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III. 

Odůvodnění 

Obecná část 

 

A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad  - RIA 

1. Důvod předložení 

Navrhují se upravit podmínky a struktura střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb krajů 

a hl. města Prahy (dále jen „střednědobý plán“), který je upraven v § 3 písm. h), § 95  písm. 

a), c), d), e) a f) a dále v § 101a odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“). Střednědobý plán je 

povinnou součástí žádosti o dotaci ze státního rozpočtu. 

 

1.1. Název  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.2. Identifikace problémů, stanovení cílů a rizika spojená s nečinností 

V ustanovení § 3 písm. h) zákona o sociálních službách jsou stanoveny následující náležitosti 

střednědobého plánu: 

Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb je strategický dokument obce nebo kraje 

schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce 

nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů; jeho 

obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu 

včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým 

jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým 

jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování 

a rozvoje sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž 

prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup 

sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny 
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v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje; 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na 

období 1 roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.  

Střednědobý plán je povinným strategickým dokumentem kraje, který stanovuje priority kraje 

v oblasti sociálních služeb, plánuje jejich rozvoj a zajištění, ve vztahu k zákonnému 

uspokojování potřeb občanů. Tento strategický plán má přímou vazbu na zajištění financování 

sociálních služeb (viz § 101a zákona o sociálních službách) a tvorbu sítě sociálních služeb 

(viz § 3 písm. i) zákona o sociálních službách).  

Zákonem č. 254/2014 Sb. byl novelizován zákon o sociálních službách, kdy došlo 

mj. k převedení kompetencí poskytování dotací z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí 

(dále jen „ministerstvo“) na krajskou úroveň. Současně došlo i k úpravě § 3 písm. h) zákona 

o sociálních službách. Cílem této úpravy bylo zejména stanovení přesnější definice 

střednědobého plánu, jeho časového rozmezí a obsahu. Výše uvedenou novelou také došlo 

k vytvoření zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, který blíže stanoví a popíše 

strukturu střednědobého plánu (viz § 119 odst. 2 zákona o sociálních službách). 

S přijetím zákona o sociálních službách byl poprvé v České republice legislativně ukotven 

proces plánování rozvoje sociálních služeb. Přesto tento proces již existoval dříve, někdy byl 

také pojmenováván jako komunitní plánování (zejm. na obecní úrovni, kdy tento proces není 

ze zákona povinný, viz § 94 písm. d) zákona o sociálních službách). Metodickou činnost vůči 

krajům v oblasti plánování sociálních služeb zajišťuje ministerstvo, které i ve spolupráci 

s kraji připravuje nové metodické postupy, které zajistí zkvalitnění celého procesu plánování. 

Přesto se ministerstvo jako metodický a věcný gestor setkává s různými postupy a věcným 

obsahem střednědobých plánů, které jsou důležité i ve vztahu k plánování veřejných 

prostředků (státního rozpočtu) v oblasti sociálních služeb. Ministerstvo také vnímá, že kraje 

nedostatečně pracují s Metodikou přípravy veřejných strategií, kterou vláda schválila svým 

Usnesením č. 318, dne 2. 5. 2013. Pro úpravu vyhlášky č. 505/2006 Sb. byla tato metodika 

využita jako podpůrný zdroj v rozmezí zákonného zmocnění. 

Ministerstvo také plánovalo velkou systémovou novelu zákona o sociálních službách, která se 

zaměřovala mj. i na oblast plánování nebo tvorbu sítě sociálních služeb, stanovení jasných 

podmínek, které zaručí transparentnost a zákaz diskriminace. Tato novela (sněmovní tisk 

č. 1081/0) je momentálně projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, zatím 

neprošla ani druhým čtením a tudíž se nepředpokládá, že bude schválena během tohoto 
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volebního období. Proto ministerstvo připravilo návrh vyhlášky, která bude reagovat alespoň 

na současný legislativní stav.  

