, sociální pracovník, zdravotník, pracovník v sociálních službách, nepedagogický pracovník, 
klíčový pracovník, apod.) a to s ohledem na personální zajištění poskytované sociální služby. Třetinu 
poradního orgánu tvoří externí odborníci nebo osoby nezávislé na poskytovateli sociální služby (např. 
praktický lékař, psycholog, psychiatr, terapeut, dobrovolník, právník, opatrovník, apod.). Tyto osoby 
mají především přinést pohled zvenčí na řešený problém nebo dilema, které není ovlivněno 
zvyklostmi v poskytované sociální službě nebo přístupy či osobními vztahy k uživateli. Do poradního 
orgánu je taktéž přizván rodinný příslušník uživatele nebo jeho opatrovník, a to především proto, aby 
bylo do řešeného problému vneseno dostatečné množství informací o uživateli sociální služby. 
Rodinný příslušník nebo opatrovník tak má možnost napřímo ovlivnit metody práce s blízkým nebo 
doplnit chybějící, avšak pro rozhodování důležité informace. Poradní orgán řeší především 
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rozporuplné pohledy či přístupy k uživateli sociální služby. Zodpovídá náročné otázky a pomáhá při 
rozhodnutí při péči o něj. Orgán zasedá dle potřeby. Z jednání je vypracován zápis, se kterým jsou 
členové poradního orgánu obeznámeni, stejně tak se způsobem vyřešení etického dilemata či 
problému. 
 
 

Doplnění 
 

 Veliký problém u menších organizací. Nemají si koho „zvenčí“ přizvat do komise. 

o Veliký problém u nízkoprahových služeb 

 Etická dilemata řešena při supervizích, multidisciplinárních týmech 

 Obava z toho, aby se etická komise nezřizovala pouze „formálně“ 

 Chápáno jako stálá (neměnná) skupina lidí 

 Navrhován jiný název „Poradní orgán“ 

 Návrh na přeřazení tohoto kritériu do SPOLUPRÁCE 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKYBLY5Z)



 

 
 

Individuální projekt MPSV: Inovace systému kvality sociálních služeb 

 
 

Proces poskytování služby 
 
 
 

 Povinnost 2.1 
 

Poskytovatel sociální služby má písemně zpracována vnitřní pravidla pro jednání o sociální službě 

a podle těchto pravidel postupuje. 

 

   
Kritérium 2.1.1 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro poskytování informací zájemci a jednání se 
žadatelem v souladu s registrovanou nepříznivou sociální situací. Obsahem vnitřních pravidel jsou 
informace, které poskytovatel předává. Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje. 

 
 

Výklad 2.1.1 
Písemně zpracovaná vnitřní pravidla nemusí být samostatně zpracovaným dokumentem, směrnicí. 
Poskytovatel v případě zájemce pouze sděluje informaci o sociální službě. To znamená, že informuje 
zájemce pro něj srozumitelným způsobem o sociální službě, odpovídá na jeho otázky, případně 
identifikuje, zda je zájemci vůbec možné danou sociální službu poskytnout. Po tomto procesu se 
zájemce rozhoduje, zda o sociální službu požádá či nikoliv, tedy zda se stává žadatelem o sociální 
službu. 
Zatímco zájemcem mohou být i jiné osoby, například jeho rodina, blízká osoba, zástupce policie, 
zástupce samosprávního celku, sociální pracovník jiného poskytovatele, žadatelem pak může být jen 
osoba, respektive budoucí příjemce sociální služby. U žadatele tedy jde již o jednání a předmětem 
není pouze sdělování informací, nýbrž interaktivní proces, jehož cílem je mimo jiné i stanovit cíle 
poskytované služby nebo individualizovat smlouvu dle potřeby. Pravidla dále obsahují praxi 
poskytovatele, včetně metod práce při poskytování informací osobě odpovídající jejím komunikačním 
schopnostem a dalším potřebám. Potřeby osoby vycházejí z řešené nepříznivé sociální situace. 
Poskytovatel v pravidlech uvádí, které informace a ve které fázi jednání osobě předává. 
Doplnění: 

 
 Pro terénní programy těžko rozlišitelný kdy je zájemce a kdy žadatel 

 Každý v odborném poradenství je žadatel. Nikdo se neodmítá. Kdo do tohoto osobního 

poradenství nepatří, tak stejně dostane základní poradenství, kterým ho odkáží na jinou 

službu. 

 U NZDM je fáze přechodu mezi zájemcem a žadatelem je velmi krátká, cca 10 minut, je to 

pouze fáze, kdy jednají o smlouvě 

 Terénní programy také často oslovují neznámé lidi na ulici buď s očekáváním, že se z nich 

vyvine klient nebo že rozšíří povědomí o nabízené službě. Nazýváme to aktivním oslovováním. 

To by se nějak vykazovalo? Tady neprojevuje jako první zájem ten člověk, ale prvotní zájem o 

toho člověka vyvíjí pracovník. 
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Kritérium 2.1.2 Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro odmítnutí žadatele ze 
zákonných důvodů. Obsahem vnitřních pravidel je popis způsobu informování zájemce o odmítnutí a 
popis způsobu vedení písemných záznamů o odmítnutí žadatele. Poskytovatel podle těchto pravidel 
postupuje. 

 
 

Výklad 2.1.2 
Písemně zpracovaná vnitřní pravidla nemusí být samostatně zpracovaným dokumentem, směrnicí. 
Poskytovatel v písemných pravidlech popisuje vlastní praxi při informování žadatele o odmítnutí 
poskytnutí sociální služby ze své strany, tedy ze strany poskytovatele, nikoliv ze strany žadatele. 
Jedná se o situace, kdy sám žadatel od jednání s poskytovatelem odstoupil, jednání přerušil, ukončil 
a to například z důvodů nevyhovující praxe poskytovatele, nalezení jiného řešení své nepříznivé 
sociální situace. Poskytovatel v pravidlech zpracuje postup pro odpovědného zaměstnance, ve 
kterém stanoví jakými způsoby, respektive způsobem má být žadatel o odmítnutí poskytování 
sociální služby informován. Způsob odmítnutí musí odpovídat charakteru sociální služby. 
Poskytovatel v pravidlech uvádí postup pro zpracování a vedení záznamů o odmítnutí žadatele. 
Doplnění: 

 
 Ve výkladu je zřejmě chybně uvedeno - popis informování zájemce místo pojmu žadatel 

 Problém při odmítnutí zájemce a žadatele podle zákonných důvodů. V současnosti má 

poskytovatel např. stanoven region, odkud klienty přijímají. Pokud zájemce do regionu 

nespadá, odmítají ho rovnou po telefonu a záznam nedělají, budou ho dělat? Je to odmítnutí z 

důvodu nesplnění cílové skupiny nebo ne? Toto je třeba dost ošetřit v registru. Totéž věk, 

totéž v sociální rehabilitaci mentální postižení. Zde poskytovateli připadá pouhé stanovení 

NSS jako málo. Návrh na doplnění nebo přeformulování v zákoně – zákonné důvody pro 

odmítnutí 

 
 
 

 Povinnost 2.2 

Poskytovatel sociální služby vede evidenci odmítnutých žadatelů o sociální službu. 

 

   
 
 

Kritérium 2.2.1 
Poskytovatel vede písemnou evidenci odmítnutých žadatelů a eviduje důvod a datum odmítnutí. 
Součástí jsou i písemné záznamy z jednání s odmítnutým žadatelem, včetně toho, kterému poskytnul 
základní sociální poradenství. Pouze pro pobytové služby. 

 
 

Výklad 2.2.1 
 

Poskytovatelem písemně vedená evidence obsahuje chronologicky řazený přehled odmítnutých 
žadatelů o sociální službu. Poskytovatel zaznamenává u každého odmítnutého žadatele důvod jeho 
odmítnutí, ten musí být v souladu se zákonnými důvody uvedenými v zákoně 108/2006 Sb., 
o sociálních službách a datum odmítnutí, respektive datum rozhodnutí o odmítnutí žadatele. 
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Poskytovatel má rozhodnutí o odmítnutí žadatele podložené zpracovanými písemnými záznamy 
z jednání o poskytování sociální služby s každým odmítnutým žadatelem. Z písemného záznamu je 
zřejmé, kdo o odmítnutí žadatele rozhodnul, na jakém podkladu a z jakého důvodu. Poskytovatel 
zaznamenává i případnou další sociální práci ve prospěch odmítnutého žadatele. 

 
Doplnění: 

 Vnímáno jako administrativní zátěž 

 Potřeba vydefinovat jednání se zájemcem jako základní činnost 

 Nejednoznačné znění kritéria – „Součástí jsou i písemné záznamy z jednání s odmítnutým 

žadatelem, včetně toho, kterému poskytnul základní sociální poradenství…“ Znamená to dva 

různé výklady: 

 Výklad č. 1) Máme jednat s žadatelem i potom, co jsme ho odmítli. Včetně případů, kdy jsme 

mu nabídli pouze základní sociální poradenství. A těchto jednání vést další záznamy. 

 Výklad č. 2) Máme doložit, že u toho žadatele, se kterým jsme jednali a který byl posléze 

odmítnut, máme evidován záznam z jednání s ním, kde lze dohledat důvody odmítnutí. 

 
 

 Povinnost 2.3 

Poskytovatel sociální služby poskytuje sociální službu na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí 

sociální služby. 

 

   
 

Kritérium 2.3.1 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální 
služby. Obsahem vnitřních pravidel je způsob uzavírání smlouvy s ohledem na nepříznivou sociální 
situací osoby. Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje. 

 
 

Výklad 2.3.1 
Písemně zpracovaná vnitřní pravidla nemusí být samostatně zpracovaným dokumentem, směrnicí. 
Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby je nedílnou součástí procesu poskytování sociální 
služby. 

 
Poskytovatel zpracovává v písemných pravidlech informace o zvoleném způsobu uzavírání smlouvy 
(ústní, písemné), o zvolených postupech při uzavírání smlouvy, o zpracování změn v uzavřené 
smlouvě (například jejím prodlužování, ukončování, apod.). Poskytovatelem zvolený způsob nebo 
způsoby musí odpovídat potřebám osoby vycházejících z řešené její nepříznivé sociální situace a 
charakteru sociální služby. Pravidla nemusí obsahovat skutečnosti, které osahuje písemná smlouva. 
Je na rozhodnutí poskytovatele, zda vzor písemně zpracované smlouvy přiloží k písemným vnitřním 
pravidlům. 
Doplnění: 
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 Ze samotného kritéria není patrno, že pravidla musí obsahovat i postup při uzavírání smlouvy, 

to řeší teprve výklad k danému kritériu. Způsob zahrnuje, zda je smlouva uzavřena písemně či 

ústně. 

 
 
 

 Povinnost 2.4 

Poskytovatel sociální služby společně s osobou plánuje a hodnotí průběh poskytování sociální služby 

podle sjednaného cíle spolupráce a uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby. Poskytovatel vede 

v písemné podobě individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby osobě. 

 

   
 
 

Kritérium 2.4.1 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro plánování a hodnocení poskytování sociální 
služby. Obsahem pravidel je popis způsobu plánování, zaznamenávání a hodnocení poskytování 
sociální služby k osobě . Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje. 

 
 

Výklad 2.4.1 
Písemně zpracovaná vnitřní pravidla nemusí být samostatně zpracovaným dokumentem, směrnicí. 
Plánování a hodnocení poskytování sociální služby je součástí procesu poskytování sociální služby od 
fáze jednání se žadatelem o službu až po ukončení poskytování služby. Forma vnitřních pravidel 
včetně popisu a členění celého procesu je plně na poskytovateli. Písemně zpracovaná vnitřní pravidla 
obsahují informace o vlastní praxi poskytovatele při procesu plánování a hodnocení poskytování 
sociální služby každé osobě. Pravidla obsahují popis zvoleného způsobu / způsobů plánování a 
hodnocení, to znamená popis zvolené metody / metod, zvoleného postupu / postupů při plánování, 
včetně kompetencí jednotlivých osob v procesu plánování a hodnocení poskytované sociální služby. 
Zvolený způsob / způsoby odpovídají poskytovatelem řešené nepříznivé sociální situace. Důležitým 
obsahem pravidel je způsob zaznamenávání informací o celém procesu poskytování služby 
jednotlivým osobám. Pravidla vycházejí z praxe poskytovatele, ten podle nich postupuje. 
Doplnění 

 
 Kritérium by spíše zařadili do Garance 

 Návrh vložení „Nepříznivé sociální situace“ do kritéria, tak jako je ve výkladu 
 
 
 

Kritérium 2.4.2 
Poskytovatel společně s osobou dojednává cíle spolupráce, průběh a rozsah poskytované sociální 
služby. O tomto jsou vedeny písemné záznamy. 

 
 

Výklad 2.4.2 
Dojednávání cílů spolupráce, průběhu a rozsahu poskytované sociální služby probíhá již při jednání se 
žadatelem o službu a dále v průběhu poskytování sociální služby. Dojednávání je součástí procesu 
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poskytování sociální služby, tedy již od fáze jednání se žadatelem o službu, na kterou navazuje další 
dojednávání cílů spolupráce, průběh a rozsah, a to po celou dobu poskytování sociální služby. Cíle 
spolupráce poskytovatele s žadatelem / osobou musí být v souladu s poskytovanou sociální službou, 
řešenou nepříznivou sociální situací (viz Oblast Garance služby), individuálními potřebami 
i možnostmi žadatele / osoby a v souladu s projevem jeho / její vůle. Zaměstnanci poskytovatele 
vedou o procesu dojednávání písemné záznamy v individuálních záznamech o průběhu poskytování 
sociální služby. Poskytovatelem zvolený způsob zaznamenávání informací o procesu poskytování 
služby řeší kritérium 2.3.1. 
Doplnění: 
 

 Návrh vložení „Nepříznivé sociální situace“ do kritéria, tak jako je ve výkladu 

 Kritérium je pro NZDM vnímáno jako složité, především ustanovení "společně s osobou", 

protože plánování vychází z představ klientů, ale osoba není do plánování „cíleně zapojována“ 

 
 
 
Kritérium 2.4.3 
Poskytovatel vede písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby. Společně s 
osobou hodnotí naplňování cílů spolupráce alespoň jedenkrát za šest měsíců, v případě 
jednorázového řešení nepříznivé sociální situace osoby hodnocení ihned následuje. 
O výstupech z hodnocení naplňování cílů spolupráce vede poskytovatel písemné individuální 
záznamy. 
 
 

Výklad 2.4.3 
Poskytovatel si sám v praxi stanoví, jaké vede individuální písemné záznamy o průběhu poskytování 
sociální služby osobě. Zvolí si formu, četnost zápisu a požadovaný obsah. Písemné individuální 
záznamy zaměstnanci využívají především jako podklad pro hodnocení cílů spolupráce. Četnost 
hodnocení vychází z praxe poskytovatele a charakteru poskytované sociální služby, nejméně však 
jedenkrát za šest měsíců. Poskytovatelem zvolený způsob zaznamenávání informací o procesu 
poskytování služby řeší kritérium 2.3.1. 
Doplnění: 
 

 Kritérium poskytovatelům přišlo často stejné jako kritérium 4.2.1 

 Termín hodnocení 1 x za 6 měsíců poskytovateli připadá zbytečný, náročný a zatěžující. Hrozí 

riziko formálnosti. Návrh 1 x za rok 
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 Výklad 3.1.1 
Jde o prevenci - poskytovatel by si měl definovat situace, kdy by mohlo dojít k porušení základních 
práv a svobod osob při poskytování služby a co udělá pro to, aby nenastaly. 
Rozšíření oblasti ochrany práv na všechny osoby - nejen na ty, kterým se služby poskytují, ale i na 
zájemce a žadatele. 
Poskytovatel by měl pracovat s právy a svobodami, které jsou definovány v Listině základní práv a 
svobod a které se reálně vztahují k poskytované sociální službě a jsou provázány s nepříznivou 
sociální situací (pozn. - pouze pro účely pilotáže, než bude definováno, co je to nepříznivá sociální 
situace: s účelem, druhem, místem a formou poskytování sociální služby; dále v souladu s okruhem 
osob, cílovou skupinou a to včetně věku), kterou poskytovatel společně s osobou řeší. 
Poskytovatel by měl funkčnost vytvořeného preventivního systému kontrolovat v rámci naplňování 
kritéria 1.1.1. 
Splnění kritéria lze dohledat v rámci praxe sociální služby, při rozhovorech se zaměstnanci a osobami, 
pozorováním, prohlídkou, popř. v písemných materiálech. 
Navazuje zejm. na stávající kritérium SQ 2a). 
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Lidskoprávní oblast 
 
 

 Povinnost 3.1 Poskytovatel sociálních služeb dodržuje lidská práva a svobody osoby, které je 

poskytována sociální služba. 

 

   
 
 

Kritérium 3.1.1 
Poskytovatel má vytvořen a zaveden systém pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti 
s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doplnění: 
 

 V terapeutických komunitách jsou přímo porušována lidská práva. Mají definované situace, 
kdy přímo dochází k porušení základních práv a svobod (omezení pohybu, zákaz sexu mezi 
klienty, odevzdání peněz a dokladů). Vše se souhlasem klientů a nezbytné pro léčebný proces 

 Vztahuje se toto kritérium i na porušení práv zájemce? 
 
 

Kritérium 3.1.2 
Poskytovatel vede písemné záznamy o konkrétní situaci porušení lidských práv a svobod osoby. 
Záznam obsahuje popis způsobu jejího řešení a vyhodnocení ve vztahu k osobě a zaměstnanci. 
Způsob jejího řešení realizuje v praxi. 
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Výklad 3.1.2 
Zde jde o praxi - poskytovatel by měl vést písemné záznamy o porušení lidských práv a svobod osob, 
pokud k nim při poskytování sociální služby dojde (opět jen těch, které jsou definovány v Listině 
základní práv a svobod a které se reálně vztahují k poskytované sociální službě a jsou provázány 
s nepříznivou sociální situací, kterou poskytovatel společně s osobou řeší). (Pozn. - pouze pro účely 
pilotáže, než bude definováno, co je to nepříznivá sociální situace: s účelem, druhem, místem 
a formou poskytování sociální služby; dále v souladu s okruhem osob, cílovou skupinou a to včetně 
věku). 
Forma záznamu není dána, záleží na poskytovateli, jakou formu záznamu zvolí. Obsahem záznamu 
jsou informace o konkrétní situaci porušení základních lidských práv a svobod osoby, popis způsobu 
jejího řešení a vyhodnocení ve vztahu k osobě a zaměstnanci - zde se očekává popis toho, co se stalo 
(jaké právo, či svoboda osoby byla porušena), jak se situace řešila směrem k tomu, komu bylo právo 
či svoboda porušeny a směrem k tomu, kdo je porušil. Poskytovatel musí prokázat, jak s porušením 
práv pracuje (záznamy v dokumentaci osoby, porady, zápisy, pozorování, prohlídka, řešení stížností 
apod.). 
Splnění kritéria lze dohledat v písemných materiálech, v rámci praxe sociální služby, při rozhovorech 

se zaměstnanci a osobami, pozorováním, prohlídkou. Navazuje zejm. na stávající kritérium SQ 2a). 

Doplnění: 
 

 Jak řešit v terapeutických komunitách, kde porušují lidská práva? 
 
 
 
 

 Povinnost 3.2 
 

Poskytovatel má zpracována a zveřejněna písemná vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností 

na poskytování sociální služby a podle těchto pravidel postupuje. 

 

   
 
 
 
 

Kritérium 3.2.1 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání, vyřizování a písemnou evidenci 
stížností na poskytování sociální služby. Pravidla zohledňují řešenou nepříznivou sociální situaci osob, 
kterým je sociální služba poskytována. Obsahem vnitřních pravidel jsou informace o tom kdo, komu, 
jakým způsobem a v jaké formě může stížnost podat, kdo a jakým způsobem ji bude vyřizovat, 
stanovení lhůty pro vyřízení stížností a způsob evidence stížností. Poskytovatel podle těchto pravidel 
postupuje. 

Navržená formulace: 
 

1. „Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání, vyřizování a písemnou 

evidenci stížností na poskytování sociální služby. Pravidla jsou zpracována takovým 

způsobem, aby osoby, kterým je sociální služba poskytována, jim náležitě rozuměli a uměli je 

využívat. Obsahem vnitřních pravidel jsou informace o tom kdo, komu, jakým způsobem a v 
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jaké formě může stížnost podat, kdo a jakým způsobem ji bude vyřizovat, stanovení lhůty pro 

vyřízení stížností a způsob evidence stížností. Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje.“ 

 
 
 
Výklad 3.2.1 
Zde jde o praxi - poskytovatel by měl mít písemná pravidla pro podávání, vyřizování a písemnou 
evidenci stížností na poskytování sociální služby, podle kterých v praxi postupuje. 
Poskytovatel by měl řešit stížnosti nejen na kvalitu a způsob poskytování sociální služby, tak jak je 
tomu v současnosti, ale nově veškeré stížnosti na poskytování sociální služby jako celku - jde o reakci 
na současnou praxi, kdy není zcela jasné, co je myšleno pod pojmem "kvalita a způsob". 
Pravidla zohledňují řešenou nepříznivou sociální situaci osob, kterým je sociální služba poskytována -
jde o nápravu současného požadavku na poskytovatele, aby měl pravidla "ve formě srozumitelné 
osobám", který v praxi není často realizovatelný. Poskytovatel by měl umět pracovat se stížnostmi u 
všech osob a zohledňovat nepříznivou sociální situaci konkrétních osob - mimo jiné i možnosti a 
schopnosti (pozn. - pouze pro účely pilotáže, než bude definováno, co je to nepříznivá sociální 
situace: s účelem, druhem, místem a formou poskytování sociální služby; dále v souladu s okruhem 
osob, cílovou skupinou a to včetně věku). Konkrétně by měl poskytovatel na základě řešené 
nepříznivé sociální situace nastavit kdo (uživatel - osoba, opatrovník, zástupce…), komu (konkrétní 
zaměstnanci poskytovatele), jakým způsobem a v jaké formě (s ohledem na možnosti a schopnosti 
osoby) může stížnost podat a kdo (konkrétní zaměstnanci poskytovatele, popř. nadřízený orgán, při 
stížnosti na statutárního zástupce organizace) a jakým způsobem (opět s ohledem na možnosti a 
schopnosti osoby) ji bude vyřizovat a termín - lhůtu k vyřízení. 
Evidence stížností - jde o upřesnění současného požadavku na evidování stížností (7c)), který je v 
praxi, pro svou obecnost, nejasně vykládán. Nově se ve výkladu definuje, co by měla pravidla 
evidence minimálně obsahovat - datum doručení stížností; jméno, příjmení a kontaktní údaje 
stěžovatele; předmět stížnosti; řešitele stížnosti, výsledek šetření s uvedením odůvodněnosti 
stížnosti; přijatá opatření; datum vyrozumění stěžovatele o výsledku stížnosti. 
Splnění kritéria lze dohledat v písemných materiálech, v rámci praxe sociální služby, při rozhovorech 
se zaměstnanci a osobami, pozorováním, prohlídkou. 
Navazuje na stávající kritéria SQ 7a) - 7c). 
 
Doplnění: 
 

 Proč vypadly pojmy „kvalita“ a „způsob“ poskytování služby; místo toho jsou 
nahrazeny stížnostmi na poskytování služeb jako „celku“? Pojmy jako „kvalita“ a 
„způsob“ poskytování služby v souvislosti s podáváním stížností pro nás byly 
jasné mantinely pro řešení, které můžeme ovlivnit; nyní rozmělněno na službu 
jako „celek“ = krok zpět 
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Vedení dokumentace 
 
 
 
 

 Povinnost 4.1: 
Poskytovatel sociální služby má zavedena vnitřní pravidla řízení dokumentace a vede dokumentaci 
o průběhu poskytování sociální služby osobě, které je sociální služba poskytována. 

 

   
 

Kritérium 4.1.1 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro řízení dokumentace. Obsahem vnitřních 
pravidel jsou informace o tom, kdo dokument zpracovává, schvaluje, reviduje jeho formální a věcnou 
správnost, nakládá s ním, pro koho je určen, místo uložení, požadavek datace, dále struktura 
dokumentace. Poskytovatel podle těchto pravidel postupuje. 

 
 

Výklad 4.1.1 
Poskytovatel písemně zpracovává vnitřní pravidla o řízení procesu dokumentace, poněvadž 
dokumentace určuje nejlepší postup, dokládá určitý postup, uchovává know-how poskytovatele, je 
důležitá pro zastupitelnost zaměstnanců a pro poskytování sociální služby osobám. 
Pro účely vnitřních pravidel vedení dokumentace je dokumentem písemný či jiný předpis, který je 
schválen v souladu s procesem řízení dané organizace a má charakter závazného příkazu. 
Jedna z možných struktur dokumentace:1. Manažerská dokumentace: slouží k okamžitým zásahům 
vedení (rozhodnutí, nařízení, opatření apod.) 2. Řídící dokumentace je tvořena: a) Směrnice: postupy 
realizace určitých procesů nebo činností, b) Pracovní pokyny: pro výkon konkrétních pracovních 
a kontrolních operací (např. schémata, pracovní instrukce – např. pokyn pro záznam stížnosti) 
Doplnění: 

 
 Vnímáno jako administrativní zátěž 

 Často vyjadřován názor, že by se měl vydat nějaký „pokyn“, ve kterém by bylo popsáno, jak 

tyto pravidla mají vypadat 

 
 
 

Kritérium 4.1.2: 
Poskytovatel vede dokumentaci vzniklou při procesu poskytování sociální služby osobě, které je 
sociální služba poskytována. V případech, kdy to vyžaduje charakter služby, je dokumentace 
o průběhu poskytování sociální služby osobám vedena anonymně. 
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Výklad 4.1.2 
Účelem vedení dokumentace o průběhu poskytování sociální služby je zajištění kontinuity 
poskytování podpory a pomoci osobám (např. při využívání další služby, pro zastupitelnost 
zaměstnanců), vyhodnocování služby (směrem ke kvalitě i pro účely různých analýz) a dokladování 
průběhu služby (pro ochranu osob i poskytovatele, kontrolu). 
 
 

Doplnění: 
 

 Zahrnuje pouze vedení dokumentace "klientovi", nebo i "žadateli"? 

 Není kritérium 4.1.2 duplicitní s 2.4.3? 

 
 
 
Kritérium 4.1.3 
Poskytovatel umožňuje osobě nahlížet do dokumentace vzniklé při procesu poskytování sociální 
služby osobě, pořizovat z ní výpisy a kopie. 

Navržená formulace: 
 

„Uživatel sociální služby má možnost nahlížet do dokumentace, kterou poskytovatel 

v souvislosti s ním vede. Uživatel má právo pořizovat z této dokumentace výpisy a kopie.“ 

 
 
 
Výklad 4.1.3 
Z důvodu zajištění kontinuity pomoci a podpory osobám (např. při přechodu z jedné služby do 

druhé), je formulací tohoto kritéria rozšířen § 12 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 
kdy podle něj osoba může požádat pouze o informaci o zpracování svých osobních údajů. Konkrétní 

podmínky si nastavuje sám poskytovatel. 
Doplnění: 
 

 Kritérium je formulováno tak, že z pojmu „osoba“ není přesně jasné, o koho může jít. Riziko 

možného zneužití, či střetu zájmů. Je tím snad myšlen i rodinný příslušník, opatrovník, 

zmocněnec? 
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Spolupráce 
 
 
 

 Povinnost 5.1: 
Poskytovatel sociální služby podporuje osobu, které je poskytována sociální služba, ve využívání 
dalších veřejných služeb s ohledem na její nepříznivou sociální situaci, individuální potřeby 
a dostupnost těchto služeb. 

 

   
 

Kritérium 5.1.1 
Poskytovatel při řešení nepříznivé sociální situace osoby případně využívá i další služby, a to 
s ohledem na její individuální potřeby. Toto dokládá individuálními písemnými záznamy o průběhu 
poskytování sociální služby osobě . 

 
 
 
 

Výklad 5.1.1 
 

Poskytovatel aktivně informuje osobu (žadatele, uživatele) o míře jejího možného sociálního 
začlenění v rámci dohodnuté spolupráce při poskytování sociální služby, a to zohledňující nejen 
individuální potřeby osoby, ale i její možnosti, schopnosti a dovednosti. Poskytovatel informuje 
osobu o dalších službách, a to nejen sociálních, ale i doplňujících. Součástí těchto informací není jen 
nabídka služeb zajišťujících poskytovatelem, ale především přehledná a aktivní nabídka služeb, které 
jsou poskytovány mimo vlastní prostory poskytovatele. Jsou myšleny především takové služby, které 
přináší do života osoby sociální změnu, napomáhají její socializaci, nabourávají stereotyp především v 
pobytové a ambulantní sociální službě a podporují běžný způsob života. Poskytovatel využívá 
existující sítě sociálních služeb nabídky dalších služeb vedoucích k začlenění osoby do společnosti. 
Poskytovatel nenechává iniciativu sociálního začlenění jen na osobě, aktivně jí v tomto podporuje 
a motivuje jí k pozitivní změně. Dohodnutou míru spolupráce při sociálním začlenění a její průběh 
zaměstnanci poskytovatele písemně zaznamenávají jako součást individuálních záznamů o průběhu 
poskytování sociální služby osobě. 

 
Doplnění: 

 

 Pojem „další služby“ je nejasný. Potřeba přesně definovat 

 Nesrozumitelnost spojení míra možného sociálního začlenění? Lze to vůbec určit? 

 Kritérium je bude špatně naplňovat u jednorázových kontaktů 
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Kritérium 5.1.2 
Poskytovatel umožňuje a aktivně pomáhá osobě, které je poskytována sociální služba, využívat 
přirozené sociální prostředí s ohledem na její individuální potřeby i možnosti a v souladu s projevem 
její vůle. Toto dokládá individuálními písemnými záznamy o průběhu poskytování sociální služby. 
 
 

Výklad 5.1.2 
Poskytovatel osobě umožňuje a aktivně jí pomáhá při využití konkrétních zdrojů z jejího přirozeného 
prostředí. Dohoda o spolupráci při využití přirozeného sociálního prostředí zohledňuje individuální 
potřeby, možnosti a projev vůle osoby a také možnosti poskytovatele. O možnostech poskytovatele 
je osoba informována poskytovatelem před zahájením služby a dále i v průběhu poskytování. Dohodu 
o spolupráci a průběh spolupráce při využití zdrojů z přirozeného prostředí osobou zaměstnanci 
poskytovatele písemně zaznamenávají v rámci individuálních záznamů o průběhu poskytování 
sociální služby osobě. 
Doplnění: 
 

 U adiktologických služeb to vidí jako problematické kritérium. Osoby z adiktologických služeb 

za sebou mají většinou dlouhodobou drogovou kariéru, někteří klienti přišli z dlouhodobého 

výkonu trestu, dětství a dospívání trávili v dětském domově. Poskytovatelé se tedy zaměřují 

na začlenění ne do jejich přirozeného prostředí (ústav, věznice), ale do přirozeného prostředí, 

které nazýváme společnost. 

 Kritérium poskytovatelům nepřijde návazné na povinnost 5.1 

 Kritérium je bude špatně naplňovat u jednorázových kontaktů 

 Návrh na vložení „dle nepříznivé sociální situace osoby“ do kritéria 
 
 
 
Vysvětlivky: 
 

slovo 

slovo 

slovo 

– doplněno/změněno od poskytovatelů 

– nesrozumitelné 

– vyškrtli by 
 

 

 

Zpracovala: Bc. Kateřina Landová 
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1. Popis zadání 
 

Analýza existujících Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb vznikla jako jeden 

z výstupů aktivity č. 5 – „Plánování dostupnosti sociálních služeb a efektivní distribuce jejich 

prostředků na jejich zajištění“ individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí 

„Podpora procesů v sociálních službách“. Hlavním cílem této aktivity je provázat rozhodování 

o finančních prostředcích na zajištění sociálních služeb na úrovni územních samospráv 

(rozpočtů) a národní úrovni (státní rozpočet) s procesy plánování dostupnosti těchto služeb. 
 

Výstup, který držíte v ruce v podobě Analýzy existujících střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb krajů, je zpracován z pohledu vybraných parametrů systému „síťování“ 

sociálních služeb a z hlediska zvolených přístupů k plánování finančních prostředků na sociální 

služby v krajích. Jako hlavní a klíčové podkladové materiály pro analytickou práci byly 

zadavatelem zvoleny stávající platné střednědobé plány rozvoje sociálních služeb jednotlivých 

krajů. Před zahájením zpracování obsahové analýzy existujících střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb bylo se zadavatelem dohodnuto, že jako další podpůrné podklady budou 

využity i další podklady, které kraje ke zpracování Analýzy poskytnou. Seznam těchto 

materiálů je uveden v příloze č. 1. 
 

