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V. 

 

 

 

Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace 
podle obecných zásad (RIA) 
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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

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 

 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. ledna 2021  

Implementace práva EU: NE (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: NE 

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

2. Cíl návrhu zákona 

Předkládaná novela zákona reaguje na současný vývoj a problematické oblasti 

poskytování sociálních služeb. Konkrétním cílem novely zákona je optimalizace, 

stabilizace, zpřehlednění a zjednodušení systému poskytování sociálních služeb a 

sociální práce, snížení administrativní zátěže, prohloubení spolupráce veřejné správy 

a posílení meziresortní spolupráce, což povede k jeho výraznému zefektivnění a také 

ke zvýšení vstupní a procesní kvality a srozumitelnosti a transparentnosti ve způsobu 

plánování systému sociálních služeb, vytváření sítě sociálních služeb a financování. 

Hlavní oblastmi realizace výše zmíněného cíle jsou: 

- Systémové změny v oblasti financování a dostupnosti sociálních služeb, 

- Systémové změny v oblasti kvality sociálních služeb s větším zaměřením na 

potřeby klientů sociálních služeb, ochranu jejich života a zdraví či základních 

práv  

- Systémové změny v oblasti optimalizace postupů k získání oprávnění 

k poskytování sociálních služeb a v oblasti optimalizace typologie a 

základních činností sociálních služeb 

- Systémové změny v oblasti prioritizace poskytování sociálních služeb v 

přirozeném prostředí a podpory pro segment neformální péče, 

- Systémové změny v oblasti rozvoje sociální práce ve státní správě, 
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- Systémové změny v oblasti nastavení vlastního výkonu rozsahu činnosti 

sociálních služeb. 

- V oblasti příspěvku na péči je cílem návrhu zjednodušit a zefektivnit řízení 

o tuto dávku a zavést valorizační mechanismus.  

Záměr předkladatele je, 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. 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 a vytváří zcela nové 

mechanismy, jak tohoto docílit.  

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

administrativně zatěžující.  

Předkladatel také chce docílit toho, aby systém sociálních služeb, byl stabilní a 

predikovatelný, což se nejvíce projevuje v oblasti financování sociálních služeb, které 

v současném systému nemůže zaručit zásadní výkyvy v alokaci finančních 

prostředků ze státního rozpočtu a díky tomu nelze adekvátně reagovat na potřeby 

ohrožených obyvatel ČR, zejména seniorů, zdravotně postižených, jejich příbuzných, 

ale i osob sociálně vyloučených a dalších marginalizovaných skupin.  

Přijetím navrhované právní úpravy dojde k naplnění vládního programového 

prohlášení, které v prioritách vlády deklaruje nastavení pravidel pro tvorbu sítě 

sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně finančně dostupné služby ve 

skladbě požadované klienty. Dále deklaruje důraz rozvoj služeb, které umožní 

klientům co nejdéle žít v domácím prostředí. Dále deklaruje definování standardů a 

podmínek pro jednotlivé služby, které budou východiskem pro spravedlivé a řízené 

financování včetně pravidel spolufinancování a úhrad. Financování sociálních služeb 

bude vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné. Dále deklaruje podporu 

domácí i institucionální péče o osoby v terminálním stádiu. Více níže v popisu 

cílového stavu. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 
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3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

 

Předkládaná novela bude mít dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, 

nicméně také generuje úspory a nové příjmy do státního rozpočtu.  

Nejvyšším nákladem se stává oblast financování sociálních služeb skrze stanovení 

sítě služeb na každý kraj a Hlavní město Prahu dle druhů služeb, která bude 

definovaná skrze pracovní úvazky a jejich stanovené normativy. Tím, že nejsou  

personálních standardy v sociálních službách stanoveny, tak není možné možné 

zajistit nejen dostatečné financování, ale i kvalitu samotné poskytované služby. 

Dále vznikají náklady s vytvořením nových sociálních služeb nebo jejich rozšířením 

zejména pak v oblasti pečujících osob. 

Úspory naopak vzniknou poskytovatelům sociálních služeb, a to v těch případech, 

kdy dojde ke sloučení vybraných sociálních služeb do jedné. Jedná se tedy primárně 

o úspory na provozních a administrativních nákladech, které se ale projeví na výdajích 

státního rozpočtu v oblasti dotací, dále pak v rámci snížení administrativní zátěže při 

registraci a následnému poskytování sociálních služeb. 

Státnímu rozpočtu také vzniknou nové příjmy v oblasti přestupků a jejich výše, nebo 

při výběru správních poplatků při akreditování kvalifikačních a dalších kurzů. 

Konkrétní výše nákladů je uvedena v části 3.2. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE 

Tato právní úprava je zcela bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 

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. 

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



Stránka 5 z 210 

 

Dále vzniknou dopady na vzděládací subjekty, které žádají MPSV o akreditaci 

vzdělávacích či kvalifiakčních kurzů, jelikož dochází ke zvýšení správního poplatku 

za podanou žádost.  

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

Dopad na územní samosprávné celky to bude mít zejména na kraje a Hlavní město 

Prahu, kdy tyto celky budou i nadále sestavovat střednědobé plány, ale kompetence 

v oblasti tvorby sítě bude rozdělena, kdy garantovanou síť sociálních služeb bude 

vytvářet státní správa, a kraje budou sestavovat rozvojovou síť sociálních služeb, 

která nebude podléhat normativům ze strany. Ale garantovaná síť bude sestavována 

stále na základě informací ze střednědobých plánů a vždy bude projednána s kraji a 

HMP  Kraje se budou i nadále finančně spolupodílet na financování sociálních služeb, 

které budou zařazeny do garantované nebo rozvojové sítě sociálních služeb.  

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).  

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, 
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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. 

Novela bude mít pozitivní dopady na příjemce příspěvku na péči. 

3.6 Dopady na spotřebitele: NE 

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 
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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 

Tato právní úprava je zcela bez dopadu na životní prostředí 

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. Navrhovaná úprava v oblasti příspěvku na péči 

nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace, neboť podmínky nároku 

na příspěvek na péči se nemění a nadále jej mohou čerpat za stejných podmínek 

muži i ženy. 

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 
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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 by měl probíhat formou správního řízení na 

zařazení do sítě sociálních služeb. Díky této zásadní změny a z povahy zavedení 

samotného správního řízení včetně odvolacího mechanismu a případné správní 

žaloby bude zvýšen princip transparentnosti, nediskriminace, přiměřenosti, zpětné 

přezkoumatelnosti.  

Dále dojde ke sjednocení výpočtu státní dotace v rámci celé ČR a tím se eliminuje 

riziko politických vlivů na výpočet dotace a případných korupčních rizik. Podmínky 

dotačního řízení tak budou sjednoceny a dojde k postupnému sjednocení výpočtu 

dotace pro mzdovou a platovou sféru.  

 

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  

Základními cíli této novely je: 

1. Zajistit stabilní financování sociálních služeb od roku 2022. 

2. Zvýšit kvalitu sociálních služeb a ochranu práv uživatelů sociálních služeb od 

roku 2021 s cílem udržení kvality života v přirozeném prostředí osob. 

3. Snížit administrativní zátěž a rozšířit elektronizaci v segmentu sociálních služeb 

od roku 2021. 

4. Rozšířit spektrum sociálních služeb, tak aby mohly cílit i na dosud nepokryté 

okruhy osob od roku 2021.  

5. Rozšířit a zkvalitnit výkon sociální práce, doplnit rozsah kompetencí sociálních 

pracovníků včetně úpravy kvalifikací a dalšího vzdělávání od roku 2021. 
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1.2.1 Financování sociálních služeb není předvídatelné a systém 

plánování sociálních služeb není jednotný 

Současná vláda definovala ve svém programovém prohlášení následující oblasti, které 

se bezprostředně týkají předkládané novely. Konkrétně se jedná o:  

„Nastavíme pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, 

místně i finančně dostupné služby ve skladbě požadované klienty. Důraz budeme klást 

na rozvoj služeb, které umožní klientům co nejdéle žít v domácím prostředí. Zároveň 

definujeme standardy a podmínky jednotlivých služeb, které budou východiskem pro 

spravedlivé a řízené financování včetně pravidel spolufinancování a úhrad. Financování 

sociálních služeb bude vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné.“ 

Oblast financování a plánování sociálních služeb je jednou ze zásadních změn 

navrhované novely zákony o sociálních službách. Novela tak reaguje nejen na 

programové prohlášení vlády, ale i na fakt, že primárním finančním zdrojem jsou veřejné 

rozpočty (stát, kraje, obce). Cílem sociálních služeb je poskytnout svým klientům 

takovou pomoc a podporu, která povede k jejich sociálnímu začlenění nebo je ochrání 

před sociálním vyloučením. Současný stav je takový, že počet osob, které potřebují 

pomoc prostřednictvím sociální služby, se neustále zvyšuje. Tudíž poptávka po 

sociálních službách výrazně převyšuje nabídku. Značnou roli v tomto vývoji hraje také 

stárnutí obyvatelstva, ale také lepší diagnostické metody např. u specifických postižení 

například neurodegenerativní onemocnění či poruchy autistického spektra.  

S přijetím a s účinností zákona o sociálních službách, tedy od 1. 1. 2007 je uplatňován 

systém vícezdrojového financování. Sociální služby jsou financovány přímo od jejich 

uživatelů (s využitím příspěvku na péči); dalšími zdroji financování jsou dotace ze 

státního rozpočtu, dotace od krajů a obcí. Kromě těchto zdrojů mohou poskytovatelé 

sociálních služeb využívat i platby od zdravotních pojišťoven (u služeb, kde to zákon 

o sociálních službách stanovuje), ze strukturálních fondů, úřadů práce apod. 
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Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou od roku 2015 rozdělovány mezi jednotlivé 

kraje (dle přílohy zákona, tzv. směrným číslem) a kraje následně tyto prostředky v rámci 

samostatné působnosti přerozdělují jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, které 

kraj zařadí do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Tento subsidiární způsob 

redistribuce finančních prostředků má zajistit to, že kraj, který umí zmapovat lépe 

a detailněji potřeby občanů na svém území, efektivněji a transparentněji zajistí 

dostatečnou kapacitu sociálních služeb. Současný systém, ale má zásadní problémy 

v tom, že směrné číslo, podle kterého jsou finanční prostředky přerozdělovány, 

nereflektuje, a ani nemůže reflektovat, reálnou potřebu v daném území. Dále dochází ke 

stavu, že způsob a proces zařazování sociálních služeb do krajských sítí není jednotný 

a neexistují zde žádné opravné prostředky, což nejen z hlediska státu (MPSV) není 

systémové, ale hlavní problémy mají samotní poskytovatelé a zejména ti, kteří poskytují 

sociální služby ve více krajích. Tento stav, také významně zvyšuje korupční či politické 

riziko.  

Dalším neuralgickým bodem je i samotný proces podávání žádosti o dotaci. Dle 

současného znění zákona podávají kraje souhrnnou žádost o dotaci již do 31. července 

předcházejícího roku. V žádosti vycházejí ze Střednědobých plánů rozvoje sociálních 

služeb. Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb probíhá v krajích na podzim 

roku, jež předchází roku dotačnímu. Kraje koncem roku, případně na přelomu roku 

žádosti poskytovatelů zhodnotí a poté, co obdrží první splátku dotace od MPSV 

počátkem dotačního roku, započnou s procesem výplaty dotace koncovým příjemcům. 

V praxi dochází často k situaci, kdy kraje ve své souhrnné žádosti požádají o částku 

podstatně vyšší, než je následně souhrnný požadavek poskytovatelů sociálních služeb 

v jejich kraji. Celé dotační řízení je navíc ovlivněno skutečností, že ačkoliv kraje si mohou 

požádat o částku, která je více či méně dobrým odhadem skutečné nákladovosti 

sociálních služeb na jejich území, v konečném důsledku obdrží od MPSV částku dle 

směrného čísla.  
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Jediným faktorem, který v konečném důsledku ovlivňuje výši dotace kraji, je celková 

alokace státního rozpočtu na dotace na podporu poskytování sociálních služeb v daném 

roce. Současná právní úprava nestanoví termíny, v rámci, kterých by mělo docházet 

k zásadním krokům realizovaným při dotačních řízeních jednotlivých krajů/Hl. města 

Prahy vůči poskytovatelům sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb jsou 

z důvodu nesynchronizovaného postupu jednotlivých krajů vystaveni nadměrné 

administrativní zátěži nebo dochází k opožďování plateb.  

Dalším neméně důležitým problémem je nestabilita samotného systému. 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). Současný 

systém financování sociálních služeb není schopen pružně reagovat na 

sociodemografické změny v naší zemi a současně není možné plánovat rozvoj 

potřebných kapacit sociálních služeb. 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.  

Je tudíž na místě, aby byl v zákoně upraven mechanismus, který zajistí stabilitu, 

udržitelnost, sjednotí kompetence a pravidla dotačního řízení, stejně tak i pravidla pro 

oblast plánování a vstupu/výstupu do/z sítě sociálních služeb. Novela dále řeší problém 

toho, že stát nemá nad využitím dotace řádný dohled, kdy od roku 2015 je financování 

sociálních služeb realizováno z krajské úrovně. Kraj v samostatné působnosti financuje 

sociální služby z prostředků, které obdrží od MPSV.   
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Kromě těchto prostředků kraj sociální služby financuje také dalšími zdroji: příspěvky 

zřizovatele, vlastními dotačními programy apod.  

Stávající způsob financování přináší v praxi nedostatky, na jejichž odstranění cílí 

navrhované úpravy. Jedná se především o skutečnost, že za současné situace není 

MPSV v přímém vztahu donátor/poskytovatel, a kontrola využití prostředků je 

komplikovaná, probíhá primárně z krajské úrovně. Pro MPSV, které je ovšem garantem 

systému sociálních služeb, tak není možné detailně posuzovat využití dotace. 

Zavedením financování prostřednictvím normativů dojde ke sjednocení systému 

a zajištění transparentního a efektivního využití prostředků včetně nastavení 

jednoduchých, nicméně účinných kontrolních mechanismů.  

Dalším problémem vnímáme roztříštěnost systému v důsledku krajských specifik – 

nejednotné podmínky pro poskytovatele napříč kraji, kdy každý kraj přiděluje dotaci 

poskytovatelům v samostatné působnosti a ministerstvo eviduje množství podnětů 

z praxe, které popisují, jak mezikrajové rozdíly, (co se týká např. způsobu realizace 

finančních kontrol, nastavení podmínek dotačního řízení apod.) dokáží enormně 

zkomplikovat poskytování sociálních služby jednou organizací ve více krajích. Je 

nepochybné, že 14 různých krajských systémů je pro všechny účastníky systému sub 

optimální variantou – systém je nepřehledný a administrativně náročný, zejména pak pro 

služby, jejichž působnost je ve více krajích. 

Součástí uvedených problémů je i absence jasné definice optimálního personálního 

standardu, na základě kterého by se stanovil normativ pro stanovení dotace vůči krajům 

a Hlavnímu městu Prahy, a to zvláště ve chvíli, když stávající systém distribuce financí 

přes směrná čísla neodpovídá potřebnosti. Tudíž nikde není upraveno jednotné 

vymezení, a i jednotný postup stanovení minimálního personálního zajištění sociálních 

služeb, a tudíž tím není stanovena nepodkročitelná hodnota, která umožňuje zajistit 

poskytovatelem deklarované kapacity sociální služby a čerpat dotace. 
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Další slabou stránkou současného systému je nedostatečná provázanost Národní 

strategie rozvoje sociálních služeb (NSRSS) s krajskými plány a s reálnou potřebností 

sociálních služeb. Kraje tvoří střednědobé plány rozvoje sociálních služeb v samostatné 

působnosti, přičemž nejsou povinny při jejich tvorbě brát do úvahy cíle či strategické 

záměry stanovené v NSRSS. Úroveň a nastavení principů plánování sociálních služeb 

na úrovni kraje i obcí je z globálního pohledu nevyvážené. Tyto principy nejsou 

sjednocené a chybí pevná pravidla, postupy a metodiky pro nastavení optimálních 

podmínek. Kraje se tak potýkají s problémy při vytváření krajských sítí sociálních služeb, 

které by odpovídaly adekvátní potřebnosti sociálních služeb a zajištění jejich 

požadované dostupnosti. 