Tabulka 1Přehled platnosti střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb krajů 

KRAJ OBDOBÍ DÉLKA AKČNÍ PLÁN 

Jihočeský 
2014-2016  

3 roky AP 2018 
(prodloužen do 2018) 

Jihomoravský 2018-2020 3 roky AP 2018 

Karlovarský 2018-2020 3 roky AP 2017 

Královehradecký 
2011-2016  

6 let   
(prodloužen do 2017) 

Liberecký 2018-2020 3 roky AP 2017 

Plzeňský 2015-2018 4 roky   

Moravskoslezský 2015-2020 6 let   

Olomoucký 2018-2020 3 roky AP 2018 

Pardubický 2018-2020 3 roky AP 2018 

Hlavní město Praha 2016-2018 3 roky   

Středočeský 
2015-2017  

3 roky AP 2017 
(prodloužen do 2019) 

Ústecký 2016-2018 3 roky AP 2018 

Vysočina 2016-2018 3 roky   

Zlínský 2016-2018 3 roky AP 2017 

 

Hlavní problematické okruhy: 

- střednědobé plány mají různou strukturu, rozsah,  

- střednědobé plány nemají jasně stanovené, v jaké míře podrobnosti mají určit 

předpokládané finanční nároky na veřejné rozpočty, 

- střednědobé plány nedostatečně pracují s Metodikou pro tvorbu veřejných strategií 

a/nebo metodickými postupy ministerstva, 

- v některých částech střednědobých plánů (zejm. v oblasti financování sociálních 

služeb) se vyskytují formalismy nebo nejasně uvedené zdroje dat, případně velmi 

nadhodnocené výpočty nákladovosti sociálních služeb.   
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1.2.1. Identifikace cílů, kterých má být dosaženo  

Cílem úpravy prováděcího předpisu je zkvalitnění procesu plánování sociálních služeb, 

vysvětlení některých základních pojmů, stanovení jasného minimálního obsahu 

střednědobého plánu, a to zejm. ve vztahu k financování sociálních služeb, kde střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb je povinnou přílohou žádosti kraje o dotaci.  

 

1.2.2. Identifikace rizik spojených s nečinností 

Současný stav nestanovuje podrobnější popis podmínek a struktury střednědobého plánu.  

 

2. Možnosti řešení - návrh variant řešení 

Varianta 0 

Nedojde k naplnění zákonného zmocnění uvedeného v 101a odst. 3 a § 119 odst. 2 zákona 

o sociálních službách. Kraje budou postupovat podle metodických doporučení ministerstva, 

kvalita i obsah střednědobých plánů bude velmi různorodý a z pohledu ministerstva 

nedostatečný. 

Varianta I 

Navrhuje se vydat zcela nové znění prováděcího předpisu, které jasněji vysvětlí podmínky 

a strukturu střednědobého plánu kraje. Díky tomu může ministerstvo lépe a efektivněji 

plánovat finanční prostředky pro oblast sociálních služeb ze státního rozpočtu. Na úrovni 

kraje dojde k jasnějšímu a transparentnějšímu stanovení priorit kraje při zákonném naplnění 

povinností zajišťování potřeb obyvatel (viz § 95 písm. g) zákona o sociálních službách).  

 

3. Zhodnocení variant – výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta 0 

Zachování současného stavu nezajistí jednotný postup a strukturu střednědobých plánů 

rozvoje sociálních služeb. Metodické postupy, které ministerstvo připravuje, nejsou zákonem 

závazné. Ministerstvo nemůže jasně plánovat finanční prostředky do státního rozpočtu nebo 

rozpočtového výhledu, bez jasných a odůvodněných požadavků kraje. 

Variantu 0 nelze z výše uvedených důvodů déle akceptovat. 
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Varianta I 

Díky právní úpravě dojde k postupnému sjednocení střednědobých plánů krajů do jednotné 

struktury. Ministerstvo bude pravidelně získávat informace o finančních plánech a zdrojích 

zajištění sociálních služeb v daném území.  

Z tohoto důvodu se navrhuje přijmout variantu I. 

 

4. Identifikace nákladů a přínosů 

Navrhovaná právní úprava nepřináší žádné nové náklady na rozpočet krajů, jelikož pouze 

vysvětluje pojmy nebo procesy, které jsou již nyní obsaženy v zákoně o sociálních službách.  

Přínos navrhované právní úpravy bude zejména v oblasti transparentnějšího plánování 

sociálních služeb včetně veřejných prostředků, ale také v efektivnějším plánu zajištění potřeb 

občanů v daném kraji.  

 

5. Dotčené subjekty 

K naplnění cílů obsažených v návrhu je dotčeným subjektem ministerstvo (metodické 

vedení), hlavní město Praha a jednotlivé kraje.  

 

6. Implementace a vynucování 

Za provádění navrhované úpravy budou odpovědni zejména kraje a hl. město Praha. Za 

metodické vedení a kontrolu naplňování je odpovědné ministerstvo.  