Součástí výstupů v rámci zpracování analytické části jsou i návrhy základních tezí, které byly 

použity při zpracování „Metodik pro vytváření optimální krajské sítě sociálních služeb a pro 

plánování finančních prostředků v rámci procesů vytváření krajských Střednědobých plánů 

rozvoje sociálních služeb“. Tyto metodiky jsou dalším výstupem aktivity č. 5. 
 

Autoři děkují za cenné podněty a připomínky PhDr. Vladaně Vaskové a PhDr. Jakubovi 

Čtvrtníkovi, MBA. 
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2. Metodologie a stanovení hypotéz 
 

Zpracovatel se v souladu s definovaným zadáním zaměřil na analýzu existujících, tj. platných, 

Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na úrovni 14 krajů (13 krajů a hl.m. Praha). 

S ohledem na skutečnost, že strategická dokumentace na úrovni krajů se vyznačuje 

různorodostí, např. rok zpracování, délka plánovacího období, existence prováděcích 

dokumentů (např. akčních plánů), dodatků a aktualizací či metodik pro zpracování daného 

krajského plánu, bylo pracováno s dalšími podstatnými dokumenty podle charakteru 

strategické dokumentace daného kraje. Bylo také vzato na vědomí, že v některých krajích může 

být reálný způsob řízení rozvoje sociálních služeb vázán na jiné dokumenty a procesy než 

strategickou dokumentaci a řídící procesy z ní vyplývající. 
 

Pro zajištění potřebných výstupů analytické části předmětu zakázky bylo nezbytné stanovit 

okruhy témat, jimiž se zpracovatelský tým zabýval a to u obou dílčích výstupů analýzy - tvorba 

sítě sociálních služeb na území kraje a způsoby jejího financování. Ve spolupráci se 

zadavatelem, resp. realizátorem celého projektu „Podpora procesů v sociálních službách“, byly 

definovány předmětné otázky – parametry – jejichž způsob zpracování byl u jednotlivých 

krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb sledován. 
 

Ve vztahu k tvorbě sítě sociálních služeb bylo sledováno zejména zaměření plánu (sociální 

služby vs. přesahy do dalších oblastí), popis sítě a její tvorby, parametry definované sítě, 

promítnutí charakteristik kvality, potřebnosti a dostupnosti do tvorby krajské sítě, spolupráce 

s obcemi a propojení s jejich plány, naplňování národních strategických cílů v oblasti sociálních 

služeb. Ve finanční oblasti pak zpracovatel sledoval zejména popis finanční části daného plánu, 

časové období, na které je zpracován, propojení finanční části plánu s jeho strategickou částí a 

definovanou sítí sociálních služeb, dále skladebnost zdrojů pro poskytování sociálních služeb, 

využití investičních prostředků pro rozvoj sociálních služeb v kraji, sledování kritérií 

nákladovosti a v neposlední řadě způsoby rozhodování o alokaci finančních prostředků na 

úrovni daného kraje. 
 

Zpracovatel vysledoval charakteristiky jednotlivých dílčích parametrů v krajské strategické 

dokumentaci na území celé republiky, které v následující části souhrnně popisuje. Součástí 

tohoto postupu bylo také zachycování příkladů dobré praxe nalezené v krajské strategické 

dokumentaci. Příklady dobré praxe jsou podstatné pro další směřování předmětu této zakázky 

a to zejména s ohledem na tvorbu Metodik. Kompletní soupis výstupů vzniklých při sledování 

dílčích parametrů v jednotlivých krajských plánech je součástí přílohy č. 2 této Analýzy. 
 

Řada krajů investovala v minulých letech velké množství finančních prostředků i do lidského 

potenciálu při zavádění strategického řízení i dílčích metod pro zajištění kvalitního rozhodování 

o způsobech tvorby a charakteru sítě sociálních služeb a jejího udržitelného financování. Cílem 

zpracovatele je využít již zpracovaných a v praxi realizovaných postupů při vědomí nezbytné 

koordinace a skladebnosti z hlediska Ministerstva práce a sociálních věcí jako „národního 

koordinátora“ a v současné době také poskytovatele nejvýznamnější části finančních prostředků 

nezbytných pro zajištění potřebné sítě sociálních služeb na území celé republiky. 
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Zpracovaná analýza neporovnává krajské strategické dokumentace mezi sebou navzájem 

(kvalita zpracování apod.). Jde pouze o sledování a nacházení shody definovaných parametrů a 

jejich odrazu ve zpracovaných strategických dokumentacích krajů. 
 

Zpracovatel také musí konstatovat, že v praxi nepovažuje oddělování zajištění finančních 

prostředků na sociální služby a definice krajské sítě sociálních služeb za účelné. Tyto dvě 

činnosti jsou z věcného hlediska propojené, krajská síť je definována mimo jiné také objemem 

alokovaných finančních prostředků, finanční prostředky jsou nástrojem pro zajištění fungování 

definované sítě sociálních služeb a nákladovost sociální služby je jedním (ač ne jediným) 

z kritérií pro zařazení dané sociální služby do krajské sítě sociálních služeb. 
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3. Obecné charakteristiky střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb 
 

Z analyzované strategické dokumentace krajů lze vysledovat některé obecné závěry, které jsou 

shrnuty v této kapitole, jelikož ovlivňují jak definovanou síť sociálních služeb na území kraje, 

tak i v plánu uvedený způsob financování více či méně přesně definované sítě. 
 

Především je možné konstatovat, že je patrný rozdíl mezi plány zpracovanými v dřívějším 

období (kolem roku 2007) a období pozdějším (rok 2010). Je zřejmé, že kraje za uplynulé období 

ve velké většině prošly zásadním vývojem a to s ohledem na délku platnosti zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, v platném znění a dalších souvisejících předpisů a postupů 

(registrace apod.) a adaptací na nové podmínky. Krajské plány, které jsou v současnosti na 

konci své platnosti, ještě nemohly vycházet z jednotných údajů daných uvedeným zákonem, 

řada služeb ještě nebyla registrována či byla registrována krátkou dobu, nebylo možné vycházet 

z delších statistických číselných řad, např. co se týká nákladovosti služeb i dalších 

charakteristik. 
 

Většina krajů ještě v té době neměla vytvořeny řídící struktury umožňující strategické plánování 

a řízení rozvoje sociálních služeb. Je také třeba konstatovat, že zpracovatelé plánů si tato 

omezení plně uvědomovali a řada aktivit a opatření plánů byla zaměřena na tvorbu uvedených 

systémových nástrojů nezbytných pro řízení rozvoje systému sociálních služeb, např. zjišťování 

nákladovosti, potřebnosti či dostupnosti sociálních služeb, zajištění kvality sociálních služeb, 

zavádění dalších metod (např. benchmarking), vzdělávání v oblasti plánování a řízení systému 

sociálních služeb, apod. V pokročilejších plánech lze tato „systémová či průřezová“ opatření 

nalézt také, nicméně představují často daleko nižší podíl na celkovém zaměření plánu. 
 

Velké rozdíly mezi krajskou strategickou dokumentací lze sledovat také ve struktuře 

dokumentů. V některých krajích je celá dokumentace soustředěna do jednoho dokumentu, jiné 

(zejména ty pokročilejší) v samotném střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb uvádějí 

principy a směry vývoje, konkrétní způsob plnění „obecné“ strategie pak zajišťují realizačními 

dokumenty (akčními plány apod.). Jak bylo uvedeno, zpracovatel tyto dokumenty pro účely 

analytických činností využíval a pracoval s nimi jako se součástí strategické dokumentace kraje. 
 

Některé strategické dokumentace také obsahují „doplňky“ či aktualizace. I tyto dokumenty byly 

předmětem analýzy, zpravidla šlo buď o prodloužení platnosti původního plánu či jeho 

aktualizaci vzhledem k měnícímu se objemu finančních prostředků mezi jednotlivými roky. 

Objevuje se i pravidelná roční aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

vzhledem k aktuální specifikaci finančních nákladů na poskytování sociálních služeb na území 

kraje a specifikaci požadavku na dotaci ze strany MPSV. 
 

Rozdíly mezi strategickou dokumentací krajů lze sledovat také v rozsahu analytické části. 

Existují plány, jejichž podstatnou část tvoří objemné analytické práce, v jiných plánech jsou 

uvedeny pouze zásadní zjištěné faktory či výstupy syntetické analýzy nezbytné pro tvorbu 

samotné strategie. Obsahově analytické kapitoly řeší od čistě podstatných zjištění týkajících se 

přímo zajištění sociálních služeb po obecné a kontextové informace marginálního charakteru. 
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A) Analýza parametrů vytváření krajské sítě sociálních služeb 
 

Jak bylo uvedeno, způsob tvorby sítě sociálních služeb v krajské strategické dokumentaci byl 

sledován na základě předem definovaných parametrů. Stanovení parametrů se ukázalo jako 

nezbytné zejména z důvodu zajištění jednotných výstupů z analýz v jednotlivých strategických 

dokumentacích (či jejich komplexů). Cílem bylo zajistit, aby zpracovatel v plánech nalezl 

podstatné informace z hlediska následné tvorby metodik pro definování sítě sociálních služeb. 

V tab. č. 1 jsou sledované parametry uvedeny. 
 

Tab. č. 1: Parametry k analýze krajských střednědobých plánů - vytváření sítě sociálních 

služeb 

1) Popisuje střednědobý plán síť sociálních služeb v území kraje? 

2) Jedná se pouze o sociální služby nebo jsou definovány i jiné oblasti (školství, zdravotnictví 

atd.)? 
 

3) Je síť definována dle typů služeb nebo cílových skupin nebo dle jednotlivých zařízení? 
 

4) Řeší plán problematiku dostupnosti služeb (například řešením dopravní obslužnosti)? 

5) Věnuje se plán zajištění kvality poskytovaných služeb? 

6) Jakým způsobem plán pracuje s podklady od obcí (pracuje kraj se zjištěnými potřebami obcí, 

jsou zapracována a jakým způsobem data z obecních plánů?) 

7) Jsou v plánu zapracovány národní strategie (jak s nimi zpracovatel plánu pracuje)? 

8) Pracoval kraj při tvorbě střednědobého plánu se zjištěnými potřebami? Měl tato zjištění 

k dispozici? 
 

1) Popis sítě sociálních služeb – popisuje střednědobý plán síť sociálních 

služeb v území kraje? 
 

PŘEDPOKLAD: 

Plán je nástrojem k řízení sociálních služeb v území, proto také obsahuje popis definované 

krajské sítě sociálních služeb. 
 

V některých plánech je síť sociálních služeb definována jako zachování stávajícího stavu, 

případně ještě doplněný o výčet existujících poskytovatelů sociálních služeb s vybranými 

charakteristikami - „katalog služeb na území kraje“. Ve výsledku se dle těchto plánů stávající 

stav od cílového liší buď vůbec či pouze minimálně (např. ve střednědobém plánu rozvoje 

sociálních služeb hl.m. Prahy pouze o opatření, jejichž schválení bylo realizováno před 

začátkem platnosti plánu a mimo proces řízení rozvoje sociálních služeb). 
 

Řada plánů pak vychází ze stávajícího stavu a definuje dílčí větší či menší změny či směry 

rozvoje v oblastech, jež byl zpracovatel plánu na základě již realizovaných plánovacích činností 

schopen identifikovat, což platí zejména o plánech, které vznikaly v prvních dvou letech 

platnosti zákona o sociálních službách. V lepším případě plány definují směry rozvoje krajské 

sítě služeb, v obvyklejším pak směřují k zachování stávaného rozsahu sociálních služeb na 

území kraje a rozšiřují o rozvoj některých chybějících služeb. V případě těchto plánů je cílový 
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stav více či méně odlišný od stávajícího, nicméně pouze v některých dílčích oblastech podle 

postupu a stavu plánovacích činností. 
 

Propracované strategické dokumentace (např. Královéhradecký kraj, Moravskoslezský či 

Zlínský kraj) definují „směřování“ sítě sociálních služeb dle definovaných principů a kritérií. Na 

základě popsaného současného stavu jsou uvedeny směry budoucího rozvoje a opatření a 

aktivity směřující k jejich naplnění. Je popsán a definován žádoucí budoucí stav na konci 

platnosti daného plánu, který je odlišný od stavu současného. 
 

Praxe 

„Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb“ na období 2011 – 2016 popisuje směřování 

v jednotlivých oblastech sociálních služeb pomocí dílčích strategií. Například dílčí strategie v oblasti 

služeb pro seniory popisuje základní východiska pro tuto oblast a představu o budoucí podobě služeb 

(proměna struktury klientů v pobytových zařízeních, pečovatelská služba jako páteř služeb péče o seniory, 

…) a konkrétně pak formou cílů popisuje kroky, které budou v období platnosti plánu realizovány 

(každoroční navýšení dotační podpory pečovatelské službě alespoň o 3% nad aktuální míru inflace, zvýšit 

kapacitu a dopravní dostupnost domovinek, nepodporovat žádné nové kapacity pobytových služeb, zajistit 

informování seniorů o dostupných službách, ….). Královéhradecký kraj nemá ve svém plánu jednoznačně 

definován žádoucí budoucí stav, jednoznačně má však definované požadavky na budoucí směřování 

podoby služeb pro jednotlivé skupiny obyvatel a konkrétní kroky, které jako kraj bude činit pro naplnění 

svých požadavků. 

Plán také reflektuje téma „vznik nových služeb bez návaznosti na plán“. Jasně je zde deklarováno, že 

„služby, které vzniknou bez předchozího projednání se zadavateli a bez jejich písemného stanoviska, že se 

jedná o službu potřebnou a že se budou podílet na jejím finančním zajištění, nemohou čekávat podporu, 

…, a nebudou finančně podpořeny“. 
 

ZÁVĚR: 

Stávající plány předpoklad nepotvrzují. Krajské strategické dokumentace vykazují v otázce 

definice sítě sociálních služeb značné rozdíly. Je pouze minimum plánů (např. Královéhradecký 

kraj,), které definují síť sociálních služeb jako cílový stav, jež má být výsledkem konkrétních 

kroků definovaných ve strategii . 
 

2) Tematický rozsah střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb - jedná se 

pouze o sociální služby nebo jsou definovány i jiné oblasti (školství, 

zdravotnictví atd.)? 
 

PŘEDPOKLAD: 

Kraje znají a řeší související oblasti. Tyto strategie však nemusí být popsány v plánu. 
 

Některé střednědobé plány se vymezují pouze na sociální služby definované zákonem o 

sociálních službách. Řada plánů však tematicky řeší i další politiky (protidrogová prevence, 

rodinná politika atd.). Některé plány zmiňují i další strategické dokumenty či politiky kraje a 

některé tyto další politiky integrálně zahrnují i do svého plánu. Tito zpracovatelé mohli 

vycházet z potřeby systémového řešení potřeb osob v nepříznivé sociální situaci, kde sociální 

služby jsou jedním, ne jediným a „posledním“ ze způsobů reakce na zjištěné potřeby těchto 

osob. Na druhou stranu „úzké“ zaměření plánu pouze na oblast zákonem o sociálních službách 
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definovaných služeb obecně zvyšuje předpoklady pro dosažení cílů daného plánu -

realizovatelnost plánu v kompetenci konkrétního odboru a řízené příslušným radním. Lze také 

podotknout, že v každém případě je nutno vztahovat vymezení záběru plánu ke struktuře, 

způsobům fungování a institucím daného úřadu. 
 

ZÁVĚR: 

Kraje se věnují problematice souvisejících služeb a často tyto strategie popisují i v rámci 

plánů. Všechny plány obsahují systémová opatření (kvalita sociálních služeb, vzdělávání 

sociálních pracovníků, proces plánování a vyhodnocování plánu, analýzy, zjišťování potřeb, 

dostupnost atd.), která jsou řádnou součástí běžné strategické dokumentace a definují nezbytné 

nástroje pro realizaci rozvojových aktivit a opatření plánu. 
 
 

3) Způsob definice sítě sociálních služeb - je síť definována dle typů služeb 

nebo cílových skupin nebo dle jednotlivých zařízení? 
 

PŘEDPOKLAD: 

Síť sociálních služeb je popsána a specifikována konkrétním způsobem, aby bylo možné její 

zajištění. Definování sítě je možné z různých úhlů pohledu (druhů služeb, cílové skupiny atd.). 
 

Nejčastějším způsobem definice sítě sociálních služeb či jejího rozsahu bývá popis dle plánu 

potřebných služeb z hlediska definovaných cílových skupin uživatelů či jejich shluků; jejich 

počty se pohybují v jednotlivých plánech mezi pěti a desíti, více definovaných cílových skupin 

je pro účely tvorby plánu neúčelné. Pro výše uvedené cílové skupiny (resp. jejich shluky) pak 

jsou často definovány potřebné služby - dle druhů sociálních služeb. Tento postup lze 

považovat za nejrozšířenější, podle místních podmínek na území jednotlivých krajů lze sledovat 

rozdíly ve vymezení jednotlivých cílových skupin. 
 

Některé plány (např. hl.m. Praha) konkrétní druhy podporovaných sociálních služeb nedefinují. 

V těchto případech je obvyklé, že podpora sociálních služeb je deklarována všem registrovaným 

službám nacházejícím se na území kraje, v případě hl.m. Prahy pak i se stejnou váhou (priority). 
 

ZÁVĚR: 

Sítě jsou nejčastěji popsány dle cílových skupin a následně jsou k nim přiřazeny druhy služeb. 

Za problematické lze uvést definování výčtu stávajících registrovaných služeb jako 

budoucí/plánované sítě služeb. 
 
 

4) Kritérium dostupnosti služby - řeší plán problematiku dostupnosti služeb 

(například dopravní obslužnosti)? 
 
 

PŘEDPOKLAD: 

Zajištění dostupnosti sítě sociálních služeb v území je realizováno a je využito rozličných 

postupů. 
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Také kritérium dostupnosti sociálních služeb je ve strategické dokumentaci zpracováno 

rozdílnými způsoby. Některé plány toto kritérium v celém plánu nezmiňují, některé plány 

(zejména ty, které byly zpracovány v prvních letech platnosti zákona o sociálních službách) 

zařazují zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb v rámci systémových opatření 

tak, aby bylo možno v následném plánu kritérium dostupnosti při definování sítě sociálních 

služeb zapracovat. Byly také použity různé metody pokoušející se alespoň částečně absenci 

systémového řešení zajištění dostupnosti služeb řešit a to zejména ve spolupráci s obcemi na 

území kraje či expertními výstupy, např. z krajských pracovních skupin. Pokročilejší plány 

definují dostupnost či chybějící dostupnost vybraných služeb podle objemu znalostí, které má 

daný kraj k dispozici, dostupnost je tedy při definici sítě sociálních služeb částečně zohledněna. 
 

Pro kvalitně zpracované dokumenty pak kritérium dostupnosti tvoří jeden za základních 

předpokladů pro definici sítě sociálních služeb. Pro jednotlivé regiony kraje jsou v těchto 

případech definovány hlavní problémy ve vybavenosti službami (dostupnosti). Zajímavé je, že 

dochází k rozdílnému způsobů řešení takto zjištěných nedostatků ve vybavenosti sociálními 

službami. V Královéhradeckém kraji řešení těchto situací směřují např. ke zvyšování dopravní 

dostupnosti těchto služeb pro dané uživatele, ve Zlínském kraji pak je rozvoj směrován spíše 

k vybudování potřebné sociální služby v daném regionu. 
 

Praxe 

Královéhradecký kraj ve svém plánu neřeší jednoznačně místní vybavenost sociálními službami 

v jednotlivých územích kraje, odkazuje však na „místní cíle“ uvedené v strategických dokumentech 

(komunitních plánech) jednotlivých území ORP. V plánu se doslova píše, že „Podpora realizace místních 

cílů závisí na jejich souladu s krajskými prioritami“. Kraj však řeší dostupnost služeb obecně u dílčích 

strategií pro jednotlivé skupiny obyvatel. Specificky se zabývá dopravní dostupností a to například u 

domovinek (centra denních aktivit, denní stacionáře), kde v rámci „Realizačního plánu pro rok 2011“ 

předpokládá provést studii dopravní dostupnosti těchto sociálních služeb. Obdobně řeší dopravní 

dostupnost u odlehčovacích služeb. 
 

ZÁVĚR: 

Plány řešící dostupnost služeb využívají různé způsoby řešení (propojení s dopravní obsluhou 

a dostupností, zajištění rozvoje definovaných sociálních služeb jednotlivých regionech kraje, 

atd.). Velká část plánů se touto problematikou nezabývá. 
 
 

5) Kritérium kvality sociálních služeb - věnuje se plán zajištění kvality 

poskytovaných služeb? 
 

PŘEDPOKLAD: 

Plány obsahují jasně definované postupy k naplnění teze: Kvalitu poskytovaných služeb nelze 

oddělit od řízení sítě sociálních služeb. 
 

Nejčastěji se plány věnují podpoře vzdělávání v oblasti kvality sociálních služeb, zavádění 

standardů kvality sociálních služeb (SQSS) a vzdělávání pracovníků v sociálních službách. 

V praktické rovině jsou tyto cíle plněny prostřednictvím individuálních projektů (některé plány 

o nich hovoří ve strategické i finanční části). 
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Co se týká využívání kritéria kvality pro definici sítě sociálních služeb, pak krajské plány 

(zejména opět plány vzniklé v prvních letech platnosti zákona o sociálních službách) zpravidla 

toto kritérium nezohledňují. Ale řada z nich specifikuje konkrétní systémová opatření vedoucí k 

zohlednění kritéria kvality zejména prostřednictvím prostředků z fondů EU. Některé plány 

však kritérium kvality do tvorby sítě sociálních služeb nejenže nepromítají, ale ani snaha o 

dosažení tohoto cíle není ze strategie patrná. 
 

Ve Zlínském kraji je kritérium kvality zahrnuto ve vytvořeném systému měřitelných ukazatelů 

stanovených pro každý druh služby v rámci dané cílové skupiny. Kvalita je řešena ve smyslu 

efektivity fungování služeb. 
 

Praxe 

Královéhradecký kraj ve svém strategickém dokumentu téma kvality sociálních služeb akcentuje velmi 

důrazně. Píše o tom, že zvyšující se požadavky na kvalitu sebou logicky přinášejí růst nákladů na služby 

(zejména personální náklady). V části dokumentu, která popisuje, jaké podmínky obecně musí být 

zajištěny pro dobré poskytování sociálních služeb, vyjmenovává cíle směřující ke zvyšování kvality 

sociálních služeb (např. podpora vzdělávání pracovníků, zlepšení udržitelnosti výsledků vzdělávání, 

podpora výměny zkušeností, odborné praxe a hledání způsobu oceňování kvality!!!). 
 

Praxe 

Příkladem kraje, který se významně zabývá kvalitou sociálních služeb, je Moravskoslezský kraj. Vedle 

„Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014“ má kraj 

zpracovanou samostatnou „Koncepci kvality sociálních služeb v MS kraji (včetně transformace 

pobytových sociálních služeb)“. Ta mimo jiné uvádí tyto priority – podpora poskytovatelů v zavádění a 

sebehodnocení kvality, podpora vzdělávání, zajištění dostupnosti informací k těmto tématům, rozvoj 

spolupráce mezi různými subjekty). 

Od roku 2007 působí na úrovni kraje Pracovní skupina pro kvalitu sociálních služeb. 

Jedno z opatření stávajícího plánu je „Podporovat kontinuitu procesu zvyšování kvality sociálních 

služeb“. 
 

ZÁVĚR: 

I plány řešící problematiku kvality poskytovaných sociálních služeb (například podporou 

vzdělávání v této oblasti) toto hledisko nepropojují s definováním sítě sociálních služeb a 

financováním sociálních služeb. 
 

6) Spolupráce s obcemi na území kraje - jakým způsobem plán pracuje s 

podklady od obcí (pracuje kraj se zjištěnými potřebami obcí, jsou zapracována 

a jakým způsobem data z obecních plánů?) 
 
 

PŘEDPOKLAD: 

Plány minimálně obsahují popis práce s podklady od obcí. 
 

Opět je v krajských strategických dokumentacích téma zpracováno velmi variabilně. 

V některých plánech využití podkladů od obcí není uvedeno, v některých pak jsou obecní plány 

či jiné podobné dokumenty jedním z dílčích podkladů. Dalším způsobem práce s obecními 

11 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKYBLY5Z)



 

 

plány je vyhodnocení stavu obecních strategických dokumentů (fáze procesu plánování, 

existence strategických dokumentů apod.). 
 

Různými způsoby zpracovány se v části plánů objevily výstupy šetření mezi obcemi na území 

kraje týkající se dostupnosti či potřebnosti sociálních služeb na daném území. Další možností 

často využívanou na úrovni krajů je zapojení zástupců obcí ve strukturách procesu tvorby, 

realizace a implementace krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, případně 

kombinace obou uvedených možností. 
 

Kraje, které s výstupy obcí na svém území pracují ještě systematičtěji, pak zohledňují výstupy 

z obcí také přímo ve strategické části. 
 

Praxe 

Příkladem dobré praxe je způsob zapojení obcí Zlínského kraje do tvorby plánu. V materiálu „Metody a 

postupy použité při zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro 

období 2009 – 2011“ je jasně definováno, s jakými výstupy, z jakých obcí bylo při zpracovávání krajského 

plánu pracováno. Dále byly všechny obce osloveny k předložení svých projektových záměrů zaměřených 

na rozvoj služeb. V termínu předložené záměry byly poté zohledněny při tvorbě a zpracování strategické 

části SPRSS Zlínského kraje. 
 

Praxe 

Zajímavým příkladem spolupráce kraje s obcemi je Moravskoslezský kraj, který jak v aktuálně platném, 

tak předchozím Střednědobém plánu řeší otázky „Vyjednání veřejného závazku“ mezi zadavateli o 

převzetí závazku na zajištění poskytování sociálních služeb. Veřejný závazek je chápán jako „deklarace 

zadavatele, že určité cílové skupině, jejíž identifikované potřeby je nutné zabezpečit prostřednictvím 

sociálních služeb, bude zajištěna dostupnost této pomoci a podpory“. Veřejný závazek, který spolu kraj a 

obce v rámci platnosti plánu vyjednají, předpokládá x% spoluúčast zadavatele na krytí provozních 

nákladů služby. Specificky je řešena zadavatelská role u domovů pro seniory, kdy kraj v platném 

Střednědobém plánu mluví o tom, že seniorská populace tvoří přirozenou součást obce a je tedy přirozené, 

aby péče o tyto občany byla záležitostí obce. Za tímto účelem je v plánu popsán pilotní převod příspěvkové 

organizace kraje na obec a popsány další konkrétní jednání, včetně dosavadních výsledků, o převodech 

krajských domovů pro seniory na obce. 

Spolupráce kraje s obce je popsána i v konkrétních opatřeních aktuálního plánu, a to mimo jiné například v 

„Informování obce o možnostech spolupráce v oblasti rozvoje návazných sociálních služeb vycházejících 

z procesu transformace“. 
 

ZÁVĚR: 

Toto kritérium sleduje plnění povinnosti spolupráce obcí s krajem při řízení sociálních služeb, 

která je obsažena v legislativě. Ze samotných plánů pak není zřejmé, zdali kraje, jejichž plány 

tyto informace neobsahují (např. hlavní město Praha), tuto povinnost naplňují. 
 
 
 

7) Naplňování cílů národních strategických dokumentů - jsou v plánu 

zapracovány národní strategie (jak s nimi zpracovatel plánu pracuje)? 
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PŘEDPOKLAD: 

Plány respektují a ve svém důsledku i utvářejí národní strategie v oblasti sociálních služeb. 
 

Způsoby reflexe uvedených strategických dokumentů v krajských plánech jsou dosti variabilní. 

V některých plánech o naplňování těchto cílů není uvedena žádná zmínka, některé plány 

odkazují na jiné dokumenty na krajské úrovni, ke kterým se vztahují (např. Strategický plán) a 

kde je provázanost zpracována. Lze také nalézt plány, které plnění výše uvedených cílů 

deklarují v obecných částech strategické dokumentace, ve strategické části je však již nelze 

nalézt. 
 

Řada krajů ve svých plánech zejména upřednostňuje zahájení či pokračování v 

deinstitucionalizaci zařízení sociálních služeb a přechodu na komunitní typy služeb. Některé 

plány pak uvádějí vztah k národním prioritám i u jednotlivých opatření strategické části plánu. 
 

Praxe 

Moravskoslezský kraj velmi výrazně ve svých strategických dokumentech akcentuje téma transformace 

pobytových sociálních služeb (pro oblast transformace existuje samostatný dokument, schválený 

zastupitelstvem kraje v roce 2008). Ve střednědobém plánu je samostatně popsán rozvoj sociálních služeb 

vycházejících z potřeb procesu transformace. Jsou zde jmenovány druhy služeb, jejichž rozvoj bude 

především podporován. Zároveň je formou tabulky jednoznačně dokladován dosavadní průběh 

transformačního procesu. 

Aplikaci transformačního procesu posouvá kraj i na úroveň obcí, v opatření plánu najdeme aktivitu 

„Informovat obce o významu zohlednění probíhajících transformačních procesů v jejich střednědobých 

plánech“. 
 

Praxe 

Královéhradecký kraj ve svém strategickém dokumentu, v části strategie služeb pro osoby s postižením, 

popisuje zásady transformace v Královéhradeckém kraji. Dále popisuje propojení na Transformační 

projektu MPSV a zapojení konkrétních 3 zařízení do tohoto projektu. Dalšími cíli jasně naplňujícími 

národní strategie a trendy vývoje, jsou příprava dalších zařízení na transformaci, zvyšování kapacit 

komunitních služeb, nezvyšování stávajících kapacit pobytových zařízení, a podpora poradenských služeb 

pro rodiny s postiženým členem. 
 

ZÁVĚR: 

Deklaratorně soulad s národními 

konkrétních opatření strategií je 

Moravskoslezský kraj). 

 

strategiemi konstatují téměř všechny kraje. Soulad 

však popsán v minimu plánů (Královéhradecký kraj, 

 
 

8) Kritérium potřebnosti - pracoval kraj při tvorbě střednědobého plánu se 

zjištěnými potřebami? Měl tato zjištění k dispozici? 
 

PŘEDPOKLAD: 

Zapojení a zohlednění potřeb je nezbytné pro zajištění smysluplnosti opatření plánu. 
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Plány zohledňují zjištěné potřeby ve škále od rezignace na zjišťování potřeb po promyšlený 

systém opakovaného sběru potřeb. Některé kraje v této otázce významně spolupracují s obcemi 

(případně se na spolupráci s obcemi odvolávají – pouze obce mohou otázky zjišťování potřeb 

svých občanů řešit). Zjištěné potřeby jsou u krajů, které s nimi pracují, vždy jedním z kritérií, 

které ovlivňují tvorbu sítě. 
 

Řada krajských plánů (zejména vzniklých v prvních letech platnosti zákona o sociálních 

službách) věnuje velkou pozornost stanovování systémových opatření, jimiž hodlají v dalších 

cyklech deficit v oblasti zjišťování potřeb již odstranit a promítnout tak kritérium potřebnosti do 

tvorby sítě v následujícím období. Bylo také možné sledovat, že řada plánů kritérium 

potřebnosti zohledňovala různými „expertními“ metodami (v pracovních skupinách, 

výběrovými dotazníky apod.). 
 

V minimu krajských plánu lze vyčíst, jak se zjištěné potřeby promítají do nastavované sítě 

sociálních služeb. Žádný kraj pak nepopisuje, na které zjištěné potřeby v rámci sociálních služeb 

reagovat nebude (např. z důvodu limitujících finančních prostředků). 
 

Praxe 

Ve Zlínském kraji byly vytvořeny mapy potřeb, které vznikly jako výstupy z pracovních skupin 

podílejících se na tvorbě plánu. Jednotlivé pracovní skupiny byly zaměřeny na řešení problematiky 

definovaných cílových skupin sociálních služeb. Mapy potřeb byly vytvořeny na základě odborných 

znalostí a zkušeností členů pracovních skupin. Tyto mapy potřeb zároveň korespondovali s normativy 

vybavenosti (tzv. výskytovými normativy) území Zlínského kraje sociálními službami, které byly 

pracovními skupinami také definovány. 
 

Praxe 

Moravskoslezský kraj při plánování rozvoje sociálních služeb vychází z potřeb identifikovaných v rámci 

procesu transformace pobytových sociálních služeb. 

Při nastavování sítě služeb dle zjištěných potřeb vychází dále z informací od obcí (mimo jiné na úrovni 

kraje působí Pracovní skupina pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným obecním úřadem, která je 

zaměřena na identifikaci potřeb a problémů na úrovni obcí). Stávající plán také popisuje nutnost zaměřit 

se na řešení potřeb specifických skupin (např. osoby se specifickými potřebami, osoby s chronickým 

duševním onemocněním, osoby se specifickými chorobami, atd.). 
 