1.2.x Oblast příspěvku na péči  

Zákon o sociálních službách upravuje mimo jiné příspěvek na péči a řízení o něm. 

Příspěvek na péči se má podílet na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci 

při zvládání základních životních potřeb osob. Cílem této dávky poskytované na základě 

posouzení potřeby je umožnit osobě (pomoci jí) nakoupit si „služby“ od laika či 

profesionála, co nejdéle setrvat v přirozeném (domácím) sociálním prostředí a být 

jedním ze zdrojů financování sociálních služeb. Lze mít za to, že tyto cíle dávka plní.  Od 

vzniku příspěvku na péči jej provází několik mýtů, které mohou vyvolávat tlak na změnu 

právní úpravy. Nicméně dosavadní zkušenosti a statistická data nesvědčí 

pro navrhování opatření zasahujících „hmotně-právní úpravu“, měnící koncept dávky 

(odklon od deseti základních životních potřeb) apod., ale signalizují potřebu zaměřit se 

na proces, a to na jeho přehlednost pro klienta, zefektivnění a zrychlení.   

 

Neexistence definice sociálního šetření pro účely příspěvku na péči prohloubila chybné 

vnímání sociálního šetření coby návštěvy osoby v její domácnosti. Sociální šetření je 

proces sběru informací o situaci osoby, o jejím přirozeném prostředí, zdrojích pomoci a 

podpory, tj. proces, který začíná před samotnou návštěvou v domácnosti (prostředí) 

žadatele. Současně chybí závazná lhůta, ve které mají krajské pobočky Úřadu práce 

České republiky tento proces zahájit (započít). Přestože krajské pobočky jsou vázány 

správním řádem, neexistence dané lhůty nepřispívá ke snaze o co nejkratší dobu řízení. 

Krajské pobočky zasílají okresním správám sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) 

žádost o posouzení stupně závislosti teprve po vyhotovení písemného záznamu o 

provedeném sociálním šetření. Teprve poté OSSZ vyžaduje zdravotnickou dokumentaci 

– další ze zdrojů, ze kterých vychází při posouzení závislosti. Vzhledem k tomu, že 
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součinnost poskytovatelů zdravotnických služeb při zaslání nálezů OSSZ není vždy 

optimální, dopadá negativně současné procesní uspořádání na dobu dělící datum 

podání žádosti o příspěvek na péči a vydání rozhodnutí.  

 

Příspěvek na péči cílí na osoby závislé na pomoci jiné osoby. Řada z těchto osob 

nemůže tuto dávku přijímat nebo nevyužívá nebo nemůže využívat k zajištění potřebné 

pomoci. Pro tyto účely je ustanovován zvláštní příjemce. Dosud je možné stanovit 

zvláštním příjemcem pouze fyzickou osobu, což může přinášet problémy. Obdobným 

problémem, na který je třeba reagovat, je otázka zastupování, kdy nebyla dosud 

promítnuta právní úprava občanského zákoníku (§ 49 až 54 občanského zákoníku) a 

zletilou osobu, které brání duševní porucha samostatně právně jednat a která nemá 

jiného zástupce, nemůže v řízení o příspěvku na péči zastupovat člen domácnosti, jehož 

oprávnění k zastupování této osoby bylo schváleno soudem.  

 

Jedním ze způsobů výplaty příspěvku  na péči je převod na platební účet určený 

příjemcem příspěvku na péči. V praxi tak může jít o účet příjemce příspěvku, účet 

rodinného příslušníka či jakékoli jiné osoby. Skutečnost, že vlastník účtu není znám, 

komplikuje v řadě případů kontrolu využití příspěvku na péči a vytváří bariéru při boji proti 

nelegálnímu poskytování sociálních služeb.  

 

Krajské pobočky vedou v souladu s právní úpravou správní řízení i v situacích, kdy je to 

neekonomické. Např. správní řízení v souvislosti se zastavením výplaty příspěvku 

na péči je vedeno v situaci, kdy oprávněná osoba neprokáže rozhodný příjem pro účely 

zvýšení příspěvku na péči či v případě zastavení výplaty příspěvku na péči z důvodu 

hospitalizace. Tato řízení administrativně zatěžují nejen krajské pobočky ale i poživatele 

příspěvku na péči. 

 

1.2.2 Oblast kvality je nesrozumitelná, formulace zastaralé, duplicitní a 

chybí nástroje na ochranu práv klienta 

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

poskytovatele, zadavatele a další aktéry, jež se pohybují v systému poskytování 

sociálních služeb. Nesrozumitelnost je zapříčiněna tím, že některá ustanovení jsou velmi 

obecného charakteru, dávají možnost nejednotných výkladů a nejistotu pro 

poskytovatele. Současně pro i inspektora poskytování sociálních služeb, který provádí 
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u poskytovatelů sociálních služeb kontrolu. V nejhorším případě tato obecnost je 

zdrojem využití moci, kdy inspektor „může chtít cokoliv“, a to především v oblasti 

dokumentace poskytovatele, 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 zákoně o sociálních službách to znamená, že dílčí požadavky registrace se překrývají 

s požadavky kvality a podléhají tak duplicitní kontrole.  
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Kontroly však 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. Současně v řadě případů vede duplicita u poskytovatelů 

k opakovanému zpracovávání téhož v různých podobách, není pak jasné, co platí, co je 

závazné a co je pro klienta informací, že služba poskytuje. 

Současně byla identifikována nedostatečná provázanost zákonných požadavků 

(povinnosti uvedené v § 88 a § 89 zákona) 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. Nedostatečně je 

taktéž definice kvality, která je uvedena v § 99. Současná definice nereflektuje, že 

zákonné povinnosti a kritéria standardů kvality sociálních služeb tvoří jeden provázaný 

celek.  

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 20141, dále pak „Podněty k revizi standardů kvality 

sociálních služeb, Zpráva z výzkumu“ z roku 2012.2  

Oblast kvality úzce souvisí s problematikou opatření omezující pohyb osob, jsou to obě 

oblasti, které kontroluje inspekce poskytování sociálních služeb. 

V souvislosti s naplňováním všech ustanovení § 89 není v zákonu 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.   

Současně je v ustanovení § 89 nesystémově uvedena podmínka na základě ordinace 

přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky. Tato část ustanovení je 

taktéž těžko kontrolovatelná. Dále pak je striktně vyžadována posloupnost užití zákonem 

povolených opatření. A to i v případě, že k jejich užití v tomto postupu u konkrétního 

klienta již došlo a některé z nich u klienta nevhodné, protože u něj vyvolává agresi.  

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

2 http://www.mpsv.cz/files/clanky/17440/C1_Podnety_ke_SQ_FINAL‐112012.pdf.  
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S problematikou kvality poskytování sociálních služeb (tj. některými ustanovení 

§ 88)provázané některé přestupky upravené § 107 a 108 zákona o sociálních službách. 

Nedostatečné jsou finanční sankce za některé přestupky a chybí přestupek zejména 

v oblasti ochrany lidských práv a svobod3. Výše sankce za dané přestupky 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 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 přestupek pro oblast ochrany 

lidských práv a svobod. 

Dalším problémem je i současný stav a limitované kompetence inspekce poskytování 

sociálních služeb. Reálně tak dochází k tomu, že i když inspekce poskytování sociálních 

služeb shledá závažné nedostatky, Ministerstvo uloží opatření k nápravě. Případně 

ministerstvo udělí sankci (přestupek). Samotný proces vymožení přestupku a sjednání 

nápravy natolik zdlouhavý, že klienti v dané sociální službě „trpí“ např. neodbornou péčí, 

jsou porušována jejich práva a stát, který má garantovat dostatečnou kvalitu sociální 

služby v praxi selhává. 

Proto je nutné nejen upravit oblast přestupků, ale i přijít s novými a efektivními nástroji, 

jak reálně zjistit průběh poskytované sociální služby. Dále pak je nezbytné v relevantních 

případech zajistit průběžnou kontrolu a dohled nad realizací nápravných opatření, nebo 

v případech, kdy selžou i tyto nástroje nebo z důvodu takové závažnosti, kde dochází 

k přímému ohrožení života a zdraví klientů, službu zrušit.  

Současně inspekce poskytování sociálních služeb je státní kontrolou. I když kontrola 

přichází do sociální služby neohlášeně a následně zůstává přímo v místě poskytování 

sociálních služeb i několik dní, vyvolává u klientů mimořádný respekt a ti se často bojí 

 
3 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025, str. 28. 
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sdělovat, co se skutečně ve službě děje. A právě v situacích, kdy dochází k porušování 

práv klientů v rámci průběhu poskytování sociální služby a je nezbytné sledovat, co se 

ve službě děje a jak je den poskytování služby organizován, jak je zajišťován, jak 

přistupují zaměstnanci ke klientům a zda jsou naplňována jejich práva, je inspekce 

v současném pojetí nedostatečným nástrojem pro identifikaci problémů takového 

charakteru. Zároveň tím, že není legislativně ukotveno to, že inspekce může chodit 

neohlášeně, tak nejen, že dochází v praxi k procesním chybám z obou stran, tak 

v případě ohlášené inspekce se každý poskytovatel může na inspekci připravit a ta jej 

zastihne ve stavu, který neodpovídá reálnému poskytování, když se neočekává státní 

kontrola, tedy dochází ke zkreslení. Dále počet inspektorů není dostatečný pro to, aby 

kontrola kvality péče byla z úrovně státní kontroly efektivní a zjistila reálný stav péče a 

co nejvíce zabránila „excesům“ při poskytování sociálních služeb. 

Negativní jev, který souvisí, jak s oblastí financování a dostupností sociálních služeb, tak 

z oblastí kvality, jsou nelegální sociální služby. Jedná se o služby, které nezískaly 

oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. 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 a potírat nelegální poskytovatele. Mezi 

důvody, proč stíhat nelegální služby patří: 

Neregistrované sociální služby často nedostatečně chrání práva uživatelů či je přímo 

porušují. Péče je zpravidla v těchto zařízeních poskytována personálem bez potřebné 

odborné kvalifikace. Neregistrované sociální služby se často vyznačují i nedostatečným 

materiálním a technickým vybavením.  

Úhrady požadované za poskytnutou péči zpravidla nerespektují limity stanovené 

vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), 

včetně povinného zůstatku ve výši 15 % příjmu. Velmi často je uživatelům nedostatečně 

zajišťována strava a pitný režim a jsou ohroženi podvýživou či dehydratací. Uživatelé do 

těchto zařízení přicházejí obvykle ze zdravotnických zařízení (lůžková péče kromě 

akutní/nemocnice následné péče či psychiatrické nemocnice).  
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Klienti těchto služeb často nemají žádné osoby blízké, které by projevovaly zájem 

o ochranu jejich práv, případně jejich rodiny nenacházejí jiné řešení v síti registrovaných 

sociálních služeb. Závěrem je nutné říci, že neregistrované sociální služby nepodléhají 

kontrole registračních podmínek ze strany registrujících orgánů, ani inspekci 

poskytování sociálních služeb. Není tak vykonáván potřebný dohled nad kvalitou 

poskytované péče. Z těchto důvodů je nezbytné realizovat účinná opatření, která přispějí 

k řešení této problematiky. Přehled nejčastějších nedostatků zjištěných při 

systematických návštěvách provedených kanceláří Veřejné ochránkyně práv je 

zveřejněn na www.ochrance.cz, kde je možné čerpat další podrobné informace o tématu 

neregistrovaných sociálních služeb4. 

Taktéž v současnosti nejsou dostatečně nastaveny rychlé a efektivní nástroje na 

ochranu lidských práv. Zákonná úprava obsahuje základní povinnosti a kritéria 

standardů kvality. Má nastaven systém kontroly a trestání prostřednictvím přestupků. 

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

zjištění inspekce poskytování sociálních služeb zajišťoval podporu poskytovateli při 

nápravě zjištěného stavu. Jedná se o situace, kdy by bylo vhodné přímo v místě 

poskytování sociálních služeb situaci řešit. Dále pak chybí pravomoc ministerstva zrušit 

registraci poskytovatele, jestliže byly zjištěny závažné nedostatky, jejichž důsledkem je 

bezprostřední ohrožení zdraví a života osob, kterým jsou sociální služby poskytovány 

a kdy opatření nucené správy by nevedly k nápravě, nebo zjištěná míra bezprostředního 

ohrožení zdraví a života osob, jimž jsou sociální služby poskytovány, je tak vysoká, že 

tato opatření by nebyla účinná.  

V neposlední řadě z hlediska ochrany lidských práv není ve výčtu přestupků uveden 

přestupek k oblasti ochrany lidských práv. V rámci připomínkového řízení k novele 

zákona o sociálních službách č. 254/2014 Sb. bylo Veřejné ochránkyni práv přislíbeno, 

že bude zapracován. Opakovaně tuto skutečnost i MPSV deklarovalo. Kvalita sociálních 

služeb se zaměřuje nejen na proces poskytování sociálních služeb, ale i na ochranu 

práv klientů.  

  

 
4 https://www.ochrance.cz/ochrana‐osob‐omezenych‐na‐svobode/zarizeni‐socialnich‐sluzeb/ 
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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.  
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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. 

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).“ 

1.2.3 Systém sociálních služeb je administrativně náročný 

Registrace poskytovatelů sociálních služeb je základním kamenem celého systému. 

Upravuje podmínky vstupu do systému poskytování sociálních služeb. 
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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, což se týká i změn, které jsou čistě administrativního 

charakteru (např. změna e-mailové adresy, či telefonního kontaktu) až po hlášení 

jakékoliv personální změny pracovníků v přímé péči. Dále při samotném podání 

žádosti o registraci sociální služby, musí žadatel dokládat dokumenty, které si 

může registrující orgán zajistit sám, a to náhledem do veřejných rejstříků např. 

Rejstřík trestů, Rejstřík právnických osob či Katastr nemovitostí. 

2) 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. 

3) Současné znění zákona umožňuje podat žádost o registraci, jak podle 

místa poskytování sociální služby, tak i podle sídla právnické či fyzické 

osoby, která je poskytovatelem sociální služby. Jelikož někteří poskytovatelé 

jsou registrováni v jednom kraji, ale fakticky poskytují na území celé republiky či 

v jiném kraji, je náročné pro registrační orgán provádět pravidelné kontroly 

a klienti jsou nedostatečně chráněni.  
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Současně dochází ke stavu, že některé registrující orgány jsou přetížené 

registracemi sociálních služeb, které ale poskytují sociální službu v zcela jiném 

kraji.  

4) Problémem samotného registru je i to, že je veden primárně prostřednictvím tzv. 

okruhy osob např. seniory, osoby se zdravotním postižením, či osoby závislé na 

návykových látkách. Tento stav zapříčiňuje několik efektů. Z hlediska státu 

(MPSV) není možné zjistit aktuální stav, komu jsou sociální služby 

poskytovány, resp. na jakou reálnou potřebu reagují. Z registru tak nelze zjistit, 

že se sociální služba primárně zaměřuje na osoby s roztroušenou sklerózou či 

osoby s poruchou autistického spektra. Tento stav neumožňuje hledat 

potencionálním klientům či jejím blízkým, případně sociálním pracovníkům 

vhodnou sociální službu, která by reagovala na konkrétní potřebu, tedy 

nepříznivou sociální situaci.  

5) Problémy se dále vyskytují při poskytování sociálních služeb domovy pro 

seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním 

postižením. 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 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. A zároveň je nutné si uvědomit, že rozsah a 

obsah péče je analogický i s péčí v domovech pro osoby se zdravotním 

postižením. Proto samotný fakt rozdílných cílových skupin není zásadní pro 

potřebu tyto druhy služeb vnímat odděleně. 

Dále dochází k tomu, že klienti těchto pobytových sociálních služeb přirozeně 

stárnou a mění se jejich potřeby. Dle současného znění zákona, pak tyto sociální 

služby mají mít samostatnou registraci pro každou službu zvlášť, nebo musí 

klienta přemístit do jiné sociální služby.  
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Takto oddělené sociální služby musí vést oddělenou dokumentaci, vést oddělené 

standardy kvality, žádat samostatně o dotaci, vést oddělenou personalistiku 

a účetnictví apod. Toto vše má dopad nejen na poskytovatele sociálních služeb, 

ale i na samotné klienty. Případné sjednocení těchto druhů služeb umožní 

poskytovateli poskytnout adekvátní službu klientům. 