 

7. Přezkum účinnosti 

Účinnost prováděcího právního předpisu se stanovuje od 1. 1. 2018.  

 

8. Konzultace  

Návrh vyhlášky vychází z již existujících metodických materiálů ministerstva, konkrétně se 

jedná především o materiál „Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na 

krajské úrovni“, na jehož tvorbě primárně pracovala skupina složená jak z představitelů 

některých krajských úřadů, tak i expertů, jež měli zkušenost s realizací evropských projektů 
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v oblasti plánování sociálních služeb (na obecní i krajské úrovni), ale i zástupců akademické 

sféry a zaměstnanců obcí (jmenovitě šlo o tyto organizace a společnosti: Fakulta sociálních 

studií Masarykovy univerzity, LB plán, spol. s r. o., Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

Krajský úřad Libereckého kraje, JOB, o.s., Krajský úřad Ústeckého kraje, QQT, spol. s r. o., 

Krajský úřad Jihočeského kraje, Magistrát města Hradec Králové). Tato pracovní skupina se 

v rámci projektu „Podpora procesů v sociálních službách“, který realizovalo ministerstvo, 

sešla na pěti jednáních (21. 5. 2014, 25. 6. 2014, 8. 9. 2014, 9. 10. 2014, 12. 11. 2014) a mimo 

to její členové vykonávali i domácí práci (příprava podkladů na jednotlivá jednání, zpracování 

výstupů z jednání). Uvedený materiál, jenž je dostupný na  webovém odkazu: 

http://www.podporaprocesu.cz/wp-content/uploads/2013/01/Minimální-kritéria-kvality-

plánování-rozvoje-sociálních-služeb-na-krajské-úrovni.pdf, mimo to při svém vzniku prošel 

připomínkovým procesem a osobními konzultacemi (17. a 18. 2. 2015) s představiteli všech 

krajských úřadů. Ve jmenovaném projektu vznikly také další tematicky související výstupy 

jako například Analýza existujících krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb 

a parametrů vstupu do sítě sociálních služeb v jednotlivých krajích (dostupné též na 

webových stránkách: http://www.podporaprocesu.cz/projekt/dokumenty/). Následně v letech 

2015, 2016 a 2017 se činnost ministerstva více upřela k tématu síťování sociálních služeb 

(krajská síť sociálních služeb je podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, součástí krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb) 

a přípravě Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 a dále na léta 2016 - 2025, 

která představuje rámcový celonárodní dokument reflektující rovněž téma plánování 

a síťování sociálních služeb (na strategii navazuje Akční plán rozvoje sociálních služeb na 

období 2017 – 2018).  Ve vztahu k podmínkám a struktuře střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb krajů byly připravovány též dílčí změny v již výše zmíněné novele zákona 

o sociálních službách. Prakticky na všech uvedených materiálech a dokumentech 

spolupracovali nebo se podíleli zástupci krajů a krajských úřadů, ale i mnohých dalších 

subjektů (např. sdružení zastupující poskytovatele a uživatele sociálních služeb, některé 

ostatní resorty, příslušný odborový svaz, akademická sféra, někteří poslanci PS PČR). 
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9. Dopady navrhované úpravy  

 

9.1 Na státní rozpočet a veřejné rozpočty  

Jelikož se nejedná o zásadní nové povinnosti ze strany kraje, nepředpokládají se žádné nové 

výrazné náklady na veřejné rozpočty v souvislosti s naplňování obsahu právního předpisu.  

 

9.2 Na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky.  

 

9.3 Na podnikatelské prostředí  

Navrhovaná úprava nebude mít vliv na podnikatelské prostředí České republiky.  

 

9.4 Na územní samosprávné celky 

Navrhovaná úprava bude mít dopad na územní samosprávné celky.  

 

9.5 Sociální dopady  

Navrhovaná úprava nebude mít za následek přímé výrazné sociální dopady. 

 

9.6 Na spotřebitele  

Navrhovaná úprava bude mít za následek přímé dopady na spotřebitele (klienty).  

 

 

9.7 Na životní prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na životní prostředí.  
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9.8 Na zákaz diskriminace 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen ani jiné diskriminační 

dopady.  

 

9.9 Na ochranu soukromí a osobních údajů  

Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na ochranu soukromí nebo 

osobních údajů.  