Praxe 

Královéhradecký kraj měl při tvorbě strategického dokumentu k dispozici řadu průzkumů potřeb 

vybraných skupin obyvatel (např. průzkumy zaměřené na pečující osoby), ze kterých při přípravě a 

zpracovávání plánu vycházel. 
 
ZÁVĚR: 

Další z kritérií, které je vyžadováno legislativou. Rezignací na zjišťování potřeb a na jejich 

zohlednění při definování sítě některé kraje nejen nenaplňují legislativu, ale i základní 

východiska, které definují smysl poskytování sociálních služeb (řešení potřeb osob v nepříznivé 

sociální situaci). Metody a systémy používané pro zjišťování potřeb jsou v krajích, které se 

touto problematikou zabývají rozdílné. Často je vyžíván model využití dat získaných obcemi. 
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B) Analýza střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb z hlediska 

zvolených přístupů k plánování financování sociálních služeb v krajích 
 

Jak bylo uvedeno, přístup k plánování financování sociálních služeb v krajské strategické 

dokumentaci byl sledován na základě předem definovaných parametrů. Stanovení parametrů 

se ukázalo jako nezbytné zejména z důvodu zajištění jednotných výstupů z analýz jednotlivých 

strategických dokumentací (či jejich komplexů). Cílem bylo zajistit, aby zpracovatel v plánech 

nalezl podstatné informace z hlediska následné tvorby metodik pro plánování financování 

sociálních služeb. V tab. č. 2 jsou sledované parametry uvedeny. 
 

Tab. č. 2: Parametry k analýze krajských střednědobých plánů - financování sociálních služeb 
 

1) Existuje finanční kapitola v rámci plánu? 

2) Jaký je charakter dané kapitoly, co z ní lze vysledovat? (jde o obecný popis, jak tato kapitola 

vypadá, co obsahuje) 

3) Na jaké období je financování (resp. finanční kapitola plánu)? Shoduje se období financování 

s délkou, na kterou je zpracován plán? 

4) Zda a případně jak odráží finanční kapitola návrhy financování do 

zadávacího/dotačního/jiného řízení? 

5) Specifikuje plán, resp. jeho finanční část, pro jaké klienty, v jakém rozsahu, v jaké kvalitě a 

jaké služby (komplexy služeb) budou zajištěny (financovány)? 

6) Řeší plán (resp. finanční část) skladebnost zdrojů? V jaké podobě je skladebnost (např. kraj-

obec-uživatelé-vlastní příspěvky, atd.) zpracována? Řeší plán (resp. finanční část) spolupodíly 

jednotlivých zdrojů na financování sociálních služeb? 
 

7) Řeší plán/finanční kapitola příležitosti? (tzn. popisuje, kde chce kraj usilovat o získání dalších 

finančních zdrojů - např. investiční povahy?) (příklad - IOP a proces transformace) 

8) Jaké nástroje či postupy jsou používány pro navrhování a rozhodování o alokaci finančních 

prostředků? (z jakých zdrojů a procesů kraj získává podklady pro stanovení finančních 

požadavků; jaké nástroje využívá - např. benchmarking, metoda BSC, atd.) 
 

1) Existuje finanční kapitola v rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb? 
 

PŘEDPOKLAD: 

Všechny plány obsahují samostatnou finanční kapitolu. 
 

Přístupy k financování sítě sociálních služeb lze v krajské strategické dokumentaci nalézt 

obecně následující 

a) Vlastní samostatná kapitola, která řeší financování – specificky řeší financování nebo je 

nazvaná financování 

b) V plánu finanční rámec zcela chybí 

c) Finanční kapitola/financování je součástí jiných dokumentů než je střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb (např. akční plány, aktualizační dokumenty) 
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d) Financování je integrální součástí plánu, je vztažené ke každé části, v každé strategii a 

koncepci – finanční kapitola není samostatná, existují pak různá shrnutí - shrnující 

tabulky 

Zvláštní finanční kapitola v plánu je v některých případech vedena snahou definovat konkrétní 

náklady na poskytování sociálních služeb na území kraje v aktuálním roce v rámci souhrnné 

žádosti kraje o státní dotaci, v některých případech jde i o samostatný doplněk existujícího 

víceletého strategického dokumentu, případně je řešena z podobných důvodů také 

v realizačním dokumentu či akčním plánu. 
 

ZÁVĚR: 

Přestože některým plánům samostatná finanční kapitola chybí, všechny krajské plány obsahují 

informace o financování sítě služeb. 
 
 

2) Jaký je charakter dané kapitoly, co z ní lze vysledovat? (jde o obecný popis, 

jak tato kapitola vypadá, co obsahuje) 
 

PŘEDPOKLAD: 

Z plánu je dostatečně zřejmá provázanost popsané sítě s financemi. 
 

V krajských plánech lze opět sledovat velkou variabilitu ve způsobech popsání financování sítě 

sociálních služeb 

- některé neuvádí relevantní údaje – není specifikován konkrétní požadavek na konkrétní 

prostředky; v takovém případě je zmapována pouze minulost; u budoucnosti často 

takový kraj uvádí pouze finanční prostředky z individuálních projektů - IP - (a to často 

pouze jako celek) 

- historický/retrospektivní vývoj – sledování linie financování obvykle ve členění MPSV – 

kraj – obce 

- vzhled/forma kapitoly o financování odráží období, kdy byly plány tvořeny; byl 

zaznamenán posun ve vývoji plánů tvořených v prvních letech platnosti zákona o 

sociálních službách (zde jsou finanční rámce většinou souhrnné) 

 

Kraje, které tvořily plán brzy po účinnosti zákona (resp. v době, kdy vcházel v platnost), sice 

řeší přehled financování za minulá období, ale validita dat není dostatečná (protože struktura 

financování od r. 2007 je v důsledku registrací služeb zcela jiná než před tímto rokem). 

 

ZÁVĚR: 

Velká většina plánů v tomto parametru nevykazuje znaky podkladu pro řízení sítě sociálních 

služeb. Plány neobsahují přehledné informace o tom, jaké služby a jakými prostředky budou 

financovány. 
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3) Na jaké období je financování (resp. finanční kapitola plánu)? Shoduje se 

období financování s délkou, na kterou je zpracován střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb? 
 

PŘEDPOKLAD: 

Finanční plán se shoduje s celkovou délkou plánu a nejedná o jednoletou aktivitu. 
 

Z výše uvedeného vyplývá i rozpětí zpracování finanční rozvahy v plánu do budoucna, jež se 

pohybuje mezi nijak nespecifikovanými náklady (či pouze dílčími finančními prostředky, např. 

z fondů EU) do celého období platnosti plánu. Nejrozšířenějším způsobem pak je zpracování 

finančního rámce strategie pouze na jeden aktuální rok. 
 

Krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb na území ČR jsou zpracovány na období od 

1 roku do 6 let. Nejčastějším plánovacím období pak jsou 3 roky. Řada plánů je doplněna 

dalšími dokumenty, které rozvádí střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Jedná se o 

různorodé akční plány, realizační plány, aktualizace a doplňky. Tyto dokumenty jsou zpravidla 

zpracovány na 1 rok. Rozpracovávají a zpřesňují stávající platný víceletý střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb. 
 

ZÁVĚR: 

Finanční plán se ve velké většině plánů neshoduje s délkou platnosti celého plánu. Tento 

nedostatek, bez ohledu na důvody tohoto stavu, významně omezuje možnost využití plánu 

jako nástroje pro řízení sítě sociálních služeb. 
 
 

4) Zda a případně jak odráží finanční kapitola návrhy financování do 

zadávacího, dotačního či jiného řízení? 
 

PŘEDPOKLAD: 

Je popsán způsob (forma) distribuce finančních prostředků, minimálně však prostředků kraje. 
 

Většina krajů tuto otázku obecně neřeší. V některých krajích je zmíněno grantové řízení, 

částečně s uvedenými principy, zpravidla nebývají zmíněny příspěvkové organizace. Naopak 

vyšší míra specifikace požadavků na zajištění finančních prostředků je uvedena v případě 

využití prostředků ze zdrojů EU (IP - vybrané druhy sociálních služeb). 
 

Výjimkou jsou některé kraje, které mají systém financování provázaný s tvorbou sítě (např. 

Zlínský). Takové kraje mají rozklíčované zdroje např. na státní dotaci – krajské dotace – obecní 

dotace. Definují podporované služby, způsob a objem této podpory stejně jako pravidla pro 

udělení podpory - zařazení dané služby do krajské sítě. 
 

Praxe 

Pardubický kraj má pravidla pro vstup nových sociálních služeb do sítě v Pardubickém kraji – je 

požadována spoluúčast obce na pokrytí provozních nákladů ve výši minimálně 20%. 
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Praxe 

Příkladem dobré praxe je jasně a precizně definovaná síť sociálních služeb ve Zlínském kraji (jedná se o síť 

sociálních služeb, která je pro kraj nezbytná a která by měla být financována ze státního rozpočtu, z 

prostředků zlínského kraje, případně evropských fondů prostřednictvím IP), pro kterou je poté ve 

střednědobém plánu Zlínského kraje navržena jednoznačná modelová struktura financování z pohledu 

zdrojů (uvedená v %). Pro každý druh služby a danou cílovou skupinu je navržena modelová struktura 

zvlášť, samostatně - například: financování center denních služeb pro seniory je modelově zdrojově 

navrženo k financování MPSV (50%), obec (15%), uživatelé (22%), ostatní zdroje (8%). Vytvoření 

modelové struktury financování jednotlivých druhů sociálních služeb vzešlo ze zpracované „Ekonomické 

analýzy“. 
 

Praxe 

Královéhradecký kraj v rámci platného plánu jasně definuje podporu či útlum finanční podpory vůči 

konkrétním typům služeb. Pro období platnosti plánu tak například uvádí, že nebude podporovat 

z dotačních prostředků sociální služby – drogové programy ve vězení. 
 

ZÁVĚR: 

Popis způsobů, metod a forem rozdělování veškerých naplánovaných finančních prostředků 

v rámci nadefinované sítě sociálních služeb obecně plány postrádají. U některých plánů je 

k dispozici popis způsobu distribuce krajských finančních prostředků. 
 
 

5) Specifikuje střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, resp. jeho finanční 

část, pro jaké klienty, v jakém rozsahu, v jaké kvalitě a jaké služby (komplexy 

služeb) budou zajištěny (financovány)? 
 

PŘEDPOKLAD: 

Je popsána distribuce finančních prostředků vzhledem k definovaným cílovým skupinám a je 

popsán rozsah takto podpořené sítě. 
 

Většina krajských plánů tyto specifikace neuvádí či je uvádí pouze částečně. Pokud v takových 

krajských plánech dílčí specifikace uvedeny jsou, pak zpravidla definují podporu druhům 

sociálních služeb případně ještě v kombinaci s cílovou skupinou (jejich „shlukem“). Např. 

Jihomoravský kraj uvádí dílčí specifikaci v případě ranné péče, jde o specifikaci na základě 

navýšení pracovního úvazku. 
 

Krajské strategické dokumentace, které definují síť sociálních služeb na základě soustavy 

kritérií, uvedené specifikace obsahují. Jsou pak součástí parametrů podporované sítě sociálních 

služeb na území kraje (např. Zlínský a Královéhradecký kraj, viz výše). 
 

ZÁVĚR: 

Velká většina plánů v tomto parametru nevykazuje znaky podkladu pro řízení sítě sociálních 

služeb. Plány neobsahují informace o tom, jaké služby, pro jaké cílové skupiny, v jakém období 

a jakými prostředky budou financovány. 
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6) Řeší střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (resp. finanční část) 

skladebnost zdrojů? V jaké podobě je skladebnost (např. kraj-obec-uživatelé-

vlastní příspěvky, atd.) zpracována? Řeší střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb (resp. finanční část) spolupodíly jednotlivých zdrojů na financování 

sociálních služeb? 
 

PŘEDPOKLAD: 

Plán popisuje více zdrojů, které se na financování sociálních služeb podílejí. Kraj pracuje se 

skladebností a plán popisuje konkrétní specifika skladebnosti zdrojů. 
 

Některé krajské plány skladebnost zdrojů určených pro poskytování sociálních služeb neřeší 

vůbec. Některé kraje řeší pouze částečně, definují požadavek či předpoklad financování ze 

strany MPSV a finanční prostředky z krajského rozpočtu. Často však není určeno, v jaké míře 

jsou jednotlivé zdroje na financování daných služeb zastoupeny. V některých plánech není 

pracováno se všemi zdroji (není kalkulováno např. s úhradami od uživatelů). 

Krajské plány, které definovaly síť sociálních služeb na základě soustavy kritérií, mají popsánu 

skladebnost zdrojů včetně podílu jednotlivých zdrojů či určitých limitů (např. ze strany 

finančního podílu obcí). 
 

Zpravidla však jsou kraje schopny pro aktuální rok definovat výši finančních prostředků ze: 

- státní dotace MPSV 

- krajského rozpočtu 

- obecních rozpočtů 

- strany uživatele 

 

ZÁVĚR: 

Velká část plánů vypočítává odhad podílu jednotlivých zdrojů na financování sociálních 

služeb. 
 
 

7) Řeší plán/finanční kapitola příležitosti? (tzn. popisuje, kde chce kraj 

usilovat o získání dalších finančních zdrojů - např. investiční povahy?) 

(příklad - IOP a proces transformace) 
 

PŘEDPOKLAD: 

Kraje při řízení sítě sledují a plánují i investiční náklady. Je to součást strategie, resp. nástroj 

pro řešení strategie. 
 

Pokud by se využitím „příležitostí“ rozumělo získávání prostředků ze zdrojů EU, pak tyto 

finanční prostředky pro účely zejména realizace systémových opatření, vzdělávání pracovníků 

v sociálních službách a poskytování služeb sociální prevence krajské plány více či méně 

konkrétně specifikují. Obecně lze konstatovat, že „projektová“ (z principu nekontinuální) 

podpora zejména ze zdrojů EU je využívána pro financování běžných nákladů a to nejenom 

v podobě IP zaměřených na podporu vybraných služeb sociální prevence. 
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Kraje pak dále využívají těchto prostředků (v souladu se strategickou dokumentací kraje) také 

pro investice do transformace dlouhodobých pobytových zařízení na služby komunitního typu, 

což lze nazvat investicí - jednorázovou aktivitou směřující k dosažení změny v charakteru sítě 

na území kraje. 
 

ZÁVĚR: 

Plány se touto problematikou zabývají velmi výjimečně. Pokud ano, pak v otázce využití 

prostředků EU, zejména na náklady spojené s transformací zařízení. 
 
 

8) Jaké nástroje či postupy jsou používány pro navrhování a rozhodování o 

alokaci finančních prostředků? (z jakých zdrojů a procesů kraj získává 

podklady pro stanovení finančních požadavků; jaké nástroje využívá - např. 

benchmarking, metoda BSC, atd.) 
 

PŘEDPOKLAD: 

Plán popisuje, z jakých zdrojů jsou využívána data pro tvorbu finanční kapitoly (například 

nákladovost služeb). 
 

Některé krajské struktury pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb využívají 

různé metody, zpravidla benchmarking. Krajské plány, které definují síť sociálních služeb na 

základě soustavy kritérií, tyto metody zpravidla využívají jako jednu ze součástí rozhodovacího 

procesu k zařazení služeb do sítě a tím jejich financování. Např. v případě Zlínského kraje však 

není kritérium nákladovosti jediným ale jedním z kritérií pro zařazení jednotlivých služeb do 

krajské sítě. 
 

Přesto z většiny krajských plánů využívání uvedených metod není patrné. V některých 

případech je základním postupem pro navrhování výše podpory daných služeb aktuální „status 

quo“, tj. současný stav - výše dotace (či dotací) v posledním sledovaném období. Některé plány 

neuvádějí nástroje a postupy pro rozdělování finančních prostředků na poskytování sociálních 

služeb. 
 

Praxe 

Zlínský kraj nastavil systém vyhodnocování služeb podle měřitelných ukazatelů - benchmarking. V rámci 

analytické části střednědobého plánu bylo využito srovnávání jednotlivých poskytovaných služeb v rámci 

daných cílových skupin na území kraje ve vybraných ukazatelích. Služby jsou hodnoceny dle 

následujících ukazatelů: náklady na jednotku, počet jednotek na přepočtený úvazek v přímé péči, využití, 

soulad s komunitním plánem, soulad s výskytovým normativem, soulad s kapacitním normativem. 

Ukazatelům jsou pro jednotlivé druhy služeb a cílové skupiny přiřazeny váhy. Na základě těchto 

ukazatelů pak byly služby vyhodnoceny a seřazeny od služeb s nejvyšším počtem dosažených bodů po 

služby s nejnižším počtem dosažených bodů. Toto seřazení služeb bylo následně podkladem pro pracovní 

skupiny k zařazování stávajících služeb do sítě sociálních služeb Zlínského kraje. 
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ZÁVĚR: 

Plány některých krajů neobsahují informace o využití těchto typů dat, přestože jsou 

prokazatelně využívána. Obecně lze říci, že kraje stále častěji využívají rozličných nástrojů a 

systémů pro definování nákladovosti sociálních služeb. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o 

jedno z významných kritérií ovlivňující distribuci finančních prostředků na zajištění 

definované sítě je nanejvýš vhodné, aby popis výpočtu těchto dat a způsobu jeho využití byl ve 

strategii popsán. 
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Závěry - východiska pro tvorbu Metodik 
 

Zpracovaná analýza tvoří podstatný podklad pro plnění klíčové části požadavku zadavatele -

tvorbu „Metodik pro tvorbu optimální sítě sociálních služeb a plánování financování sociálních 

služeb v krajských Střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb“. Zpracovatel především 

využívá zjištěných postupů dobré praxe tak, aby byla zajištěna kontinuita osvědčených postupů 

a možnosti jejich využití i na území dalších krajů ČR. K těmto východiskům zpracovatelský tým 

doplňuje další relevantní znalosti a zjištění, jež nejsou obsahem střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb. 
 

Níže jsou uvedeny nejdůležitější poznatky, které zpracovatelský tým v analytické části své 

činnosti identifikoval: 
 

-  střednědobé plány rozvoje sociálních služeb krajů na území ČR jsou velmi rozdílné ve 

formě, obsahu i způsobu zpracování 

- rozdílná je také doba platnosti plánů, období vzniku a období, na které je zpracováno 

finanční zabezpečení realizace plánu (pokud zpracováno je) 

- je nutné zajištění co největší kompatibility krajských plánů a to jak po formální tak po 

obsahové stránce 

- mělo by být využíváno již fungujících, ověřených a efektivních postupů 

-  obecně lze konstatovat, že zvýšení možnosti realizace zpracovaného střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb lze dosáhnout přesností a konkrétností daného plánu; vhodné se 

také jeví omezení marginálních součástí plánů (např. rozsáhlé obecné analýzy lze je umístit 

do příloh) 

- finance pro zajištění realizace plánu jsou u kvalitních plánů integrální součástí plánu a jsou 

vázány na jednotlivá opatření a aktivity plánu; je vhodné uvedené finanční prostředky také 

ve shrnutí uvést i zvlášť; samozřejmostí by mělo být zpracování rozvahy zajištění 

financování aktivit plánů na celé období plánu, příp. uvést i výhled na následující období 

- pro efektivní správu finančních prostředků na celostátní úrovni je nutné zajistit jednotné 

období platnosti krajských plánů a to včetně zpracování nezbytného finančního zabezpečení 

realizace plánu a finančního výhledu navázaného na rozpočet kraje v sociální oblasti 

- je nezbytné zajistit finanční prostředky na: 

- zajištění fungování definované sítě sociálních služeb 

- správu sítě 

-  pro efektivní řízení sítě na úrovni kraje je nezbytné definovat řídící subjekt („správce“ sítě), 

který zajišťuje implementaci plánu a je zodpovědný za zajištění potřebných sociálních 

služeb pro občany kraje 

- u některých krajských plánů (viz dobrá praxe) lze sledovat jednoznačné propojení strategie 

(cílů, opatření a aktivit) a finančních prostředků nezbytných na jejich zajištění; oddělení (a to 

včetně fyzického - zpracování plánu a grantové řízení administrují vzájemně oddělené 

složky úřadu) těchto dvou částí nepovažujeme za vhodné 

-  zaměření plánu je nezbytné definovat dle ustanovení zákona o sociálních službách; 

případné další přesahy, které krajský plán obsahuje, by pak měly být jednoznačně odděleny 

- řešení meziresortních témat závisí na normách a institucích daného kraje 
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- plán je určen k tomu, aby sloužil jako nástroj pro řízení sítě sociálních služeb, pokud 

k tomuto účelu neslouží, jedná se o bezúčelně zpracovaný dokument 

-  důležitý je monitoring plnění plánů minulých, tj. zpracování přehledů financování sítě 

služeb v minulých letech; lze vysledovat, zda byl plán v daném období skutečně plněn, zda 

byly finanční prostředky skutečně alokovány na druhy sociálních služeb, které plán předtím 

určil jako prioritní a jakou výší podpory je daná prioritní oblast (služba) definována 

-  kvalitní krajské strategické dokumentace obsahují jednoznačnou definici krajské sítě 

sociálních služeb (podporovaných služeb) včetně kritérií, na jejichž základě je konkrétní 

služba určena k podpoře či nepodpoře z finančních prostředků, jejichž rozdělování je 

v kompetenci kraje; tato kritéria v různých podobách obsahují zejména posouzení služby 

z hlediska: 

- potřebnosti 

- dostupnosti 

- kvality 

- nákladovosti 

- z toho také vyplývá, že kraje, které jsou schopny definovat takovou síť, také sledují a 

přehodnocují řazení jednotlivých služeb do své sítě, sledují také efektivitu a validitu 

definovaných kritérií a celkově není opomenuto zlepšování kvality řízení sítě služeb 

- z výše uvedeného je zřejmé, že zpracovatel definovanou síť nechápe jako „katalog“ 

sociálních služeb existujících na území kraje; plán definuje změnu, tj. stávají stav a cílový 

stav a kroky, které kraj učiní, aby dosáhl definovaného cílového stavu; stávající a cílové 

stavy by se logicky v takovém případě neměly rovnat 

- krajské plány obvykle svou síť strukturují dle druhů sociálních služeb a cílových skupin, 

v ideálních případech pak účel-problém, který je prostřednictvím daných služeb řešen 

- ve vyspělých plánech lze také nalézt způsoby zajištění dostupnosti služeb - buď zajištěním 

dopravní dostupnosti služby, nebo rozšířením dané služby do konkrétního regionu 

- uvedené krajské plány také definují míru a způsob spolupráce s obcemi, včetně konkrétních 

výstupů zahrnutých ve strategické části plánu, podobně je řešeno zohlednění a reflexe 

strategických dokumentů ČR (včetně jejich priorit) v krajské strategické dokumentaci 
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Příloha č. 1 – použité zdroje 
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na léta 2011 – 

2013 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb středočeského kraje na léta 2010 – 2011 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních v Plzeňském kraji (na období 2008 - 2010) 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2009 – 2013 – návrhová část 

Aktualizovaná verze po projednání říjen 2010 

 Akční plán SPRSS Libereckého kraje pro rok 2011 

 Monitoring plnění střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 

Metodika zpracování Akčních plánů SPRSS LK (dílčí plnění zakázky) 

 Akční plán k SPRSS – metodika (Liberecký kraj) 

 Karty rozvojových aktivit (Liberecký kraj) 

 Krajská metodická příručka plánování sociálních služeb v Libereckém kraji 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 

 Plán práce na období 2009 – 2010 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v 

Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 

(aktualizace 2010) 

 Souhrnná monitorovací zpráva naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

v Olomouckém kraji pro roky 2009-2010 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011–2014 

 Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociální služeb (Plán rozvoje SS v 

Královéhradeckém kraji 2011 - 2016) + Realizační plán pro rok 2011 

 SPRSS Pardubického kraje 2008 - 2010 + Příloha ke SPRSS PK na rok 2011 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 - 2014 + 

Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace 

pobytových sociálních služeb 

 Návrh střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 

2012 – 2014 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011 - 2013 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje 2008 -2011 

 Koncepce rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje (2003) 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 - 2011 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 - 2011, 

manažerské shrnutí 

 Metody a postupy použité při zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

ve Zlínském kraji pro období 2009 - 2011 

 Analýza sociálních služeb ve Zlínském kraji 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních Vysočina 2010 
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Příloha č. 2 – Posouzení parametrů v jednotlivých 

krajských plánech 
 
 

(Jde o samostatnou přílohu, která není součástí tohoto dokumentu). 
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1. Úvod 
 
Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni (dále jen 

Kritéria) vznikla z důvodu sjednocení pohledu na proces, výstupy a výsledky střednědobého 

plánování rozvoje sociálních služeb a dále se záměrem blíže osvětlit nebo detailněji rozvést některá 

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

týkající se tématu střednědobého plánování. Kritéria mají sloužit jako vodítko pro kraje při realizaci 

procesu plánování a při přípravě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb (dále jen SPRSS), 

do budoucna se počítá s ukotvením hlavních principů a postupů uvedených v Kritériích v 

prováděcí vyhlášce k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (účinnost od 1. 1. 

2017). Dále jsou Kritéria povinným dokumentem při realizaci individuálních projektů krajů v 

oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. 
 

Jak již z názvu vyplývá, Kritéria jsou koncipována v „minimální variantě“. To znamená, že existuje 

prostor pro jejich překonání nebo obohacení ze strany jednotlivých krajů. I když Kritéria opět 

svým pojmenováním odkazují na krajskou úroveň plánování sociálních služeb, jsou využitelná i pro 

obce, a to už z toho důvodu, že obce a jejich role je v Kritériích zmiňována. Stejně tak některé 

principy a postupy platí obecně pro plánování sociálních služeb, ať se odehrává na jakékoli 

rovině. V tomto smyslu se Kritéria mohou pro obce stát vhodnou inspirací a poskytnout četné 

informace pro způsob vedení plánovacího procesu a podobu jeho výstupů a výsledků. 
 

Kritéria byla v první fázi vytvořena pracovní skupinou k tomuto účelu sestavenou
1
, dále 

proběhlo připomínkové „předkolo“ se zástupci čtyř vybraných krajů, resp. krajských úřadů
2 

a 
následně setkání 

se zástupci všech krajských úřadů, kteří se tématem plánování zabývali (únor 2015); poté 

ještě proběhla e-mailová korespondence. Získané připomínky byly zohledněny. Po setkání s 

vedoucími odborů sociálních služeb (březen 2015) všech krajských úřadů byly opět zohledněny 

získané náměty. Dále proběhla k materiálu oponentura a k jejím závěrům bylo rovněž při 

dokončování materiálu přihlédnuto. 

 
Kritéria budou v průběhu roku 2015 doplněna o Metodiku pro vytváření krajské sítě sociálních služeb 

a pro plánování finančních prostředků v rámci procesů vytváření krajských střednědobých plánů 

rozvoje sociálních služeb, která blíže popíše principy tvorby, naplňování a úpravy krajské sítě 

sociálních služeb. 

 
Kritéria jsou členěna na dílčí činnosti. Přestože se v praxi přinejmenším některé činnosti prolínají, 

pro jasnější strukturovanost a srozumitelnost textu Kritérií jsme přistoupili k rozdělení na šest 

činností. Samotná Kritéria jsou doplněna dalším textem - jde o formulář Evaluační zprávy, kapitolu 

Zdroje – Dokumenty - Organizační struktura a personální zajištění plánovacího procesu, dále Slovník 

a Obsah střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb podle znění zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 3, písm. h) ve vztahu k Minimálním 

kritériím kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni. 

 
Evaluační zpráva – má sloužit k zachycení „dobré praxe“, ale i nedostatků v celém procesu 

plánování sociálních služeb a zaznamenání ne/dosažení jednotlivých kritérií, resp. k evaluaci 

jednotlivých činností odehrávajících se v procesu plánování. Jejím účelem je rovněž formulace 

doporučení a poučení se pro příští plánovací období (slouží jako podstatný vstup v začátku 

následujícího plánovacího období). Část Zdroje - Dokumenty - Organizační struktura a 

personální zajištění 

 
 
1 

Složení PS: Jiří Lauerman, Kateřina Kubalčíková, Jiří Zeman, Michaela Vodičková, Josef Veselka, Jiří Mach, 
Jakub Čtvrtník, Jindra Koldinská, Monika Hanzelyová, Ivana Havránková, Vladana Vasková, Linda Maršíková 
2 
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plánovacího procesu slouží spíše jako doprovodný text, v němž jsou shrnuty některé vhodné 

či žádoucí zásady a postupy, které není účelné zmiňovat přímo v textu Kritérií. Slovník vymezuje 

nebo blíže objasňuje některé v textu používané pojmy. Obsah střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb podle znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, § 3, písm. h) ve vztahu k Minimálním kritériím kvality plánování rozvoje sociálních služeb na 

krajské úrovni vychází primárně z ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, a dává do souvislosti definici SPRSS a jeho obsahu s jednotlivými částmi 

Kritérií; podrobněji je přitom rozpracována část týkající se finančního plánu. 
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2. Popis jednotlivých činností 
 

Činnost 1 
 

Název procesu 
Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

Fáze procesu 
1. fáze (přípravná) 

 
Činnost procesu 

1. Stanovení a schválení
3 

záměru a zadání pro celé plánovací 
období 

 
 
 
 
 
 

Vstup činnosti 

Podněty ke změně: 

Vše, co se průběžně     zaznamenalo v rámci minulého 
plánovacího období, tj. výstupy z monitoringu a evaluace 
týkající se procesní stánky plánování (tj. části z výstupu 
z Činnosti 6)

4
. 

 Platná legislativa (zákon o sociálních službách). 

 Relevantní související informace z metodických a 
strategických dokumentů ministerstva a kraje (směrnice, 
metodiky, národní strategie pro oblast sociálních služeb, 
obecnější koncepce rozvoje kraje nebo jiné související krajské 
strategie apod.). 

 Další výše nespecifikované informace potřebné ke stanovení a 
schválení záměru a zadání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah činnosti a způsob 
jejího provedení 

Obsah činnosti: 

 Shromáždění všech podnětů a jejich vyhodnocení z 
minulého plánovacího období týkajících se procesu plánování, 
příp. jejich doplnění. 

 Zohlednění platné legislativy a informací z metodických 
a strategických dokumentů ministerstva a kraje 
(směrnice, metodiky, koncepce rozvoje apod.), příp. 
dalších výše nespecifikovaných informací potřebných ke
 stanovení, projednání a schválení záměru 
a zadání. 

 Vypracování návrhu záměru a konkrétního zadání pro 
celé plánovací období v rozsahu: časový rámec a 
harmonogram, zdroje (pro zajištění financování celého 
plánovacího procesu), úkoly a pověření v rozsahu všech fází 
plánovacího procesu. 

 Projednání (a schválení) návrhu záměru a zadání pro realizaci 
procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. 

 Sledování průběhu celé činnosti 1 a vedení stručných záznamů 
o průběhu, výstupech a výsledcích činnosti. 

 
Komentář ke způsobu provedení: 
Shromáždění všech podnětů a jejich vyhodnocení (co z 
nich vyplývá) z minulého plánovacího období (viz část 
činnosti 6 a Evaluační zprávy týkající se procesu plánování), 
příp. doplnění 

 
 

3 Schválení – jedná se o alokaci prostředků na celý plánovací proces, tj. lidské zdroje (kteří pracovníci kraje se do 
jaké míry na kterých činnostech budou rámcově podílet + jejich vzdělávání v této oblasti, pracovníci externí – 
např. v řídící/koordinační apod. skupině nebo i pracovních skupinách, zpracovatelé dílčích podkladů-studií apod.), 
materiálně technické zabezpečení (občerstvení, technika, místnosti – zejm. pokud nebude využito techniky a 
prostor KÚ). Pokud tedy budou zdroje čerpány z rozpočtu kraje (ne z projektu), mělo by být schváleno, aby se 
zamezilo riziku, že v průběhu procesu nebude dostatek jakýchkoli zdrojů a proces nebude možné (kvalitně) 
realizovat. 

 
4 V případě, že nastane situace, že celý proces vyhodnocení/evaluace se nepodařilo uskutečnit do konce 
plánovacího období, resp. jeho výsledky nejsou k dispozici při začátku následujícího plánovacího období, je 
zapotřebí vzít v úvahu alespoň dílčí informace z jednotlivých Činností (blíže viz Činnost 6). 
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 podnětů podle aktuální situace tam, kde jsou neúplné. 
Východiskem pro realizaci činnosti jsou výstupy a výsledky 
z činnosti 6 v části pojednávající o procesu přípravy, tvorby, 
realizace a řízení SPRSS, které shrnují, co a jak se ne/podařilo po 
procesní stránce realizovat v minulém cyklu střednědobého 
plánování rozvoje sociálních služeb. Z těchto informací vyplývají 
podněty, které jsou využity jako základ pro formulování záměru a 
zadání. Je-li zapotřebí některé podněty doplnit nebo upřesnit, je 
toto provedeno na základě aktuálně platných a dostupných 
informací. 