6) Systém akreditace vzdělávacích programů není elektronicky upraven. Žádosti 

a přílohy k žádosti se posílají listině a zároveň na CD. Systém je pomalý a méně 

efektivní. Chybí možnost 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. Systém je připraven k využití s potenciálem dosažení 

stanovených cílů, a proto je nutné vytvořit zákonné podmínky pro jeho užívání.  

7) Výkaznické systémy jsou roztříštěné, nejednotné a nejsou vzájemně 

propojené. MPSV sleduje data za uplynulý rok, vždy k červnu nadcházejícího 

roku předešlého. Poskytovatelé sociálních služeb mimo povinnost podat tento 

výkaz, podávají výkaz i na ČSÚ a současně vykazují mnoho dat v různých 

krajských systémech.  

Výsledek je to, že MPSV (stát) jako ústřední orgán státní správy 

nedisponuje aktuálními daty o sociálních službách, o jejich vývoji či 

kapacitách nebo úvazcích, dále nedisponuje údaji o službách, které jsou 

zařazeny do krajských sítí, a současně nedisponuje konkrétními údaji 

o aktuálním čerpání dotací.  
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1.2.4 Sociální služby nejsou poskytovány určitým cílovým skupinám 

nebo neobsahují nutné základní činnosti 

Pečující osoby 

V současné době není legislativně upravena pomoc a podpora pečujícím osobám, a to 

i přes to, že neformální péče, z pravidla poskytována rodinnými příslušníky, podporuje 

mezigenerační solidaritu, umožňuje klientovi (opečovávanému) zůstat v přirozeném 

prostředí. Z hlediska nákladů, je forma této péče daleko levnější nežli péče formální 

v instituci. Na druhou stranu, stát jako garant sociální pomoci, nijak specificky pečující 

osoby nepodporuje (vyjma možnosti čerpání příspěvku na péči) a nevzdělává v rozvoji 

péče nebo jim neumožňuje odlehčit od náročné péče. Hlavním důvodem této nízké 

podpory je to, že pečující nejsou cílovou skupinou sociálních služeb.  

V oblasti pečujících osob realizoval Fond dalšího vzdělávání analýzu (2018)5, ze které 

vyšlo: 

Alespoň jednu závislou osobu (tedy osobu, která aktuálně potřebuje pravidelnou 

pomoc jiné osoby) zná třetina (34 %) české veřejnosti. Ti, kdo někoho znají, v průměru 

uvádějí 1,25 osob. Tedy třetina české veřejnosti má alespoň zprostředkované zkušenosti 

s někým, kdo potřebuje alespoň částečně výpomoc s nějakými denními úkony. Většina 

osob, které potřebují péči, je z okruhu rodiny – jen menší část osob zná potřebnou osobu 

z jiného než širšího rodinného kruhu. 

Z hlediska sociodemografických znaků závislé populace se zde jedná častěji 

o ženy než muže a naprostá většina z nich je ve věku nad 60 let. U důvodů 

potřebnosti péče jsou dominantní důvody „věk“ a „tělesná postižení“ – tyto důvody jsou 

uváděny často v kombinaci, kdy se k potřebnosti péče z důvodu vysokého věku připojuje 

ještě nějaký druh tělesného postižení (pohybové ústrojí, zrak, sluch…). 

Naprostá většina závislých osob v ČR žije v domácím prostředí (83 %). Jen ti, kteří 

mají nějaké závažnější problémy, které souvisejí se závažným postižením nebo 

s vysokým věkem, využívají péči ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení.  

  

 
5 https://koopolis.cz/sekce/knihovna/499‐vystupy‐projektu‐podpora‐neformalnich‐pecovatelu 
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Čím pozitivnější vztah k závislé osobě respondenti mají, tím spíše bude tato osoba 

v domácním prostředí. Je tedy evidentní, že faktor „vztahu k dané závislé osobě“ může 

hrát v uvažování o domácí péči určitou roli. Naopak roli zde nehraje ani příjem 

domácnosti ani ekonomická aktivita respondentů. 

Pokud je osoba v domácí péči, pak se o ni starají nejčastěji pouze její blízcí (80 %). 

Další cca pětina závislých osob využívá také péči blízkých, ale v kombinaci s péčí 

profesionálů. Rozdílnost poskytovaného typu péče podle pohlaví, věku závislé osoby 

nebo vztahu respondenta k dané osobě prakticky neexistuje. 

Pro poskytování domácí péče závislým osobám často postačuje jen několik hodin týdně. 

Do 15 hodin týdně uvedlo 6 z 10 osob, které o někoho aktuálně pečují. Existuje ale 

i cca 5 % pečujících, kteří vykonávají domácí péči prakticky nonstop (61 a více 

hodin týdně, tj. 8 hodin denně). 

Přirozeně existuje závislost mezi tím, kolik hodin péče o závislou osobu 

respondent týdně realizuje a tím, kolik procent péče sám zajišťuje. Čím více procent 

péče sám respondent zajišťuje, tím více hodin týdně pečuje. Nejmenší časovou 

i procentuální dotaci mají nerodinní příslušníci. 

V případě, že respondent poskytuje domácí péči někomu mimo okruh rodiny, pak jí 

věnuje dosti málo času a také zajišťuje menší podíl potřebné péče. Naopak největší 

počet hodin i procent péče vyžadují osoby, které mají přiznaný nejvyšší stupeň 

závislosti. 

Podle několika sledovaných znaků a provedené shlukové analýzy můžeme rozdělit 

pečující na čtyři nestejně velké skupiny nazvané: 

 Kompletní péče (22 %) 

 Péče mimo domov (33 %) 

 Péče doma (17 %) 

 Okrajová péče (28 %) 

Pokud pečující osoby nějaké sociální služby využívají, pak jsou to častěji služby 

určené spíše osobě, o kterou se starají. Alespoň jednu službu pro závislou osobu 

využilo 62 % pečujících. 
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U služeb pro samotné pečující to bylo jen 49 %. Využívání služeb je tedy 

podmíněno především celkovým přístupem k pečování – zatímco neformální 

pečující, kteří se na péči podílejí spíše okrajově, služby příliš nevyužívají, ti pečující, kteří 

domácí péčí tráví více času, pomoc (jak pro sebe, tak pro osobu závislou) využívají 

daleko více souvislosti 

Nedostatek krizových lůžek 

Stávající praxe nedokáže reflektovat potřebu akutní lůžkové péče. Není zajištěna 

potřebná kapacita krizových lůžek sociální péče, a to například v situacích, kdy pečující 

osoba musí být akutně hospitalizována a je nezbytné zajistit péči o osobu, které zajišťuje 

péči. Osoba, které by potřebná péče nebyla zajištěna je situaci ohrožení života a zdraví. 

Nemusí se jednat pouze o osoby, jejichž pečující osoba z nějakých důvodů nemůže péči 

poskytovat, ale také o osoby bez přístřeší, jejichž zdravotní stav by mohl setrváním v 

podmínkách, ve kterých se osoba nachází, vést k ohrožení života, či o osoby, které se 

po propuštění z hospitalizace ve zdravotnickém zařízení nemohou již vrátit do svého 

přirozeného prostředí bez zajištění potřebné péče. 

 

Genderově podmíněné a domácí násilí 

Domácí a genderově podmíněné násilí představují jednu z nejčastějších forem 

porušování lidských práv a zásahu do důstojnosti a integrity člověka. Dle dostupných 

statistických údajů se v kontextu České republiky jedná zejména o znásilnění, sexuální 

zneužívání či nebezpečné pronásledování, proto je těmto formám násilí věnována větší 

pozornost. Odborné studie dlouhodobě ukazují, že osobami ohroženými domácím 

a genderově podmíněným násilím jsou převážně ženy. Domácí a genderově podmíněné 

násilí celosvětově zůstává závažným společenským problémem. Mezinárodní studie 

výskytu domácího násilí ukazují, že různé formy domácího násilí během svého života 

zažívá přibližně každá třetí žena a každý pátý muž. Za genderově podmíněné se 

považuje násilí a veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického ekonomického či 

dalších forem násilí, kterou jsou cíleny na ženy z důvodu, že jsou ženami nebo na muže 

z důvodu, že jsou muži, anebo akty tohoto násilí, které nepřiměřeně dopadají na ženy či 

na muže.  

Domácí násilí je ve velké části případů opakované, dlouhodobé a probíhá v cyklech, 

případně může postupně eskalovat. Zpravidla jsou jasně rozděleny role osoby ohrožené 

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



Stránka 29 z 210 

 

a osoby násilné. Specifickým znakem domácího násilí je jeho neveřejnost. Domácího 

násilí se dopouštějí osoby na svých blízkých (osobou ohroženou může být např. 

manžel/manželka, druh/družka, dítě, rodič, prarodič či sourozenec). S ohledem na tyto 

studie se ukazuje, že případy těchto forem násilí, které jsou řešeny v rámci trestního či 

přestupkového řízení, představují jen špičku ledovce.6 V případě znásilnění se např. 

odhaduje, že míra ohlášení incidentů tohoto trestného činu je pouze 5–10 %.7 

Česká republika se zapojila do snahy potírat násilí vůči ženám. Již v květnu roku 2016 

došlo k podepsání Istanbulské úmluvy. Mezi českou veřejností a mnohdy i poskytovateli 

sociálních služeb je však toto téma buď nové, nebo je na okraji jejich zájmu. Setkáváme 

se i s tím, že veřejném prostoru je Istanbulská Úmluva velmi různě interpretována. Ve 

vztahu k sociálním službám se tato úmluva zabývá specifickou péčí osobám, které zažili 

genderově podmíněné násilí. Aby došlo implementaci tohoto úkolu, je potřeba zajistit 

skrze nové činnosti sociálních služeb pomoc osobám, které tento druh násilí zažijí.  

Příkladem neúplné úpravy jsou intervenční centra. Podle současného znění právní 

normy není možné poskytovat službu také dalším ohroženým osobám žijícím ve 

společné 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. 

 
6 ÚŘAD VLÁDY. Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018. Praha, 2015, 30 s. 
7 KELLY, Liz, Jo LOVETT a Linda REGAN. FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Home Office Research Study 293: A gap or a chasm? Attrition 
in reported rape cases. Londýn: London Metropolitan University, 2015, 1 
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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. 

Hospicová péče 

Dosud ke konci roku 2019 se podařilo prosadit legislativní ukotvení hospicové péče 

v zákoně 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v posledním znění a to v § 44a, kde se 

hospicem rozumí poskytovatel, který poskytuje zdravotní služby nevyléčitelně 

nemocným pacientům v terminálním stavu ve speciálních lůžkových zdravotnických 

zařízeních hospicového typu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Zároveň 

druhým odstavcem se odvozuje to, že součástí této péče jsou i další formy péče dle 

jiných právních předpisů. Také se podařilo nastavit úhrady lůžkové a mobilní hospicové 

péče z fondu veřejného zdravotního pojištění, kdy se definovala úhrada skrze OD 00030. 

Důležitou péči při hospicové je i paliativní péče, kdy definice podle WHO je: „Paliativní 

péče je přístup zlepšující kvalitu života pacientů a jejich rodin, kteří čelí problémům 

spojeným s životem ohrožující nemocí, prostřednictvím předcházení a zmírňování 

utrpení pomocí včasného zjištění, vyhodnocení a řešení bolesti a dalších fyzických, 

psychosociálních a duchovních potíží.“ V Česku dochází k tomu, že tato péče není 

dostatečně dostupná a už vůbec ne v kombinaci se zajištěním péče sociální a duchovní 

(spirituální) a to jak v pobytovém zařízení, tak i v přirozeném prostředí osoby 

v terminálním stádiu, nemluvě o zajištění pomoci a podpory osobám blízkým.  
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1.2.5 Sociální práce není dostupná, nejsou dostatečně vymezeny 

kompetence sociálních pracovníků, nedostatečná diferenciace 

kvalifikačních požadavků 

Současná platná právní úprava je z hlediska praxe nedostatečně regulována. Aktuálně 

výkon činností sociální práce provádějí sociální pracovníci pověřených obecních úřadů 

a sociální pracovníci krajských poboček Úřadů práce ČR podle § 63 - § 64 zákona 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a sociální 

pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů podle § 92, 

§ 93 a § 93a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Stávající právní úprava pro některé občany v nepříznivé sociální situaci činí sociální 

práci nedostupnou, protože často je potřeba podporu sociálního pracovníka poskytnout 

v místě skutečného pobytu. Navrhované znění posiluje tak preventivní složku sociální 

práce, a to s cílem předcházet sociálnímu vyloučení. Nevyhovující je stávající právní 

regulace kompetencí sociálních pracovníků, požadavky na odbornou způsobilost 

a nezabývá se ani obsahem, definicí, popisem jednotlivých činností sociální práce.  

Cílem novely je tedy soulad právních předpisů, týkajících se této oblasti, jako je např. 

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, nebo 

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, 

a Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, které sledují náročnost 

výkonu činností sociálních pracovníků. Dále byla identifikována absence provázanosti 

na Nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního 

fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených 

a dostupných domů, a to včetně zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonné povinnosti pro oblast výkonu činností sociální 

práce ve veřejné správě nejsou dostatečně a jednoznačně vymezeny. Dále je vhodné 

uvést, že sociální práce (vykonávaná výhradně sociálním pracovníkem) s klientem je 

vždy dobrovolná a není tedy možné postupovat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. Činnosti sociální práce v přenesené působnosti jsou 

poskytovány všem klientům bez rozdílu pohlaví, věku, rasy a dalších lidskoprávních 

definičních znaků v přenesené působnosti, tj. jsou vykonávány úřady obcí s rozšířenou 

působností, úřady pověřených obcí a krajskými úřady s garancí státu.  
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Výkon činností sociální práce v souvislosti s dostupným / sociálním bydlením je potřeba 

legislativně upravit. Dosavadní příprava zákona o sociálním, případně dostupném 

bydlení, je stejně jako program Výstavba v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj, 

které principiálně a systémově nemůže žádný program navázat na sociální práci. 

Platná právní úprava oblasti sociální práce má obecný charakter a umožňuje 

nejednotnou nejen interpretaci, ale tím způsobuje rozkolísanost výkonu činností sociální 

práce ve veřejné správě. Tato skutečnost snižuje právní jistotu klientů sociální práce, 

kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Navržené změny jsou zacíleny na 

sjednocení a jednoznačnou podobu novelizovaných ustanovení zákona o sociálních 

službách tak, aby výkon činností sociální práce sociálních pracovníků ve veřejné správě 

vedl k úplnému nebo alespoň částečnému začlenění klientů zpět do společnosti 

a zároveň, aby působil i jako preventivní opatření proti vzniku sociálního vyloučení. 

Neformální péče dominuje v režimu pečování o klienty v přirozeném sociálním prostředí. 

Jako nejméně omezující pro osobu potřebující péči přichází nutně v prvé řadě na řadu 

tam, kde je péče nejméně náročná časově i odborně, a také tam, kde je potřebné zázemí 

(bytové, vztahové). Na základě preferencí rodin je neformální péče však často 

poskytována také v náročnějších situacích, například v paliativní péči. 

Podle veřejně dostupných statistik je neformální péče významným segmentem 

dlouhodobé péče, počet neformálních pečujících se v kvalifikovaných odhadech 

pohybuje v České republice mezi 250–300 tisíci osobami. Cca třetina pečujících pečuje 

výlučně, tedy bez pomoci dalších subjektů. Téměř třetina pečuje o více než jednu osobu 

současně. Více než 60 % pečujících poskytuje týdně více než 20 hodin péče. Z tohoto 

faktu logicky vyplývá, že pro pečující osoby je často nevyhnutelné redukovat pracovní 

aktivity, nebo se zaměstnání vzdát úplně. Tím dochází nejen k propadu příjmu, ale také 

k sociální izolaci. 

Sociální práce je vhodným nástrojem, který může neformální péči podporovat přímým 

kontaktem s osobami závislými na pomoci jiné fyzické osoby i s pečujícími osobami. 