 

9.10 Na korupční rizika 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu ke korupčním rizikům.  

 

10 Kontakty 

Závěrečnou zprávu RIA zpracoval: 

Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a sociální práce 

Telefon: 221 922 014, 

e-mail: david.pospisil@mpsv.cz 
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B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonným zmocněním 

Navrhovaná vyhláška se vydává na základě zmocnění v § 119 odst. 2 zákona o sociálních 

službách, k provedení § 101a zákona o sociálních službách.  Podle tohoto ustanovení má 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovit vyhláškou podmínky pro zpracování a strukturu 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Navrhovaná právní úprava je v souladu se 

zákonem o sociálních službách a respektuje rozsah a meze zmocňovacích ustanovení. 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními akty EU  

Předmět úpravy není regulován právními předpisy Evropské unie, není s nimi proto v rozporu. 
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Zvláštní část 

K čl. I 

K bodu 1  

Do textu vyhlášky se vkládá část sedmá, jejímž účelem je blíže popsat a upřesnit podmínky 

pro zpracování a strukturu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje. V této části 

jsou tedy rozvedeny některé pojmy, jež souvisí s obsahem střednědobého a akčního plánu 

rozvoje sociálních služeb kraje a procesem jeho tvorby, aby bylo zamezeno rozličnému 

vysvětlování jejich obsahu. Dále jsou uvedeny samotné podmínky vzniku plánu, počínaje 

ustavením a prací organizační struktury, přes vypracování návrhu střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb kraje, až po obsah, resp. povinné části střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb kraje a také funkci a podobu akčního plánu rozvoje sociálních služeb kraje. 

V neposlední řadě text návrhu vyhlášky v této části obsahuje vymezení monitoringu 

a evaluace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje. Hlavní důvody pro uvedenou 

úpravu jsou popsány již výše v obecné části důvodové zprávy, přičemž část sedmá vyhlášky 

č. 505/2006 Sb. je jen konkrétně naplňuje. Důvodem pro podrobné zachycení v jednotlivých 

paragrafech je jednoznačně popsat a všem budoucím příjemcům vyhlášky předložit přesně 

určené postupy a výstupy procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, které 

by měly ve výsledku vést k jednotnějšímu pojetí krajského plánování a plánů.  

K bodu 2 

Příloha k návrhu textu vyhlášky upravuje předpokládanou výši požadované dotace na 

ministerstvo za jednotlivé rozpočtové roky na dobu, pro kterou je střednědobý plán schválen 

a zároveň předpoklad kraje na celkovou výši částky, kterou se bude v jednotlivých 

rozpočtových letech podílet na financování sociálních služeb z vlastních zdrojů. Důvodem 

tvůrce vyhlášky pro doplnění této přílohy je, že ministerstvo, které rozděluje finanční 

prostředky na financování sociálních služeb ze státního rozpočtu jednotlivým krajům, by mělo 

mít přehled o požadovaných finančních prostředcích a toto by také mělo sloužit jako podklad 

pro vytváření požadavku pro oblast sociálních služeb směrem ke státnímu rozpočtu. Dále by 

rovněž mělo být zřejmé, zda a do jaké míry se samy kraje podílejí na financování sociálních 

služeb.  
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K čl. II 

Přechodná ustanovení 

K bodu 1 

Přechodné ustanovení uvádí, že střednědobé plány, které kraje schválily ještě před účinností 

této vyhlášky, nebyly tedy zpracovány podle pravidel, které zavádí tato vyhláška, zůstanou 

v platnosti i po nabytí účinnosti vyhlášky, ale maximálně po dobu, na kterou se schvalují, tedy 

3 roky. Nové střednědobé plány se již budou vytvářet podle pravidel stanovených vyhláškou. 

 

K bodu 2  

Obdobně jako u střednědobých plánů se i u akčních plánů stanovuje, že pokud byly schváleny 

před účinností této vyhlášky, zůstávají v platnosti, ale maximálně po dobu, na kterou jsou 

schvalovány, tedy v tomto případě na 1 rok. Akční plány schvalované po účinnosti vyhlášky 

se již budou vytvářet podle pravidel stanovených touto vyhláškou. 

 

 

K čl. III 

Účinnost prováděcího právního předpisu se stanovuje od 1. 1. 2018. Navrhované změny 

vyhlášky navazují na změnu zákona o sociálních službách zákonem č. 254/2014 Sb. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSARJHL826)