 
Zohlednění platné legislativy a informací z metodických 
a strategických dokumentů ministerstva a kraje 
(směrnice, metodiky, koncepce rozvoje apod.), příp. 
dalších výše nespecifikovaných informací
 potřebných ke stanovení, 
projednání a schválení záměru a zadání. 
Při přípravě záměru a zadání je zapotřebí přihlížet 
ke skutečnostem daným platnou legislativou a dále k 
metodickým pokynům, směrnicím a podobně, které vymezují 
procesní stránku plánování. Jsou-ji v nich určeny jisté postupy či 
pravidla, které je nutné nebo vhodné dodržovat a řídit se jimi, 
jsou zakomponovány do návrhu záměru a zadání. Důležité je též 
zohlednit kontext tvorby krajského střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb jakožto povinné součásti žádosti o dotace, 
kterou kraj předkládá ministerstvu. 

 
Vypracování návrhu záměru (co) a konkrétního zadání (jak) 
pro celé plánovací období v rozsahu:
 časový rámec a harmonogram, zdroje (pro 
zajištění financování celého plánovacího procesu), úkoly a 
pověření v rozsahu všech fází plánovacího procesu. 
Všechny výše uvedené podněty a informace jsou vyhodnoceny a 
je zpracován návrh záměru určující, co je předmětem zadání 
(tj. patrně zpracování, realizace, řízení a vyhodnocování SPRSS 
na období 3 let) a návrh zadání ve smyslu způsobu zajištění 
všech potřebných činností. V zadání je tedy především zapotřebí 
rámcově určit časový rámec a harmonogram celého 
plánovacího procesu (kdy se odehrají jednotlivé činnosti), 
potřebné zdroje a pověření – 
to znamená zdroje personální (např. organizační struktura v rámci 
samotného úřadu vč. výše úvazků vybraných pracovníků KÚ

5
) plus 

zapojení dalších lidí – např. zástupců obcí, poskytovatelů, 
expertů apod. a stručný popis jejich rolí, kompetencí, 
odpovědností a nezbytných znalostí), zdroje finanční – to 
znamená zdroje na realizaci celého procesu, ať už jde např. 
o zajištění techniky, místností pro jednání, občerstvení atd. a 
zdroje znalostní – to znamená zvláště náklady na vzdělávání 
příslušných lidí zapojených do plánování. Jsou tak tedy konkrétně 
v čase definovány potřebné kroky, je určeno, kdo je má 
vykonávat a na zadáním definované úkoly, aktivity a pověření 
jsou závazně alokovány zdroje tak, aby byla zajištěna jejich 
dostupnost po celou dobu realizace procesu střednědobého 
plánování rozvoje sociálních služeb. 

 
Projednání (a příp. schválení) návrhu záměru a zadání pro 
realizaci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

 
 
 

5 Toto je podrobněji rozebráno v příloze „Zdroje, dokumentace a organizační struktura a personální zajištění 
plánovacího procesu“. 
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 služeb. 
Záměr a zadání, které tvoří většinou příslušní zaměstnanci KÚ, je 
projednán s příslušnými politickými představiteli kraje - pokud již 
nebyli přímo zapojeni do přípravy záměru a zadání.

6 

 

Sledování průběhu celé činnosti 1 a vedení stručných 
záznamů o průběhu, výstupech a výsledcích činnosti.

7 

Celá činnost je průběžně sledována a vyhodnocována, 
jsou prováděny stručné záznamy o jejím průběhu a stavu 
dosažení předpokládaných výstupů a výsledků, které následně 
slouží pro průběžnou i závěrečnou evaluaci celého procesu 
(Činnost 6). 

Minimální nutná spolupráce a 
zapojení 

 Političtí představitelé kraje (zejm. příslušný radní), pracovníci 
krajského úřadu, případně zástupci obcí 

 
 

Výstupy činnosti 

 Zpracovaný, projednaný (a příp. schválený) záměr a zadání. 

 Stručný záznam o průběhu, výstupech a výsledcích celé 
Činnosti 1 (pro účel evaluace). 

 
 

Výsledky činnosti 

 Nalezená společná shoda na záměru a zadání (tj. 
rámcová znalost toho, co a jak se má stát v průběhu celého 
plánovacího období). 

 
 
 
 
 
 
 

Kritéria evaluace činnosti 

 K dispozici je projednaný (a příp. schválený) záměr a zadání, 
které vznikly na základě shromáždění a vyhodnocení podnětů 
z minulého plánovacího období, zohlednění příslušných 
metodických     a strategických dokumentů, příp. dalších 
relevantních (a aktuálních) informací. 

 Záměr a zadání obsahují rámcové určení obsahu a 
časové posloupnosti činností pro celé plánovací období 
a jejich personální a finanční zajištění. 

 Rozhodnutí o výsledné podobě záměru a zadání bylo 
učiněno (nebo stvrzeno – jako výsledek jednání v rámci 
organizační struktury, např. řídicí/koordinační apod. skupiny) 
zadavateli -politickými představiteli kraje (kraj plánuje v 
samostatné působnosti). 

 Průběh a výstupy činnosti byly sledovány a existují o tom 
stručné záznamy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Vzhledem k tomu, že proces plánování vyžaduje nejen nasazení zaměstnanců KÚ, ale také další podstatné 
finanční náklady, je doporučeno záměr a zadání schválit jako závazný dokument v orgánech kraje (Rada kraje). 

 
7 Tento krok slouží jednak jako zpětná vazba pro realizátory procesu, jednak plní funkci dokumentační a jak je 
řečeno, jejím účelem je též zachytit nejpodstatnější informace pro celkové vyhodnocení (není tak nutné zpětně do 
minulosti přemýšlet, co a jak se uskutečnilo, do jaké míry úspěšně a s jakými poučeními nebo doporučeními do 
budoucna). Z tohoto důvodu je tento krok obsažen ve všech Činnostech 1 – 5. 
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Činnost 2 
 
 

Název procesu 
Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

 

Fáze procesu 
2. fáze (analyticko-strategická) 

 
Činnost procesu 

2. Zjištění současného stavu v oblasti sociálních služeb na 
území kraje 

 
 
 
 
 
 
 

Vstup činnosti 

 Zpracovaný, projednaný a schválený záměr a zadání. 

 Vše, co se průběžně zaznamenalo v rámci minulého 
plánovacího období, tj. výstupy z monitoringu a evaluace 
týkající se věcné stránky (tj. část z výstupu z Činnosti 6)

8
. 

 Aktuální související systémové (např. legislativní) změny 
v systému sociálních služeb. 

 Klíčové související informace z národních dokumentů 
(např. národní strategie pro oblast sociálních služeb, 
popř. jiné národní relevantní dokumenty). 

 Relevantní související informace z ostatních strategických nebo 
koncepčních dokumentů kraje. 

 Informace z obecních střednědobých plánů rozvoje sociálních 
služeb. 

 Aktuální informace z obcí, od poskytovatelů, uživatelů a 
z dalších zdrojů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah činnosti a způsob 
jejího provedení 

Obsah činnosti: 

 Promyšlení a nastavení způsobu zjišťování 
současného výchozího stavu (co, v jakém rozsahu a jakým 
způsobem je třeba zjišťovat), a to i s přihlédnutím 
k již známým skutečnostem a případně průběžné 
doplňování dalších potřebných kroků v závislosti na postupu 

 Shrnutí dosud známých informací, které jsou již k 
dispozici (včetně již zpracovaných analýz, studií apod.) 
a jejich vyhodnocení 

 Zjištění všech ostatních potřebných informací a jejich 
vyhodnocení 

 Zpracování srovnání zjištěných potřeb a trendů a 
nákladovosti sociálních služeb s dostupnými zdroji pomoci 
a finančními zdroji 

 Sumarizace dílčích zjištění do ucelené formy (včetně závěrů a 
doporučení) 

 Projednání a schválení závěrů a doporučení ze zjišťování, 
jakožto podkladu pro strategickou část SPRSS 

 Sledování průběhu celé Činnosti 2 a stručný záznam o tom. 

 Zajištění kontinuity sledování jednotlivých druhů informací na 
průběžné bázi. 

 
Komentář ke způsobu provedení: 
Promyšlení a nastavení způsobu zjišťování 
současného výchozího stavu (co, v jakém rozsahu a jakým 
způsobem je třeba zjišťovat), a to i s přihlédnutím 
k již známým skutečnostem a případně průběžné 
doplňování dalších  

8 V případě, že nastane situace, že celý proces vyhodnocení/evaluace se nepodařilo uskutečnit do konce 
plánovacího období, resp. jeho výsledky nejsou k dispozici při začátku následujícího plánovacího období, je 
zapotřebí vzít v úvahu alespoň dílčí informace z jednotlivých Činností (blíže viz Činnost 6). 
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 potřebných kroků v závislosti na postupu 

Vzhledem k záměru (viz činnost 1) je zapotřebí určit, 
jaké skutečnosti, v jakém rozsahu a jakým způsobem budou 
zjišťovány (metodologický nárys). Mnohé informace jsou sice již 
k dispozici z minulého plánovacího období (průběžné sledování 
jednotlivých druhů informací v rámci každého plánovacího 
období), je ovšem nutné vědět, které informace chybějí nebo 
jsou nedostatečné a v závislosti na tom určit 
další postup v jejich zjišťování. Metodologický nárys by měl 
proto obsahovat popis, co bude předmětem zjišťování, jaké 
informace budou shromažďovány (a od kterých subjektů), jaké 
postupy pro opatření a zpracování informací budou využity, jaké 
subjekty se budou na zpracování informací podílet a v jakém 
čase mají být informace zpracovány. V případě, že se v průběhu 
zjišťování objeví nové skutečnosti nebo změny, které budou 
vyžadovat úpravu původního obsahu, rozsahu a způsobu 
zjišťování výchozího stavu, může být v souladu s tím 
metodologický nárys a postup přizpůsoben. 

 
Shrnutí dosud známých informací, které jsou již k 
dispozici (včetně již zpracovaných analýz, studií apod.) 
a jejich vyhodnocení 
Jde o shrnutí různých známých, již shromážděných 
informací (průběžně sbíraných v předchozím plánovacím 
období, např. informace o existujících sociálních službách,
 existujících nepříznivých situacích a potřebách lidí žijících 
v území, efektivita poskytovaných sociálních služeb ve 
smyslu reagování na nepříznivé sociální situace a naplňování 
potřeb uživatelů sociálních služeb apod.), jehož smyslem je 
jednak poskytnout přehled o tom, jaké informace jsou již k 
dispozici a jednak tyto informace vyhodnotit (co z nich 
vyplývá). Ve spolupráci kraje, obcí a dalších subjektů jsou 
shromážděny údaje, které jsou/mohou být relevantní pro
 oblast     sociálních služeb. Rovněž je zapotřebí vzít 
v potaz informace z jiných oblastí, neboť mohou obsahovat 
skutečnosti významné z hlediska rozvoje sociálních služeb 
(jak v rámci krajského úřadu, tak z národní úrovně, popř. z úrovně 
obcí, a to zejména v sektorech, které s problematikou sociálních 
služeb významně souvisejí – např. školství, zdravotnictví, 
volnočasové a svépomocné služby apod.) Neméně významné je 
zohlednit to, co vyplývá z relevantních národních dokumentů, 
jakými jsou například národní strategie rozvoje sociálních 
služeb, národní akční plán sociálního začleňování apod. 

 
Zjištění všech ostatních potřebných informací a jejich 
vyhodnocení 
Na základě znalosti již známých informací je poté zřejmé, 
které další podstatné skutečnosti je nezbytné zjistit. Ty jsou tedy 
zjištěny a vyhodnoceny (co z nich vyplývá). Při zjišťování 
potřebných informací lze využít odborné konzultace 
(metodici plánování rozvoje sociálních služeb). 

 
Jaké skutečnosti a údaje by měly být především celkově 
zjišťovány: 
Zjišťování se obecně zaměřuje na postižení potřebnosti, 
dostupnosti, kvality, nákladovosti a efektivity sociálních služeb, a 
to ve vztahu k nepříznivým sociálním situacím; mělo by 
postihnout především: 

 
a) údaje (kvantitativní i kvalitativní) zpracované v souvislosti 
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 s výkonem sociální práce na obci – na úrovni ORP včetně zapojení 
obcí nižšího stupně a KoP ÚP 
Jedná se o získání a vyhodnocení poznatků pracovníků, 
kteří vykonávají sociální práci na obcích a na Kontaktních 
pracovištích Úřadu práce (včetně evidence požadavků na 
poskytnutí základního a odborného poradenství) a dále 
dostupných dat a dokumentů, které se přímo nebo nepřímo 
vtahují k potřebě poskytování sociálních služeb. Může jít jak o 
data a údaje, které obce, resp. jejich sociální pracovníci 
shromažďují v rámci Standardizovaných záznamů sociálních 
pracovníků, výkazů MPSV V 26-01 (roční výkaz o sociální 
práci) nebo za účelem vykazování v rámci krajských 
datových center, benchmarkingů apod. Kromě toho se jedná o 
další poznatky týkající se kupříkladu výskytu a charakteru 
nepříznivých sociálních situací a potřeb, případně 
dlouhodoběji pozorovaných trendů, jež nejsou jen na 
kvantitativní úrovni zachytitelné a vycházejí ze zkušeností a 
znalostí situace ze strany sociálních pracovníků v dané obci/ORP. 
U KoP ÚP jde především o informace o vyplácených dávkách 
apod. (příspěvek na péči, dávky v hmotné nouzi, průkazy 
pro osoby se zdravotním postižením apod.), případně o další 
poznatky pracovníků KoP ÚP, které jsou pro oblast sociálních 
služeb relevantní. 

 
b) potřeby a poptávka po sociálních službách ze strany uživatelů 
a potenciálních uživatelů zejména na úrovni ORP/obcí a 
jednotlivých organizací poskytujících sociální služby 
Jedná se o sledování a vyhodnocování potřeb prostřednictvím 
takových metodologických postupů, které umožňují 
porozumění požadavkům na poptávanou formu, obsah a 
intenzitu pomoci, a dále umožňují ověření získaných poznatků. 
Potřeby by měly být získávány např. jednak přímo z obcí (popř. 
správních obvodů obce s rozšířenou působností) a z místních 
střednědobých (komunitních) plánů rozvoje sociálních služeb, 
dále z pracovních skupin či podobných uskupení fungujících v 
procesu plánování sociálních služeb (kde se předpokládá také 
zapojení poskytovatelů sociálních služeb) nebo lze z úrovně kraje 
realizovat další vlastní zjišťování, je-li to efektivní a účelné. V 
globálním pohledu by neměly být opomíjeny ani méně 
„populární“ cílové skupiny (bezdomovci, uživatelé drog apod.), 
resp. jejich potřeby. Pro sjednocení přístupu ke způsobu a 
charakteru informací může kraj po dohodě s obcemi vypracovat 
jednotící vodítko nebo návod. 

 
c) kvalitativní údaje o struktuře, zaměření a kvalitě 
sociálních služeb – výstupy zpracované organizacemi 
poskytujícími sociální služby 
Jedná se o vyhodnocení údajů vyplývajících např. z evidence 
odmítnutých zájemců o službu (+ důvody odmítnutí) - tj. 
informace kvalitativního charakteru, dále o poznatky 
poskytovatelů o (ne)naplňování individuálních plánů péče 
(zejména limity služby při zajištění potřeb), o požadavky na 
poskytnutí základního a odborného poradenství. Kromě toho
 lze využít údaje z provedených inspekcí       
poskytování       sociálních       služeb, z hodnocení poskytovaných 
služeb prováděných krajskými úřady (vč. registračních 
podmínek), informace o struktuře uživatelů služeb a o 
efektivitě poskytování sociálních služeb (ve smyslu, do jaké míry 
služba reaguje na nepříznivou sociální a potřeby svých klientů a 
je pro klienta reálně přínosná). 
Dále lze využít data a výstupy z IS OKslužby. 
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 d) kvantitativní ukazatele a číselné indikátory o 
poskytování sociálních služeb pro správní území kraje, popř. 
správní území ORP 
Jedná se o kvantitativní data o jednotlivých sociálních službách 
– počty klientů/intervencí/kontaktů, kapacity zařízení 
sociálních služeb (resp. sociální služby), počet a skladba 
pracovníků, náklady přímé/nepřímé, zdroje financování. 
Dále jde o statistická a administrativní data dostupná 
prostřednictvím ČSÚ (relevantní socio-demografické 
ukazatele), institucí veřejné správy (úřady práce, školství, 
zdravotnictví, policie, bydlení, doprava, justice, případně i 
komerční subjekty) i KÚ a OÚ (další relevantní odbory). 

 
e) údaje o dalších zdrojích pomoci v daném území 
Snaha o zaznamenání praxe, kdy je pomoc poskytována 
mimo systém registrovaných sociálních služeb (jiné formy pomoci, 
zdroje pomoci spadající do jiných resortů – např. LDN), 
zhodnocení příčin. Účelem je i prostřednictvím těchto 
zdrojů odhalit možné potřeby/nepříznivé sociální situace a 
případně na ně reagovat skrze sociální služby. 

 
f) informace k finanční nákladovosti sociálních služeb 
Jedná se o údaje o finančních prostředcích vynakládaných 
na sociální služby (nákladovost) a zároveň o jejich zdrojích. Může 
být zpracováno jako samostatná dílčí analýza nebo jako součást 
celé analytické části SPRSS. 

 
Zpracování srovnání zjištěných potřeb a trendů a 
nákladovosti sociálních služeb s dostupnými zdroji pomoci 
a finančními zdroji 
Porovnání zjištěných potřeb a trendů s dostupnou nabídkou 
pomoci (kapacity, zdroje atd.). Porovnání finanční náročnosti 
(nákladovosti) sociálních služeb se zjištěnými a 
vyhodnocenými potřebami a finančními zdroji a vyvození závěrů. 

 
Sumarizace dílčích zjištění do ucelené podoby (včetně závěrů 
a doporučení)

9 

Všechna dílčí zjištění, resp. vyhodnocení (viz výše) jsou v 
souladu s nastaveným metodologickým nárysem zpracována do 
ucelené a stručné podoby. To slouží k sumarizaci 
nejzásadnějších zjištění, poskytuje rychlý přehled a může 
být snadno včleněno do samotného SPRSS – na rozdíl od 
dílčích zjištění, která lze v případě potřeby např. k SPRSS 
přiložit v jednotlivých přílohách (rozhodně není cílem mít 
zpracovaný obsáhlý analytický dokument, ale hlavní je řídit se 
účelem zjišťování). V sumarizaci jsou obsažena kvantitativní i
 kvalitativní data vztahující se 
k současnému výchozímu stavu i předpokládaným 
budoucím trendům směřování sociálních služeb, výstupy ze 
srovnání a zároveň jsou formulovány závěry a doporučení, bez 
nichž by pouhý souhrn všech zjištění, byť v ucelené podobě, 
neměl žádoucí vypovídací hodnotu. 

 
Projednání a schválení závěrů a doporučení ze zjišťování,  

9 Výše popsané dílčí činnosti se zčásti již prolínají s Činností 3 – v průběhu shromažďování a zejm. 
vyhodnocování informací a vypracování závěrů a doporučení se přirozeně objevují „strategické oblasti“ a do 
určité míry tak probíhá Činnost 2 a 3 paralelně, pro přehlednost je však celý proces v tomto materiálu členěn do 
určitých logických celků – Činností. 
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 jakožto podkladu pro strategickou část SPRSS 

Projednání probíhá v podstatě již v průběhu práce na 
zjišťování všech skutečností v rámci pracovních uskupení 
(pracovní, řídicí, koordinační a jiné skupiny vč. politického 
zastoupení), nicméně pokud se do procesu zjišťování 
nepodařilo z nějakého důvodu zapojit všechny zásadní aktéry a 
subjekty, je vhodné seznámit a informovat je o zjištěných 
závěrech a doporučeních. 

 
Výše uvedené kroky je nanejvýš žádoucí, jak už bylo zčásti 
uvedeno, provádět v úzké součinnosti s obcemi. Obce by 
měly fungovat jako primární zdroj informací a klíčoví partneři v 
celém procesu plánování, a to pak i v případě konzultací 
nebo vyjednávání o podobě a způsobu zajištění sociálních 
služeb, jak s tím počítá i zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (viz § 94 a 95). Zapojení 
obcí a využití jejich znalostí o situaci na jejich území, představuje 
zásadní prvek celého plánovacího procesu. Je tudíž vhodné s 
obcemi (jejich zástupci) průběžně konzultovat, zjišťovat od 
nich potřebné informace (a naopak jim je také předávat) a 
spolupracovat při zjišťování situace v kraji. 

 
Sledování průběhu celé Činnosti 2 a stručný záznam o tom 
Celá činnost je průběžně sledována a vyhodnocována, jsou 
prováděny stručné záznamy o jejím průběhu a stavu dosažení 
předpokládaných výstupů a výsledků, které následně slouží pro 
průběžnou i závěrečnou evaluaci celého procesu (Činnost 6). 

 
Zajištění kontinuity sledování jednotlivých druhů informací na 
průběžné bázi 
Jak bylo řečeno již výše a vyplývá ze samotného 
charakteru plánovacího procesu, zjišťování různých 
informací probíhá prakticky na každodenní bázi, ať už 
např. v komunikaci s poskytovateli služeb, obcemi (sociální 
pracovníci atd.), popř. uživateli služeb a dalšími veřejnými 
institucemi apod. Sledování potřeb a dalších skutečností
 má charakter dlouhodobé systematické činnosti (tj. 
nejedná se o jednorázovou časově omezenou aktivitu). 
Průběžně jsou vyhledávány nové relevantní zdroje dat, které 
mohou doplnit informace o potřebách a průběžně jsou prováděny 
dílčí analýzy dat (zejména administrativní a statistická data 
dostupná v rámci institucí veřejné správy a samosprávy, 
organizací poskytujících sociální služby apod.), průběžně je 
případně také realizováno zjišťování potřeb v terénu. Všechny 
průběžně zjištěné informace je vhodné vést v patrnosti a krátce 
zaznamenávat, aby bylo možné je využít v úvodních fázích 
následného plánovacího období.  

 

Minimální nutná spolupráce a 
zapojení 

 Političtí představitelé kraje (zejm. příslušný radní), pracovníci 
krajského úřadu, představitelé obcí a obecních úřadů, 
poskytovatelé sociálních služeb, případně jejich uživatelé, další 
veřejné instituce 

 
 
 

Výstupy činnosti 

 Dílčí zjištěné skutečnosti (informace a údaje kvalitativní i 
kvantitativní povahy – viz výše body a) – f)). 

 Zpracovaný a projednaný ucelený souhrn zjištěných 
skutečností včetně závěrů a doporučení. 

 Záznamy o průběhu celé činnosti (pro účel evaluace). 

Výsledky činnosti  Znalost současného výchozího stavu v oblasti sociálních 
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 služeb na území kraje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kritéria evaluace činnosti 

 Na počátku zjišťování současného výchozího stavu 
byl promyšlen a nastaven způsob tohoto zjišťování (co, v 
jakém rozsahu a jakým způsobem je třeba zjišťovat). 

 Existuje shrnutí dosud známých informací (včetně již 
zpracovaných analýz, studií apod.). 

 Bylo provedeno zjištění ostatních potřebných informací (viz 
výše body a) – f)). 

 Proběhlo vyhodnocení a sumarizace dílčích zjištění do ucelené 
formy včetně závěrů a doporučení. 

 Bylo provedeno srovnání zjištěných potřeb a trendů 
a nákladovosti sociálních služeb s dostupnými zdroji pomoci 
a finančními zdroji. 

 Proběhlo projednání a schválení závěrů a doporučení ze 
zjišťování a srovnání, jakožto podkladu pro strategickou 
část SPRSS. 

 Průběh a výstupy činnosti byly sledovány a existují o tom 
stručné záznamy. 

 Je zajištěna kontinuita sledování jednotlivých druhů informací 
na průběžné bázi. 

 
 
 

Činnost 3 
 

Název procesu 
Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

Fáze procesu 2. fáze (analyticko-strategická) 

 
Činnost procesu 

3. Určení strategického směřování a způsobu zajišťování 

sociálních služeb na území kraje 

 
 

Vstup činnosti 

 Záměr a zadání pro celé plánovací období (z Činnosti 1) 

 Zpracovaný souhrn zjištěných skutečností k 
současnému výchozímu stavu v oblasti sociálních služeb na 
území kraje (z Činnosti 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah činnosti a způsob 
jejího provedení 

Obsah činnosti: 

 Zohlednění výstupů vzešlých ze zjištění současného stavu 
v oblasti sociálních služeb na území kraje 

 Určení hlavních strategických východisek/zásad směřování 
sociálních služeb na úrovni kraje 

 Určení jednotlivých okruhů/oblastí, jejich rozpracování do 
vhodných řešení a dílčích postupových kroků včetně 
určení odpovědnosti za jejich plnění 

 Projednání strategického směřování a způsobu zajišťování 
sociálních služeb 

 Sledování průběhu celé Činnosti 3 a stručný záznam o tom. 
 
Komentář ke způsobu provedení: 
Zohlednění výstupů vzešlých ze zjištění současného 
stavu v oblasti sociálních služeb na území kraje a určení 
hlavních strategických východisek/zásad 
Na základě informací zjištěných v Činnosti 2 (zejm. z dílčí 
činnosti „Sumarizace dílčích zjištění do ucelené podoby“) a v 
souladu se záměrem a zadáním (viz Činnost 1) jsou 
definována hlavní  
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 strategická východiska, zásady či principy určující 
směřování systému sociálních služeb v kraji, která by měla 
rámcově dávat představu o tom, jakým směrem se mají 
sociální služby v kraji ubírat (často jsou to obecnější východiska 
nebo oblasti, které jsou vyhodnoceny jako nejpalčivější z 
hlediska řešení nepříznivých sociálních situací osob v území) 
a s nimiž by měla obsahově korespondovat celá strategie 
směřování a zajišťování sociálních služeb na území kraje. 
Zároveň je vhodné rozlišit témata, kterými je na místě se zabývat 
prioritně – rozvojová témata (toto by mělo samozřejmě také vzejít 
ze zhodnocení současného stavu, např. se může jednat o 
problémy nebo potřeby, které dosud nejsou dostatečně či 
uspokojivě řešeny, objevují se ve vysoké intenzitě nebo zcela 
nově), témata, která je dostačující řešit v podobném duchu a 
rozsahu jako dosud – udržení nynějšího stavu a kterým naopak 
není zapotřebí věnovat takovou pozornost – útlumová témata. Tato 
témata se mohou týkat jak přímo sociálních služeb, tak i 
„průřezových“ záležitostí (např. podpora kvality sociálních služeb). 
Již v této fázi je také možné odlišit některé oblasti, které musí být 
(spolu)řešeny v jiných systémech podpory nebo služeb (např. 
bydlení, zdravotnictví, volnočasové aktivity) – (primárně) nespadají 
do působnosti sociálních služeb. 
Klíčové je, aby do této činnosti (i když do ostatních přirozeně 
také) byl dostatečně zapojen (nebo alespoň informován/a) 
příslušný/á radní, případně proběhly konzultace s dalšími
 politickými představiteli kraje (pokud toto není již 
přiměřeně řešeno například jejich účastí a vyjádřením v rámci 
funkční organizační struktury celého plánovacího procesu). 
Politické rozhodnutí či stanovisko z úrovně zadavatelů 
(politických představitelů kraje) by mělo být v rámci možností 
jasně zaznamenáno (např. v zápisu) a mělo by být zřejmé, jak a 
na základě čeho se ke konečné formulaci hlavních strategických 
východisek/zásad dospělo (soulad s informacemi zjištěnými v 
Činnosti 2 a se záměrem a zadáním z Činnosti 1 + politické 
rozhodnutí). V případě potřeby může být dílčí výstup = hlavní 
strategická východiska/zásady včetně stručného odůvodnění 
schválen politickými představiteli kraje (Rada, popř. Zastupitelstvo). 

 
Určení jednotlivých okruhů/oblastí/cílů, jejich rozpracování do 
vhodných řešení a dílčích postupových kroků 
Na základě zjištění současného stavu a v souladu s 
předchozím krokem jsou podrobněji určeny jednotlivé 
okruhy/oblasti/cíle (např. podle regionálního členění, podle 
cílových skupin uživatelů služeb, podle charakteru problémů 
apod.). Toto slouží ke strukturování zjištěných problémů do 
logických celků. Zároveň je popsáno, jakým způsobem budou 
jednotlivé okruhy/oblasti/cíle řešeny – tj. např. prostřednictvím 
jakých druhů služeb, v jakém rozsahu, místě, čase nebo 
prostřednictvím jiných typů úkonů (např. spolupráce mezi 
krajem a obcemi, informování obyvatel o sociálních službách atd. 
– „průřezová“ témata). Jde o zformulování vhodné a 
realizovatelné varianty (atd. podle SMART), kdy pro zvolený 
způsob řešení byla posouzena dostupnost stávajících nebo 
předpokládaných zdrojů a byly zváženy silné a slabé stránky 
navrhovaných řešení (v dostatečné míře musí být přirozeně 
zohledněny lokální a místní potřeby v regionu, které vyplývají z 
obecních plánů nebo jednání s obcemi). Konkrétní postup a
 zajištění v jednotlivých okruzích/oblastech/cílech 
by pak mělo být rozepsáno do realizační podoby (úkol/opatření, 
kdo (odpovědnost za plnění), kdy a jak ho má naplnit, indikátory 
naplnění úkolu/opatření), a to vždy pro daný 
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 rok (tj. buď přímo v SPRSS a poté v jeho aktualizaci či doplnění 
nebo v jednotlivých AP). 
Popis toho, jakým způsobem byly jednotlivé okruhy/oblasti/cíle 
určeny, je také následně součástí SPRSS (tedy 
využitelné v činnosti č. 4, tj. jako součást SPRSS). 
Součástí strategického směřování a způsobu zajišťování 
sociálních služeb na území kraje je tak samozřejmě i finanční 
plán, který obsahuje vyčíslení nákladů jak na sociální služby 
zařazené do sítě sociálních služeb, tak na další „průřezová“ či 
obdobná opatření pro oblast sociálních služeb. 
Dále je také nutné navázat (z předchozího kroku) na 
identifikování ostatních oblastí a veřejných služeb, které by se na 
řešení situace mohly podílet (tj. ne sociální služby) a 
zpracovat návrhy jejich zapojení a podílu na řešení 
nepříznivých sociálních situací a usilovat o začlenění těchto 
návrhů do jiných dokumentů kraje a/nebo iniciovat řešení těchto 
návrhů příslušnými zainteresovanými stranami. 

 
Sestavení sítě sociálních služeb 
Pokud jde o síť sociálních služeb, je součástí SPRSS 
a prostřednictvím naplňování SPRSS, resp. sítě sociálních služeb 
by mělo být dosaženo zajištění sociálních služeb na území 
kraje. Právě v tomto kroku tedy dochází k definování jejího 
konceptu. V případě, že jsou zpracovávány akční plány, je 
skutečné naplnění sítě sociálních služeb jednotlivými 
poskytovateli (pro daný rok) součástí AP (SPRSS ale musí 
obsahovat koncept sítě). V případě, že AP zpracovávány nejsou, 
musí být síť zachycena – včetně konceptu sítě - až do úrovně 
jednotlivých poskytovatelů přímo v SPRSS (např. v jeho 
přílohách) a pokud dojde ke změnám, musí být síť také 
aktualizována (viz Činnost 5). 
Síť sociálních služeb prakticky představuje souhrn 
financovaných sociálních služeb v kraji. Je přitom jasně zřejmý 
postup, jak se k určení sítě došlo a jak souvisí s 
okruhy/oblastmi/cíli určenými v SPRSS, resp. jak se tyto jejím 
prostřednictvím naplňují (kromě „průřezových“ témat). Je tedy 
zřejmé, že zároveň s určením služeb (a jejich poskytovatelů) 
musí logicky dojít k rozvržení finančních prostředků na jejich 
činnost. Síť je obvykle aktualizována vždy v předstihu v 
souvislosti s dotačním řízením, ale může být 
aktualizována, i pokud dojde k jakýmkoli podstatným 
změnám zejména u poskytovatelů služeb nebo je zapotřebí 
reagovat na nově se objevující skutečnosti z pohledu 
nepříznivých sociálních situací apod. (tj. časový interval pro 
aktualizaci není striktně určen, nicméně odvíjí se od termínů 
přidělování finančních prostředků či od aktuální potřeby řešení 
určité situace). Změna sítě sociálních služeb na úrovni 
jednotlivých poskytovatelů může být zachycena v AP (pokud je 
kraj zpracovává) nebo např. prostřednictvím přílohy k SPRSS (aby 
nebylo nutné znovu schvalovat celý SPRSS). 
K vytváření sítě je na místě přistupovat jako k „nyní 
nejlepšímu možnému řešení“, tj. brát v potaz finanční zdroje, jež 
jsou rámcově reálně k dispozici (ufinancovatelná síť sestavená 
podle principů SMART), zároveň je zapotřebí mít připravenu i 
variantu redukční (pro případ, že je nutné vyjít s nižšími 
finančními zdroji) a naopak variantu optimální = předpokládající, 
že může potenciálně dojít k (dodatečnému) získání dalších 
finančních prostředků. Podle toho se také stanovuje finanční 
požadavek na financování variant sítě služeb, varianty výpočtů 
vyrovnávací platby a redukční či růstová kritéria. Je
 přitom zřejmé, že přinejmenším v některých 
segmentech poskytování sociálních služeb nebude soulad 
mezi 
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 všemi známými potřebami a financemi, jež jsou k dispozici a 
i z toho důvodu je zapotřebí mít na základě informací z Činnosti 
2 definována hlavní strategická východiska, zásady či 
principy určující směřování systému sociálních služeb v kraji 
(viz jeden z kroků výše). 
Přesný postup pro sestavení sítě bude definovat Metodika 
pro vytváření optimální krajské sítě sociálních služeb a pro 
plánování finančních prostředků v rámci procesů
 vytváření krajských střednědobých plánů rozvoje 
sociálních služeb. 