Sociální pracovník hraje zásadní roli v oblasti individuální podpory příjemců péče/OZP 

a pečujících osob, je třeba tuto funkci sociální práce na úrovni obecních úřadů 

s rozšířenou působností konkrétněji specifikovat a vytvořit optimální finanční a kapacitní 

podmínky (jeden úvazek sociálního pracovníka na každou obec s rozšířenou 

působností). 
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Supervize se stala součástí vzdělávání a osobního rozvoje u pracovníků, kteří pracují 

s druhými lidmi, v tzv. pomáhajících profesích – v oblasti psychoterapie a poradenství, 

zdravotnictví, učitelství, sociálních službách, a tedy i sociálních pracovníků. 

V oblasti sociální práce podobně jako u ostatních uvedených profesí dochází 

k neustálým změnám a vývoji, na jednotlivé pracovníky je kladen stále větší důraz na 

profesionalitu a odpovědnost. Pracovníci pomáhajících profesí se tak musí učit novým 

postupům i zvládat při své práci bezmoc, agresi, psychickou nestabilitu klientů. Takto 

náročnou práci je nezbytné s někým sdílet, přemýšlet o ní, hledat způsoby řešení 

a sdílení dobré praxe. Tuto potřebu může bezpečně a odborně naplnit právě supervize.  

Havrdová8 si pak pokládá otázku, jak jinak rozumět, jaké zaujímat postoje a jak jednat 

v situacích s klientem a kolegy, s cílem zvyšovat svou profesionální kompetenci než 

s přispěním kvalitní supervize. Z výše uvedených důvodů je v návrhu novely zákona 

o sociálních službách supervize započítávána do dalšího vzdělávání sociálních 

pracovníků. 

Stávající právní úprava neobsahuje kvalifikační požadavky na supervizora, proto 

je v rámci novelizace zákona o sociálních službách navrženo vymezení.  

Supervize patří v evropském prostoru k profesím, regulovaným národními profesními 

svazy. Národní svazy akreditují vzdělávací programy a stanoví kritéria kvalifikace 

a etické kodexy pro jejich provádění. Také v ČR existuje vysokoškolský program 

supervize. Současně působí v ČR několik dalších organizací nabízejících kurzy 

supervize. V českých podmínkách existovaly od r. 1996 některé výcviky supervize 

v rozsahu pouhých 150 hodin. Do budoucna však budou již platit požadavky na výcvik 

supervizora, které budou odpovídat nejméně požadavkům ANSE. 

  

 
8 Kompetence v praxi sociální práce, 1999: „Supervize je forma podpory profesionálního růstu – příležitost k reflexi 
možností 

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



Stránka 34 z 210 

 

Navržený kvalifikační požadavek vychází jednak z požadavků na kvalifikaci toho, kdo se 

nazývá supervizor, které stanoví Národní svazy supervize, sdružené v ANSE, dále 

z jichž akreditovaných kurzů supervize MPSV – například Hestia, či v číselníku MPSV je 

uvedena jako jedna z vykazovaných položek podpory zaměstnanců viz – 

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt Soubor ke stažení: Číselníky_výkazů_ v2. 

Navrhujeme technickou úpravu rozsahu dalšího vzdělávání tak, aby sociální 

pracovník mohl absolvovat vícehodinové akreditované vzdělávání (48 hodin) 

a započetl si ho do dvouletého období. Nebude tak docházet k situaci, že sociálnímu 

pracovník z důvodů finanční úspory nemohl absolvovat časově náročnější kurz, a pokud 

jej absolvoval, nebylo možné započíst více hodin, než 24 za jeden kalendářní rok. 

Změna dalšího vzdělávání se dotýká také vedoucích pracovníků, nově budou 

absolvovat další vzdělávání v rozsahu nejméně 12 hodin ročně v zákonem 

stanovených tematických oblastech. Stanovení rozsahu je pouze upřesněním § 230 

Zákoníku práce, nejedná se o uložení nové povinnosti. 

S účinností k 1. 9. 2016 proběhla novelizace zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, které zpřísňují školám (VŠ, VOŠ) 

povinnost přiložit jako přílohu žádosti o akreditaci studijního/vzdělávacího programu 

stanovisko orgánu, který je odpovědný za regulované povolání, kterým je i sociální 

práce. Toto stanovisko nově musí být kladné, jinak nelze pokračovat v řízení o udělení 

akreditace. V souvislosti s novelizací prvního uvedeného předpisu bylo přijato nařízení 

vlády 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, které vymezuje oblasti 

vzdělávání, jejich základní tematické okruhy, výčet typických studijních programů, 

rámcový profil absolventa a relevantní charakteristické profese. Oblast sociální práce 

a oblast práva je vymezena samostatně a obsahově se liší ve všech uvedených 

parametrech. Přesto vysoké školy mohou získat akreditaci studijního programu se 

zaměřením na některou z oblastí uvedenou v § 110 odst. 4 písm. b) zákona o sociálních 

službách, aniž by měly ambici připravovat k výkonu povolání sociálního pracovníka.  

Toto je nepochybné v případě právnických fakult. Ode dne nabytí účinnosti novelizace 

školských předpisů žádná nepožádala MPSV o stanovisko nebo povolení uskutečňovat 

studijní program opravňující k výkonu povolání sociálního pracovníka. Sociální práci pak 

vykonávají osoby de facto nekvalifikované, což může mít velmi vážné následky pro 

klienty sociální práce. 
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Zákon o sociálních službách na tuto skutečnost dosud nereaguje. Z výše uvedených 

důvodů je třeba zajistit přímou vazbu mezi tímto zákonem a školskými předpisy 

a zohlednit zásadní rozdílnost oborů sociální práce a právo, přičemž není pochyb, že 

profese právníka je zejména v poradenských službách zcela zásadní. Nicméně 

nemůžeme hovořit o tom, že právník nemá stejné dovednosti a kompetence, jako 

profese sociálního pracovníka.  

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

1.3.1 Nejisté financování sociálních služeb 

S přijetím zákona o sociálních službách (účinnost od 1. 1. 2007), nejen že došlo 

k definování základních druhů sociálních služeb a jejich činností, registrační podmínek, 

kvalifikačních předpokladů pro pracovníky v přímé péči, sytému příspěvku na péči 

a úhrad za sociální služby, ale také k novému systému financování sociálních 

služeb. Hlavním garantem celého systému je MPSV. Kraje měly sice za povinnost 

plánovat sociální služby a zajišťovat tak dostupnost sociálních služeb na svém území, 

ale financování bylo zajišťováno skrze MPSV. Žádost o dotaci MPSV nepodával kraj, ale 

krajský úřad, který zhodnotil všechny žádosti poskytovatelů sociálních služeb na svém 

území, po schválení státního rozpočtu stanovilo MPSV každému kraji tzv. směrné číslo. 

Toto směrné číslo vycházelo jak z celkové alokace ve státním rozpočtu, tak i z dalších 

proměnných např. počet nezaměstnaných osob, počet osob s příspěvkem na péči apod. 

Následně pak krajský úřad učinil redukci zhodnocených požadavků jednotlivých 

poskytovatelů tak, aby celkový požadavek odpovídal stanovenému směrnému číslu. 

Krajský úřad pak podal na MPSV tzv. souhrnnou žádost.  

MPSV následně rozhodlo o konečném rozdělení finančních prostředků konkrétním 

poskytovatelům sociálních služeb a následně finanční prostředky poskytlo krajským 

úřadům, které jako tzv. průtokovou dotaci, přeposlalo konečným příjemcům.  

Významnou změnou ve financování sociálních služeb byl leden 2014, kdy nabyl 

účinnosti § 101a ZSS. Zákon o sociálních službách totiž počítal s tím, že dojde k přesunu 

financování sociálních služeb z úrovně MPSV na jednotlivé kraje.  
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Nicméně samotná účinnost § 101a ZSS nezaváděla prakticky žádné ochranné prvky 

systému, např. způsob a formu podání žádosti o dotaci, výpočet dotace, způsob kontroly 

a provazbu na střednědobé plány krajů. Díky tomu došlo k přijetí novely ZSS, kde došlo 

k vypuštění písm. c, odst. 3 § 101a, dále se nově upravil odstavec 4 a 5 a byla vytvořena 

nová příloha, která stanovovala směrná čísla pro jednotlivé kraje. Směrné číslo (tedy 

procentuální vyjádření dotace pro jednotlivé kraje) bylo stanoveno výpočtem průměru 

poskytnuté dotace jednotlivým krajským úřadům za roky 2012–2014. Směrná čísla byla 

přijata přechodné opatření, které mělo za cíl, zajistit alespoň na následující tři roky, po 

nabití účinnosti novely ZSS (od 1.1.2015) stabilitu ve financování.  

V současné době, jsou sociální služby financovány vícezdrojově. Jedním ze zdrojů jsou 

dotace na podporu poskytování sociálních služeb. Tyto dotace realizuje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, které na základě výpočtu směrného čísla přeposílá MPSV 

jednotlivým krajům. V letech 2014-2019 vzrostl objem těchto dotací o více než 100 % 

(7,7 mld. Kč v roce 2014, 15,7 mld. Kč v roce 2019). Přímé dotace ministerstva tvoří 

téměř třetinu financování sociálních služeb (29 %), další dvě pětiny tvoří Příspěvek na 

péči – PnP (20 %) uživatelů sociálních služeb a vlastní úhrady uživatelů (21 %). Kraje 

se na financování podílí cca 10 % a obce 7 %. 
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Graf 1 Vývoj celkových dotací ze SR, zdroj: MPSV, 2019 
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Graf 2 Struktura zdrojů financování sociálních služeb (odhad r. 2019), zdroj: MPSV 2019 

 

 

 
Graf 3 Vývoj celkových příjmů sociálních služeb (2013-2019), zdroj: MPSV 2019 
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Dle současného znění zákona podávají kraje souhrnnou žádost o dotaci již do 31. 7. 

předcházejícího roku. V žádosti mají vycházet primárně ze Střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb. Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb poté probíhá 

v krajích na podzim roku, jež předchází roku dotačnímu. Kraje koncem roku, případně 

na přelomu roku žádosti poskytovatelů zhodnotí a poté, co obdrží první splátku dotace 

od MPSV počátkem ledna dotačního roku, započnou s procesem výplaty dotace 

koncovým příjemcům. V praxi dochází často k situaci, kdy kraje ve své souhrnné žádosti 

požádají o částku podstatně vyšší, než je následně souhrnný požadavek poskytovatelů 

sociálních služeb v jejich kraji. Celé dotační řízení je navíc ovlivněno skutečností, že 

ačkoliv kraje si mohou požádat o částku, která je více či méně dobrým odhadem 

skutečné nákladovosti sociálních služeb na jejich území, v konečném důsledku obdrží 

od MPSV částku dle směrného čísla, které je uvedeno v příloze zákona, tedy „Výše 

procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných 

ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok“. Jediným 

faktorem, který v konečném důsledku ovlivňuje výši dotace kraji, je tedy celková alokace 

státního rozpočtu na dotace na podporu poskytování sociálních služeb v daném roce.  

Co se týče procesu tvorby sítě sociálních služeb na krajích, v současném znění zákona 

není proces zařazování sociálních služeb do sítě sociálních služeb kraje žádným 

způsobem upraven. Kraje tak přistupují k tvorbě sítě volně, plně v samostatné 

působnosti kraje a samotný proces se tak v jednotlivých krajích liší a nabývá různých 

podob, od samotných termínů a lhůt pro podání žádostí sociálních služeb o zařazení do 

sítě, přes formu a obsah žádostí o vstup do sítě až po způsob vyrozumění žadatele 

(sociální služby) o výsledku celého procesu. 
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1.3.2 Nedostatečná kvalita a ochrana důstojnosti, soukromí a lidské 

integrity 

Inspekce poskytování sociálních služeb kontroluje jak, dodržování povinností 

poskytovatele, které jsou uvedeny 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. Přestupky, které se 

vztahují k plnění povinností z § 88, upravuje § 107 zákona o sociálních službách, § 108 

stanoví, jaký subjekt, v jakém stupni přestupek 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. 

Kontrola poskytovatelů sociálních služeb, zda plní povinnosti poskytovatelů stanovených 

v § 88 a 89, standardy kvality sociálních služeb, je prováděn inspekcí poskytování 

sociálních služeb, kterou provádí odbor inspekce sociálních služeb MPSV.  
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Stát tak kontroluje úroveň poskytovaných služeb a jejich soulad s požadavky právního 

předpisu prostřednictvím inspekce poskytování sociálních služeb. Inspekce poskytování 

sociálních služeb se provádí u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno 

rozhodnutí o registraci.  

Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je plnění povinností 

poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89, kvalita poskytovaných 

sociálních služeb a plnění povinnosti vést evidenci podle § 91c. Při plnění povinnosti 

poskytovatelů sociálních služeb podle § 88 písm. i) je předmětem inspekce také 

posouzení, zda smlouva o poskytnutí sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy podle 

§ 91 odst. 2, a zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 

77. Inspekce se provádí vždy v místě poskytování sociálních služeb. Inspekci v každém 

jednotlivém případě provádí inspekční tým, který tvoří nejméně 3 členové, jde-li 

o inspekci pobytových sociálních služeb, a nejméně 2 členové v ostatních případech. 

Alespoň 1 člen inspekčního týmu musí být zaměstnancem státu zařazeným k výkonu 

práce v ministerstvu. Kvalita sociálních služeb se při výkonu inspekce ověřuje pomocí 

standardů kvality sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem 

kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních 

služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti 

vztahů mezi poskytovatelem a osobami. Plnění standardů kvality se hodnotí systémem 

bodů. Obsah jednotlivých standardů kvality a bodové hodnocení stanovuje prováděcí 

právní předpis, resp. vyhláška č. 505/2006 Sb. Průběh inspekční činnosti se pak řídí 

obecným právním předpisem zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).  

Dále pak je systém provázán do oblasti registrace poskytovatelů. Registrační orgán je 

oprávněn odejmout registraci také v případech, kdy poskytovateli sociálních služeb byl 

uložen správní trest za přestupek v případě zvlášť závažného porušení povinnosti 

stanovené poskytovatelům sociálních služeb nebo poskytovatel sociálních služeb ani po 

uložení správního trestu za přestupek podle § 107 odst. 2 písm. m) nesplní uložená 

opatření k odstranění nedostatků v oblasti dodržování standardů kvality sociálních 

služeb zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb. 

Jak již bylo uvedeno v popisu problému, ministerstvu chybí zákonem definovaný 

přestupek pro oblast dodržování lidských práv a současně neexistují další mechanismy, 

které by efektivně zasahovaly při závažných porušení práv klientů.  
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Přehled služeb poskytovaných bez oprávnění (tzv. nelegální sociální služby) 

MPSV se intenzivně zabývá mapováním služeb poskytujících sociálních služby bez 

potřebného oprávnění.  V České republice k termínu 31. prosinci 2018 bylo 

identifikováno 64 subjektů, které pravděpodobně poskytují sociální služby bez 

oprávnění. Dosud bylo zahájeno 44 správních řízení, pravomocně byly ukončeny 

3 řízení. Z výsledku srovnání je zřejmé, že počty služeb bez oprávnění je nutné nadále 

sledovat a vyhledávat. Jejich počty nijak výrazně neklesají. 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. 

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 uvedeny níže. V České republice k termínu 31. ledna 2018 bylo 

identifikováno 27 subjektů, které pravděpodobně poskytují sociální služby bez 

oprávnění. Z popisu situace 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.   

 

   

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



Stránka 43 z 210 

 

Tabulka 1 Počty zjištěných nelegálních služeb, 2019 (Zdroj: MPSV, KÚ) 

Krajský úřad Druh služby (počet), která je poskytována bez registrace K 31. 12. 
2018 
(celkem – 
skutečný 
stav) 

DS DZR Další služby Celkem 

05/2019 11/2018 05/2019 11/2018 05/2019 11/2018 05/2019 11/2018  

Jihočeský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jihomoravský 2 3 0 0 1 2 3 5 8 

Karlovarský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vysočina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Královéhradecký 2 2 0 0 0 0 2 2 4 

Liberecký 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

MHMP 1 2 0 0 0 1 1 3 4 

Moravskoslezský 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Olomoucký 1 0 0 0 1 2 2 2 4 

Pardubický 0 1 0 0 2 1 2 2 4 

Plzeňský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Středočeský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ústecký 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zlínský 2 0 0 0 1 0 3 0 3 

CELKEM 9 8 0 0 6 6 15 14 28 
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Inspekce poskytování sociálních služeb v roce 2018 

V roce 2018 bylo odborem provedeno 222 inspekcí poskytování sociálních služeb. 

