
II. 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
 

OBECNÁ ČÁST 
 

 
K návrhu vyhlášky nebylo v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, resp. na 
základě výjimky udělené JUDr. Janem Chvojkou, ministrem pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu, zpracováno hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA).  
 
a) Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy 

(1) 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.  
Navrhují se tedy 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“).  
Podle platného právního stavu jsou v zákoně o sociálních službách stanoveny náležitosti 
střednědobého plánu a povinnosti kraje, pokud jde o zpracování střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb a spolupráci s dotčenými subjekty, nicméně prakticky je možné se setkat 
s různými postupy a věcným obsahem střednědobých plánů, které jsou důležité i ve vztahu 
k plánování veřejných prostředků (státního rozpočtu) v oblasti sociálních služeb, což je 
zapotřebí řešit. 
Ministerstvo plánovalo velkou systémovou novelu zákona o sociálních službách, která se 
zaměřovala mj. i na oblast plánování a tvorbu sítě sociálních služeb, stanovení jasných 
podmínek, které zaručí transparentnost a zákaz diskriminace. Tato novela je momentálně 
projednávána v Senátu Parlamentu ČR a nepředpokládá se, že bude schválena během tohoto 
volebního období. Proto ministerstvo připravilo návrh vyhlášky, která bude reagovat alespoň 
na současný legislativní stav.  
Hlavní problematické okruhy, která má vyhláška ambice podchytit, spočívají zejména v různé 
struktuře a rozsahu krajských střednědobých plánů, dále tyto plány nemají jasně stanovené, 
v jaké míře podrobnosti mají určit předpokládané finanční nároky na veřejné rozpočty a 
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.   
Je tudíž žádoucí, aby daná oblast byla blíže upravena, přičemž cílem úpravy prostřednictvím 
prováděcího předpisu je zkvalitnění procesu plánování sociálních služeb, stanovení jasného 
minimálního obsahu střednědobého plánu, a to zvláště ve vztahu k financování sociálních 
služeb, kde je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb povinnou přílohou žádosti kraje o 
dotaci.  
Navrhovaná vyhláška je v souladu se zmocněním v zákoně o sociálních službách a je 
zpracována v mezích tohoto zákona, a to ve znění po úpravách provedených jeho příslušnými 
novelami. 
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b) Zhodnocení souladu návrhu vyhlášky se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
Vyhláška je vydávána oprávněným subjektem na základě zmocnění uvedeného v § 101a, odst. 
3, písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
c) Zhodnocení souladu návrhu nařízení vlády s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami a slučitelnost s právními akty Evropské unie 
Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů. Návrh neimplementuje právo Evropské unie a není s ním v rozporu. 
Návrh vyhlášky není v rozporu se žádnými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 
republika vázána, a je plně slučitelný s právem Evropské unie. 
 
d) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy  
Jelikož se nejedná o zásadní nové povinnosti pro kraje, nepředpokládají se žádné nové 
výrazné náklady na veřejné rozpočty v souvislosti s naplňováním obsahu právního předpisu.  
 
e) Dopad navrhované právní úpravy na životní prostředí, dopady ve vztahu k rovnosti 

mužů a žen, sociální dopady a dopad na podnikatelské prostředí 
Navrhovaná právní úprava nemá žádný přímý dopad na životní prostředí, ani na rovné 
postavení mužů a žen, stejně tak nebude mít vliv na podnikatelské prostředí České republiky 
ani nebude mít za následek přímé výrazné sociální dopady.  
 
f) Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu ke korupčním rizikům.  

g) Dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů a na bezpečnost a obranu 
státu 

Navrhovaná úprava nezasahuje do otázky ochrany soukromí a osobních údajů ani nebude mít 
dopady na bezpečnost nebo obranu státu, neboť se navrhovaná opatření této oblasti nijak 
nedotýkají. 
h) Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  
Navrhovaná právní úprava nepřináší žádné nové náklady na státní rozpočet, ani na územní 
samosprávné celky a jejich rozpočty, 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 efektivnější podobě plánu zajištění potřeb občanů v daném kraji.  
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i) Dopad na územní samosprávné celky  
Návrh vyhlášky spočívá ve zpřesnění současných ustanovení zákona, což může na úrovni 
krajů vyžadovat dílčí úpravy postupů a výstupů, které už nicméně od účinnosti zákona 
každopádně provádějí, nevznikají tak nové povinnosti a případně bude pouze žádoucí 
stávající činnosti uzpůsobit tak, aby se podařilo dostát znění vyhlášky. To by mělo ve 
výsledku především napomoci dosažení jednotnější struktury střednědobých plánů rozvoje 
sociálních služeb, tj. i znalosti toho, jaké sociální služby jsou ve vztahu ke zjištěným 
potřebám a dostupným finančním zdrojů na území krajů podporovány a jak kraje 
prostřednictvím těchto plánů přistupují k zajištění dostupnosti sociálních služeb. 
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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 je 
tedy rozvedeno, jak kraj informuje o zahájení zpracování plánu a jeho projednávání, dále je 
zde uveden obsah, resp. povinné části střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje 
a také se pojednává o podobě a postupu tvorby akčního 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 vypláceno ze státního rozpočtu 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; dále je uvedena též předpokládaná spoluúčast obcí na financování sociálních 
služeb v daném rozpočtovém roce a celkové předpokládané náklady. 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 a obce podílejí na financování sociálních služeb.  
 
K čl. II 
 
Přechodné ustanovení 
 
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 do konce roku 2020.  
Střednědobé plány tak musí být uvedeny do souladu s touto vyhláškou nejpozději do 
31. prosince 2020. 
 
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. 
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