 
Projednání strategického směřování a způsobu zajišťování 
sociálních služeb 
Ačkoli určení a projednání strategického směřování a 
způsobu zajišťování sociálních služeb na území kraje (tj. hlavní 
strategická východiska/zásady, jednotlivé okruhy/oblasti a jejich 
rozpracování do úkolů/opatření a síť sociálních služeb) probíhá 
v pracovních uskupeních a v rámci pracovních jednání 
(pracovní, řídicí, koordinační a jiné skupiny vč. politického 
zastoupení), do nichž jsou zapojeni zástupci všech 
zainteresovaných stran, pokud se do procesu určení 
strategického směřování a způsobu zajišťování sociálních 
služeb v kraji nepodařilo z nějakého důvodu zapojit všechny 
zásadní aktéry a subjekty, je vhodné seznámit a 
informovat je o zpracovaném strategickém směřování a 
způsobu zajišťování sociálních služeb v kraji. To se týká také 
volených představitelů kraje, kterým bude v konečném 
důsledku celý SPRSS/AP (včetně strategické části) 
předložen k projednání v orgánech kraje. 

 
Výše uvedené kroky je nanejvýš žádoucí, jak už bylo zčásti 
uvedeno, provádět v úzké součinnosti s obcemi. Obce by 
měly fungovat jako klíčoví partneři v celém procesu plánování, v 
tomto případě zejména ve smyslu projednání způsobu zajištění 
sociálních služeb v kraji, jak s tím počítá i zákon č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (viz § 94 a 
95). Zapojení obcí a využití jejich znalostí, zdrojů a zájmu o 
zajištění jejich občanů představuje podstatný prvek celého 
plánovacího procesu. Je tudíž vhodné s obcemi (jejich zástupci) 
průběžně konzultovat a projednávat zamýšlené kroky, neboť by 
se měly na zabezpečení sociálních služeb také podílet. 

 
Sledování průběhu celé Činnosti 3 a stručný záznam o tom. 
Celá činnost je průběžně sledována a vyhodnocována, jsou 
prováděny stručné záznamy o jejím průběhu a stavu dosažení 
předpokládaných výstupů a výsledků, které následně slouží pro 
průběžnou i závěrečnou evaluaci celého procesu (Činnost 6). 

 
 

Minimální nutná spolupráce a 
zapojení 

 Političtí představitelé kraje (zejm. příslušný radní), 
pracovníci krajského úřadu, představitelé obcí a 
obecních úřadů, poskytovatelé sociálních služeb, 
případně další veřejné instituce 

 
 
 
 

Výstupy činnosti 

 Hlavní strategická východiska/zásady směřování sociálních 
služeb na úrovni kraje 

 Jednotlivé okruhy/oblasti, které jsou rozpracovány 
do vhodných řešení a dílčích postupových kroků včetně 
určení odpovědnosti za jejich plnění 

 Finanční plán pro oblast sociálních služeb 

 Zpracovaná a projednaná strategie směřování a způsobu 
zajišťování sociálních služeb na území kraje 
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  Záznamy o průběhu celé Činnosti 3 (pro účely evaluace). 

 
 
 
Výsledky činnosti 

 Znalost hlavního směřování v oblasti sociálních 
služeb, jednotlivých identifikovaných okruhů/oblastí a 
konkrétních úkolů/opatření včetně finančního vyčíslení 

 Znalost toho, co a jak je třeba učinit pro zajišťování 
sociálních služeb a dalších kroků v oblasti sociálních služeb 
na území kraje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kritéria evaluace činnosti 

 Byly zohledněny výstupy ze zjišťování současného stavu a 
na jejich základě byly formulovány hlavní strategická 
východiska/zásady směřování v oblasti sociálních služeb 
na úrovni kraje. 

 Jsou identifikovány jednotlivé okruhy/oblasti směřování 
a způsobu zajišťování sociálních služeb v kraji a je 
popsán způsob, jak se k nim dospělo. 

 Tyto okruhy/oblasti jsou odlišeny rozvojové-prioritní – 
udržující nynější stav – útlumové a to je zohledněno ve 
finančním plánu, který obsahuje vyčíslení předpokládaných 
nákladů na systém sociálních služeb v kraji. 

 Tyto oblasti jsou rozpracovány do realizační podoby na 
konkrétní úkoly/opatření (pro daný rok). 

 Jsou popsány oblasti, které nejsou řešitelné 
prostřednictvím sociálních služeb nebo se na jejich řešení 
musí podílet i jiné druhy služeb apod. a jsou zpracovány a 
iniciovány návrhy na společné řešení. 

 Je sestavena síť sociálních služeb, a to v souladu s 
Metodikou pro vytváření krajské sítě sociálních služeb a 
pro plánování finančních prostředků v rámci procesů 
vytváření krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních 
služeb. 

 Proběhlo projednání strategického směřování a způsobu 
zajišťování sociálních služeb na území kraje. 

 Průběh a výstupy činnosti byly sledovány a existují o tom 
stručné záznamy. 

 
 

Činnost 4 
 

Název procesu Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

Fáze procesu 2. fáze (analyticko-strategická) 

Činnost procesu 4. Zpracování SPRSS (obsahujícího síť nebo koncept sítě 

sociálních služeb kraje) a příp. i AP
10 

 
 
 

Vstup činnosti 

 Zpracovaný, projednaný a schválený záměr a zadání (z Činnosti 
1). 

 Dílčí zjištěné skutečnosti (z Činnosti 2). 

 Zpracovaný a projednaný ucelený souhrn zjištěných skutečností 
včetně závěrů a doporučení (z Činnosti 2). 

 Hlavní strategická východiska/zásady směřování sociálních 
služeb na úrovni kraje (z Činnosti 3). 

 Jednotlivé okruhy/oblasti, které jsou rozpracovány do vhodných 

 
 

10 V případě, že kraj zpracovává SPRSS i AP na jednotlivé roky, je zapotřebí zároveň se SPRSS vytvořit také AP 
na první rok plánovacího období (obsah AP je popsán v činnosti 5) a následně AP na další roky. 
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 řešení a dílčích postupových kroků (z Činnosti 3). 

 Finanční plán pro oblast sociálních služeb (z Činnosti 3). 

 Zpracovaná a projednaná strategie směřování a způsobu 
zajišťování sociálních služeb na území kraje (z Činnosti 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah činnosti a způsob 

jejího provedení 

Obsah činnosti: 

 Zpracování SPRSS (viz příloha Obsah SPRSS) na období 3 let. 

 Připomínkování SPRSS vč. vypořádání připomínek. 

 Zpracování finálního návrhu SPRSS včetně přípravy SPRSS 
k předložení, jeho projednání a schválení orgány kraje. 

 Sledování průběhu celé Činnosti 4 a vedení stručných záznamů 
o průběhu, výstupech a výsledcích činnosti. 

 
Komentář ke způsobu provedení: 

Zpracování SPRSS na období 3 let 

Prvním úkolem při zpracování SPRSS je shromáždit a 
případně upravit do podoby, která je vhodná pro zapracování do 
dokumentu, výstupy z předchozích Činností 1 – 3. Nejde však 
jen o pouhé mechanické převzetí těchto dílčích výstupů, ale 
jejich logické propojení či doplnění komentáři, doprovodnými texty 
apod., aby byl SPRSS obsahově pochopitelným a konzistentním 
dokumentem. Do SPRSS je rovněž nutné včlenit informaci o 
způsobu jeho zpracování (zde lze opět využít informace z 
předchozích Činností) včetně toho, jak probíhala spolupráce s 
poskytovateli, případně uživateli služeb (viz § 95, písm. d) a 
dalšími důležitými zainteresovanými stranami. SPRSS dále 
obsahuje ostatní potřebné náležitosti - viz zvláštní 
příloha Obsah SPRSS. Text SPRSS by neměl být 
nadměrně obsáhlý, měl by nicméně srozumitelnou formou 
shrnovat všechny podstatné a povinné informace. Délka platnosti 
SPRSS je v souladu se zákonem o sociálních službách 3 roky. V 
případě potřeby může být text SPRSS doplněn přílohami. 

 

Připomínkování SPRSS/AP vč. vypořádání připomínek 
Připravený text SPRSS/AP je připomínkován v rámci krajského 
úřadu, tj. ostatními odbory úřadu. Po vypořádání těchto připomínek 
(nebo současně) je zveřejněn (např. internetové stránky, informace 
na úřední desce atd.) a předložen k připomínkování veřejnosti, a to 
v takovém časovém rozmezí, které umožní připomínkujícím 
reagovat, ale zároveň časově neochromí proces zpracování a 
předložení SPRSS/AP orgánům kraje. Informace o možnosti 
připomínkování je také poskytnuta aktérům (zainteresovaným 
stranám), kteří se na jeho zpracování podíleli nebo se pohybují 
v oblasti sociálních     služeb (obce,     poskytovatelé, organizace 
uživatelů, popř. jiné veřejné instituce). Připomínky jsou vypořádány. 

 
Zpracování finálního návrhu SPRSS/AP včetně přípravy 
SPRSS/AP k předložení, jeho projednání a schválení 
orgány kraje 
Do textu SPRSS/AP jsou zapracovány připomínky (viz výše) a 
finální návrh je připraven pro předložení orgánům kraje (tj. 
například opatřen důvodovou zprávou či jinými doprovodnými texty). 
Následně proběhne jeho předložení, projednání a v ideálním 
případě schválení orgány kraje. V případě
 neschválení předloženého návrhu SPRSS/AP 
orgány kraje jsou námitky a připomínky orgánů kraje vypořádány 
a další verze finálního návrhu SPRSS/AP je opět předložena 
k projednání. Schválením SPRSS/AP by měl být fakticky potvrzen a 
zveřejněn rozsah sítě sociálních služeb v kraji pro dané 
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 období a měly by být známy i ostatní cíle a úkoly pro 
oblast sociálních služeb. Schválený SPRSS/AP je
 zveřejněn (na internetových stránkách 
kraje). 

 
Sledování průběhu celé Činnosti 4 a stručný záznam o tom 

Celá činnost je průběžně sledována a vyhodnocována, 
jsou prováděny stručné záznamy o jejím průběhu a stavu 
dosažení předpokládaných výstupů a výsledků, které následně 
slouží pro průběžnou i závěrečnou evaluaci celého procesu 
(Činnost 6).  

Minimální nutná spolupráce 

a zapojení 

 Političtí představitelé kraje (zejm. příslušný radní), 
pracovníci krajského úřadu, představitelé obcí
 a obecních úřadů, poskytovatelé 
sociálních služeb, uživatelé sociálních služeb, ostatní 
veřejnost, případně další veřejné instituce 

 

Výstupy činnosti 
 Schválený SPRSS/AP (obsahující síť sociálních služeb kraje). 

 Záznamy o průběhu této činnosti (pro účely evaluace). 

Výsledky činnosti  Naplánování postupu v oblasti sociálních služeb na období 3 let 

 
 
 
 
 

Kritéria evaluace činnosti 

 K dispozici je SPRSS/AP, který v sobě zahrnuje výstupy všech 
předchozích Činností. 

 SPRSS obsahuje všechny části plánu v souladu s přílohou 
Obsah SPRSS. 

 Návrh SPRSS/AP prošel veřejným připomínkovým procesem, 
připomínky byly vypořádány. 

 SPRSS/AP je projednán a schválen orgány kraje. 

 SPRSS/AP obsahuje síť sociálních služeb. 

 Průběh a výstupy činnosti jsou sledovány a existují o tom 
stručné záznamy. 

 
 

Činnost 5 
 

Název procesu Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

Fáze procesu 3. fáze (implementační) 

Činnost procesu 5. Realizace, řízení SPRSS/AP a provádění změn 

Vstup činnosti  Zpracovaný a schválený SPRSS/AP 

 
 
 
 
 

Obsah činnosti a způsob 

jejího provedení 

Obsah činnosti: 

 Realizace jednotlivých okruhů/oblastí/cílů, resp. 
úkolů/opatření (pro daný rok) uvedených v SPRSS (tj. 
naplňování a řízení sítě sociálních služeb a dalších 
„průřezových“ opatření pro oblast sociálních služeb) 

 Sledování průběhu plnění, aktuálního dění a situace v oblasti 
sociálních služeb v kraji a provádění změn 

 Rozhodnutí o dalším postupu, schválení změn a odpovídajících 
kroků a řízení změny 

 Sledování průběhu celé Činnosti 5 a vedení stručných 
záznamů o průběhu, výstupech a výsledcích činnosti. 

 
Komentář ke způsobu provedení: 
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 Realizace jednotlivých okruhů/oblastí/cílů, resp. 
úkolů/opatření (pro daný rok) uvedených v SPRSS/AP 
(tj. naplňování a řízení sítě sociálních služeb a 
dalších „průřezových“ opatření pro oblast sociálních služeb) 
Probíhá realizace jednotlivých úkolů a opatření týkajících se 
jak naplňování sítě sociálních služeb, tak i ostatních opatření 
pro oblast sociálních služeb. 
Po celou dobu řízení je nutné sledovat a vyhodnocovat další 
aktuálně se objevující okolnosti a změny (např. nově se 
objevující potřeby v území - viz i Činnost 2, nedostačující zdroje, 
nefunkční postupy v řízení a koordinaci, jiné faktory). 

 
Sledování průběhu plnění, aktuálního dění a situace v oblasti 
sociálních služeb v kraji a provádění změn 
Současně s prováděním výše popsaného kroku probíhá 
sledování průběhu plnění, aktuálního dění a situace v oblasti 
sociálních služeb. Tyto informace a zkušenosti jsou využity 
zejm. pro identifikování odchylek a nedostatků (a jejich 
příčin) od předpokládaného (plánovaného) stavu, co se týče 
naplňování jednotlivých úkolů, ale i co se týče celého 
plánovacího procesu. Průběžně probíhá zhodnocení, hledání a 
předkládání vhodných řešení zaměřených na optimalizaci a 
aktualizaci stavu a procesu -nápravu odchylek či nedostatků a 
návrhy jejich řešení. Smyslem této činnosti není zcela změnit 
charakter a zaměření SPRSS/AP, ale podporovat řízení činností 
procesu tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů, výstupů a 
výsledků i v případě, že byl předpoklad jiný, než je aktuální 
skutečnost poznaná v této fázi procesu. 
Podle charakteru shromážděných informací jsou tedy 
určeny žádoucí změny (případně jsou provedena dodatečná 
zjištění a interpretace informací, je-li to nutné) a navrženy a 
projednány nové postupy. Jde-li o dílčí změny u jednotlivých 
cílů, úkolů, opatření apod., toto se promítne do nejbližšího 
AP (pokud ho kraj zpracovává) nebo je toto řešeno 
úpravou, dodatkem, změnou SPRSS (v případě, že kraj 
nezpracovává AP na jednotlivé roky). Pokud byly zjištěny 
zásadní systémové změny (na úrovni záměru, zadání - viz 
Činnost 1 nebo hlavních strategických východisek – viz Činnost 
3), přechází se přímo k Činnosti 6 a dále k novému 
stanovení a schválení záměru a zadání. 
Tato činnost obnáší rovněž promítnutí výstupů ze sledování 
a hodnocení služeb do aktualizace sítě sociálních služeb a 
smlouvy (pověření) s poskytovateli sociálních služeb. 

 
AP (pokud ho kraj zpracovává) obsahuje především: 
- dílčí cíle/úkoly/opatření na daný rok (týká se jak 

zajištění služeb ve formě sítě, tak „průřezových“ nebo 
jiných kroků z oblasti sociálních služeb), 

- přehled poskytovatelů sociálních služeb – síť naplněná na 
úrovni jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, 

- stručný popis změn a postupů, které byly učiněny 

oproti původnímu plánu (včetně krátkého odůvodnění – 
vyhodnocení informací, podkladů, odchylek, nedostatků 
apod., na jejichž základě ke změnám došlo). 

(AP je na dané období schvalován orgány kraje). 
 

Podobně i v úpravě, dodatku, změně SPRSS (v případě, že 
kraj nezpracovává AP na jednotlivé roky) jsou dílčí změny a 
postupy popsány a odůvodněny (vyhodnocení informací, 
podkladů, odchylek, nedostatků apod., na jejichž základě ke 
změnám došlo). 
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 (Úprava, změna nebo dodatek SRPSS je schvalován orgány kraje). 
Rozhodnutí o dalším postupu, schválení změn a 
odpovídajících kroků a řízení změny 
Předložená řešení ve formě návrhů opatření nebo dílčích 
Akčních plánů na příslušná období jsou předkládána, dle jejich 
charakteru, rozhodovacím orgánům nebo pověřeným osobám ke 
schválení. Po schválení opatření nebo aktualizace probíhá 
uskutečnění změny. Taktéž jsou případně nově změněné 
postupy zapracovány do všech souvisejících dokumentů (např. 
krajských směrnic, metodik apod.), pokud je to relevantní. 

 
Sledování průběhu celé Činnosti 5 a vedení záznamů o 
průběhu, výstupech a výsledcích činnosti 
Celá činnost je průběžně sledována a vyhodnocována, 
jsou prováděny stručné záznamy o jejím průběhu a stavu 
dosažení předpokládaných výstupů a výsledků, které následně 
slouží pro průběžnou i závěrečnou evaluaci celého procesu 
(Činnost 6). 

 
 

Minimální nutná spolupráce a 
zapojení 

 Političtí představitelé kraje (zejm. příslušný radní), 
pracovníci krajského úřadu, představitelé obcí a 
obecních úřadů, poskytovatelé sociálních služeb, 
případně další veřejné instituce 

 
 
 
 
 
Výstupy činnosti 

 Záznamy z realizace, řízení a realizace SPRSS/AP. 

 Záznamy o realizaci a naplňování konkrétních kroků (opatření, 
úkolů, cílů) a ověřování jejich plnění. 

 Záznamy o odchylkách a nedostatcích při naplňování 
jednotlivých kroků (a jejich příčinách). 

 Záznamy o dalších podstatných aktuálně se objevujících 
okolnostech v oblasti sociálních služeb v kraji. 

 Podklady pro provedení změn v realizaci SPRSS/AP. 

 Záznamy o učiněných rozhodnutích týkajících se dalšího 
postupu. 

 Záznamy o průběhu celé Činnosti 5 (pro účely evaluace). 

 
 
Výsledky činnosti 

 Funkční (efektivní) a řízená síť sociálních služeb a funkční 
systém sociálních služeb v kraji. 

 Splněné zadání a naplněná hlavní strategická východiska. 

 Znalost nenaplněných kroků a jejich příčin, chybějících zdrojů, 
rezerv v řízení a koncepci SPRSS/AP apod. 

 
 
 
 
 
 
 
Kritéria evaluace činnosti 

 Probíhala realizace jednotlivých cílů/úkolů/opatření. 

 Celý proces realizace SPRSS/AP byl koordinován a řízen 
včetně řízení změn a rizik. 

 Probíhalo průběžné sledování a ověřování míry plnění 
SPRSS/AP na úrovni jednotlivých cílů/úkolů/opatření. 

 Byly realizovány kroky (cíle/úkoly/opatření) popsané 
v SPRSS/AP a v případě, že realizovány nebyly, je 
zřejmé, jaké příčiny k jejich neuskutečnění vedly nebo jaké 
změny oproti původně definovaným krokům byly učiněny a 
proč. 

 Změny v původně plánovaných postupech byly projednány 
a schváleny v příslušných rozhodovacích orgánech 
nebo pověřenými osobami. 

 V průběhu období realizace SPRSS/AP bylo 
sledováno aktuální dění v území formou kontinuálního sběru 
informací a potřeb. 

 Změny a odchylky od SPRSS/AP byly shrnuty do podkladů pro 21 
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 aktualizaci a realizaci opatření k nápravě. 

 Průběh a výstupy činnosti byly sledovány a existují o tom 
stručné záznamy. 

 
 

Činnost 6 
 
 

Název procesu 
Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

 

Fáze procesu 
4. fáze (evaluační) 

 

Činnost procesu 
6. Vyhodnocení/evaluace 

 
Vstup činnosti 

 Informace a záznamy o průběhu, výstupech a výsledcích z 

Činností 1 – 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah činnosti a způsob 
jejího provedení 

Obsah činnosti: 

 Shromáždění zpráv a vyhodnocení informací ze všech 
předchozích činností. 

 Zpracování souhrnné Evaluační zprávy. 
 
Komentář ke způsobu provedení: 
Shromáždění a vyhodnocení informací ze všech předchozích 
činností 
Jsou shromážděny zprávy o vyhodnocení průběhu všech 
předchozích činností (tj. Činností 1 – 5). Vyhodnocení je 
nutné provést ke konci každého plánovacího období, popř. v 
nejbližší možné době po jeho skončení (tj. dílčí vyhodnocení 
každý rok, pokud kraj zpracovává jednotlivé jednoleté AP - 
jako součást přípravy AP na další rok a poté celkové zhodnocení). 
Vyhodnocení probíhá po procesní a věcné stránce. Po 
procesní stránce jde o zachycení průběhu procesů 
prostupujících celým plánovacím obdobím – řízení a 
koordinace celého plánovacího procesu. Po věcné stránce 
jde o zhodnocení míry naplnění cílů/úkolů/opatření s využitím 
indikátorů (viz Činnost 3), tj. zhodnocení naplnění a 
funkčnosti sítě sociálních služeb i ostatních („průřezových“) 
opatření. Po obou liniích jsou tedy vyhodnoceny především 
rezervy, nedostatky, provedené změny, jejich příčiny, způsoby 
řešení a efekty. Všechny tyto informace jsou následně shrnuty, 
jsou identifikovány možnosti zlepšení, alternativní postupy apod. 
jsou zpracována doporučení a podněty pro další plánovací 
období ve formě Evaluační zprávy. 

 
Zpracování souhrnné Evaluační zprávy 

Evaluační zpráva je sestavena v rozsahu daném 
formulářem Evaluační zprávy (viz příloha Evaluační zpráva). 
Zpráva je dána orgánům kraje na vědomí a je také postoupena 
k informaci všem aktérům, kteří byli zapojeni do procesu 
plánování. Schválená Evaluační zpráva je zveřejněna. Zpráva 
představuje jeden z podstatných vstupů do příštího plánovacího 
období (viz Vstupy u Činnosti 1). 
V případě, že nastane situace, že celý proces 
vyhodnocení/evaluace se     nepodařilo     uskutečnit do     konce 
plánovacího období, resp. jeho výsledky nejsou k dispozici 
při začátku následujícího plánovacího období, je zapotřebí 
vzít v úvahu alespoň dílčí informace z jednotlivých Činností (v 
každé 
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 Činnosti 1 – 5 je uveden krok: Sledování průběhu celé Činnosti 
a vedení záznamů o průběhu, výstupech a výsledcích činnosti). 
Tyto průběžné evaluace mohou poskytnout přinejmenším část 
informací o tom, co a jak se v průběhu plánovacího procesu 
dařilo a být zdrojem poučení pro další plánovací období. 
Podobně to může fungovat s vyhodnocením plnění samotného 
SPRSS, tj. lze využít informace, které jsou již v době zahájení 
nového plánovacího období známé. 

Minimální nutná spolupráce a 
zapojení 

 Političtí představitelé kraje (zejm. příslušný radní), pracovníci 

krajského úřadu 

 
 

Výstupy činnosti 

 Souhrnná Evaluační zpráva obsahující vyhodnocení 
celého plánovacího cyklu pro dané období včetně 
doporučení a podnětů pro další plánovací období. 

 
 
 
Výsledky činnosti 

 Poznání funkčních a nefunkčních postupů při směřování k 
cíli, dosažených a nedosažených výstupů a výsledků, 
rezerv a jejich příčin a představa, jak postupovat v dalším 
navazujícím plánovacím období. 

 Poučení se z daného plánovacího období a získání podnětů ke 
změně pro další období. 

 
 
 
 
 
 

Kritéria evaluace 

 Celé plánovací období a jeho výstupy a výsledky 
byly zhodnoceny a shrnuty a na jejich základě byla 
vypracována doporučení a podněty pro další plánovací 
období (případně byly vzaty v potaz ty informace, které 
jsou známé z dílčích vyhodnocení již proběhlých Činností). 

 Byla sestavena souhrnná Evaluační zpráva, která obsahuje 
výstupy ze všech zpráv o vyhodnocení průběhu Činností 1 - 5. 

 Evaluační zpráva byla vzata orgány kraje na vědomí s tím, 
že slouží jako zdroj poučení a zpětná vazba pro celý 
proces plánování. 

 Evaluační zpráva, která byla orgány kraje vzata na vědomí, je 
zveřejněna. 
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3. Evaluační zpráva 
 
Evaluační zpráva slouží především k zachycení „dobré praxe“, ale i nedostatků v celém 

procesu plánování sociálních služeb a zaznamenání ne/dosažení jednotlivých kritérií, resp. k 

evaluaci jednotlivých činností odehrávajících se v procesu plánování. Jejím účelem je rovněž 

formulace doporučení a poučení se pro příští plánovací období (slouží jako podstatný vstup 

v začátku následujícího plánovacího období). 
 

Logika Evaluační zprávy vychází ze sledování průběhu Činností 1 – 5 (jako zpravidla poslední 

krok v těchto činnostech je uvedeno právě sledování průběhu dané činnosti). To znamená, že 

výstupy evaluace jednotlivých činností lze využít při zpracování závěrečné evaluace – Evaluační 

zprávy. Vyhodnocení u každé činnosti je uvedeno záměrně, aby probíhalo průběžně a nedocházelo 

k tomu, že teprve zpětně (i několik let) se bude promýšlet, jak proces probíhal atd. Právě 

záznamy z jednotlivých činností lze velmi snadno využít pro zpracování Evaluační zprávy, která by 

zhodnotila proces a jeho vstupy a výstupy/výsledky jako celek. 

 
Pokud jde o kolonku „Vstupy, výstupy a výsledky činnosti“, účelem je komentovat, co z 

hlediska využívaných vstupů bylo např. nedostatečné, nedosažitelné apod. a jak toto řešit do 

budoucna. Podobně u výstupů a zejména výsledků činnosti jde o zachycení toho, zda nebo proč se je 

nepodařilo (plně) dosáhnout, jaké překážky apod. tomu bránily a jak se zařídit pro následné plánovací 

období. 
 

Pokud jde o kolonku „Způsob provedení činnosti“, zde je na místě zachytit cokoli, co je 

spojeno výlučně s procesem uskutečnění celého plánovacího období a v čem se ukázaly jisté limity či 

rezervy; zároveň má být navržen způsob řešení pro následné období (jako poučení z nezdaru). 

 
Pokud jde o kolonku „Evaluace činnosti“ v Evaluační zprávě, podchycuje právě samotná 

„kritéria“, která by měla být naplňována (nebo by mělo být řečeno, z jakého důvodu se je naplnit 

nepodařilo a co z toho vyplývá). Kromě skutečnosti, že každý plánovací proces a jeho výstupy jsou 

(nebo by měly být) průběžně sledovány a vyhodnocovány, představuje

 Evaluační zpráva jednotící přístup k vyhodnocování plánů a jejich 

výstupů a výsledků napříč kraji - zde je návaznost na národní úroveň (s odkazem na zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 95, písm. f), kdy jsou 

nejen samotné SPRSS, ale právě i informace o průběhu procesu (které nelze ze SPRSS téměř 

zjistit) vnímány jako jeden ze zásadních zdrojů jak pro přípravu národní strategie rozvoje sociálních 

služeb, tak i dalších záměrů, opatření apod. na straně MPSV). 
 

Pokud jde o kolonku „Podněty a informace využitelné pro poučení se a zlepšování 

činnosti/procesu v dalším období“, sem lze zvlášť poznamenat hlavní zjištění, resp. doporučení 

vyplývající z evaluace celé činnosti. 
 

Fáze procesu 1. fáze (přípravná) 

Činnost procesu 1. Stanovení a schválení záměru a zadání pro celé plánovací období 

Vstupy, výstupy 

a výsledky 

činnosti 

Komentář k rezervám a nedostatkům: Formulace doporučení: 
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Způsob 

provedení 

činnosti 

Komentář k rezervám a nedostatkům 

(může se týkat procesu realizace a 

koordinace, personálního zajištění, 

zapojení      zainteresovaných      stran, 

zajištění zdrojů atd.) 

Formulace doporučení: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluace 

činnosti 

Komentáře a důkazy spojené s naplněním evaluačních kritérií: 

K dispozici je projednaný (a příp. schválený) záměr a zadání, které vznikly 

na základě shromáždění a vyhodnocení podnětů z minulého plánovacího 

období, zohlednění příslušných metodických dokumentů, příp. dalších 

relevantních (a aktuálních) informací. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 

 
V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 

 

V případě NE – formulace doporučení: 

Záměr a zadání obsahují rámcové určení obsahu a časové posloupnosti činností 

pro celé plánovací období a jejich personální a finanční zajištění. 
 

Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

Rozhodnutí o výsledné podobě záměru a zadání bylo učiněno (nebo stvrzeno 

– jako výsledek jednání v rámci organizační struktury, např. řídicí/koordinační 

apod. skupiny) zadavateli - politickými představiteli kraje (kraj plánuje v 

samostatné působnosti). 
 

Komentář: 

Splněno: ANO/NE 

 
V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 

 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Průběh a výstupy činnosti jsou sledovány a existují o tom stručné záznamy. 
 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 

 
V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
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 V případě NE – formulace doporučení: 

Podněty a 

informace 

využitelné      pro 

poučení     se a 

zlepšování 

činnosti/procesu 

v dalším období. 

Shrnutí doporučení k Činnosti 1: 

 
 

Fáze procesu 2. fáze (analyticko-strategická) 

Činnost procesu 2. Zjištění současného stavu v oblasti sociálních služeb na území kraje 

Vstupy, výstupy 

a výsledky 

činnosti 

Komentář k rezervám a nedostatkům: Formulace doporučení: 

 

Způsob 

provedení 

činnosti 

Komentář k rezervám a nedostatkům 

(může se týkat procesu realizace a 

koordinace, personálního zajištění, 

zapojení      zainteresovaných      stran, 

zajištění zdrojů atd.): 

Formulace doporučení: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluace 

činnosti 

Komentáře a důkazy spojené s naplněním evaluačních kritérií: 

Na počátku zjišťování současného výchozího stavu byl promyšlen a nastaven 
způsob tohoto zjišťování (co, v jakém rozsahu a jakým způsobem je třeba 
zjišťovat). 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 

 
V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 

 
V případě NE – formulace doporučení: 

Existuje shrnutí dosud známých informací (včetně již zpracovaných analýz, studií 

apod.). 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
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 V případě NE – formulace doporučení: 

Bylo provedeno zjištění ostatních potřebných informací (viz body a) – f) v Činnosti 
2). 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Proběhlo vyhodnocení a sumarizace dílčích zjištění do ucelené formy včetně 

závěrů a doporučení. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Bylo provedeno srovnání zjištěných potřeb a trendů a nákladovosti sociálních 
služeb s dostupnými zdroji pomoci a finančními zdroji. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Proběhlo projednání a schválení závěrů a doporučení ze zjišťování, jakožto 
podkladu pro strategickou část SPRSS. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Průběh a výstupy činnosti byly sledovány a existují o tom stručné záznamy. 
 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
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 V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Je zajištěna kontinuita sledování jednotlivých druhů informací na průběžné bázi. 
 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 

 
V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 

 
V případě NE – formulace doporučení: 

Podněty a 

informace 

využitelné      pro 

poučení     se a 

zlepšování 

činnosti/procesu 

v dalším období. 