Název pobočky Počet inspekcí 

Jihlava 1 

Liberec 9 

České Budějovice 15 

Hradec Králové 13 

Brno 15 

Olomouc 15 

Plzeň 14 

Praha a Střední Čechy 18 

Zlín 19 

Karlovy Vary 16 

Pardubice 25 

Ostrava 32 

Ústí nad Labem 30 

Tabulka 2 Počty inspekcí sociálních služeb, 2019 (Zdroj: MPSV) 

 

Vedení správního řízení  
V roce 2018 bylo zahájeno celkem 74 správních řízení s poskytovateli sociálních 

služeb, z čehož pro 70 správních řízení bylo též v roce 2018 vydáno rozhodnutí. V roce 

2018 na základě zjištění uvedených v Protokolu o inspekci poskytování sociálních 

služeb z roku 2017 zahájeno v případě 31 inspekcí, kdy se poskytovatel se dopustil 

přestupku dle § 107 odst. 2, což má za následek zahájení správního řízení. 

V roce 2018 na základě zjištění uvedených v Protokolu o inspekci poskytování 

sociálních služeb z roku 2018 bylo zahájeno správní řízení v případě 43 inspekcí, kdy 

se poskytovatel se dopustil přestupku dle § 107 odst. 2, což má za následek zahájení 

správního řízení. Z uvedeného počtu bylo již 41 správních řízení zahájeno v roce 2018 

a 2 správní řízení budou zahájena v roce 2019. 

Správní řízení bylo zahájeno v případě zjištění z 61 základních inspekcí poskytování 

sociálních služeb a v případě zjištění z 13 následných inspekcí poskytování sociálních 

služeb. Celková výše pokuty, která byla za přestupky poskytovatelům sociálních služeb 

uložena, činí za rok 2018 717 000 Kč.  
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V roce 2018 bylo vydáno rozhodnutí v 70 správních řízení a z toho  

 8 správních spisů bylo postoupeno rozkladové komisi. 

Oblast subsidiarity 

Zákon o sociálních službách rozčleňuje sociální služby do třech skupin – poradenství, 

služby sociální prevence a služby sociální péče.   

Zákon o sociálních službách zavedením principu subsidiarity zdůrazňuje potřebnost 

služeb pro osobu v dané sociální situaci, aktivizační úlohu služeb a roli podpůrce 

začleňování do přirozeného sociálního prostředí. Tyto principy jsou konkrétně shrnuty 

v ustanovení § 38 zákona, který stanoví, že „Služby sociální péče napomáhají osobám 

zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich 

přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do 

běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim 

důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče 

v nejméně omezujícím prostředí.“ 

Tyto služby jsou poskytovány osobám zpravidla dlouhodobě. Místo a čas jejich 

poskytování jsou dány dle druhu služby (např. přirozené prostředí osoby, ambulantní 

služba, pobytová služba). V rámci poskytování sociální služby péče je princip 

subsidiarity uplatňován poskytovatelem při zprostředkování dostatku informací 

o možnostech využití běžných služeb, a dále v návaznosti na to při pomoci osobě tyto 

zdroje využít. Poskytovateli je kladena povinnost nerealizovat běžně dostupné služby 

sám, ale motivovat a umožnit osobě využívat služby běžně dostupné (mj. odkazy na § 2, 

odst. 2 zákona o sociálních službách, Standard č. 8).  

Při poskytování sociálního poradenství § 37 je princip subsidiarity základem základního 

sociálního poradenství, jak již bylo uvedeno výše, u všech druhů sociálních služeb. 

Tedy podpora možnosti řešení jeho nepříznivé sociální situace, včetně případného 

předání kontaktů na vhodnější možnosti řešení, včetně veřejných služeb. V úrovni 

odborného sociálního poradentství v souladu s § 37, odst. 3 zákona o sociálních 

službách je princip základem spolupráce s osobou s ohledem na zaměření na potřeby 

konkrétních cílových skupin a řešení nepříznivé sociální situace s využitím jejich 

přirozených zdrojů a stabilizace situace konkrétních osob.   
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Při poskytování služeb sociálních prevence § 53 zákona sociálních službách je jasně 

zákonem definováno, že „Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám 

k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem 

a šířením nežádoucích společenských jevů.“ Je tedy zcela nezbytné v průběhu 

poskytování sociálních služeb prevence uplatňovat princip subsidiarity jako základní 

princip práce. Tyto služby definované v § 54 – 70 zákonem o sociálních službách jsou 

poskytovány na omezenou dobu, jednorázově, část dne, několik dní, měsíců. Jejich 

účelem je, aby osoba překonala s pomocí sociální služby určité období a získala takové 

informace, kompetence, dovednosti, aby mohla využívat běžné zdroje bez primární 

nezbytnosti využití sociální služby. (mj. odkazy na § 2, odst. 2 zákona o sociálních 

službách, Standard č. 8).  

Základními činnostmi některých z druhů sociálních služeb prevence, jsou ale i činnosti 

ve prospěch zachování života osoby, nebo uspokojení základních životních potřeb jako 

je teplo, jídlo. V případě těchto služeb poskytovatel také pracuje s principem subsidiarity 

v rámci informování osoby o dalších službách a možnostech.   

V rámci poskytování služeb sociální prevence je zcela zřejmé, že sociální služba je vždy 

osobě po různě dlouhém, ale vždy daném časovém úseku ukončena. Před ukončením 

poskytování sociální služby je tedy nezbytné, aby poskytovatel využil při spolupráci 

s uživatelem osobou takové metody práce, které ctí princip subsidiarity a uživatel osoba 

bude moci po ukončení poskytování sociální služby využít v rámci řešení své situace 

běžné zdroje. Při ukončení poskytování sociální služby prevence poskytovatel při 

uplatňování principu subsidiarity pracuje společně s uživatelem osobou, navazuje na 

individuální průběh poskytování sociální služby a pracuje s přihlédnutím k individuálním 

možnostem, schopnostem, potřebám a přáním uživatele osoby. 

Pro všechny výše uvedené tři skupiny sociálních služeb platí, že poskytovatel ověřuje, 

zda osoba může využít při řešení své nepříznivé sociální situace i v době poskytování 

sociální služby jiné, další dostupné veřejné zdroje, a případně ji při jejich využití 

podporuje.  

Využitím metod práce při poskytování sociálních služeb poskytovatel, ale také v rámci 

samotného průběhu poskytování sociálních služeb péče ověřuje, zda pro řešení 

nepříznivé sociální situace osoby nelze již nebo nově využít jiné další dostupné zdroje.  
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Z této skutečnosti vyplývá, že s principem subsidiarity poskytovatel pracuje v konkrétním 

čase, nikoliv jen v době zahájení poskytování sociální služby péče osobě. Tím 

poskytovatel zaručí, že pokud se změní podmínky možnosti řešení nepříznivé sociální 

situace jak u osoby nebo i podmínky v rámci komunity nebo společnosti, ale i např. 

rodiny, tak bude osoba poskytovatelem podpořena, aby mohla využít i jiné zdroje 

pomoci, ne jen pouze ten druh sociální služby, který právě v daném čase využívá. 
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1.3.3 Velká administrativní zátěž 

Současný systém sociálních služeb v České republice je vymezen primárně o sociálních 

službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Cílem současné druhologie sociálních služeb, 

jejíž podoba je upravena v současném znění ZSS, bylo důkladně popsat a specifikovat 

všechny možné druhy sociálních služeb, a to s ohledem na specifické potřeby uživatelů 

sociálních služeb. Výsledkem toho je existence 33 typů, resp. druhů sociálních služeb, 

u kterých jsou taxativně vymezeny činnosti a úkony, které se u různých sociálních služeb 

často překrývají. V porovnání se západoevropskými zeměmi lze celý systém, resp. 

typologie sociálních služeb chápat jako konzervativní s rezidui socialistického pojetí a 

historie, která stále utvářejí sociální prostředí a očekávání.9 V současné době je 

registrováno cca 5,5 tis. sociálních služeb, které poskytují cca 2,2 tis. poskytovatelů 

sociálních služeb.  

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. ZSS jsou stanoveny podmínky registrace, definován Registr 

poskytovatelů sociálních služeb. Nejsou definovány konkrétní parametry (personální a 

materiálně technické) při vstupu do poskytování sociálních služeb. 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 přestupku na základě ustanovení 

§ 107 zákona.  

 
9 s. 9., Analýza vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR. Praha: BDO Advisory, 2015, 981 s. 
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Problematické je rovněž ustanovení ohledně registru v listinné podobě – dle § 85 odst. 

1–3 zákona o sociálních službách krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních 

služeb (dále jen "registr"). Registr je veden v listinné a elektronické podobě. Krajský úřad 

je správcem listinné podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru.  

Registr v listinné podobě obsahuje:  

a) údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d), 

b) dokumenty uvedené v § 79 odst. 5 písm. f) až k) a § 80. 

Dle § 87 zákona o sociálních službách je registr veden v informačním systému veřejné 

správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a je 

veřejným seznamem v části, která obsahuje údaje (v případě registru v listinné podobě) 

uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d).  

V návaznosti na tuto zákonnou úpravu a na skutečnost, že za registr v listinné podobě 

nemohou, resp. by neměly být označeny jednotlivé správní spisy, je tedy problematické 

určit, jakou roli listinný registr plní. Na úseku registrací jsou totiž vedeny pouze správní 

spisy k jednotlivým poskytovatelům, žádný další oddělený registr poskytovatelů, do nějž 

by byly rovněž v originále zakládány doklady korespondující s § 85 odst. 3 zákona, není 

v praxi krajských úřadů veden. Zároveň správní spisy za registr v listinné podobě 

rozhodně označit nelze, protože obsahují doklady, které překračují rozsah § 85 odst. 3 

a které nelze označit za veřejné (zejména doklady o bezúhonnosti, které obsahují osobní 

údaje). Pokud by tedy opravdu někdo chtěl nahlédnout do registru v listinné podobě, 

musely by mu být ad hoc zpřístupněny příslušné doklady z registračního spisu, což je 

(i s ohledem na existenci registru v elektronické podobě) značně nepraktické 

a administrativně náročné. Je třeba zdůraznit, že rozsah údajů, který je zveřejňován do 

veřejné části registru poskytovatelů sociálních služeb, je pouze částečný. 

Dále je problematická i oblast okruhu osob, kterým je poskytována sociální služba tzv. 

cílových skupin uvedených v registru. Definice těchto cílových skupin reálně 

neodpovídá skutečnosti, komu jsou sociální služby reálně poskytovány. Například osoba 

se zdravotním postižením je natolik obecná, že nelze dovodit, zda se jedná o osobu 

s poruchou autistického spektra či osobám se smyslovým postižením. Současně tento 

stav velmi znesnadňuje potenciálním žadatelům či rodinným příslušníkům hledat sociální 

službu, která by řešila sociálně nepříznivou situaci dané osoby.   
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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. 

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. 

 

Tabulka 3 Počty registrovaných sociálních služeb dle právní formy poskytovatele 

Počty registrovaných sociálních služeb dle právní formy organizace 

Právní forma organizace Počet registrovaných sociálních služeb 

Církve a náboženské společnosti + Evidované církevní právnické osoby 1 052 

Obecně prospěšná společnost 1 041 

Spolek 802 

Příspěvková organizace kraje 774 

Příspěvková organizace obce 762 

Ústav 462 

Obec 320 

Společnost s ručením omezeným 229 

Pobočný spolek 80 

Akciová společnost 76 

Ostatní právní formy v součtu (se zastoupením nižším než 50 služeb na 
právní formu) 

77 

CELKEM 5 675 
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Graf 4 Vývoj počtu sociálních služeb (zdroj: MPSV, 2019) 
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Tabulka 4 Vývoj sociálních služeb za období 2017 – 2019 s rozdělením dle krajů včetně kapacity, zdroj MPSV (2019) 

Druhy sociálních služeb 2017 2018 2019 

Celkový 
počet 

Celková 
kapacita 

Celkový 
počet 

Celková 
kapacita 

Celkový 
počet 

Celková 
kapacita 

azylové domy 216 6691 218 6736 215 6781 

Hlavní město Praha 45 1669 45 1677 46 1716 

Jihočeský 13 333 13 339 14 426 

Jihomoravský 25 782 25 784 23 744 

Karlovarský 3 92 3 92 3 92 

Královéhradecký 5 211 6 225 6 225 

Liberecký 6 165 6 165 6 173 

Moravskoslezský 27 795 26 770 26 770 

Olomoucký 19 536 21 554 19 508 

Pardubický 8 222 8 225 8 225 

Plzeňský 10 332 10 335 9 299 

Středočeský 14 488 14 488 14 488 

Ústecký 24 578 24 594 24 594 

Vysočina 5 116 5 116 5 149 

Zlínský 12 372 12 372 12 372 

centra denních služeb 85 1650 84 1656 80 1585 

Hlavní město Praha 9 219 8 207 8 207 

Jihočeský 3 74 3 79 3 79 

Jihomoravský 14 356 14 358 11 309 

Karlovarský 1 35 1 35 1 35 

Královéhradecký 7 110 7 110 7 110 

Liberecký 7 165 7 165 7 165 

Moravskoslezský 11 191 11 191 11 191 

Olomoucký 6 111 6 111 6 111 

Pardubický 4 80 4 90 4 90 

Plzeňský 3 36 3 36 2 14 

Středočeský 4 68 4 74 4 74 

Ústecký 4 49 4 49 4 49 

Vysočina 6 73 6 83 6 83 

Zlínský 6 83 6 68 6 68 

denní stacionáře 274 5034 270 4990 263 4920 

Hlavní město Praha 37 770 37 766 36 754 

Jihočeský 11 223 11 230 11 215 

Jihomoravský 31 646 30 536 29 537 

Karlovarský 5 88 5 133 4 128 

Královéhradecký 13 252 12 257 12 263 

Liberecký 11 161 10 152 10 154 

Moravskoslezský 30 618 30 600 30 586 

Olomoucký 16 429 15 422 15 422 

Pardubický 12 235 13 239 13 239 

Plzeňský 12 170 13 192 12 183 

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



Stránka 53 z 210 

 

Středočeský 42 716 41 741 40 741 

Ústecký 19 181 19 198 17 174 

Vysočina 17 368 16 343 16 343 

Zlínský 18 177 18 181 18 181 

domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

208 11850 204 11525 203 11498 

Hlavní město Praha 14 666 12 562 12 562 

Jihočeský 7 440 7 441 7 440 

Jihomoravský 18 1131 18 1123 18 1123 

Karlovarský 8 263 8 320 8 321 

Královéhradecký 12 697 12 688 12 682 

Liberecký 10 340 10 341 10 358 

Moravskoslezský 26 1184 23 1091 23 1099 

Olomoucký 10 1041 10 998 10 993 

Pardubický 8 646 9 652 9 644 

Plzeňský 12 1012 12 1012 12 1012 

Středočeský 25 1505 26 1520 26 1520 

Ústecký 33 1487 32 1419 31 1402 

Vysočina 9 559 9 556 9 555 

Zlínský 16 879 16 802 16 787 

domovy pro seniory 530 35931 536 36329 532 36057 

Hlavní město Praha 60 3162 63 3653 63 3657 

Jihočeský 37 2903 36 2907 35 2904 

Jihomoravský 42 2439 42 2431 42 2428 

Karlovarský 18 794 19 823 18 787 

Královéhradecký 36 2136 37 2139 37 2139 

Liberecký 17 890 17 900 18 911 

Moravskoslezský 65 4358 67 4324 66 4296 

Olomoucký 35 2692 35 2697 35 2625 

Pardubický 23 1974 23 1977 23 1972 

Plzeňský 23 1672 21 1572 21 1566 

Středočeský 77 5222 77 5242 76 5227 

Ústecký 42 3532 41 3503 41 3503 

Vysočina 23 1883 24 1850 23 1787 

Zlínský 32 2274 34 2311 34 2255 

domovy se zvláštním režimem 336 18754 348 19870 350 20165 

Hlavní město Praha 48 2596 53 2961 54 3106 

Jihočeský 12 463 12 463 11 421 

Jihomoravský 37 3019 37 3000 37 3000 

Karlovarský 10 358 11 392 11 416 

Královéhradecký 12 522 13 537 13 537 

Liberecký 13 646 14 672 15 754 

Moravskoslezský 39 1781 39 1879 39 1875 

Olomoucký 16 803 17 899 17 931 

Pardubický 14 794 14 799 15 818 

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



Stránka 54 z 210 

 

Plzeňský 13 1057 13 1057 13 1063 

Středočeský 49 3241 49 3534 49 3554 

Ústecký 33 1886 34 1969 34 1969 

Vysočina 19 704 20 765 20 778 

Zlínský 21 884 22 943 22 943 

domy na půl cesty 39 389 39 400 34 360 

Hlavní město Praha 6 53 6 57 5 51 

Jihočeský 2 5 2 5 1 3 

Jihomoravský 2 25 2 25 1 0 

Karlovarský 2 35 2 35 2 35 

Královéhradecký 1 11 1 11 1 11 

Liberecký 1 0 1 0 1 0 

Moravskoslezský 7 94 7 101 6 92 

Olomoucký 1 12 1 12 1 12 

Pardubický 5 38 5 38 4 40 

Plzeňský 1 8 1 8 1 8 

Středočeský 4 36 4 36 4 36 

Ústecký 5 29 5 29 5 29 

Zlínský 2 43 2 43 2 43 

chráněné bydlení 209 3423 210 3568 212 3586 

Hlavní město Praha 26 272 23 274 23 274 

Jihočeský 10 241 9 265 9 266 

Jihomoravský 27 265 27 273 27 275 

Karlovarský 3 0 3 0 3 0 

Královéhradecký 10 133 10 138 10 140 

Liberecký 7 158 7 156 7 153 

Moravskoslezský 27 443 27 446 27 446 

Olomoucký 14 351 14 333 14 321 

Pardubický 9 142 9 152 9 157 

Plzeňský 6 367 6 385 6 385 

Středočeský 24 497 24 487 25 489 

Ústecký 22 341 25 352 25 352 

Vysočina 13 106 11 153 12 174 

Zlínský 11 107 15 154 15 154 

intervenční centra 18 1230 18 263 18 266 

Hlavní město Praha 3 210 3 224 3 224 

Jihočeský 1 600 1 0 1 0 

Jihomoravský 1 14 1 14 1 14 

Karlovarský 1 380 1 8 1 8 

Královéhradecký 1 0 1 0 1 0 

Liberecký 1 12 1 3 1 3 

Moravskoslezský 1 3 1 3 1 3 

Olomoucký 1 0 1 0 1 0 

Pardubický 1 4 1 4 1 4 

Plzeňský 1 2 1 2 1 2 
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Středočeský 3 4 3 4 3 4 

Ústecký 1 1 1 1 1 1 

Vysočina 1 0 1 0 1 3 

Zlínský 1 0 1 0 1 0 

kontaktní centra 62 1734 61 1734 61 1734 

Hlavní město Praha 5 480 5 480 5 480 

Jihočeský 5 349 5 349 5 349 

Jihomoravský 14 190 14 189 14 189 

Karlovarský 3 35 3 35 3 35 

Královéhradecký 1 9 1 9 1 9 

Moravskoslezský 6 113 6 113 6 113 

Olomoucký 3 45 3 45 3 45 

Plzeňský 2 9 2 9 2 9 

Středočeský 7 99 7 104 7 104 

Ústecký 12 32 12 33 12 33 

Vysočina 1 0 1 10 1 10 

Zlínský 3 373 2 358 2 358 

krizová pomoc 41 1382 44 1386 44 1386 

Hlavní město Praha 10 240 10 249 10 249 

Jihočeský 5 408 5 408 5 408 

Jihomoravský 4 70 4 59 4 59 

Karlovarský 1 120 1 120 1 120 

Královéhradecký 1 0 1 0 1 0 

Moravskoslezský 3 18 4 21 4 21 

Olomoucký 2 8 2 8 2 8 

Pardubický 5 19 6 21 6 21 

Plzeňský 3 14 3 14 3 14 

Středočeský 4 474 4 474 4 474 

Ústecký 2 9 3 10 3 10 

Zlínský 1 2 1 2 1 2 

nízkoprahová denní centra 62 1846 65 1897 65 1912 

Hlavní město Praha 17 1041 17 1041 17 1041 

Jihočeský 1 20 2 29 2 29 

Jihomoravský 4 60 4 63 4 63 

Karlovarský 2 18 2 26 2 26 

Královéhradecký 1 40 1 40 1 40 

Moravskoslezský 9 158 9 159 9 159 

Olomoucký 5 170 6 190 6 190 

Pardubický 4 53 5 65 5 65 

Plzeňský 2 52 2 52 2 52 

Středočeský 6 101 6 101 6 116 

Ústecký 6 67 6 67 6 67 

Zlínský 5 66 5 64 5 64 

nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

256 11584 253 11508 252 11371 
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Hlavní město Praha 47 2169 46 2161 46 2114 

Jihočeský 20 547 19 493 18 453 

Jihomoravský 31 909 31 942 31 942 

Karlovarský 9 1239 9 1239 9 1239 

Královéhradecký 11 332 9 282 9 282 

Liberecký 11 415 11 415 11 435 

Moravskoslezský 32 1196 34 1251 34 1251 

Olomoucký 8 328 8 328 8 328 

Pardubický 9 945 9 945 9 875 

Plzeňský 6 312 6 312 6 312 

Středočeský 15 1243 16 1278 16 1278 

Ústecký 38 1408 36 1352 36 1352 

Vysočina 6 198 6 183 6 183 

Zlínský 13 343 13 327 13 327 

noclehárny 77 361 78 352 77 352 

Hlavní město Praha 21 82 21 82 21 82 

Jihočeský 5 8 5 8 5 8 

Jihomoravský 6 107 6 107 6 107 

Karlovarský 1 0 1 0 1 0 

Královéhradecký 3 7 3 7 3 7 

Moravskoslezský 8 43 8 43 8 43 

Olomoucký 7 24 7 24 7 24 

Pardubický 3 6 4 21 4 21 

Plzeňský 5 0 4 0 4 0 

Středočeský 5 56 5 56 5 56 

Ústecký 7 0 7 0 7 0 

Vysočina     1 0 1 0 

Zlínský 6 28 6 4 5 4 

odborné sociální poradenství 545 16588 552 15777 535 11787 

Hlavní město Praha 108 9574 106 9520 103 5720 

Jihočeský 41 46 44 51 44 52 

Jihomoravský 56 1118 56 586 53 448 

Karlovarský 10 20 11 0 11 5 

Královéhradecký 30 63 31 82 31 82 

Liberecký 16 262 16 134 14 99 

Moravskoslezský 59 5 59 5 57 5 

Olomoucký 21 8 22 14 22 14 

Pardubický 13 1770 15 1672 15 1672 

Plzeňský 24 63 27 68 26 67 

Středočeský 53 2665 49 2617 48 2616 

Ústecký 75 91 72 96 69 95 

Vysočina 19 45 23 60 21 39 

Zlínský 20 858 21 872 21 873 

odlehčovací služby 307 3033 313 2905 307 2850 

Hlavní město Praha 40 683 35 516 35 516 
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Jihočeský 19 130 22 156 21 148 

Jihomoravský 31 383 31 387 30 382 

Karlovarský 3 20 1 3 1 3 

Královéhradecký 14 154 14 153 14 153 

Liberecký 13 111 13 97 12 85 

Moravskoslezský 36 343 34 299 34 293 

Olomoucký 10 101 10 101 10 101 

Pardubický 14 91 16 111 17 115 

Plzeňský 10 50 10 50 10 53 

Středočeský 60 584 60 614 57 595 

Ústecký 22 178 23 175 21 160 

Vysočina 17 92 15 98 15 98 

Zlínský 18 113 29 145 30 148 

osobní asistence 229 6898 225 6914 222 6586 

Hlavní město Praha 44 3358 45 3480 45 3255 

Jihočeský 16 332 15 265 15 265 

Jihomoravský 22 409 20 425 20 390 

Karlovarský 5 131 5 120 5 59 

Královéhradecký 13 334 11 303 10 301 

Liberecký 12 256 12 173 12 173 

Moravskoslezský 27 488 28 504 28 510 

Olomoucký 10 194 10 134 10 134 

Pardubický 11 445 12 465 13 470 

Plzeňský 9 35 7 27 6 26 

Středočeský 27 722 27 829 25 813 

Ústecký 14 67 14 69 14 69 

Vysočina 6 46 6 40 6 40 

Zlínský 13 81 13 80 13 81 

pečovatelská služba 722 74433 712 59311 710 58885 

Hlavní město Praha 45 14283 44 13586 44 13601 

Jihočeský 56 4285 56 3577 55 3527 

Jihomoravský 67 12662 65 3425 65 3252 

Karlovarský 22 3227 22 1071 22 900 

Královéhradecký 46 5157 46 5186 46 5186 

Liberecký 40 2139 40 1785 40 1786 

Moravskoslezský 67 725 65 711 63 703 

Olomoucký 39 4035 39 3845 38 3793 

Pardubický 60 5687 57 5132 57 5152 

Plzeňský 45 322 45 327 45 332 

Středočeský 97 17782 96 17605 96 17847 

Ústecký 59 354 59 358 60 358 

Vysočina 42 2344 41 1953 41 1824 

Zlínský 37 1431 37 750 38 624 

podpora samostatného bydlení 57 516 55 530 55 531 

Hlavní město Praha 9 168 8 169 8 169 
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Jihočeský 1 10 1 10 1 10 

Jihomoravský 1 4 1 4 1 4 

Královéhradecký 2 38 2 38 2 38 

Liberecký 4 33 4 37 4 37 

Moravskoslezský 11 77 13 102 13 102 

Olomoucký 3 21 3 21 3 22 

Pardubický 4 33 4 33 4 33 

Plzeňský 1 6 1 6 1 6 

Středočeský 10 83 7 67 7 67 

Ústecký 9 38 9 38 9 38 

Zlínský 2 5 2 5 2 5 

průvodcovské a předčitatelské 
služby 

16 301 16 298 16 298 

Hlavní město Praha 3 33 3 34 3 34 

Jihočeský 2 63 2 63 2 63 

Jihomoravský 2 80 2 80 2 80 

Karlovarský 1 12 1 8 1 8 

Královéhradecký 1 4 1 4 1 4 

Liberecký 2 37 2 37 2 37 

Moravskoslezský             

Pardubický 1 64 1 64 1 64 

Plzeňský 2 4 2 4 2 4 

Ústecký 1 2 1 2 1 2 

Vysočina 1 2 1 2 1 2 

raná péče 48 2543 48 2566 48 2471 

Hlavní město Praha 6 410 6 418 6 418 

Jihočeský 5 84 5 103 5 103 

Jihomoravský 7 448 7 458 7 511 

Karlovarský 1 50 1 4 1 4 

Královéhradecký 3 215 3 215 3 217 

Liberecký 2 22 2 22 2 22 

Moravskoslezský 8 367 8 389 8 239 

Olomoucký 2 194 2 195 2 195 

Pardubický 2 360 2 370 2 370 

Plzeňský 3 12 3 12 3 12 

Středočeský 4 347 4 357 4 357 

Ústecký 1 3 1 3 1 3 

Vysočina 2 21 2 10 2 10 

Zlínský 2 10 2 10 2 10 

služby následné péče 45 1159 44 1169 44 1174 

Hlavní město Praha 8 167 8 208 8 208 

Jihočeský 3 101 3 103 3 103 

Jihomoravský 8 246 9 250 9 255 

Liberecký 1 30 1 30 1 30 

Moravskoslezský 10 91 10 93 10 93 
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Olomoucký 2 51 2 51 2 51 

Pardubický 2 39         

Plzeňský 2 26 2 26 2 26 

Středočeský 4 371 4 371 4 371 

Ústecký 3 23 3 23 3 23 

Vysočina 1 13 1 13 1 13 

Zlínský 1 1 1 1 1 1 

sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

260 8042 259 7461 256 7443 

Hlavní město Praha 51 2758 50 2509 51 2661 

Jihočeský 11 99 11 99 11 99 

Jihomoravský 19 584 19 175 19 175 

Karlovarský 6 47 7 50 7 51 

Královéhradecký 15 883 15 874 15 874 

Liberecký 12 125 10 116 10 116 

Moravskoslezský 30 365 29 356 28 321 

Olomoucký 10 377 10 324 10 219 

Pardubický 16 744 16 842 16 858 

Plzeňský 12 237 13 241 13 241 

Středočeský 27 1210 27 1250 27 1250 

Ústecký 33 471 34 482 32 438 

Vysočina 5 36 5 33 5 32 

Zlínský 13 106 13 110 12 108 

sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

156 20878 151 20145 143 20032 

Hlavní město Praha 25 3355 25 3420 22 3350 

Jihočeský 12 177 12 166 9 147 

Jihomoravský 17 10697 13 10252 12 10217 

Karlovarský 2 35 3 108 3 108 

Královéhradecký 2 40 2 40 2 40 

Liberecký 7 345 6 279 6 279 

Moravskoslezský 9 179 10 175 9 172 

Olomoucký 13 174 13 174 14 174 

Pardubický 5 315 6 318 6 318 

Plzeňský 11 372 11 368 11 373 

Středočeský 28 4625 25 4275 25 4285 

Ústecký 18 415 18 415 17 414 

Vysočina 3 50 3 55 3 55 

Zlínský 4 99 4 100 4 100 

sociálně terapeutické dílny 156 3071 159 3028 159 3030 

Hlavní město Praha 20 440 19 340 19 340 

Jihočeský 19 341 19 346 19 346 

Jihomoravský 11 265 11 250 11 250 

Karlovarský 3 130 3 130 3 130 

Královéhradecký 3 36 5 49 5 49 
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Liberecký 7 130 7 121 7 121 

Moravskoslezský 19 508 21 538 21 538 

Olomoucký 5 60 5 60 5 60 

Pardubický 13 182 13 188 13 190 

Plzeňský 5 61 5 61 5 61 

Středočeský 15 440 15 450 15 450 

Ústecký 22 264 22 274 22 274 

Vysočina 6 68 6 69 6 69 

Zlínský 8 146 8 152 8 152 

sociální rehabilitace 284 9406 297 9227 295 9162 

Hlavní město Praha 65 3779 65 3805 64 3841 

Jihočeský 17 199 17 200 17 200 

Jihomoravský 21 1057 19 620 19 597 

Karlovarský 1 40 1 72 1 72 

Královéhradecký 19 314 22 333 22 333 

Liberecký 7 47 7 49 7 49 

Moravskoslezský 26 275 27 291 26 283 

Olomoucký 17 250 17 261 19 237 

Pardubický 20 1320 23 1474 22 1424 

Plzeňský 11 172 13 193 13 189 

Středočeský 28 1553 26 1492 26 1541 

Ústecký 24 106 30 126 29 117 

Vysočina 14 122 14 131 14 115 

Zlínský 14 172 16 180 16 164 

telefonická krizová pomoc 36 9305 36 9305 36 9307 

Hlavní město Praha 13 9300 13 9300 13 9303 

Jihočeský 1 0 1 0 1 0 

Jihomoravský 3 1 3 1 3 1 

Karlovarský 2 0 2 0 2 0 

Liberecký 1 0 1 0 1 0 

Moravskoslezský 3 0 3 0 3 0 

Olomoucký 2 0 2 0 2 0 

Pardubický 1 0 1 0 1 0 

Plzeňský 1 0 1 0 1 0 

Středočeský 5 1 5 1 5 1 

Ústecký 2 1 2 1 2 1 

Vysočina 1 1 1 1 1 1 

Zlínský 1 1 1 1 1 0 

terapeutické komunity 15 249 15 249 15 249 

Hlavní město Praha 3 73 3 73 3 73 

Jihomoravský 3 45 3 45 3 45 

Liberecký 1 15 1 15 1 15 

Moravskoslezský 2 27 2 27 2 27 

Olomoucký 1 14 1 14 1 14 

Plzeňský 1 15 1 15 1 15 
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Středočeský 2 29 2 29 2 29 