Shrnutí doporučení k Činnosti 2: 

 
 

Fáze procesu 2. fáze (analyticko-strategická) 

Činnost procesu 3. Určení strategického směřování a způsobu zajišťování sociálních služeb na 

území kraje 

Vstupy činnosti, 

výstupy a 

výsledky 

Komentář k rezervám a nedostatkům: Formulace doporučení: 

 

Způsob 

provedení 

činnosti 

Komentář k rezervám a nedostatkům 

(může se týkat procesu realizace a 

koordinace, personálního zajištění, 

zapojení      zainteresovaných      stran, 

zajištění zdrojů atd.) 

Formulace doporučení: 

 
 
 
 
 

Evaluace 

činnosti 

Komentáře a důkazy spojené s naplněním evaluačních kritérií: 

Byly zohledněny výstupy ze zjišťování současného stavu a na jejich základě 
byly formulovány hlavní strategická východiska/zásady směřování v oblasti 
sociálních služeb na úrovni kraje. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 

 
V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
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 V případě NE – formulace doporučení: 

Jsou identifikovány jednotlivé okruhy/oblasti směřování a způsobu zajišťování 
sociálních služeb v kraji a je popsán způsob, jak se k nim dospělo. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Tyto okruhy/oblasti jsou odlišeny rozvojové-prioritní – udržující nynější stav 
– útlumové a to je zohledněno ve finančním plánu, který obsahuje 
vyčíslení předpokládaných nákladů na systém sociálních služeb v kraji. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 

 
V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 

 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Tyto oblasti jsou rozpracovány do realizační podoby na konkrétní úkoly/opatření 
(pro daný rok). 

 
Komentář: 
Splněno: ANO/NE 

 
V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 

 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Jsou popsány oblasti, které nejsou řešitelné prostřednictvím sociálních 
služeb nebo se na jejich řešení musí podílet i jiné druhy služeb apod. a jsou 
zpracovány a iniciovány návrhy na společné řešení. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Je sestavena síť sociálních služeb, a to v souladu s Metodikou pro 
vytváření krajské sítě sociálních služeb a pro plánování finančních 
prostředků v rámci procesů vytváření krajských střednědobých plánů rozvoje 
sociálních služeb. 29 
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Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Proběhlo projednání strategického směřování a způsobu zajišťování sociálních 
služeb na území kraje. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Průběh a výstupy činnosti byly sledovány a existují o tom stručné záznamy. 
 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

Podněty a 

informace 

využitelné      pro 

poučení     se a 

zlepšování 

činnosti/procesu 

v dalším období. 

Shrnutí doporučení k Činnosti 3: 

 
 

Fáze procesu 2. fáze (analyticko-strategická) 

Činnost procesu 4. Zpracování SPRSS (obsahujícího síť nebo koncept sítě sociálních služeb 

kraje) a příp. i AP 

Vstupy, výstupy 

a výsledky 

činnosti 

Komentář k rezervám a nedostatkům: Formulace doporučení: 

Způsob 

provedení 

činnosti 

Komentář k rezervám a nedostatkům 

(může se týkat procesu realizace a 

koordinace, personálního zajištění, 

zapojení zainteresovaných stran, 

Formulace doporučení: 
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 zajištění zdrojů atd.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluace 

činnosti 

Komentáře a důkazy spojené s naplněním evaluačních kritérií: 

K dispozici je SPRSS/AP, který v sobě zahrnuje výstupy všech předchozích 
Činností. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 

 
 
 

V případě NE – formulace doporučení: 

SPRSS obsahuje všechny části plánu v souladu s přílohou Obsah SPRSS. 
 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Návrh SPRSS/AP prošel veřejným připomínkovým procesem, připomínky byly 
vypořádány. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

 SPRSS/AP je projednán a schválen orgány kraje. 
 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 
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 SPRSS/AP obsahuje síť sociálních služeb. 
 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Průběh a výstupy činnosti jsou sledovány a existují o tom stručné záznamy. 
 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

Podněty a 

informace 

využitelné      pro 

poučení     se a 

zlepšování 

činnosti/procesu 

v dalším období. 

Shrnutí doporučení k Činnosti 4: 

 
 

Fáze procesu 3. fáze (implementační) 

Činnost procesu 5. Realizace, řízení SPRSS/AP a provádění změn 

Vstupy, výstupy 

a výsledky 

činnosti 

Komentář k rezervám a nedostatkům: Formulace doporučení: 

 
 

Způsob 

provedení 

činnosti 

Komentář k rezervám a nedostatkům 

(může se týkat procesu realizace a 

koordinace, personálního zajištění, 

zapojení      zainteresovaných      stran, 

zajištění zdrojů atd.) 

Formulace doporučení: 

 
 
Evaluace 

činnosti 

Komentáře a důkazy spojené s naplněním evaluačních kritérií: 

Probíhala realizace jednotlivých cílů/úkolů/opatření. 
 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
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 V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

Celý proces realizace SPRSS/AP byl koordinován a řízen včetně řízení změn a 
rizik. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 

 
V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 

 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Probíhalo průběžné sledování a ověřování míry plnění SPRSS/AP na úrovni 
jednotlivých cílů/úkolů/opatření. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 

 
V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 

 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Byly realizovány kroky (cíle/úkoly/opatření) popsané v SPRSS/AP a v případě, 
že realizovány nebyly, je zřejmé, jaké příčiny k jejich neuskutečnění vedly nebo 
jaké změny oproti původně definovaným krokům byly učiněny a proč. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Změny v původně plánovaných postupech byly projednány a schváleny v 
příslušných rozhodovacích orgánech nebo pověřenými osobami). 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 
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 V průběhu období realizace SPRSS/AP bylo sledováno aktuální dění v území 
formou kontinuálního sběru informací a potřeb. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 

 
V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 

 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Změny a odchylky od SPRSS/AP byly shrnuty do podkladů pro aktualizaci a 
realizaci opatření k nápravě. 

 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 

 
V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 

 
V případě NE – formulace doporučení: 

 Průběh a výstupy činnosti byly sledovány a existují o tom stručné záznamy. 
 
Komentář: 

Splněno: ANO/NE 
 

V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: 
 
V případě NE – formulace doporučení: 

Podněty a 

informace 

využitelné pro 

poučení se a 

zlepšování 

činnosti/procesu 

v dalším období. 

Shrnutí doporučení k Činnosti 5: 
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4. Obsah střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
podle znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, § 3, písm. h) ve vztahu 
k Minimálním kritériím kvality plánování rozvoje sociálních 
služeb na krajské úrovni 
 
 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je strategický dokument obce nebo kraje 

schválený na dobu 3 let. 

Je obsaženo v Činnosti 4, kde je uvedeno totožné období 3 let. 

 

Plán je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo kraje a hledání 

způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. 

Je obsahem zejm. Činností 2 a 3. 

 

Obsahem plánu je: 

a) souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, 

Tj. výstup z Činnosti 2 (Zpracovaný a projednaný ucelený souhrn zjištěných skutečností včetně závěrů 

a doporučení. 

 
b) popis způsobu zpracování plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli 

sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, 

V popisu způsobu zpracování plánu se odrazí výstupy a popř. i výsledky z činností 1 – 3, resp. i 4. 

To znamená, že je zde stručně popsáno, jakým způsobem byl plán zpracován. 

Za Činnost 1 je tak popsáno: 

 jak byl zpracován, projednán a schválen záměr a zadání. 

Za Činnost 2 je tak popsáno: 

 jak byl zpracovaný a projednaný ucelený souhrn zjištěných skutečností včetně závěrů a 

doporučení. 

Za Činnost 3 je tak popsáno: 

 jak se došlo k určení hlavních strategických východisek/zásad směřování sociálních služeb na 
úrovni kraje, 

 jak byly určeny jednotlivé okruhy/oblasti, které jsou rozpracovány do vhodných řešení a 
dílčích postupových kroků včetně určení odpovědnosti za jejich plnění, 

 jak byl zpracován finanční plán pro oblast sociálních služeb, 

 jak byla zpracována a projednána strategie směřování a způsobu zajišťování sociálních 
služeb na území kraje. 

Za Činnost 4 je tak popsáno: 

 jak byl schválen SPRSS/AP (obsahující síť sociálních služeb kraje). 

(Toto vše se zčásti kryje se zápisem z každé Činnosti v rámci kroku „Sledování průběhu celé Činnosti 

a stručný záznam o tom“, není proto nutné vytvářen opět nový popis, ale využít stručné informace, 

které jsou již k dispozici). 

 
Popisu způsobu spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou 

sociální služby poskytovány, obnáší popis toho, jak byly tyto subjekty zapojeny do zpracování plánu. 

(Zčásti lze opět vycházet se zápisů u každé Činnosti v rámci kroku „Sledování průběhu celé Činnosti a 

stručný záznam o tom“, není proto nutné vytvářen opět nový popis, ale využít stručné informace, které 

jsou již k dispozici). 
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c) popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, 

včetně ekonomického vyhodnocení, 

Tj. výstup z Činnosti 2 (Zpracovaný a projednaný ucelený souhrn zjištěných skutečností včetně závěrů 

a doporučení, v jehož rámci jsou tyto údaje obsaženy). 

 
d) strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího 

stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, 

Tj. výstupy z Činnosti 3: 

 hlavní strategická východiska/zásady směřování sociálních služeb na úrovni kraje, 

 jednotlivé okruhy/oblasti, které jsou rozpracovány do vhodných řešení a dílčích postupových 
kroků včetně určení odpovědnosti za jejich plnění, 

 finanční plán pro oblast sociálních služeb (rozvedeno detailně níže), 

 zpracovaná a projednaná strategie směřování a způsobu zajišťování sociálních služeb na 
území kraje. 

 
e) povinnosti zúčastněných subjektů, 

Tj. část výstupu z Činnosti 3 (jednotlivé okruhy/oblasti, které jsou rozpracovány do vhodných řešení a 

dílčích postupových kroků včetně určení odpovědnosti za jejich plnění). 

 
f) postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v 

poskytování sociálních služeb 

V plánu musí být popsáno jak, kdy a kým bude sledován a vyhodnocován (v souladu s Činností 6 

a dílčími kroky v každé Činnosti „Sledování průběhu celé Činnosti a stručný záznam o tom“) a dále 

jak, kdy a kým budou nebo mohou být prováděny změny v rámci realizace a řízení plánu (viz Činnost 

5). 

 
g) způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje. 

Obsahují zejm. Činnosti 3, 4, 5 (tj. popis sítě a naplňování sítě). 

 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na 

období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

Obsahují zejm. Činnosti 3, 4, 5. 

 
Plán by tak měl v zásadě sestávat z těchto kapitol: 

popis způsobu zpracování, sledování a vyhodnocování plánu 

 analytická část, 

 strategická část, 

 prováděcí část. 

 
Finanční plán pro oblast sociálních služeb (detailnější rozvedení z bodu d): 

 

 
Název procesu 

 

Stanovení jednotného požadavku v rámci předkládaných SPRSS/AP jako součást 
žádosti krajů a Hl. m. Prahy dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

Forma výstupu 
 

Součást žádosti na financování sociálních služeb – výstup ze schváleného SPRSS/AP. 

 
 
 

Důvod existence 

výstupu 

 

Schválené a předkládané SPRSS/AP jsou jednou ze součástí procesu 
schválení žádosti o financování krajské sítě sociálních služeb dle § 101a zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Cílovým stavem je, že vymezená síť sociálních služeb v rámci 
krajských střednědobých plánů sociálních služeb bude základním předpokladem pro 
financování sociálních služeb prostřednictvím vyrovnávacích plateb. 
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 Krajská síť sociálních služeb musí být vymezena na základě veřejně známých 
a jednoznačných kritérií dostupnosti, potřebnosti a finanční 
náročnosti/přiměřenosti služby. Z hlediska finanční náročnosti krajské sítě služeb, je 
nutné definovat jednotnou strukturu a zdroje pro stanovení požadavku v rámci 
předkládaných krajských SPRSS/AP (detailněji – na rozdíl od tohoto dokumentu - 
bude řešit Metodika síťování sociálních služeb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavní podoba 

výstupu 

 

Finanční část střednědobého plánu sociálních služeb obsahuje reálnou podobu sítě 

sociálních služeb (není-li obsažena v AP) a finanční plán na zajištění sociálních služeb. 

- Finanční plán je zpracováván na základě formulované strategie zajišťování 
a rozvoje sociálních služeb obsažené v plánu. Obsahuje údaje rozhodné 
pro stanovení potřebné výše dotace (vyrovnávací platby) a odkaz na 
konkrétní opatření (viz výstupy z činnosti 3). Finanční plán je zpracován 
minimálně do úrovně druhů služeb, či dále dělených do skupin služeb 
vymezených krajem dle priorit financování či rozvoje. 

- Reálnou podobu sítě pak lze definovat jako „základní“ síť sociálních služeb, 
která je financovatelná v rámci disponibilních zdrojů vycházejících z analýzy 
zdrojů financování sociálních služeb v kraji. Síť je tvořena skutečně 
poskytovanými službami (identifikátory). Reálná podoba sítě je napleněním 
povinnosti zajistit služby na svém území na základě plánu sociálních služeb 
s ohledem na dostupné zdroje. Reálná podoba sítě je vytvářena na základě 
projednání s obcemi a poskytovateli sociálních služeb. Síť sociálních služeb 
obsahuje parametry, které mají vliv na stanovení (nákladů, výnosů a dotace – 
vyrovnávací platby služby). Tyto parametry jsou minimálně – úvazky přímé 
práce (jako ukazatel výkonové kapacity času přímých pracovníků) a lůžka 
v pobytových službách. Přičemž těmito zdroji na financování sociálních služeb 
z veřejných rozpočtů jsou: 
dotace kraji z MPSV, 

vlastní prostředky z rozpočtu kraje, 

prostředky z rozpočtů obcí, 

již realizované projekty nebo projekty, které jsou připravené k 
realizaci ve schválené podobě (v rámci strukturálních fondů EU - 
např. v rámci OPZ se počítá s financování provozu). 

Mezi ostatní příjmy/zdroji je nutné mj. zahrnout úhrady od uživatelů služeb a 
platby ze zdravotních pojišťoven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Základní 

celostátně 

dostupné 

statistické údaje 

 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou dle § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006, o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů povinni podávat výkazy o 
výkonech provozovaných služeb do 30. 6. za předchozí kalendářní rok. Dle 
tohoto právního předpisu zodpovídá za správnost a úplnost vykazovaných údajů 
příslušný krajský úřad. Výkaznictví prostřednictvím aplikace OK služby - 
poskytovatel tak MPSV a krajům poskytuje celou řadu dat, která jsou díky 
jednotné struktuře porovnatelná napříč jednotlivými kraji. Mezi tato srovnatelná data 
patří: 

 základní údaje o materiálním zázemí (objektech, budovách a jejich základním 
vybavení) a kapacitě pobytových a ambulantních služeb, 

 základní přehled o cílových skupinách jednotlivých služeb, 

 podrobně strukturované náklady a výnosy (včetně úhrad od 
uživatelů) v rozsahu základních činností všech sociálních služeb, 
včetně nákladů jednotlivých sociálních služeb na pracovníky v přímé a 
nepřímé péči, 

 komplexní údaje o personálním zajištění služeb, počtech pracovníků v přímé 
a nepřímé péči, výši jejich přepočtených úvazků. Toto se týká 
pracovníků pracujících na pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti 
a dohody o provedení práce, 

podrobné informace o klientech služeb sociální péče a pobytových služeb 
sociální prevence (služby dle §§ 39-52, §§ 57-58, § 64 a §§ 67-68), tedy 
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 klientech, o kterých poskytovatelé v rámci výkaznictví podávají 
reporty v podobě tzv. karet uživatelů. Zahrnují informace o věkové struktuře 
klientů a v případě pobytových služeb sociální péče i o struktuře klientů 
dle výše přiznaného příspěvku na péči. 

 

Z těchto údajů lze generovat další základní přehledové statistiky o fungování 
sociálních služeb na území celé republiky i jednotlivých krajů a toto umožňuje i 
srovnání situace v sociálních službách na území krajů. Kraj tedy tato data může 
využít k analýzám především v analytické části SPRSS. MPSV může tato data 
(dle registrace i dle působnosti služby) na vyžádání jednotlivým krajům 
poskytnout každý rok po konci období pro vykázání dat, zpravidla od srpna do září. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh základní 

podoby 

struktury 

požadavku 

SPRSS/AP 

v rámci žádosti 

kraje a hl. m. 

Prahy 

 

Návrh základní podoby struktury požadavku SPRSS/AP v rámci žádosti kraje a hl. m. 
Prahy za podmínky zavedení výše uvedených podmínek: 

 

- Celková výše reálného požadavku na rozpočtový rok XXXX v Kč 
vycházející ze sítě sociálních služeb (tedy částka vycházející z 
garantovaného objemu sociálních služeb) 

- Výhled požadavku na rozpočtový rok +1, +2, +3 v Kč. 
- Reálný požadavek je stanoven na základě obvyklých výší dotace (vyrovnávací 

platby) dle druhů služeb. 
- Slovní popis stanovení reálného požadavku. 

Optimální výše finanční podpory sociální služby je stanovena na 
základě analýzy nákladů a výnosů jednotlivých druhů sociálních služeb. 
Analýza je prováděna na základě dostupných dat za předchozí 
rok/roky. Optimální výše finanční podpory sociální služby je obecně 
stanovena: 

a. v případě ambulantních a terénních sociálních služeb 
jako obvyklá/průměrná hodnota celkových nákladů
 na úvazek pracovníka/měsíc, přičemž 
se zohledňují obvyklé (očekávané – zpracované na základě 
analýz vykazovaných dat) příjmy u jednotlivých služeb, 

 

b. v případě pobytových sociálních služeb jako 
obvyklá/průměrná hodnota celkových nákladů na lůžko/den, 
přičemž se zohledňují obvyklé příjmy u jednotlivých služeb (jen 
na základní činnosti – na ty počítá vyrovnávací platba). 

 

Reálná výše finanční podpory sociální služby je stanovena na základě 
celkového objemu prostředků, který je přidělen Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace danému kraji 
na podporu sociálních služeb v příslušném roce. Poznámka: Reálná výše 
finanční podpory sociální služby se uplatňuje v případě, že krajem 
požadovaná dotace je vyšší než MPSV vypočtená a přidělená dotace kraji 
na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

- Stanovení a popis redukčních a expanzivních kritérií pro určení reálného 
požadavku. 

- Redukční koeficienty slouží pro stanovení reálné výše finanční podpory služby 
vzhledem k její optimální výši a jsou stanoveny příslušným krajem každoročně 
s ohledem na celkovou výši dotace, kterou MPSV přidělilo kraji pro příslušný 
rok. Redukční koeficienty a způsob jejich uplatnění je kraj povinen stanovit 
předem nediskriminujícím způsobem a v souladu se svým střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb. Popis redukčních koeficientů kraj uvede 
v rámci jeho žádosti, v části zaměřené na popis způsobu rozdělení a čerpání 
dotace. 

- Minimální struktura požadavku v návaznosti na výpočet finanční 
podpory služeb (kraj si může stanovit podrobnější skupiny dále dělených 
do skupin služeb vymezených krajem dle priorit financování či rozvoje). 

služby sociální prevence – ambulantní a terénní forma služby 
(nezahrnují se úhrady od uživatelů), se sdělením výpočtových hodnot  
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 pro daný kraj, podle kterých bude fungovat vyrovnávací platba, 

 služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby (vč. 
služby tísňové péče), se sdělením výpočtových hodnot pro daný 
kraj, podle kterých bude fungovat vyrovnávací platba, 

 služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma 
služby s lůžkovou kapacitou, se sdělením výpočtových hodnot pro 
daný kraj, podle kterých bude fungovat vyrovnávací platba, 

 služby sociální péče – pobytová forma služby, se 
sdělením výpočtových hodnot pro daný kraj, podle kterých bude 
fungovat vyrovnávací platba. 

- Stanovení jednotného podílu spolufinancování služby z jiných zdrojů, který je 
stanoven s ohledem na možnosti financování jednotlivých druhů služeb 
z jiných veřejných zdrojů. Do jiných zdrojů se započítávají veškeré ostatní 
zdroje financování služby, tj. zejména se jedná o prostředky z rozpočtů 
samospráv. 

- Povinný podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů – optimálně stanovit 
jednotným procentem pro služby daného druhu, které vykazují společné 
definiční znaky, kterou jsou doložitelné (tj. nemusí být jedno procento na druh 
služby, lze detailně rozlišit i v rámci, pokud je to relevantní). V případě 
péčových služeb se zohledněním složení uživatelů podle příspěvku na péči. 
Do jiných zdrojů se započítávají veškeré ostatní zdroje nad rámec úhrad 
od uživatelů služby, plateb z veřejného zdravotního pojištění, tj. zejména se 
jedná o prostředky z rozpočtů samospráv. 

- Obvyklá (průměrná) úhrada od uživatelů služby, která je určena do 
intervalu maximálních hodnot stanovených prováděcí vyhláškou k zákonu o 
sociálních službách za péči, pobyt a stravu u jednotlivých druhů služeb. Je 
stanovena jako průměrná hodnota. 

- Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven, které se odečítají v případě určitých 
služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, 
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), je-li zdravotní péče 
zajišťována vlastními zaměstnanci poskytovatele služby (je-li zdravotní péče 
poskytovatelem sociálních služeb zajišťována např. zabezpečením externího 
dodavatele apod., příjmy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují). Obvyk lé 
příjmy od zdravotních pojišťoven jsou určeny jako průměrná hodnota v 
návaznosti na počet lůžek a strukturu uživatelů služby podle stupňů závislosti 
pro účely příspěvku na péči (zohledňují se pouze v případě uživatelů ve stupni 
III. nebo IV. příspěvku na péči). Stanovená průměrná hodnota je ve výši XXX,-
Kč/měsíc (XXX,- Kč/den) na jednoho lůžko obsazené uživatelem ve stupni 
závislosti XXX příspěvku na péči. 

 

Minimální struktura požadavku (členění dle finanční podpory služeb) při zachování 
výše uvedených podmínek: 

- Státní rozpočet – dotace MPSV dle § 101a 
- Krajský rozpočet 
- Ostatní kraje 
- Obce 
- Dotace Úřad vlády ČR 
- Dotace ostatní resorty státní správy (konkrétně) 
- Úřad práce ČR 
- Úhrady od uživatelů 
- Fondy zdravotních pojišťoven 
- Individuální projekty 
- Strukturální fondy (bez IP) 
- Nadace, sponzoři 
- Jiné zdroje 
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5. Zdroje plánovacího procesu 
 

Základní rozdělení zdrojů 

Zajištění zdrojů procesu SPRSS je jednou z velmi důležitých podmínek pro dosažení výstupů 

a výsledků procesu a také pro zajištění realizace jeho činností. Z pohledu těchto kritérií jsou 

zdroje rozděleny do tří základních kategorií: 

 finanční zdroje, 

 materiálně technické zdroje, 

 znalostní zdroje. 

Na rozdíl od jiných definic zdrojů v rámci kritérií nezařazujeme do zdrojů „zdroje lidské“ a 

jejich problematiku popisujeme zvlášť v samostatné kapitole níže v textu, nicméně na znalostní 

zdroje jsme zde chtěli upozornit zvlášť, přestože si uvědomujeme, že s personálním zajištěním úzce 

souvisejí. 

 

Finanční zdroje 

Finančními zdroji jsou míněny finance jak na zajištění poskytování samotných sociálních služeb, 

tak na realizaci celého procesu plánování. Již při zadání celého procesu by měly být zdroje na 

proces s ohledem na minulé zkušenosti a aktuální záměry alespoň rámcově určeny, tj. součástí 

zadání musí být minimálně informace o tom, jaké finanční prostředky jsou na celý proces (jedno 

plánovací období) plánovány a garantovány. Rozpočet finančních nákladů na proces tvorby a 

realizace SPRSS je tedy zásadním zdrojem pro další kroky v realizaci procesu. Každá činnost 

procesu musí být z pohledu zdrojů zajištěna, protože jejich nedostupnost nebo opomíjení je častou 

chybou při realizaci procesu. 

Materiálně technické zdroje 

Druhou kategorií zdrojů jsou zdroje, které jako celek podporují realizaci celého procesu a 

jeho činností; jde o různé pomůcky, nástroje, přístroje, budovy, činnosti a znalosti (např. včetně 

podpůrných procesů, jako jsou např. procesy spojené s údržbou, vedením účetnictví, bezpečností 

práce, požární ochranou, archivací a skartací apod.). 
 

Znalostní zdroje 

Je zapotřebí vědět, zda „plánovač“ (a ostatní zástupci různých stran v procesu plánování) 

má dostatečné znalosti a dovednosti, zda využívá nějakou metodu, či metodiku, popřípadě 

informační systém a jaké se k danému zdroji vztahují podmínky používání (licence, autorská práva 

apod.). Také by měl vědět, zda má území k dispozici zdroje strategických nebo jinak důležitých 

informací a jaká je míra znalostí lidí, kteří budou tyto informace zpracovávat a interpretovat. To 

samozřejmě souvisí úzce s organizační strukturou procesu a požadavky na kompetence lidí v ní 

uvedených. 

 

Konkrétní přiřazení zdrojů 
Požadavkem těchto kritérií je, aby byly všechny činnosti procesu opatřeny zdroji jak finančními, tak 

materiálně technickými a znalostními. Tyto zdroje musí být přiřazeny konkrétně a závazně. 
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6. Dokumentace plánovacího procesu 
 

Základní pohled na vedení dokumentace procesu 

Dokumentací procesu se rozumí všechny oficiální dokumenty (platné a účinné), které jsou 

nezbytné pro úspěšný průběh celého plánovacího procesu a pro dosažení žádoucích výstupů a 

výsledků. Dokumentaci lze rozdělit na tři základní typy dokumentů: 

 strategické dokumenty - zahrnující např. zákony, podle kterých je nutno se v procesu řídit, 

strategické plány, předchozí SRPSS apod., tedy dokumenty tzv. řídící, a to jak interní (platící 

na příslušném krajském úřadě), tak externí (které jsou vytvořeny mimo organizaci, např. 

zákonné normy), 

 systémové dokumenty – zahrnující konkrétní pracovní postupy - pravidla, metodiky, tedy jak 

se bude ta která činnost procesu dělat, 

 formuláře a záznamy – zahrnující např. záznamy z jednání pracovních skupin apod., 

tedy záznamy o činnosti, kterými lze dokladovat, že se daná věc odehrála, jak, kdy a za 

jakých podmínek proběhla a co je jejím výstupem a formuláře, což jsou dokumenty, mající 

přesně danou standardizovanou strukturu, která je však doplňována 

individualizovanými údaji. Vyplněný formulář se pak stává záznamem, který již nejde měnit 

(aktualizovat) a je důkazem o proběhlé činnosti. 
 

Proč a jak vést dokumentaci procesu 
Smyslem dokumentování je: 

 popsat a dále sdílet dobrou praxi tak, aby zůstala zachována i při odchodu klíčových 

osobností realizujících plánovací proces, 

 vytvořit psaná (pro všechny dotčené strany platná a závazná) pravidla o tom, jak bude ta či 

ona činnost vykonávána v daném období, po dobu platnosti a účinnosti dokumentu, 

 zachytit úroveň znalostí organizace v daném okamžiku a potažmo jejich vývoj v čase, 

 zajistit jednotné pochopení a interpretaci obsahu daného dokumentu různými lidmi, kteří 

spoluvytváří dílčí i finální výstupy a výsledky. 

 
Obecně by měla být dokumentace o celém procesu a jeho výstupech a výsledcích vedena co 

nejefektivněji, kdy dokumentace slouží pro zachycení a rozvoj znalostí, je pomůckou pro výkon 

činností a důkazem využitelným k evaluaci a komunikaci s dalšími zainteresovanými stranami 

(máme na mysli např. monitoring, dozorové audity třetích stran, zdůvodnění efektivity přidělování 

a správy veřejných zdrojů). 

Dokumentování plánovacího procesu 

Při dokumentování plánovacího procesu a jeho činností je výhodné vycházet ze schématu procesu a 

popisu jeho jednotlivých činností. Doporučujeme tedy následující přístup: 

 Každá činnost procesu obsahuje oddíl „Obsah činnosti a způsob jejího provedení“. Tento oddíl 

definuje optimální postup. 

 U každé činnosti procesu si tedy zkuste položit tyto základní otázky: 

1. Podle čeho budou odpovědní lidé postupovat při zajištění realizace konkrétní činnosti? 

Existuje nějaký pracovní postup či metodika? 

2. Jaké dokumenty musí při její realizaci vzít dále v úvahu? Existují nějaká nařízení, 

zákony, vyhlášky, strategické či deklarativní dokumenty, které by měli mít realizátoři 

činnosti k dispozici? 

3. Jaké záznamy budou dokazovat, že činnost a její jednotlivé aktivity proběhly? 

4. Budeme používat nějaké formuláře? 

Na úrovni záznamů by mělo být dodrženo pravidlo, že u důležitých činností, rozhodnutí a 

v oblasti zadokumentování výstupů a výsledků jsou záznamy komplexní a celistvé, aby dávaly 
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dostatečný obraz o skutečném průběhu realizace a jeho přínosech v podobě naplnění 

záměru a zadání (viz Činnost 1). Zde se doporučuje v rámci návrhu dokumentace 

procesu dobře zvážit efektivitu záznamů a postupovat způsobem, kdy záznamy o průběhu 

procesu/činností, záznamy o výstupech a výsledcích, které jsou uvedeny v těchto 

kritériích a záznamy o důležitých rozhodnutích plní primárně roli důkazní a zmírňují tak 

rizika, která jsou s realizací spojena. 

 Další důležité záznamy, které by v dokumentování procesu neměly chybět, jsou 

spojeny s monitoringem realizace procesu a slouží pro vyhodnocování procesu a jeho 

následnou evaluaci. 
 

Jak je možno si ověřit správnou praxi 

Porovnáním záznamu o prováděné činnosti a psaných pravidel stanovujících, jak se tato činnost 

má dělat, získáme informace o tom, zda je požadovaná „dobrá praxe“ (uvedená v postupu) v 

souladu s jejím reálným výkonem. 

Zjištěné odchylky poté slouží jako základ pro stanovení opatření vedoucích k harmonizaci „záměru-

zadání“ a „reality“. Tato opatření jsou pak zaměřena: 

 úpravu (aktualizaci) pravidel (pokud je vykonávaná praxe kvalitnější než stávající pravidla), 

 úpravu záměru-zadání v případě, že bylo formulováno nereálně, 

 vyřešení problému vzniklého nedodržením postupu lidmi, kteří práci vykonávají, 

 úpravu stanoveného postupu, pokud nebyl původně stanoven optimálně, 

 zohlednění různých vnějších, těžko ovlivnitelných proměnných, které mají ovšem podstatný 

dopad, 

 zohlednění problémů spojených s nedostatkem v oblasti dostupnosti, využití či kvality zdrojů 

činnosti. 

Pomineme-li úmyslné nedodržování pravidel, pak je dokumentace významným nástrojem 

pro zaznamenání a distribuci informací, který umožňuje evaluaci využitelnou při učení se 

organizace a evaluaci využitelnou právě při optimalizaci postupů a metod procesu. Nemůžeme 

nezmínit také 

důkazní roli dokumentace (záznamů), kterou sehrává při řešení sporů a interních nebo externích 

prověrkách v různých oblastech činnosti organizace.
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
K ověřování správnosti plánovacího procesu a jeho výstupů samozřejmě neslouží jen dokumentace, ale i 

sledování a vyhodnocování praktického výkonu jednotlivých plánovacích činností (viz Evaluační zpráva). Dále lze 
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7. Organizační struktura a personální zajištění plánovacího 
procesu 
 
Personální zajištění jako součást úřadu nebo organizace 

Vzhledem k důležitosti a strategickému významu celého procesu tvorby SPRSS je nejpřirozenější 

a nejvíce žádoucí, aby tým lidí zajišťující tento proces byl přímo součástí organizační struktury úřadu, 

tj. odboru nebo oddělení, které jsou odpovědné za sociální služby nebo za strategické 

plánování. Důvodem je především odborný a trvalý charakter vykonávaných činností, jejichž 

výsledky mají velký dopad nejen do života lidí, kteří potřebují k řešení své nepříznivé situace 

odpovídající síť služeb, ale také významně ovlivňují veřejné rozpočty a finance z pohledu smyslu, 

účelu, efektivity, potřebnosti a transparentnosti jejich přerozdělování. 
 

Pro personální zajištění celého plánovacího procesu je zapotřebí vzít v celé šíři v úvahu nutný 

rozsah a obsah práce zaměstnanců KÚ, a to jak koordinátorů plánování, tak vedoucích a 

ostatních zapojených lidí v rámci úřadu (viz obrázek Organizační struktury níže). 
 

Agenda plánování je poměrně rozsáhlá a vyžaduje proto dostatečné personální zajištění. 