Ústecký 1 15 1 15 1 15 

Vysočina 1 16 1 16 1 16 

terénní programy 230 10187 223 10013 220 10049 

Hlavní město Praha 62 7220 60 7028 60 7067 

Jihočeský 12 438 12 438 11 436 

Jihomoravský 20 121 20 131 19 129 

Karlovarský 7 20 7 20 7 20 

Královéhradecký 1 60 1 60 1 60 

Liberecký 3 8 3 8 3 8 

Moravskoslezský 31 156 32 155 31 156 

Olomoucký 5 71 5 71 5 71 

Pardubický 8 910 7 910 7 910 

Plzeňský 9 33 9 33 9 33 

Středočeský 18 625 18 655 18 655 

Ústecký 41 117 38 112 38 112 

Vysočina 3 27 3 27 3 27 

Zlínský 9 379 8 365 8 365 

tísňová péče 16 4188 18 6639 17 6573 

Hlavní město Praha 3 1900 5 4400 5 4400 

Jihočeský 1 200 1 200 1 200 

Jihomoravský 2 200 2 152 2 152 

Karlovarský 2 70 2 70 1 3 

Královéhradecký 3 778 3 778 3 778 

Moravskoslezský             

Plzeňský 2 4 2 3 2 4 

Středočeský 2 1035 2 1035 2 1035 

Vysočina 1 1 1 1 1 1 

tlumočnické služby 27 2504 28 2504 27 2499 

Hlavní město Praha 6 2360 7 2362 7 2362 

Jihočeský 1 16 1 16 1 16 

Jihomoravský 4 20 4 18 4 18 

Královéhradecký 2 38 2 38 2 38 

Liberecký 1 1 1 1 1 1 

Moravskoslezský 2 17 2 17 1 12 

Olomoucký 1 5 1 5 1 5 

Plzeňský 3 5 3 5 3 5 

Ústecký 5 18 5 18 5 18 

Vysočina 1 21 1 21 1 21 

Zlínský 1 3 1 3 1 3 

týdenní stacionáře 56 819 52 792 49 761 

Hlavní město Praha 5 168 5 168 5 168 

Jihočeský 6 92 6 96 6 87 

Jihomoravský 9 156 8 147 8 147 

Karlovarský 1 0 1 0 1 0 
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Královéhradecký 1 9 1 9 1 9 

Liberecký 4 67 3 49 2 39 

Moravskoslezský 3 19 3 19 3 19 

Olomoucký 2 6 2 6 1 6 

Pardubický 1 12 1 12 1 12 

Plzeňský 1 29 1 29 1 29 

Středočeský 13 163 11 157 11 157 

Ústecký 4 31 4 33 4 33 

Vysočina 2 40 2 40 2 40 

Zlínský 4 27 4 27 3 15 

sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče 

116 1742 118 1708 116 1651 

Hlavní město Praha 17 219 17 219 17 219 

Jihočeský 8 129 9 133 9 100 

Jihomoravský 6 94 6 94 6 94 

Karlovarský 4 22 4 18 4 18 

Královéhradecký 1 9 2 14 2 14 

Liberecký 6 42 6 42 6 42 

Moravskoslezský 14 279 14 279 14 279 

Olomoucký 4 110 4 110 4 110 

Pardubický 4 70 4 70 4 70 

Plzeňský 11 218 11 218 10 208 

Středočeský 16 244 16 200 16 200 

Ústecký 13 171 13 176 13 176 

Vysočina 7 84 7 84 7 84 

Zlínský 5 51 5 51 4 37 

Celkový součet 5734 277721 5749 262755 5676 257311 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb 
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1.3.3 Rozšíření vybraných sociálních služeb, nové cílové skupiny 

Pečující osoby 

Příspěvek na péči je poskytován osobám, které nejsou schopny samy uspokojovat svoje 

životní potřeby, a jejich stav tak vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Příspěvek na péči 

je poskytován závislé osobě, která dále rozhoduje o jeho využití. Z příspěvku je možné 

hradit využívání sociálních služeb nebo může sloužit jako odměna pečujícímu za 

vykonanou práci. Nárok na příspěvek na péči vzniká osobě, která z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání 

základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 ZSS. 

Výše příspěvku se řídí přiznaným stupněm závislosti opečovávané osoby – jeho určení 

je v kompetenci lékařské posudkové služby, která přiznává jeden ze čtyř stupňů 

závislosti. Při rozhodování o stupni závislosti se posudkový lékař opírá jak 

o zdravotnickou dokumentaci, tak o záznam ze sociálního šetření. 

Sociální šetření provádí kvalifikovaný sociální pracovník Úřadu práce ČR v přirozeném 

prostředí žadatele, tedy tam, kde skutečně žije. Z tohoto šetření vyhotoví sociální 

pracovník podrobný záznam, v němž jsou obsaženy informace o potřebách žadatele 

o příspěvek, o jeho schopnosti samostatného života i jeho celkové sociální situaci, která 

vypovídá o dopadech zdravotního postižení na jeho každodenní život. Záznam z šetření 

popisuje situaci žadatele v sedmibodové struktuře (schopnost péče o vlastní osobu, 

výdělečná činnost/školní povinnosti, rodinné vztahy, sociální vztahový rámec (mimo 

rodiny), domácnost, prostředí).10 

V současné době nejsou pečující osoby cílovou skupinou žádné sociální služby. 

Dle dikce zákona, tak sociální služby nemohou pomáhat pečujícím osobám při péči, 

resp. nemohou intervenovat například při nácviku péče, nemohou je vzdělávat v péči 

o blízkou osobu, ale také jim nemohou být poskytnuty sociální služby například 

odlehčovací služby.  

Stále chybí popis současného stavu (genderově podmíněné násilí, potravinové banky, 

intervenční centra, tlumočnické služby atd.).  

Nejsou vyčleněna a zajištěna krizová lůžka v situacích, kdy není možné zajistit péči a 

osoba, která péči a podporu potřebuje je  v ohrožení života a zdraví.  

 
10 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Příručka pro neformální pečovatele. Středočeský kraj: FDV, 2015, 25 s. 
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Hospicová péče je specializovaná integrovaná forma zdravotní, sociální 

a psychologické péče, poskytovaná nemocným všech indikačních, diagnostických 

i věkových skupin, u nichž je předpokládaná prognóza délky života na základě 

rozumného lékařského posouzení kratší než šest měsíců, u kterých byla ukončena 

aktivní léčba. V rámci hospicové péče je poskytována zejména paliativní péče, což je 

celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc již nereaguje na léčení vlastního 

závažného onemocnění. Zásadní je léčba bolesti, dušnosti a dalších symptomů 

terminálního stadia onemocnění, stejně jako řešení psychologických, sociálních 

a duchovních potřeb a problémů nemocných a návazně i jejich rodinných příslušníků. 

Časový horizont 6 měsíců do očekávaného úmrtí tak zásadně odlišuje péči hospicovou 

od péče nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných nebo ošetřovatelských ústavů či 

sociálních služeb. Hospicová péče se poskytuje v rámci speciálních lůžkových zařízení 

hospicového typu“ (§22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, §2. písm. a), §ř, odst. 

2, písm. h), §9 písm. d).  Dle WHO by dostupnost hospicové péče měla dosahovat min. 

5 lůžek na 100 tis. obyvatel. 

Domácí hospic je integrovaná forma zdravotní, sociální, psychologické a duchovní 

péče, poskytovaná nemocným všech indikačních, diagnostických i věkových skupin 

v terminální fázi onemocnění, ve vlastním sociálním prostředí, u nichž je předpokládaná 

prognóza délky života na základě rozumného lékařského posouzení kratší než šest 

měsíců. V rámci domácí hospicové péče je poskytována zejména paliativní péče, to je 

celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na léčení vlastního 

závažného onemocnění. Zásadní je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení 

psychologických, sociálních a duchovních potřeb a problémů nemocných.11 

   

 
11 ASOCIACE POSKYTOVATELŮ HOSPICOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE. Koncepce hospicové péče pro Českou republiku. Praha, 2018, 13 s. 
Dostupné také z: 
http://asociacehospicu.cz/uploads/Koncepce%20hospicov%C3%A9%20p%C3%A9%C4%8De%20pro%20%C4%8CR%20‐
%20final.pdf 
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1.3.5 Sociální práce a vzdělávání 

Podle současné právní úpravy je výkon činností sociální práce regulován zákonem 

o pomoci v hmotné nouzi a zákonem o sociálních službách. Navrhovaná novela by 

výkon činností sociální práce v přenesené působnosti na obecních a krajských úřadech 

měla sjednotit v rámci jednoho zákonného předpisu, a to zákona o sociálních službách. 

Cílem je pro sociální pracovníky ve veřejném sektoru zjednodušit právní úpravu a zákon 

o pomoci v hmotné by jako speciální právní norma upravoval pouze podmínky výkonu 

sociální práce na Úřadu práce ČR. Dále je nezbytné sjednotit, definovat a popsat – tedy 

standardizovat – obsah jednotlivých činností výkonu činnosti sociální práce v souladu 

s ustanovením § 109 zákona o sociálních službách. Tyto standardy navrhujeme 

specifikovat v prováděcím předpisu. Rovněž stávající vyhlášku č. 332/2013 Sb., o vzoru 

Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, je třeba aktualizovat – zapracovat 

související již novelizovaná ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, Nařízení vlády 

č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č. 

112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje 

bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných 

domů a Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, které určují 

náročnost výkonu činností sociálních pracovníků, a to včetně zákona č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů.  

Navrhovaná novela zákona o sociálních službách reaguje i na nové sociálně nepříznivé 

situace, s nimiž se sociální pracovníci především na obecních úřadech nejčastěji 

setkávají a které kladou na jejich odbornost a především potřebu zpřesnění kompetencí 

či regulaci sdílení informací vyšší nároky; rozšířila se i koordinační činnost těchto 

sociálních pracovníků, a to jak při prevenci ztráty bydlení, tak i zajištění potřebné sociální 

služby.  

Nedílnou součástí kvalitního komunitního plánování jsou právě zjištění, podněty získané 

od sociálních pracovníků.   

Oblasti výkonu sociální práce definované v rámci projektu Systémová podpora 
sociální práce v obci:  

‐ Nezaměstnanost a nízké příjmy  

‐ Zadlužení a pomoc při zajištění podkladů pro insolvenci  

‐ Finanční stabilizace rodiny 
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‐ Prevence ztráty bydlení, hledání přechodného bydlení při absolutní ztrátě 

bydlení, zajištění standardního bydlení, řešení bytové nouze znevýhodněných či 

sociálně vyloučených osob 

‐ Nezajištěný a nízkopříjmový senior  

‐ Rizikový způsob života  

‐ Nespolupracující člen rodiny s psychiatrickou diagnózou 

‐ Zajištění základních potravin  

‐ Skryté domácí násilí spojené s užíváním omamných a psychotropních látek 

‐ Předcházení sociální nestabilitě daného území 

‐ Opatření a prevence sociálního vyloučení  

 

Ze současné praxe tedy vyplývá, že se místně příslušné obecní úřady od roku 2012 

zaměřily na preventivní opatření, a to formou podpory sociální práce sociálních 

pracovníků, což v důsledku vede k předcházení vzniku sociálních problémů a 

negativních sociálních jevů. Z těchto důvodů je nezbytné novelizovat současnou právní 

úpravu, aby odpovídala potřebám praxe. 

 

Tabulka 5 Počet sociálních pracovníků, Zdroj: Aplikace OKnouze, ke dni 15. 8. 2019 

Rok Počet 

Osoby úvazky 

2015 XXX 1115,04 

2016 1468 1061,26 

2017 1516 1076,02 

2018 1509 1081,04 

2019 1483 1072,46 
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Graf 5 Počet sociálních pracovníků na úřadech (zdroj: MPSV, 2019) 

 

V souvislosti s plněním opatření Podnětu k řešení situace života osob s poruchou 

autistického spektra a jejich rodin, který vznikl za účelem koncepčního řešení této 

problematiky a byl schválen usnesením vlády ČR č. 111 ze dne 8. února 2016, je třeba 

specifikovat koordinaci podpory osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby a rovněž 

i pečujících osob v místních podmínkách obce s rozšířenou působností prostřednictvím 

činností sociální práce, která je zaměřena na podporu v přirozeném sociálním prostředí 

a související řešení i předcházení vniku krizových situací, které mohou vznikat 

v důsledku diskontinuity péče, nejčastěji z důvodu absence pečující osoby. Obecní 

úřady se prostřednictvím sociálních pracovníků díky této konkrétnější specifikaci budou 

osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby více věnovat, systematicky je vyhledávat, 

kontaktovat a nabízet jim pomoc např. formou zprostředkování potřebných služeb, 

plánování zastupování v péči apod. Konkrétní činnosti a postupy budou dále řešeny 

materiály metodické povahy MPSV. V souvislosti s řešením této problematiky byl 

s účinností od 1. 8. 2019 MPSV vydán Doporučený postup č. 3/2019, dostupný na:  

https://www.mpsv.cz/files/clanky/35998/Doporuceny_postup_3_2019_reseni_krizovych

_situaci_osoby_PAS_7.19.pdf 
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MPSV navázalo od r. 2016 intenzivní spolupráci s Odbornou skupinou pro koncepční 

řešení situace života osob s PAS a jejich rodin. Tento návrh byl v rámci konzultačního 

procesu také předem projednán se členy této Odborné skupiny a při specifikaci návrhu 

vycházíme z materiálu: KOORDINÁTOR PODPORY, Podklad pro jednání Odborné 

skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS dne 10. 2. 2015 

Zákon o sociálních službách v § 110 odst. 4 písm. a) stanoví, že odbornou způsobilostí 

k výkonu povolání sociálního pracovníka je vyšší odborné vzdělání získané 

absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního 

předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, 

sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, 

charitní a sociální činnost. V § 110 odst. 4 písm. b) pak stanoví, že odbornou způsobilostí 

k výkonu povolání sociálního pracovníka je vysokoškolské vzdělání získané studiem 

v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na 

sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, 

právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu. 

Zároveň školský zákon a zákona o vysokých školách stanoví žadatelům o akreditaci 

podle zvláštního právního předpisu povinnost požádat o stanovisko orgán příslušný pro 

konkrétní regulované povolání. Škola jako žadatel však může v žádosti o akreditaci 

uvést, že nemá v úmyslu připravovat absolventy pro výkon povolání sociálního 

pracovníka, získá akreditaci a absolvent se domnívá, že splňuje kvalifikaci pro výkon 

tohoto povolání. Při pouhé aplikaci § 110 odst. 4 zákona o sociálních službách je třeba 

tuto domněnku potvrdit, ačkoli škola tuto ambici neměla a de facto se jedná o absolventa, 

který není kvalifikovaný pro výkon povolání sociálního pracovníka. Tento stav je 

nežádoucí s potenciálními negativními dopady na klienty. 
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Další vzdělávání 

Ministerstvo práce akredituje vzdělávací programy dalšího vzdělávání pro sociální 

pracovníky, pracovníky v sociálních službách, jejich vedoucí pracovníky a tzv. 

neformální pečovatele (fyzické osoby poskytující péči příjemci příspěvku na péči), a dále 

kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách. Žadatelem může být jakýkoli 

oprávněný subjekt bez ohledu na právní formu. Žadatelů je aktuálně (k 31. 7. 2019) 537. 