Například pracovní náplň koordinátora (manažera) plánování zahrnuje jak samostatnou analytickou a 

koncepční činnost, tak i zajištění a účast na různých jednáních (v rámci úřadu, v pracovních a jiných 

odborných skupinách, s obcemi, poskytovateli atd.). Obsahuje rovněž spolupráci s ostatními kolegy 

na KÚ, neboť plánování sociálních služeb je svým způsobem záležitost průřezová, která zahrnuje 

všemožná dílčí témata z oblasti sociálních služeb, případně i příbuzných oborů (zdravotnictví, 

doprava, bydlení, apod.). Vzhledem k tomu, že manažer většinou přímo získává výsledky práce od 

ostatních, případně je za ně v praxi často zodpovědný (je-li mu tato zodpovědnost svěřena 

odborným garantem – vedoucím procesu), je nutné, aby v takovém případě skutečně disponoval 

kompetencí k posuzování a případně vymáhání požadovaných výsledků od druhých (spojení 

zodpovědnosti s možností ovlivňovat a spoluřídit proces a jeho výsledky). Je tudíž na místě vyčlenit 

pro koordinátora (manažera) plánování na KÚ samostatný úvazek. Toto vše je graficky shrnuto na 

níže uvedeném obrázku, který vymezuje nutnou spolupráci a organizační uspořádání uvnitř úřadu, 

ale i navenek (viz obrázek – postranní lišty: poskytovatelé, veřejnost, uživatelé a blízké osoby a 

organizace zastupující uživatele). 
 

Koordinátor (manažer) procesu musí samozřejmě přímo spolupracovat s odborným garantem 

– vedoucím procesu (zpravidla vedoucí příslušného odboru KÚ) a dalšími kolegy či jinými 

pověřenými osobami (externisté). Role vedoucího procesu spočívá zejména v rámcovém řízení a 

vedení procesu i po personální stránce a v zadávání práce, zatímco rolí výkonných pracovníků 

(např. vedoucí a členové pracovních uskupení, další zaměstnanci KÚ, externí dodavatelé) je 

přispívat prostřednictvím plnění úkolů k dosažení žádoucího cíle. 

 

Projektové personální zajištění 

Vedle výše uvedeného optimálního stavu umístění pracovníků „organizace SPRSS“ je 

možné plánovací proces realizovat také projektovým způsobem, kdy jsou pracovníci zaměstnáni 

pouze v rámci projektu. To má výhodu v tom, že takový pracovník se může věnovat 

skutečně jen záležitostem spjatým s projektem (a nemusí v rámci případného kumulovaného 

úvazku řešit další témata), na druhou stranu každý projekt někdy skončí – a s ním většinou odchází 

i daný člověk, který v mezidobí získal mnohé zkušenosti, navázal pracovní kontakty a etabloval 

plánování mezi místními poskytovateli i na úrovni obcí. Z tohoto pohledu je tedy v mnohém 

výhodnější svěřit plánování přímo zaměstnanci úřadu, čímž jsou jednak zajištěny návaznosti na 

jiné agendy, jednak jsou eliminována některá výše zmíněná rizika. 
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Organizační struktura plánovacího procesu 
Pro úspěšnou realizaci plánovacího procesu je nezbytné mít jasně stanovenou organizační 

strukturu, která vypovídá o tom, jak je „organizace“ procesu plánování personálně zajištěna a jaké 

jsou vazby této organizační struktury na další zainteresované strany a osoby. 

Modelová organizační struktura, která je prezentována v těchto kritériích, je minimální 

doporučenou strukturou pro zajištění realizace procesu. Její logika již obsahuje zařazení 

vhodného, maticového přístupu k řízení lidí a dále ukazuje na důležité vztahy se zainteresovanými 

stranami. Zainteresované strany v našem případě představují: 

- veřejnost, 

- poskytovatelé služeb a jejich zřizovatelé, 

- uživatelé služeb/klienti, blízké osoby, organizace zastupující uživatele služeb, 

- obce/zadavatelé. 

Nejdůležitější z pohledu naplnění požadavků kritérií je navrhnout a schválit oficiální 

platnou Organizační strukturu a případně profily pracovních míst/pracovních rolí, pokud již nejsou 

definovány v rámci pracovních náplní (smluv) pracovníků krajského úřadu. 
 

Organizační schéma zajištění SPRSS 
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Pozn. podstata tohoto příkladu maticové struktury spočívá v tom, že: 

Manažer plánovacího procesu je odpovědný za definování úkolů, termínů a výstupů 

projektu, maticově vstupuje do struktury úřadu, organizace, je odpovědný za řízení projektu, přímo 

velmi úzce spolupracuje s odborným garantem, ale výkonné pracovníky procesu přímo neřídí! 

Odborný garant procesu SPRSS (vedení odboru nebo oddělení) je zodpovědný za zadávání práce 

a přímé řízení lidí (výkonných pracovníků procesu), dle platného organizačního 

schématu úřadu/organizace, jeho specializace a zvyklostí a dle zadání a informací od manažera 

procesu, se kterým velmi úzce spolupracuje. 
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Profily pracovních míst a pracovních rolí 
Profily pracovních míst a rolí jsou základním stavebním kamenem pro zajištění personálního obsazení 

organizační struktury. Popis každé pozice a role je stanoven tak, že obsahuje důležité informace pro 

následné vedení a řízení lidí, kteří se různým způsobem podílejí na zajištění celého procesu. Struktura 

profilu pracovního místa/pracovní role obsahuje minimálně tyto informace: 

 název pracovní pozice/role, 

 pracovní náplň (úkoly vykonávané v jednotlivých činnostech procesu), 

 kompetence (kvalifikace, znalosti a dovednosti), 

 pravomoci (co může pracovník rozhodnout)/Odpovědnosti (za co pracovník odpovídá) 

v oblastech: 

-       proces a jeho činnosti (výkon), 

-       výstupy a výsledky (zajištění), 

- vztah k zainteresovaným stranám (udržování, komunikace, rozvoj), 

 nadřízenost/podřízenost/týmová příslušnost, 

 dokumentace (závazky ve vztahu k dokumentování) = dokumentace, kterou pracovník musí 

znát + dokumentace, na jejíž tvorbě a řízení se pracovník podílí. 

 
Při zpracování náplní práce je nutné vzít v úvahu, že rozsah práce – úkolů ve vztahu ke každé 

činnosti procesu musí být stanoven v příslušné pracovní náplni osoby, která za její provedení bude 

odpovídat nebo ji přímo realizovat. Souvislost mezi pracovní náplní a činnostmi procesu je důležitá. 

Kompetence uvedené u každé činnosti procesu definují, jaké kvalifikační předpoklady, znalosti a 

dovednosti musí pracovník mít, aby mohl pracovní pozici a k ní se vztahující pracovní náplň 

vykonávat dobře. 

Závazky pracovníka ve vztahu k dokumentování 

Každý pracovník nějakým způsobem používá ke své práci dokumenty a dokumentuje průběh 

práce spojený s plánovacím procesem. V pracovním profilu je pak uvedeno, jaké dokumenty jsou pro 

danou pracovní pozici závazné (pracovník je musí znát a postupovat podle nich), jaké dokumenty 

vytváří nebo aktualizuje (metodiky – pravidla, opatření, rozhodnutí apod.) a jaké záznamy o 

provedených činnostech vytváří/zaznamenává. Zde musí být zcela konkrétně stanoveno, jaké 

povinnosti pracovník ve vztahu k dokumentaci má. 
 

Jak je možno profil pracovní pozice nebo role stanovit? 
Z důvodu výše uvedených požadavků dále uvádíme možný způsob, který umožňuje 

efektivním způsobem profily pracovních míst a rolí navrhnout. Návrh musí vycházet ze schématu 

plánovacího procesu a následného popisu činností, co se struktury a rozsahu týká. Zde 

identifikovatelné činnosti a jejich obsah, které si území přizpůsobí z pohledu dobré praxe svým 

znalostem a dovednostem, tvoří metodiku plánovacího procesu a umožní provést níže uvedený 

návrh jednotlivých profilů pracovních pozic a míst. Níže uvedený formulář je vhodné zpracovat pro 

každou pracovní pozici a roli, která je uvedena v organizačním schématu území. Následně lze 

informace ze všech formulářů použít nejen k návrhu pozic a rolí, ale také k souhrnné analýze 

personálního zajištění plánovacího procesu. 
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Formulář pro návrh pracovní pozice/role 
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Odpovědnost 

(včetně výstupů a výsledků) 

 
 
Nadřízenost/podřízenost 
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Dokumentování 
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Činnost 1        
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Činnost 3        
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46 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKYBLY5Z)



 

 
 
 

8. Slovník 
 

Plánovací období (viz Činnost 1) 

Období, po které probíhá jeden plánovací cyklus, tj. od zahájení prací na zadání a záměru až po 

dokončení realizace SPRSS (AP) a vyhodnocení průběhu cyklu. Časově není shodné s dobou 3 

let, pro kterou je zpracováván SPRSS (době 3 let platnosti SPRSS předchází příprava a 

zpracování SPRSS a tuto dobu může přesahovat vyhodnocení plnění SPRSS a s ním spojeného 

procesu). 

Záměr a zadání (viz Činnost 1) 
Záměr vyjadřuje úmysl, CO se má provést (tj. zpracovat, realizovat, řídit a vyhodnocovat 

SPRSS). Zadání oproti tomu vyjadřuje, JAK (zejm. v jakém čase a s jakými zdroji) se má 

záměr provést. Detailnější popis obsahu obou pojmů je přímo v Činnosti 1. 

Metodologický nárys (viz Činnost 2) 
je ovšem nutné vědět, které informace chybějí nebo jsou nedostatečné a v závislosti na tom 

určit další Metodologický nárys určuje, jaké skutečnosti, v jakém rozsahu a jakým způsobem 

budou zjišťovány v rámci zjišťování současného stavu v oblasti sociálních služeb na území kraje. 

Nárys tedy popisuje promyšlený postup a způsob zjišťování potřebných informací včetně toho, které 

subjekty se na něm mají podílet a jakým způsobem. 

Procesní a věcná stránka plánování (viz Činnost 1, 2, 6) 
Procesní stránka plánování představuje veškeré aktivity prováděné nebo provedené v souvislosti 

se zajištěním plánovacího procesu. V praxi to znamená zvláště řízení a koordinaci postupu a 

jednotlivých kroků od zahájení plánovacího období až do jeho ukončení. Věcná stránka plánování 

oproti tomu představuje obsah těchto procesů, tudíž se týká samotných sociálních služeb nebo jiných 

obsahových součástí, které mají přispívat ke zlepšení, kultivaci nebo změnám v systému sociálních 

služeb. 

 

Nepříznivá sociální situace (viz Činnost 2 a další Činnosti) 

Nepříznivou sociální situací je myšleno oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, 

nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí 

ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou 

činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení 

podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. 

Hlavní strategická východiska (viz Činnost 3) 
Hlavní strategická východiska jsou většinou obecněji formulované zásady či principy, které 

určují směřování systému sociálních služeb v kraji. Slouží především k vymezení základních tezí, 

od nichž se dále odvíjejí již konkrétnější okruhy/oblasti/cíle a jednotlivé dílčí úkoly/opatření. Vytvářejí 

se proto, aby bylo jednak zřejmé, co je hlavními záměry kraje v oblasti sociálních služeb, jednak 

mohou být využity při aktualizacích nebo provádění změn v SPRSS/AP jako ideové „kotvy“, 

jejichž duch je zapotřebí zachovat (a v případě odchýlení se od nich – viz Činnost 5 – přejít k 

vyhodnocení proběhlé části plánovacího období a prakticky zpracování nového SPRSS), ale také 

hrají důležitou roli při rozdělování finančních prostředků (v rámci sítě sociálních služeb, která s nimi 

musí být v souladu). 
 

Síť sociálních služeb (viz Činnost 3 a další Činnosti) 
Síť sociálních služeb představuje souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité 

kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na 

území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými 

finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb kraje. 
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Koncept sítě sociálních služeb (viz Činnost 3) 

Koncept sítě sociálních služeb popisuje obecná pravidla a principy utváření, řízení a provádění 

změn v síti. Je součástí SPRSS proto, aby bylo všem aktérům (poskytovatelé, obce, 

uživatelé atd.) v systému sociálních služeb zřejmé, jakým způsobem a podle čeho síť funguje. 

Koncept také na obecné rovině popisuje, jaké služby v jakých lokalitách, s jakou kapacitou a 

ve vztahu k jakým nepříznivým sociálním situacím (a potřebám) mají být v kraji zastoupeny. 

Konkrétní naplnění sítě jednotlivými poskytovateli je pak už zhmotněním konceptu sítě v 

praktické úrovni zajištění požadovaných služeb (které jsou uvedeny v konceptu). 
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Cíl: 
 
Studie má podpořit odbornou diskusi. Nabízí možné pohledy na systém financování sociálních služeb 

a má být podpůrným nástrojem pro kvalifikované politické rozhodování. Text má podpořit proces 

obsahového vymezení a sjednocení často užívaných pojmů, mj. tím, že nabízí přehled základních 

nástrojů financování. Studie vychází z předpokladu, že systém financování sociálních služeb je 

nástrojem praktického naplňování sociální politiky. Představené nástroje financování (vhodnost, 

účelnost aj.) mohou být hodnoceny až v návaznosti na sledované cíle sociální politiky v oblasti 

sociálních služeb. 
 

Materiál je podkladem pro: 
 

a) odbornou diskusi a kvalifikované politické rozhodování 

b) sjednocení pojmů - přehled základních nástrojů financování 

c) diskusi vhodnosti jednotlivých nástrojů financování pro podporu zamýšleného chování 

subjektů/objektů systému sociálních služeb 
 

Zpracovaná studie navazuje na práci expertní skupiny projektu „Podopora procesů v sociálních 

službách“, pracující v rámci aktivity číslo 61. 
 
 

Používané pojmy a zkratky 
 
Multidisciplinární tým – skupina složená ze zástupců různých pomáhajících profesí zapojených do 

řešení obtížné životní situace 
 

Princip subsidiarity – politická zásada, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných 

záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům. 
 

Senior - osoba ve věku 65+ let 
 
Sociální dialog – nástroj pro rozvoj vztahů a kolektivní vyjednávání v ČR 
 
Sociální doktrína – dokument pro tvorbu a realizaci sociální politiky, dokument pro Českou republiku 

je dostupný např. na http://www.sds.cz/docs/prectete/e_kolekt/soc_dokt.htm 
 

Sociální služby - činnosti zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo 

prevence sociálního vyloučení dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Sociální zabezpečení – závazek státu podpořit občana při řešení obtížné/nové životní situace. 
 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
 
 
1 

podrobné informace jsou dostupné na http://podporaprocesu.cz/projekt/ (stav k 4.7.2013) 
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ORP – obec s rozšířenou působností 
 
PnP - příspěvek na péči definovaný § 7 zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 
změn a dodatků 
 
 
RUD – rozpočtové určení daní 
 
SPRSS – střednědobý plán rozvoje sociálních služeb zpracovaný krajem dle § 95 písm. d) zák. 

108/2006 Sb. 
 

ÚP – úřad práce 
 
Projekt Podpora procesů v sociálních službách – systémový projekt realizovaný Ministerstvem práce a 

sociálních věcí, bližší informace jsou dostupné na http://podporaprocesu.cz/projekt/informace-o-

projektu/ 
 

Projekt Podpora transformace sociálních služeb – projekt na podporu a pilotní ověření procesu 

transformace sociálních služeb, bližší informace jsou dostupné na http://www.trass.cz/ 
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I. Výchozí principy konstrukce systému sociálních služeb a jeho funkce 
 
Sociální služby jsou součástí širšího rámce sociálního zabezpečení v České republice. Systém 

sociálního zabezpečení je postaven na základních principech evropského (v kontextu historicko 

politickém) sociálního modelu. Jedná se o následující principy2: 

 rovnost 

důstojnost 

svoboda 

solidarita 

participace 
 
Systém sociálního zabezpečení má obtížnou úlohu harmonizovat, resp. propojit nejčastěji uváděné 

funkce, resp. funkční účinky v praktické sociální politice. Jde především o funkci ochrannou, 

rozdělovací a přerozdělovací, homogenizační, stimulační, preventivní. 
 

Průřezovým cílem poskytování sociálních služeb je sociální začlenění člověka. Sociální fungování je 

„schopnost lidí provádět úkoly denního života a angažovat se ve vztazích k jiným lidem způsobem, 

který je uspokojivý jak pro ně samotné, tak pro druhé a odpovídá potřebám organizovaného 

společenství“.3 

 

Základní funkce stávajícího systému sociálních služeb: 

aktivizační (podpora k převzetí odpovědnosti za řešení sociální situace) 

ochranná (zejm. ochrana práv uživatelů) 

koordinační (zajištění informovanosti, dostupnosti, poradenství v řešení soc. situace) 

kompenzační (vyrovnání přirozených a objektivních nerovností) 

preventivní (předcházení vzniku či prohloubení stavu sociálního vyloučení) 
 
Význam sociálních služeb jako jedné z forem sociální pomoci spočívá mj. v tom, že by měly být 

poskytovány především při řešení těch sociálních situací, kde poskytnutí finančních prostředků 

neuspokojí potřebu klienta, popř. v těch situacích, kdy klient finanční prostředky nepoužívá na ten 

účel, pro který jsou mu poskytnuty4. Současně je možno doplnit, že v rámci služeb sociální prevence, 

které reagují na výskyt určitého společenského fenoménu ať už na konkrétně definovaných územích, 

nebo státu jako celku, je nutné zabezpečit odpovídající sociální služby, které reagují na snížení 

výskytu, nebo na eliminaci negativních dopadů z jeho výskytu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Obsahové vymezení podrobněji v Tomeš, I., Obory sociální politiky 
3 

Podle Carltona (1984) 
4 

Tomeš I. a kol. Sociální správa. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-483-0 
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II. Nástroje financování 
 
Mechanismus financování sociálních služeb je kvalitní, pokud podporuje zamýšlené chování subjektů 

i objektů (uživatelů sociálních služeb) sociální politiky v této oblasti5 a současně je výhledově 

předvídatelný. Pro volbu účinných nástrojů financování je nezbytná základní společenská shoda na 

očekávaném chování všech zúčastněných stran systému služeb (stát, nižší správní celky, 

poskytovatelé, uživatelé). Vhodná volba dílčích nástrojů financování ve vazbě na vybrané oblasti 

sociálních služeb pak může očekávané chování posílit. Nástroje financování je vhodné kombinovat, 

důsledně vzato každá sociální situace vyžaduje specifickou kombinaci nástrojů financování.6 

 

Obecně lze vymezit základní čtyři zdroje financování sociálních služeb: 

Soukromé zdroje 

Finanční dávky 

Hmotné dávky/resp. garance dostupnosti služeb 

Pojištění/kvazi pojištění 
 

Podrobnější přehled nabízí níže uvedené schéma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Poznámka: Příspěvek na péči v dosavadní podobě nevyvolává očekávané chování uživatelů – srov. 

neočekávaně vysoký objem prostředků spotřebovaný mimo systém profesionálních poskytovatelů péče. 
6 

Poznámka: Finančně zajištěný senior s majetkem, který je schopen a ochoten péči pro sebe hradit, má zájem 
primárně o zajištění reálné fyzické dostupnosti služeb v rozsahu a úrovni dané dohodou. Nemá v úmyslu 
se vzdát základní ochrany (standardy kvality aj.). 
V diametrálně jiné situaci je senior s podprůměrným příjmem (důchodem), který jako zásadní vnímá finanční 

nedostupnost služby, de facto je primární sociální situace chudoba či ohrožení chudobou. 
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III. Kritéria pro volbu vhodných komponent systému financování 
 
Bez přímé vazby na stávající regulaci systému služeb lze definovat dvě základní kritéria pro volbu 

vhodných nástrojů financování systému sociálních služeb: 
 

A) dle řešené potřeby 

B) dle určujícího subjektu 
 
 
 

A. Řešené potřeby 
S přijatelnou mírou všeobecnosti lze pro následující specifické skupiny občanů definovat společné 

základní trsy potřeb: 

 senioři 

osoby se zdravotním postižením (především s omezením hybnosti) 

osoby v kritické situaci 

ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením (různé primární zdroje ohrožení, vč. osob s 

duševním onemocněním, lidí s kognitivním postižením aj.) 
 

Funkce ochranná a aktivizační definuje základní přístup k naplňování potřeb všech zmiňovaných 

skupin, zastoupeny jsou všechny funkce systému služeb. Nicméně v každé definované skupině lze 

vysledovat nejdůležitější roli, kterou by systém služeb měl plnit: 

senioři – koordinační funkce (zajištění dostatečné informovanosti o možných způsobech 

řešení potřeb, podpořit fyzickou a geografickou dostupnost služeb). Otázka ekonomické 

dostupnosti služeb je často spojena s řešením chudoby či hmotné nouze. Tuto roli mohou 

plnit jiné subsystémy sociálního zabezpečení (penzijní, jiné dávkové apod.) 

osoby se zdravotním postižením (především s omezením hybnosti) – kompenzační funkce 

(tj. vyrovnávání objektivních nerovností) 

osoby v kritické situaci – funkce ochranná (včetně zajištění bazálních životních potřeb) 

ostatní – propojení všech funkcí (včetně propojení s jinými subsystémy sociálního 

zabezpečení) 
 

Volbu finančních nástrojů je vhodné přizpůsobit převažující funkci v dané oblasti potřeb.7 

 

B. Určující subjekt (zadavatel sociálních služeb) 
Stávající členění sociálních služeb taxativně vymezuje druhy sociálních služeb, a to v oblastech služeb 

prevence, poradenství a péče. Současně však stávající vymezení služeb v naprosté většině případů 

tyto oblasti kombinuje, jejich poměr výrazně závisí na konkrétních případech jednotlivých klientů. 
 

Pro vhodnou volbu konkrétních nástrojů financování je významné definovat převažujícího zadavatele 

služeb: 

 
 
7 

Stáří je možné považovat za předvídatelnou životní a sociální situaci. Je zcela legitimní zdůraznit 
princip subsidiarity a přenést odpovědnost za zajištění ve stáří na občana/rodinu. Je nezbytné vytvořit 
podmínky pro převzetí takové odpovědnosti (stanovení pravidel, zásad, podpora systémových nástrojů – 
např. soukromé pojištění apod.). 
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V oblasti péče je vhodným zadavatelem uživatel. Ve vazbě na finanční zdroje. Specifickou 

oblastí v souvislosti s péčí je podpora při rozhodování (mj. provázáno např. s obč. zákoníkem 

– opatrovnictví aj.). 

V oblasti prevence je to především veřejnost/společnost (reprezentovaná na základě 

mechanismu zastupitelské demokracie – tj. veřejná správa, místní samospráva). Nefungující 

systém prevence se projeví nejenom četnějším výskytem společensky nežádoucích jevů 

(může vést až k destabilizaci komunity/společnosti) a zvýšením výdajů při řešení následně 

vzniklých situací, ale současně přenáší zátěž do jiných systémů (např. zdravotnictví, 

soudnictví, vězeňství aj.). 

V oblasti poradenství je to především stát (veřejná správa).8 S ohledem na účinnost a kvalitu 

poradenských služeb je vhodné pro různá témata a oblasti zvolit přiměřenou míru 

decentralizace a dekoncentrace. Garance však zůstává na bedrech státu. 

 
 

IV. Diskuse vhodnosti nástrojů financování a jejich plánování 
 
Vhodný nástroj financování je takový, který hlavnímu zadavateli služeb umožňuje reálnou kontrolu 

nad finančními toky a objemem čerpaných služeb. Efektivní nástroj je pak ten, který umožňuje 

naplnění převažující očekávané funkce systému sociálních služeb. 
 

V praxi lze uvést příklad: 
 
Je-li zadavatelem služby sám senior, je nezbytné, aby právě uživatel – senior řídil objem čerpaných 

služeb a peněz za ně zaplacených. Toto umožňuje financování ze soukromých zdrojů seniora, 

případně využívání přiznané finanční dávky. Naopak věcná dávka (poskytnutí služby vybrané např. na 

základě správního rozhodnutí) tomuto principu přímo odporuje. 
 

Při zohlednění převažující koordinační funkce systému pak lze vyhodnotit, že je-li senior-uživatel 

vybaven kvalitními informacemi a příp. napojen na poskytovatele služeb, je žádoucí, aby výchozím 

zdrojem financování byly soukromé zdroje seniora. Je-li zdrojem potřeby péče např. objektivní 

nerovnost (např. omezení hybnosti), má být aktivován zdroj povahy kompenzační (např. finanční 

dávka přiznaná na bázi objektivního přezkoumání stavu, např. lékařem). Další zdroje (věcná dávka, 

nepřímý transfer z veřejných rozpočtů apod.) mají být zapojeny v situaci, kdy má systém plnit další 

funkci (ochranná – např. riziko chudoby či zneužití postavení klienta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Evropská sociální charta stanoví závazek států zabezpečit bezplatné sociální poradenství, včetně zajištění 
dostupnosti dopravní. 
Zároveň dobře fungující poradenství zvyšuje povědomí potenciálních uživatelů o možných či žádoucích 
scénářích řešení obtížných životních situací. 
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Druh 
sociálních 
služeb 

 

Podoba profilu 
financování 

 

Základní 
východisko 

 
Podmínka 

Proces 
transferu 
prostředků 

 

Podoba sítě 
služeb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Služby 
sociální 
péče 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociální dávka 

 
 
 
 
 

Finanční 
výplata dávky 
je příspěvek 
státu uživateli 
na zajištění 
potřebné péče 
(srov. sociální 
začlenění). 
Zvýšené 
životní 
náklady může 
krýt v plné výši 
či částečně. Při 
částečném 
krytí je třeba 
definovat 
očekávané 
zdroje 
dofinancování 
(soukromé, 
rodina, 
samospráva) a 
garantovat 
rovný přístup 
pro všechny 
občany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Větší diferenciace 
(jemnější 
odstupňování) výše 
dávky. 
Možné zohlednit: 

- místo 
využívání 
služby, 

- územní 
specifika 

- specifika 
potřeb cílové 
skupiny 

- příjmovou a 
majetkovou 
situaci 
příjemce 

 
 
 
 
 
 

Stát 
prostřednictví 
m sítě ÚP 
vyplácí dávku 
příjemci, který 
sám, nebo ve 
spolupráci se 
sociálním 
pracovníkem 
obce definuje, 
zohlední místní 
a individuální 
specifika, 
dohodne 
způsob využití 
dávky. 
Předmětem 
kontroly využití 
dávky je 
především 
dosažení 
očekávaného 
účelu. 

Síť vytváří 
příjemce 
dávky i 
v podobě 
facilitace se 
sociálním 
pracovníkem 
obce. 
V případech 
cílové skupiny, 
která není 
schopna 
svéprávně 
rozhodovat, je 
síť 
předmětem 
procesů 
(komunitního) 
plánování. 
(takto vzniklé 
služby, ale 
nebude 
vytvářet 
uživatel, ale 
samospráva – 
finanční 
zajištění půjde 
za 
samosprávou) 
Vzniklé krajské 
plány (zvážit 
role obcí) 
podléhají 
schvalovacímu 
řízení MPSV. 

 
 
 
 
 
 

Systém 
financování 
poskytovatelů 
sociálních služeb 

Předpokládá 
se kombinace 
s užitím dávky 
(viz výše) 
Správce 
systému 
garantuje 
poskytovateli 
zařazenému 
v správcem 
koordinované 
síti pokrytí 
reálných 
(dohodnutých, 
obvyklých, 

Definování a vyhlášení 
ceny jednotky služby a 
zavedení procesu 
výplat např. 
prostřednictvím 
vyrovnávací platby 
nebo na základě 
veřejné soutěže. 

 
Správce systému 
koordinuje jednání o 
struktuře financování 
služby (podíl klienta x 
podíl správce x podíl 
ostatních zdrojů) 

Správce 
systému 
zajišťuje 
výplatu dávek, 
viz výše. 

 
Správce 
systému (sítě) 
stanoví obvyklý 
obsah a rozsah 
služby a 
obvyklou (popř. 
minimální, 
maximální) 
cenu/náklady 

 
 

Síť vytváří 
příjemce 
dávky 
v kombinaci 
s procesy 
komunitního 
plánování – 
katalog 
poskytovatelů 
sociálních 
služeb. 
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Druh 
sociálních 
služeb 

 

Podoba profilu 
financování 

 

Základní 
východisko 

 
Podmínka 

Proces 
transferu 
prostředků 

 

Podoba sítě 
služeb 

  vysoutěžených 
aj.) nákladů 
skutečně 
poskytnuté 
péče, 
případně 
vytvořené 
kapacity na 
základě 
definovaných 
jednotek 
služeb/kapacit 
služeb. 

 
Správce systému 
koordinuje jednání o 
celkové výši finančních 
transferů do systému / 
poskytovateli. 

služby, resp. 
rozsah 
potřebné péče 
pro uživatele. 
Poskytovatel 
v návaznosti na 
výsledek 
jednání o 
struktuře 
platby získává 
dorovnání 
příjmů až do 
celkové výše 
oprávněných 
nákladů. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decentralizovan 
ý systém 

Předpokládá 
se kombinace 
s užitím dávky 
(viz výše) 
Stát poskytuje 
finanční 
prostředky 
místním 
samosprávám 
(krajům, 
případně 
obcím) na 
zajištění 
služeb sociální 
péče a 
zákonně 
deleguje 
pravomoci a 
stanovuje 
povinnosti 
(zajistit 
fungující síť 
sociálních 
služeb 
v území). 

 
 
 
 
 
 
 

Je zaveden jasný a 
stabilní výpočet částky 
pro jednotlivá území. 
Povinnosti o 
zajišťování sociálních 
služeb musí být 
delegovány a 
kontrolovány 
zákonnou formou. Je 
rozlišena úroveň 
krajských a místních 
sociálních služeb. 

 
 
 
 
 

Rozpočtové 
určení daní pro 
kraje (případně 
obce). 
X 
Účelové dotace 
krajům na 
zajištění služeb 
v území 
x 
věcné plnění 
(např. 
normativ-
statist., nebo 
transfer) 

 
 
 
 
 

Síť vytváří a 
definuje 
krajská úroveň 
(případně 
obecní). 
Podoba sítě je 
procesně 
závazná a je 
předmětem 
schvalovacího 
procesu státu 
(MPSV) na 
principech 
komunitního 
plánování. 

 
 
 

Služby 
sociální 
prevence a 
sociální 
poradenstv 
í 

 
 
 
 

Státní systém 
financování 
poskytovatelů 
služeb 

 
 

Stát garantuje 
a koordinuje 
síť služeb, 
možno 
zajišťovat na 
principu 
dekoncentrac 
e (např. místní 
pobočky ÚP) 

Stát si zajišťuje 
dostatek informací o 
potřebách a místních 
podmínek v území 
např. prostřednictvím 
procesů multioborové 
a meziresortní 
platformy, 
komunitního 
plánování, výzkumů, 
definování státních 
politik pro jednotlivá 

Výběrová řízení 
s dílčím 
plněním, např. 
regionálně 
nebo tematicky 
zaměřených 
služeb. 
x 
věcné plnění 
(transfery) 
X 
podpory služby 

Stát vytváří síť 
služeb za 
konzultačního 
procesu s kraji 
a obcemi (v 
rámci 
přenesené 
působnosti) 
na základě 
komunitního 
plánování a 
multioborové 
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Druh 
sociálních 
služeb 

 

Podoba profilu 
financování 

 

Základní 
východisko 

 
Podmínka 

Proces 
transferu 
prostředků 

 

Podoba sítě 
služeb 

   území atd. (vyrovnávací 
platba) 

komunikace 
reagující na 
výskyt daného 
společenskéh 
o jevu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decentralizovan 
ý systém 

 
 

Stát poskytuje 
finanční 
prostředky 
místním 
samosprávám 
(krajům, 
případně 
obcím) na 
zajištění 
služeb sociální 
prevence a 
zákonně 
deleguje 
pravomoci a 
stanovuje 
povinnosti 
(zajistit 
fungující síť 
sociálních 
služeb 
v území). 

 
 
 
 
 
 

Je zaveden jasný a 
stabilní výpočet částky 
pro jednotlivá území. 
Povinnosti o 
zajišťování sociálních 
služeb musí být 
delegovány a 
kontrolovány 
zákonnou formou. Je 
rozlišena úroveň 
krajských a místních 
sociálních služeb. 

 
 
 

Rozpočtové 
určení daní pro 
kraje (případně 
obce). 
x 
Účelové dotace 
krajům na 
zajištění služeb 
v území 
x 
věcné plnění 
(např. 
normativ-
statist., nebo 
transfer) 
x 
podpory služby 
(vyrovnávací 
platba) 

Síť vytváří a 
definuje 
krajská úroveň 
(případně 
obecní). 
Podoba sítě je 
procesně 
závazná a je 
předmětem 
schvalovacího 
procesu státu 
(MPSV) na 
základě 
plánování 
dostupnosti 
služeb – 
komunitního 
plánování a 
multioborové 
komunikace 
reagující na 
výskyt daného 
společenskéh 
o jevu 

 
 
 

V. Propojení financování s plánováním sociálních služeb nad rámec 

stávajících procesů komunitního plánování 
 

Následující popis předpokládá, že financování služeb sociální péče je dáno výplatou více 

diferenciovaného příspěvku na péči a to i v závislosti na využití formální nebo neformální péče 

klientem. Současně financování služeb sociální prevence, které reagují na výskyt společenských jevů, 

je skrz poskytovatele těchto služeb. Dále jsou primárně rozlišovány služby sociální péče a sociální 

prevence. Přičemž základním východiskem je, že do služeb sociální prevence jsou zařazeny pouze 

služby pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci následkem vlastního jednání nebo 

krizové situace. Nejsou sem zařazovány služby pro osoby se zdravotním postižením např. sociálně 

terapeutické dílny, podporované bydlení. Plánování služeb pro osoby se zdravotním postižením 

probíhá odlišným způsobem, v němž hlavní úlohu hraje sociální šetření za účelem přiznání příspěvku 

na péči. Popis současně předpokládá, že jsou rozvíjeny procesy síťování sociálních služeb a plánování 

dostupnosti na stávajících procesech komunitního plánování. 
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Sociální zabezpečení (včetně systému sociálních služeb) je veřejně převzatý závazek státu podpořit 

občana při řešení obtížné/nové životní situace. V řadě případů přesahuje iniciativa státu pouhou 

podporu formou legislativní úpravy a koordinace. Stát se podílí na řešení obtížné situace přímo 

(dávkami, transfery z pojistných systémů apod.), resp. poskytováním věcného plnění (služeb). 

Z hlediska řízení systému sociálního zabezpečení je plánování nezbytnou součástí procesu 

poskytování sociální ochrany, již samotné schválení státního rozpočtu představuje plán svého druhu 

(redukovaný na výdaje a příjmy). 
 

S ohledem na obecně přijímané principy evropského sociálního modelu, zejména na základě principu 

participace jsou sítě služeb sociální péče plánovány na základě hodnocení nepříznivé sociální situace 

klienta (provádí ÚP v rámci sociálního šetření) na základě jeho potřeb, nikoliv zdravotního stavu. Zde 

se hodnotí, jakou podporu klient potřebuje, aby mohl žít běžným způsobem života v porovnání 

s vrstevníky. Posouzení náročnosti podpory/péče je odděleno od poskytování služeb. Úřad práce 

současně plní poradenskou roli ohledně vhodné služby pro uživatele, což je i jedním ze zdrojů dat pro 

nastavení sítě služeb na území kraje. Definování rozsahu podpory pro uživatele služeb sociální péče je 

ve vazbě na výplatu Příspěvku na péči (viz, počet lidí na daném území kraje, počet lidí, kterým bude 

péče zajišťována službou, nebo jinou osobou, náročnost podpory, způsob zajištění). Proces výběru 

poskytovatelů z krajské sítě služeb pro zajištění pokrytí zajištění rozsahu potřeb klientů s následnou 

aktualizací a revizí sítě služeb v návaznosti na zjištěné potřeby v území, kvalitativní změny v systému 

služeb, společenském vývoji atd. je v gesci Krajů do limitu poskytnutého transferem ze státního 

rozpočtu, přičemž nad tyto prostředky je možné další potřeby uživatelů jednotlivých služeb 

dofinancovávat dle krajských priorit z vlastních zdrojů. Do tohoto procesu jsou zapojeny procesy 

komunitního plánování a síťování sociálních služeb. 
 

Plánování financování služeb sociální prevence vychází ze základního cíle – řešit situaci jedince 

v momentě, kdy je to nejefektivnější tzn. je možné s relativně malým úsilím a za vynaložení malých 

finančních prostředků člověka vyvést z nepříznivé sociální situace a vrátit ho k samostatnosti a pokud 

možno vlastní ekonomické aktivitě. Toto považujeme za stěžejní a rozhodující pro volbu způsobu 

plánování a financování sociálních služeb. Jedním z možných dílčích řešení nad rámec stávajících a 

zavedených procesů je vazba na sledování identifikovaných rizikových jevů a jejich vyhodnocování. 
 

Pokud mají služby působit „preventivně“ je třeba, aby na člověka působily v momentě, kdy teprve 

dochází k selhávání. Např. je třeba začít působit na nezletilé či velmi mladé nastávající rodiče 

v momentě, kdy se chystají na příchod dítěte a učí se zvládnout novou situaci nikoli až ve chvíli, kdy 

se pár rozpadl a mladá matka nezvládá péči. Jiný příklad – je třeba začít pracovat s osobami sankčně 

vyřazenými z evidence Úřadu práce ve chvíli vyřazení nikoli až ve chvíli, kdy jsou např. zadluženi, 

ztrácí bydlení a začínají páchat trestnou činnost. 
 

Výchozím bodem je detekce rizikových jevů, která se skládá z identifikace rizikových skutečností a 

práce se statistikami na multioborové platformě (dále multidisciplinární tým). Prvním krokem 

k včasné identifikaci je práce s existujícími statistikami různých resortů např. Ministerstva vnitra ČR, 

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

zdravotnictví ČR. Jako základní vhodná jednotka pro sledování a plánování služeb se ukazuje práce s 

územím jedné obce s rozšířenou působností. Práce se statistikami vyžaduje vytvoření časové řady, 

kdy při delším časovém srovnání je možné zaznamenávat výkyvy v oblasti některých údajů, které 

 

- 13 - 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKYBLY5Z)



 

 
 
 
upozorňují na to, že se na daném území děje něco, co je hodno pozornosti společnosti. Identifikace 

těchto rizikových skutečností je důležitým prvním krokem a podkladem pro práci Multidisciplinárního 

týmu. Multidisciplinární tým je složen z představitelů daného ORP popř. kraje/státu. Analýza 

statistických údajů upozorní na důležité skutečnosti, které se např. na daném území nově objevují 

nebo signalizují rizikový jev, který se na daném území vyskytuje. Mezi hlavní úkoly 

multidisciplinárního týmu patří na základě analýzy statistických údajů popsat, co se na daném území 

děje včetně popisu charakteristik tohoto jevu, které zaznamenávají pracovníci z různých oborů 

(důležitý předpoklad pro nalezení adekvátní intervence) a nalezení vhodné intervence na úrovni 

různých oborů/resortů. Zejména které sociální služby by měly na daném území působit a co je jich 

cílem, jaká doprovodná opatření přijmou ostatní rezorty, tzn., jak budou přispívat k řešení daného 

jevu ze své pravomoci, co bude považováno za indikátor úspěšnosti řešení resp. jaká statistika/y 

budou vypovídat úspěšnosti. Tento proces povede k sestavení střednědobého plánu kraje a akčních 

plánů pro jednotlivé roky. 

 
 

VI. Vazba financování sociálních služeb na proces plánování v rámci 

krajských Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb 
 

Vstupním údajem je existence kvalitativního a kvantitativního popisu krajské sítě sociálních služeb 
jakožto jeden ze vstupních požadavků pro nastavení systému financování sociálních služeb na 
krajské úrovni. 

Základní předpoklady pro vytvoření krajské sítě sociálních služeb: 
 

existuje krajská síť sociálních služeb (seznam sociálních služeb) – jsou známy sociální služby, 
které ji tvoří, u každé služby je vymezena alespoň cílová skupina uživatelů, druh služby, forma 
služby (ambulantní, pobytová, terénní) a kapacita služby (potřebná kapacita). 

 

existují a jsou veřejně známa jasná kritéria potřebnosti a další parametry, na základě kterých 
je posuzováno zařazení sociální služby do krajské sítě sociálních služeb (v rámci dalších 
parametrů lze např. zohlednit efektivitu, nákladovost služby, dostupnost a kvalitu služby a 
další specifika služby), 

 

je nastavena metoda tvorby krajské sítě sociálních služeb, včetně její aktualizace 
(aktualizace sítě by měla být jednak systematicky prováděna vždy při tvorbě nového SPRSS na 
další období, tj. pravidelně zpravidla v období 3 let a jednak průběžně na základě vzniku 
aktuálních potřeb – vazby na roční akční plány), 

 

- je nastavena a popsána nezbytná spolupráce ze strany obcí a poskytovatelů sociálních 
služeb při plánování a financování sociálních služeb v rámci krajské sítě sociálních služeb, 

 

- proces plánování služeb (obcí, kraje) směřuje k definování potřebnosti služeb, jejich 
kapacit a územního rozložení, 

Krajská síť sociálních služeb9 je jasným popisem služeb, včetně přehledu jejich kapacit s uvedením 
prioritních, redukčních, nebo jiných mechanismů pro jednotlivé druhy služeb, cílové skupiny, 
regiony nebo jiné. Tj. jaké jsou mechanismy v případě nižší dotace ze státního rozpočtu. 
 
 
9 

Jsou v zásadě možné dvě varianty vycházející vždy z toho že SPRSS definuje požadavky na sítě a následně: 

Varianta 1 - Dvoukolový systém. První kolo – výběr a zařazení do sítě, druhé kolo - proces dotačního řízení v rámci účastníků 
sítě služeb. V případě existence krajské sítě sociálních služeb, lze nastavit pravidlo, že o vyrovnávací platbu formou 
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Varianta návrhu výsledné podoby krajské sítě sociálních služeb: 
 

Krajskou síť sociálních služeb představují konkrétní sociální služby, které jsou vyhodnoceny jako 
potřebné, efektivní, kvalitní a budou tedy finančně podporovány ze strany kraje (prostřednictvím 
dotace přidělené kraji od MPSV, z rozpočtu kraje, popř. v rámci projektů financovaných z jiných 
zdrojů – strukturální fondy, realizovaných přímo krajem nebo jinými subjekty, z dalších dotačních 
titulů ministerstev apod.). Zároveň mohou být finančně podpořeny pouze kapacity jednotlivých 
sociálních služeb, které jsou zahrnuty v síti sociálních služeb kraje. 
 

Síť sociálních služeb je vymezena seznamem sociálních služeb, který ji tvoří, přičemž tento seznam 
služeb může být přílohou přímo SPRSS kraje, nebo každoročně aktualizován v rámci tzv. akčních plánů 
zpracovaných ve spolupráci s obcemi a poskytovateli sociálních služeb vždy pro příslušný rok. 
 

Seznam sociálních služeb může být např. členěn podle cílové skupiny uživatelů, druhu služby či území 
kraje (ORP). 
 

U každé sociální služby v síti by měly být uvedeny minimálně tyto údaje: 

název poskytovatele služby, 

název služby, 
 

identifikátor služby, 

druh a forma služby (pobytová, ambulantní a terénní), 
 

územní dostupnost (územní působnost služby může být nastavena v rámci kraje, ORP, okresů, 
mikroregionů, obcí), 

 

dostupná kapacita služby. 
 

Je vždy nutno mít na paměti, že zařazení do sítě samo o sobě nezaručuje poskytovateli služby 
požadovanou výši finanční podpory. Konkrétní výše prostředků pro konkrétní sociální službu 
zařazenou v síti, bude určena v průběhu jednotlivých řízení o poskytnutí vyrovnávací platby a 
následně právně zakotvena ve smlouvě uzavřené mezi zadavatelem a poskytovatelem, na základě 
které bude poskytovateli služby poskytnuta finanční podpora. 
 

U každé sociální služby by měla být dále vymezena její priorita z hlediska financování. Priority by 
měly být nastaveny s ohledem na předpokládanou celkovou výši finančních prostředků, které reálně 
mohou být v rámci kraje na jednotlivé sociální služby pro příslušný rok rozdělovány (tj. výše dotace 
kraji z MPSV, vlastní prostředky z rozpočtu kraje, financování služeb z rozpočtů obcí, apod.). 
 

Krajskou síť sociálních služeb lze tedy definovat jak v optimální podobě (včetně rozvojových záměrů, 
které jsou financovatelné v případě, že se podaří sehnat prostředky z dalších zdrojů), tak v reálné 
podobě: 
 

optimální podoba sítě - je definována jako maximální (žádoucí), optimálním způsobem 
zohledňující reálné potřeby uživatelů služeb v rámci kraje, tj. bez ohledu na výši disponibilních 
zdrojů financování sociálních služeb, 

 
 
 
 

dotace/příspěvku se bude moci ucházet pouze poskytovatel služby, který je zařazený do této sítě, což může přinést určitý 
prvek finanční jistoty pro poskytovatele služeb zařazené v krajské síti sociálních služeb. 
 
Varianta 2 – Jednokolový systém ve vazbě na SPRSS: 

1) SPRSS definuje síť služeb – kapacity, druhy, regionální rozložení, prioritní oblasti, redukční mechanismy 
2) Proces dotací podle toho kolik je peněz do limitu vyrovnávací platby 
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reálná podoba sítě – „základní“ síť sociálních služeb“, která je ufinancovatelná v rámci reálně 
disponibilních zdrojů financování sociálních služeb v kraji, těmito zdroji10 jsou zejména: 

 

- dotace kraji z MPSV, 
 

- vlastní prostředky z rozpočtu kraje, 

- prostředky z rozpočtů obcí, 

-  již realizované projekty nebo projekty, které jsou připravené k realizaci ve schválené 
podobě (v rámci strukturálních fondů EU – zejména OP LZZ). 

 
 
Sociální služby (respektive jejich kapacity), které nebudou v rámci kraje zařazeny do sítě, nebudou 
krajem finančně podporovány (prostřednictvím dotace přidělené kraji od MPSV, z rozpočtu kraje, 
popř. projekty realizované přímo krajem v rámci strukturálních fondů). 
 
 

VII. Redefinice role státu – rozpory mezi skutečností a očekáváním 
 
„Stát je hlavním manažerem rizik moderní společnosti - to však neznamená, že přebírá úplnou 

garanci za veškerá rizika. Svou činností nesmí tlumit či eliminovat zájem a aktivitu dalších subjektů na 

poli sociální ochrany - naopak musí tyto subjekty stimulovat. Odpovědná usměrňující a koordinující 

role státu spočívá ve vytváření podmínek pro efektivní naplnění české sociální doktríny za 

spoluúčasti ostatních aktérů demokratické občanské společnosti, tedy samotných občanů i nadací, 

nadačních fondů, obecně prospěšných společností, církevních organizací a občanských sdružení 

a iniciativ. Stát musí vymezit prostor i pro uplatnění tržních subjektů na tomto poli.“11 

 

Stimulační role státu vyplývá z přijímaného konceptu subsidiarity, ten je prosazován prakticky i 

legislativně12. Tj. veškeré kroky, které vytvářejí překážky řešení na nejbližší možné úrovni (srov. např. 

nevhodně zvolená ochrana uživatele prostřednictvím absolutních cenových stropů kombinovaná 

navíc s relativním stropem u pobytových služeb, tj. znění §73 zákona 108/2006Sb.). Tato ustanovení 

bez dalšího přenášejí odpovědnost za ochranu a ekonomické zajištění na poskytovatele služeb, bez 

ohledu na původ vzniku (srov. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti či příspěvkové 

organizace kraje či obce). 
 

Očekávání od státu (vlády) jsou jednoznačně formulována v sociální doktríně: „Podmínkou 

efektivního naplňování praktické sociální politiky je srozumitelné a vyčerpávající informování 

veřejnosti o cílech, opatřeních a nákladech sociální politiky. S občany je třeba vést stálou veřejnou 

diskusi o tom, co má být považováno za spravedlivé, co je právem, co je závazkem, z jakých zdrojů 

a na co jsou vynakládány finanční prostředky. Stát uznává prostřednictvím sociální doktríny své cíle 

 
 
 
 
10 

Uvedeny pouze zdroje poskytované poskytovatelům sociálních služeb z veřejných rozpočtů, vedle kterých je nezbytné 
zohlednit i úhrady od uživatelů služeb, platby ze zdravotních pojišťoven atd. 
11 

sociální doktrína České Republiky na http://www.sds.cz/docs/prectete/e_kolekt/soc_dokt.htm (26. 11. 2012, 
15:00) 
12 

Přijetí subsidiarity jako obecného principu se promítlo např. do zákona o sociálních službách ustanoveními 

§101a) zák. 108/2006Sb. 
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a závazky, a nemůže-li vždy naplnit to, co vymezuje jako spravedlivé, jasně občanům sděluje, co je 

v jeho současných možnostech, a co je jeho záměrem do budoucna.“13 

 

Rok 2006 přinesl zásadní posun v oblasti garance sociálních služeb. Stát přestal být poskytovatelem 

sociálních služeb (až na několik výjimek). Těmi se nově stali registrovaní poskytovatelé na základě 

smlouvy s uživatelem (v řadě případů písemné). 
 

Stát si ve své kompetenci ponechal: 
 řízení vstupu do odvětví (povinná registrace) 

možnost posílit příjem občana (kompenzace deficitu v oblasti sebeobsluhy) 

ochranu práv občanů (zaměňováno s kontrolou kvality poskytovaných služeb) 
 
nepřímo díky zvolenému způsobu regulace a nastavením systému financování služeb však nadále 
rozhoduje o: 

 fyzické dostupnosti služeb 

 rozsahu a úrovni poskytovaných služeb 
 
V této oblasti pak dochází k přímému rozporu s citovaným principem uvedeným v Sociální doktríně 
ČR – srov. citaci výše. 
 
Nefinanční intervence: 
Důvěra, solidarita a legitimita vzájemného sdílení rizik se přitom opírají v prvé řadě o splnění závazků. 
Je závazkem a odpovědností různých generací, různých sociálních skupin a dalších subjektů 
nepřenášet vyšší náklady na své potřeby na jiné generace, skupiny či subjekty - pokud to není 
nezbytně nutné v důsledku jejich objektivně omezených možností tyto náklady v dostatečné míře 
pokrýt. Pokud by tento závazek nebyl naplněn, nebyla by solidarita a společně sdílená rizika 
uskutečnitelnými. 
 
Míra subsidiarity: 
Se snižováním aktivit státu se postupně zvyšovala role obcí v sociální oblasti. Obec je totiž základní 

občanskou komunitou, která je občanu po rodině nejbližší a která svými sociálními aktivitami může 

chránit jeho sociální zájmy. Rizikové sociální jevy jsou, a i nadále budou, místně velmi výrazně 

diferencovány, obec a region je tak místem jejich řešení. Nezvládnutí takových jevů v místě, tj. v obci, 

tak může být zdrojem širší společenské destabilizace. 

 
 

VIII. Shrnutí hlavních variant financování sociálních služeb v ČR 
 
Představujeme hlavní tři varianty financování. Výběr a aplikace zvolené varianty vždy primárně 

vychází z priorit definovaných správcem systému. Jedná se např. o otázky větší formalizace a 

závazku spolufinancování sociálních služeb obcemi, aplikace vázání finančních prostředků na 

skutečné využívání sociálních služeb uživateli, ale i zavedení větší adresnosti alokovaných 

prostředků na základě rozpočtování času dle potřeb uživatele. 

 
 

Varianta parametrická 
 
13 

část V. odstavec pátý sociální doktríny ČR (http://www.sds.cz/docs/prectete/e_kolekt/soc_dokt.htm, 
4.3.2012, 15:15) 
 

- 17 - 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKYBLY5Z)

http://www.sds.cz/docs/prectete/e_kolekt/soc_dokt.htm


 

 
 
 
Vychází ze stávajícího systému financování (dávky, dotace, soukromé zdroje, regulace systému), 

vychází z dosavadního znění zákona 108/2006 Sb., vychází z taxativního vymezení druhů sociálních 

služeb a jejich kategorií: poradenství – prevence – péče (terénní x ambulantní x pobytové). 

PnP – zůstává plošnou dávkou, je upraven počet stupňů a adekvátnost výše PnP 

k odpovídající míře naplnění potřeb osob závislých na péči (úprava počtu stupňů míry 

závislosti). 

Rozhodování o rozdělení dotací MPSV bude převedeno dle §101a na kraje v rámci přenesené 

působnosti, finance budou závazně strukturovány dle druhů (typů) služeb. 

MPSV deklaruje očekávanou míru podílu jiných zdrojů na zajištění služeb (zejména očekávání 

ze strany krajů, obcí, zdrojů uživatelů a ostatních soukromých zdrojů). Očekávaná míra podílu 

jiných zdrojů je deklarována s respektem k autonomnímu rozhodování dotčených subjektů. 

 
 

Varianta subsidiární 

Navazuje na dosavadní legislativní rámec, obsahuje akcent na kvalitu služeb, stabilitu financování, 

umožňuje další navazující změny a úpravy systému, umožňuje reflektovat vývoj v sociálních službách 

a potřebách cílových skupin. PnP – zůstává plošnou dávkou, je upraven počet stupňů a adekvátnost 

výše PnP k odpovídající míře naplnění potřeb osob závislých na péči (úprava počtu stupňů míry 

závislosti). Při rozhodování o PnP je snížena váha zdravotnického pohledu na závislost a je posílena 

váha sociálního pohledu (např. změna rozhodujícího subjektu – sociální pracovník ÚP?, i zde je 

možno vytvořit strukturovaného nástroje k posouzení potřeb a vyškolení pracovníků jako v poslední 

reformní variantě). 

 rozhodování o rozdělení dotací MPSV bude převedeno dle §101a na kraje: 

a) DOTACE v rámci přenesené působnosti, finance budou zčásti závazně strukturovány dle 

druhů (typů) služeb. Objem prostředků dotace bude navázán na relevantní výpočtové 

ukazatele „potřebnosti“ (příklad: dotace na péčové služby budou navázány koeficientem 

na vyplacený objem PnP v kraji) 

b) RUD v rámci samostatné působnosti s tím, že prostředky pro výkon této činnosti budou 

subsidiárně poskytnuta v rámci RUD. 

Hypoteticky možno posílit subsidiaritu převedením rozhodování zcela až na úroveň obcí (vizte 

rizika a výhody zvolené míry subsidiarity v příloze, např. obce jsou schopny rozhodovat o 

službách působících lokálně – pečovatelská služba, nicméně vyjednávání o zajištění dalších 

služeb mezi obcemi bude značně obtížné). 

 
 

Varianta reformní 

Varianta předpokládá zásadní revizi přístupu k propojení financování a potřeb cílových skupin, 

předpokládá odstranění taxativního vymezení druhů sociálních služeb. Východiskem při alokaci 

prostředků je důsledná analýza potřeb cílových skupin/lokalit, navazuje volba vhodného / 

adekvátního / přiměřeného způsobu naplnění potřeb. 

a) Dávka plošná, vysoce diverzifikovaná dle objektivních parametrů (analogie PnP – více stupňů aj.) 

zůstává nástrojem „kompenzace objektivního znevýhodnění“, de facto kompenzací za zdravotní 

postižení, posuzování, rozhodování v rámci výkonu státní správy. Role posouzení – předpokládá 

 
- 18 - 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKYBLY5Z)



 

 
 
 

se vytvoření strukturovaného nástroje pro posouzení potřeb navázané na finanční plnění. 

Kontrola kvality je skrze kontrolu naplnění potřeb zjištěných při posuzování (ÚP – rovněž 

kontrolní mechanismus – zjednodušená inspekce kvality). 

b) Dávka testovaná (majetkově/příjmově) je nástrojem individualizace transferu v návaznosti na 

místní/individuální podmínky jednotlivce (přenesený výkon státní správy na obce) 

c)     Financování poskytovatelů služeb (věcné plnění) vybraných na základě soutěžních mechanismů 

(regulovaný trh) v rámci samostatné působnosti krajů. Financování je provázáno s úpravou RUD. 

Financování péčových služeb přes PnP + soutěže na zkvalitňování a zavádění nových prvků 

(financované kraji). U preventivních služeb financování via veřejné soutěže na krajích podle 

potřebnosti terénu (ukazatele v oblasti nezaměstnanosti, dávek, kriminality atd., zde je nutné 

zavést mechanismus kontroly – správně provedené posouzení potřeb a nastavená podpora). 

 
Rizika a výhody zvolené míry subsidiarity 

 

  subsidiární úroveň 

Stakeholder:  KRAJE  OBCE 

 
 
 

MPSV 

Výhoda: UNIFORMITA 
- převedení na úroveň krajů umožňuje 
technicky a organizačně zajistit 
srovnatelný přístup k zajištění 
sociálních služeb v celé ČR 

 

riziko - ROZTŘÍŠTĚNOST 
- obtížná možnost zajistit rovný přístup 
občanů ČR ke službám 

 
 
 
 
 

UŽIVATELÉ 

výhoda: SOLIDARITA 
- objem prostředků na úrovni kraje je 
dostatečně vysoký, aby umožnil 
realizovat společensky solidární 
varianty a řešení 

 
riziko: GEOGRAFICKÁ NEDOSTUPNOST 
- rozloha kraje může vést k relativní 
geografické nedostupnosti služby 
- vyšší nároky na mobilitu uživatelů 

 
 

výhoda: SUBSDIARITA 
- vysoká míra znalosti problematiky a 
lokální situace 
- rychlá reakce na vývoj místních 
podmínek 

 
riziko: PODJATOST decisionmakera 

 
 
 
 

POSKYTOVATELÉ 
SOC. SLUŽEB 

 
 
 

výhoda: PLURALITA POSKYTOVATELŮ 
- rozsah kraje umožňuje partnerství 
mezi poskytovateli a krajem 
- variabilita problematiky podporuje 
vyšší počet různých poskytovatelů 

výhoda: PARTNERSTVÍ 
- vyjednávací pozice jsou partnerské 
vzhledem k velikosti poskytovatele a 
významu služby pro obec 

 
riziko: IN-HOUSE MONOPOL 
- obec může preferovat vlastní přímo 
řízenou agenturu (napr. městské 
centrum sociálních služeb) 

 
 

IX. Doktrinální otázky – diskuse 
 
Má občan NÁROK na poskytnutí sociální služby? 
 Kdo mu splnění tohoto nároku garantuje? 
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 Stát příspěvkem na péči podporuje koupěschopnou poptávku po službách, ale kdo garantuje 

adekvátní nabídku služeb? 
 Služby se poskytují na smluvním základě, nikoliv na základě rozhodnutí někoho. 
 Bude mít nadále každý občan nárok na poskytnutí placené, ale zčásti jím neuhrazené služby, bez 

ohledu na jeho příjmovou a majetkovou situaci? 
 V situaci, kdy na sociální služby není dostatek prostředků, je nezbytné diskutovat i jiné možnosti, 

ve světě ověřené. 
 
Téma je relevantní, bylo publikováno v rámci odpovědi předsedy vlády ČR v reakci na žádost 
platformy poskytovatelů sociálních služeb o dofinancování sociálních služeb v roce 2012, odpovědi 
publikovány mj. v časopise Sociální služby 
 
 

V praktické sociální politice je třeba uplatňovat princip subsidiarity (tedy odpovědnosti 
a spoluodpovědnosti odpovídající možnostem daného subjektu), a to v pořadí jednotlivec, 
rodina, obec, kraj, stát, při širokém prostoru a podpoře svobodné a dobrovolné účasti 
nestátních subjektů. Požadavek subsidiarity a odpovědnosti občanů, jejich rodin a komunit 
předpokládá ovšem podporu a vytváření příznivých podmínek pro aktivity a iniciativy 
jednotlivců a dalších subjektů státem. Ten vytváří právní rámec a soustřeďuje ve svých rukou 
největší zdroje a pravomoci (včetně mechanismů kontroly). 
 

Na naplňování sociální doktríny se podílí vláda spolu se sociálními partnery (odbory 
a zaměstnavatelskými svazy). Sociální dialog zvyšuje její hodnověrnost a legitimitu a je 
předpokladem její trvalosti - a zároveň jejího ověřování a rozvíjení tváří v tvář měnícím se 
podmínkám. Týká se to i přímé účasti na rozhodování. 
 

Ve vztahu k reformě české veřejné správy bude jedním z nejdůležitějších úkolů nejbližších 
let hledání, vymezení a uplatnění nové funkční dělby práce mezi státem, nově vznikajícími 
samosprávnými kraji, obcemi a dalšími subjekty podílejícími se na výkonu praktické 
sociální politiky tak, aby i v této oblasti představovala reforma veřejné správy jednoznačný 
přínos především pro samotné občany. Opět se v této oblasti dotýkáme klíčové role 
komunikátora a leadera celého procesu. Této role se nemůže stát, resp. vláda zbavit. 

Vzhledem k tomu, že dochází zásadní revizi řady výchozích hodnot a principů14 je třeba 
hledat konsenzus. Průběh diskuse o důchodové reformě, zejm. druhém pilíři, kdy zvolené 
řešení je zásadně a radikálně zpochybňováno druhou stranou politického spektra, je dobrou 
ilustrací naléhavé potřeby komunikace a obecného vedení, které přesahuje politické volební 
cykly. 
 

Při realizaci sociální doktríny musí být zohledněny možnosti dané dosažitelnými 
ekonomickými zdroji. Její priority a požadavky musí být zvažovány vedle jiných potřeb 
občanů jako jednotlivců a také vedle jiných společných potřeb. Ekonomický růst a postupné 
rozšiřování ekonomických zdrojů je v dlouhodobé perspektivě žádoucí využít pro aktivní 
sociální politiku. Ta musí být provázána s hospodářskou, ekologickou a kulturní politikou. 
Sociální politika by se v takovém pojetí měla stát přínosem pro dlouhodobě hospodářsky 
 
 
 
14 

srov. např. diskusi o zohlednění vs. nízké míře zásluhovosti starobních důchodů vyplácených ČSSZ 
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a kulturně prosperující společnost - a sama může plodů této prosperity užívat pro realizaci 
svých priorit a od nich odvozených cílů. 
 

Praktické provádění sociální politiky musí: 
podporovat důstojnost lidí a minimalizovat rizika sociálního vyloučení 
být pružné a přizpůsobené potřebám jejích uživatelů 
umožnit plátcům - tedy občanům a státu - kontrolovat velikost nákladů 
minimalizovat možnosti zneužití a plýtvání prostředky. 

 
 

X. Naplnění zákonných principů 
 
Výše uvedené popisy musejí vždy naplňovat ustanovení § 2 a 3 ZSS, tj. Rozsah a forma 

pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou 

důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na 

osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, 

které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a 

posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v 

náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv 

a základních svobod osob. 

 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 

ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 

společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou 

činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání 

jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů. 
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XI. Závěr - úkoly pro rok 2013 
 
Rok 2013 je zlomový pro další směřování financování sociálních služeb. Zvolený charakter 

financování, jak vyplývá i z výše uvedeného textu, přímo ovlivňuje způsob naplňování základních 

funkcí a principů sociálních služeb. Odpovědi na otázky položené v rámci této studie jsou nezbytným 

východiskem pro účinnější hledání vhodných variant řešení systému financování sociálních služeb 

v ČR. 
 

Za významné dílčí úkoly pro nejbližší období lze považovat: 
 

1) podporu přípravu všech subjektů v oblasti sociálních služeb na uplatnění revidovaných 

pravidel rozdělení prostředků dotace ze státního rozpočtu, zejména odložením účinnosti 

§101a zákona 108/2006 Sb. 

2) zajištění účinnosti zákonných ustanovení pro převod dotačních prostředků na kraje (§101a 

zák. 108/2006Sb.) tak, aby bylo s ohledem na závazné procedury (např. schválení 

zastupitelstvem kraje, vyhlášení soutěže) možné připravit mechanismy pro rozdělení 

dotačních prostředků na úrovni krajů15 

3) vytvoření, schválení a vyhlášení prováděcího předpisu k §101a zákona 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Samostatně upravit pravidla pro služby sociální prevence, které reagují 

na negativní společenské jevy a současně zvážit odlišný procesní způsob financování služeb 

sociální péče s vazbou na sociální šetření prováděného ÚP. 

4) zajištění metodické podpory krajům při přípravě a zpracování podkladů k podání žádosti 

v návaznosti na úpravu obsaženou v prováděcím předpisu; zvláštní zřetel je třeba klást na 

SPRSS a obsah ekonomické a finanční části SPRSS. 

5) reflexe výsledky a doporučení souběžně probíhajících procesů a projekty (zejména Projekt 

podpora procesů v sociálních službách, Podpora transformace sociálních služeb) a zvážit 

zásadní úpravy systému financování celého systému. Současně zvážit odlišný procesní způsob 

financování služeb sociální péče s vazbou na sociální šetření na ÚP a především větší 

diferenciaci PnP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

Srov. nevhodné načasování účinnosti současného §101a zák. 108/2006 Sb. (od 1 ledna kalendářního roku), 
které v praxi může vyvolat posunutí prvního transferu dotačních prostředků na účet poskytovatele až o 4-6 
měsíců, sněmovní tisk 1058 (rok 2013) tyto parametry respektuje. 
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