Poplatek za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o sociálních 

službách činí 1 000 Kč podle Položky 22 písm. n) zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely řízení o akreditaci zřizuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako svůj poradní orgán akreditační komisi, k jejímuž 

stanovisku při vydávání rozhodnutí přihlíží. Komisi tvoří 14 odborníků z různých oblastí 

sociální práce, kteří připravují posudky k jednotlivým žádostem o akreditaci a následně 

je na zasedání projednávají. Komise zasedá nejméně 4x ročně. Vzdělávací program 

může být akreditován pro více skupin uživatelů. Údaje o počtu akreditovaných 

vzdělávacích programů (MPSV udělí akreditaci v průměru 68 % žádostí) uvádí 

následující tabulka. 
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Tabulka 6 Počet akreditovaných kurzů, zdroj MPSV, 2019 

  2016 2017 2018 2019* 
Celkový počet akreditovaných 
kurzů 1227 988 889 322 

Kvalifikační kurz pro PSS  32 24 17 6 

KK PSS rozsah 150h 14 10 4 2 

KK PSS rozsah nad 150h 18 14 13 4 

Programy pro SP 1085 902 821 290 

Programy pro SP jednodenní 826 620 672 215 

Programy pro SP vícedenní 259 232 149 75 

Programy pro PC 948 765 715 239 

Programy pro PC jednodenní 733 589 594 190 

Programy pro PC vícedenní 215 176 121 49 

Programy pro VP 611 368 444 180 

Programy pro VP jednodenní 458 274 365 135 

Programy pro VP vícedenní 153 94 79 45 

Programy pro PP 465 458 301 118 

Programy pro PP jednodenní 372 336 258 102 

Programy pro PP vícedenní 93 122 43 16 
* údaj k 30. 4. 2019, PSS = pracovník v sociálních službách, SP = sociální pracovník, 
PC = další vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, VP = vzdělávání pro 
vedoucí pracovníky, PP = vzdělávání pro neformální pečující 

pozn. Tabulka neuvádí počet žádostí o změnu akreditace (změnu lektorského týmu, 
který vzdělávání zajišťuje). Počet těchto žádostí činí nejméně 750 ročně. 

 

Řízení může trvat až 180 dní, neboť komise má povinnost předložit ministerstvu 

stanovisko do 60 dnů od posledního dne kalendářního čtvrtletí, v němž byla žádost 

podána. Ministerstvo má následně povinnost rozhodnout do 30 dnů. 

 

1.3.6 Příspěvek na péči  

Příspěvek na péči je opakující se nároková nepojistná sociální dávka upravená zákonem 

o sociálních službách. Příspěvek na péči byl navrhován s cílem přispět osobám, které 

jsou pro svou nepříznivou sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby, na zajištění 

potřebné pomoci zejména prostřednictvím služeb sociální péče. Důvodová zpráva 

k návrhu zákona o sociálních službách však také zdůrazňovala, že příspěvek na péči 

bude poskytován všem oprávněným osobám bez ohledu na to, zda je jim pomoc 

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



Stránka 71 z 210 

 

zajišťována s využitím přirozených zdrojů, zejména rodiny, nebo poskytovatelem 

sociálních služeb. Principem bylo a nadále je, že o způsobu využití dávky, to je 

o způsobu, jakým bude péče zajištěna, rozhoduje osoba závislá na péči jiné osoby. 

Nárok na příspěvek na péči byl a je založen na systému individuálního posouzení 

schopnosti. Toto posouzení má prvky multidisciplinarity, protože závislost je hodnocena 

posudkovými lékaři okresních správ sociálního zabezpečení, kteří vycházejí 

ze záznamu o provedeném sociálním šetření (vykonává sociální pracovník), lékařských 

zpráv a zpráv nelékařských profesí. Do konce roku 2011 šlo o schopnost zvládat úkony 

péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti, od roku 2012 jde o schopnost zvládat 

základní životní potřeby.  

 

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

nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání 

základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti, pokud jí tuto 

pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních 

služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, nebo dětský domov, 

anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Zákon o sociálních 

službách diferencuje výši příspěvku na péči nejen s ohledem na závažnost závislosti, 

ale i vzhledem k věku osoby závislé (dítě versus dospělý), případně způsobu zajištění 

péče.   

 

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní 

potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná 

hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a 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 poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 505/2006 Sb.“). Poslední změna vyhlášky 

č. 505/2006 Sb., která se změřila na oblast deseti základních životních potřeb, byla 

realizována v roce 2016.  

 

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí od července 2019 za kalendářní 

měsíc 

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

 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 
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 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové 

sociální služby, 13 900 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 

 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové 

sociální služby, 19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 

 

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí od července 2019 za kalendářní 

měsíc 

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

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

 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové 

sociální služby, 12 800 Kč, které nevyužívají pobytové sociální služby 

 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové 

sociální služby, 19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 

 

Příspěvek na péči se zvyšuje o částku 2 000 Kč měsíčně z důvodu nízkého příjmu 

oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to 

 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) 

 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 č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

V průběhu let došlo k několika změnám výše příspěvku na péči. Za poslední období lze 

zmínit 10% zvýšení částek příspěvku na péči (od 1. 8. 2016) a zásadní  zvýšení částek 

příspěvku na péči pro osoby ve stupni závislosti III a IV,  které nevyužívají pobytové 

sociální služby, vlivem zákona č. 47/2019 Sb., kterým se smění zákon o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na příspěvek na péči i počty jeho 

příjemců rostou, což souvisí také s demografickým vývojem a s některými 
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pro- klientskými změnami zákona o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

či v důsledku metodického vedení. Již od roku 2009 je příspěvek na péči každý měsíc 

poskytován více než 300 000 osob, aktuálně cca 358 000. Mezi příjemci příspěvku 

na péči převládají osoby starší, osoby nad 65 let představují dvě třetiny příjemců. 

Je třeba zvlášť vyzdvihnout, že příjemci příspěvku na péči tvoří nehomogenní skupinu. 

Liší se nejen věkem a tíží zdravotního stavu, je rozdílná jejich socioekonomická situace 

a liší se samozřejmě i formou poskytované podpory, pomoci a péče.  

 
Výdaje na příspěvek na péči v mil. Kč  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
18 252 18 697 19 599 18 084 18 391 19 545 20 402 21 167 23 046 25 120 26 012 

 
Průměrný počet příjemců příspěvku na péči  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
295 698 308 670 311 490 303 088 306 509 321 313 
2014 2015 2016 2017 2018  
329 753 336 207 345 789 349 837 357 200  

 
O příspěvku na péči rozhoduje a vyplácí ho krajská pobočka Úřadu práce České 

republiky. Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně (v kalendářním měsíci, za který náleží), 

v české měně převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku, popř. zvláštním 

příjemcem příspěvku, nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce 

příspěvku (popř. zvláštního příjemce). Příjemcem příspěvku je oprávněná osoba. 

Namísto oprávněné osoby je příjemcem příspěvku zákonný zástupce nebo opatrovník, 

nebo jiná fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Krajská pobočka ustanoví zvláštního 

příjemce příspěvku na péči, jestliže oprávněná osoba, popř. jiný příjemce příspěvku 

nemůže příspěvek přijímat, nebo  nevyužívá příspěvek nebo nemůže příspěvek využívat 

k zajištění potřebné pomoci. S ustanovením zvláštního příjemce musí oprávněná osoba 

(popř. příjemce příspěvku) souhlasit. V situacích vymezených zákonem se souhlas 

nevyžaduje. Zvláštním příjemcem nemůže být ustanoven ten, jehož zájmy jsou ve střetu 

se zájmy oprávněné osoby. Krajská pobočka může ustanovit zvláštním příjemcem 

jen fyzickou osobu, která s tímto ustanovením souhlasí. Zvláštní příjemce je povinen 

příspěvek na péči používat ve prospěch oprávněné osoby. Zvláštní příjemce používá 

příspěvek na péči podle pokynů oprávněné osoby, s výjimkou osoby, která vzhledem ke 

svému zdravotnímu stavu podle vyjádření poskytovatele zdravotních služeb nemůže tyto 

pokyny udělovat. Na žádost oprávněné osoby nebo na žádost krajské pobočky 

je zvláštní příjemce povinen podat písemné vyúčtování příspěvku na péči, který mu byl 

vyplacen. Krajská pobočka zruší rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce, jestliže 
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odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven, nebo jestliže zvláštní 

příjemce neplní povinnosti.  

  

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném 

MPSV. Pokud není osoba schopna jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje 

se řízení z úřední moci. Nezletilou osobu svěřenou na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu do péče jiné fyzické osoby zastupuje v řízení o příspěvku na péči tato fyzická 

osoba. Využívá-li nezletilá osoba pobytové služby, vyzve krajská pobočka osobu 

nebo zákonného zástupce nebo opatrovníka, aby požádali o příspěvek na péči 

nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení výzvy. Řízení o změně výše již přiznaného 

příspěvku na péči nebo o zastavení jeho výplaty nebo o jeho odnětí se zahajuje na návrh 

příjemce nebo z moci úřední, nejde-li o postup podle § 26a odst. 1 zákona o sociálních 

službách, v němž se řízení nevede. Krajská pobočka ustanoví pro řízení o příspěvku na 

péči opatrovníka osobě, která není schopna vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

jednat samostatně a nemá zástupce. O ustanovení opatrovníka rozhoduje krajská 

pobočka na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb. 

  

Krajská pobočka provádí pro účely posuzování stupně závislosti sociální šetření, při 

kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním 

prostředí. Sociální šetření provádí krajská pobočka také v průběhu hospitalizace osoby 

ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, jestliže je této osobě poskytována u jednoho 

nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá 

lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů; podmínkou 

je, že tato skutečnost byla oznámena a doložena podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona 

o sociálních službách. Sociální šetření provádí sociální pracovník. O provedeném 

sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam, který na požádání 

předkládá posuzované osobě. Krajská pobočka zasílá OSSZ žádost o posouzení stupně 

závislosti osoby. Součástí žádosti je písemný záznam o sociálním šetření a kopie 

žádosti osoby o příspěvek. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází OSSZ 

ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních 

služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků 

funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. OSSZ zasílá 

následně krajské pobočce stejnopis posudku s uvedením základních životních potřeb, 

které osoba není schopna zvládat. Toto posouzení je součástí rozhodnutí o přiznání či 

zamítnutí příspěvku na péči, které obdrží žadatel. Po dobu, po kterou OSSZ posuzuje 
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stupeň závislosti, krajská pobočka přeruší řízení o příspěvku na péči. Krajská pobočka 

přerušuje řízení takové po dobu, kdy je osobě poskytována zdravotní péče v průběhu 

hospitalizace, pokud nebylo do dne přijetí osoby k hospitalizaci provedeno sociální 

šetření; to neplatí, je-li osobě poskytována v průběhu hospitalizace u jednoho nebo 

postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková 

péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů, a tato skutečnost 

byla oznámena a doložena podle § 21 odst. 1 písm. e). Krajská pobočka zastavuje řízení 

o příspěvku na péči také, jestliže žadatel o příspěvek zemřel před provedením sociálního 

šetření.  
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

1.4.1 Financování sociálních služeb 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Ministerstvo bude poskytovat mandatorní dotaci, bude zajišťovat jednotný informační 

systém práce a sociálních věcí, bude dohlížet nad celým systémem financování 

sociálních služeb, bude stanovovat jednotné způsoby výpočtu dotace, optimální 

personální standard, který stanovuje počet pracovníků garantujících poskytování služby 

v nejvyšší kvalitě, kterou je možné v rámci státního rozpočtu financovat. Dále bude ve 

spolupráci s kraji a dalšími subjekty vytvářet garantovanou síť sociálních služeb, která 

následně bude uveřejněna v prováděcím právním předpisu. 

MPSV, resp. stát bude zodpovídat za dostupnost sociálních služeb, ve spolupráci s kraji.  

MPSV bude zajišťovat ve spolupráci s krajskými úřady proces zařazování nových 

sociálních služeb do garantované sítě sociálních služeb, a to v přenesené působnosti 

státní správy.  

MPSV bude nově vydávat pověření k výkonu služeb v obecném hospodářském zájmu 

a stanovat vyrovnávací platbu. Pro zjednodušení celého procesu bude tento proces 

elektronizován v rámci jednotného informačního systému MPSV.  

Ministerstvo bude také zajišťovat dohadovací řízení o podobě garantované sítě 

sociálních služeb.  

 

Kraje  

Kraje budou i nadále sestavovat střednědobé plány, na základě informací ze 

střednědobých plánů bude MPSV připravovat návrh garantované sítě, který následně 

s kraji projedná. 

Kraje budou nově, dle rozhodnutí samosprávy kraje, sestavovat rozvojovou síť 

sociálních služeb, která nebude podléhat normativům ze strany státu. 

Kraje se budou i nadále finančně spolupodílet na financování sociálních služeb, které 

budou zařazeny do garantované nebo rozvojové sítě sociálních služeb.  
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Jelikož informace obsažené ve střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb 

a následné dohadovací řízení o výsledné podobě garantované sítě, bude probíhat ve 

spolupráci s MPSV, budou kraje i nadále spoluzodpovědní za dostupnost sociálních 

služeb. V případných soudních sporech pak bude přihlíženo na to, jaké informace předá 

kraj ministerstvu.  

 

Krajské úřady 

Krajským úřadům budou nově svěřena pravomoc zařazovat (případně vyřazovat) 

sociální služby do garantované sítě sociálních služeb. Proces tvorby sítě bude upraven 

v prováděcím právním předpisu. Dále se budou krajské úřady spolupodílet na výkonu 

finanční kontroly využití dotace sociálním službám zařazeným do garantované sítě 

sociálních služeb.  

 

Poskytovatelé sociálních služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb budou nově podávat žádost o dotaci ministerstvu, které 

následně vypočte jednotnou výše dotace.  

Sociální služby, které již byly do platnosti zákona zařazeny do krajské sítě, nebudou 

muset podle nových podmínek vstupovat do garantované sítě.  

 

1.4.2 Kvalita sociálních služeb 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Ministerstvo zajistí pro své zaměstnance – inspektory poskytování sociálních služeb 

školení v novém pojetí kvality sociálních služeb, aby se správně promítlo do jejich 

kontrolní činnosti. 

Ministerstvo bude vydávat nové či revidované doporučené postupy v oblasti 

redefinované kvality sociálních služeb, tj. nových povinnostech poskytovatele 

a standardech kvality sociálních služeb a upraveném pojetí § 89. 
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Ministerstvo bude moci 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. 

Ministerstvo bude moci zrušit velmi nekvalitní poskytovatele. 

Ministerstvo bude šetřit podněty osob směřující k neplnění kvality a způsobu poskytování 

sociálních služeb.  

 

Krajské úřady 

Redefinice zákonných požadavků ovlivní kraje jako zřizovatele sociálních služeb, budou 

se muset seznámit s novelizací. 

Registrační orgán bude ministerstvem vyrozuměn o případném vydání rozhodnutí o 

zavedení nucené správy. 

 
Poskytovatelé sociálních služeb  

Odstraněním duplicit a lepším propojením požadavků na kvalitu sociálních služeb se 

poskytovatelé budou orientovat v zákonných požadavcích a následně implementovat 

v praxi poskytování sociálních služeb. Poskytovatelé získají vyšší jistotu, co je po nich 

požadováno, v jakém systému a jakém rozsahu. 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 v oblasti 

vedení dokumentace sociální služby.  

Revidované pojetí kvality sociálních služeb přináší minimum nových požadavků. Nemění 

se vymahatelnost požadavků na kvalitu a jejich sankciovatelnost v případě neplnění. 

Poskytovatelé budou muset v odůvodněných případech strpět nucenou správu, jestliže 

ministerstvo o jejím zavedení rozhodne. 
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1.4.3 Administrativní zátěž 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Ministerstvo vyčlení metodika pro výklad, tvorbu doporučených postupů a dalších 

materiálů k novým druhům sociálních služeb. 

Ministerstvo upraví jednotný informační systém práce a sociálních věcí.  

 

Krajské úřady 

Budou nově zajišťovat proces registrace sociálních služeb nebo řešit oblast přestupků.  

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. 

 

Poskytovatelé 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). 

 

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



Stránka 80 z 210 

 

1.4.4 Rozšíření vybraných sociálních služeb, nové cílové skupiny 

Krajské úřady 

Budou nově zajišťovat proces registrace u sociálních služeb, které projdou změnou nebo 

ty služby, které nově vznikají.  

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. 

Uživatelé sociálních služeb, pečující osoby 

Vzhledem k rozšíření určitých sociálních služeb a současně se zařazením nové cílové 

skupiny pečujících osob, dojde k rozšíření nabídky pomoci těmto osobám.  

 

1.4.5 Sociální práce a další vzdělávání 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Ministerstvo rozšíří svou působnost v oblasti výkonu sociální práce ve veřejné správě, 

včetně oblasti kontroly výkonu činností sociální práce, bude stanovovat standard výkonu 

činností sociální práce, ve spolupráci s krajskými úřady optimalizovat výkon činností 

sociální práce včetně podpory komplexní záchytné sociální sítě pro sociálně slabé.  

Krajské úřady 

Redefinice zákonných požadavků ovlivní krajské úřady v metodickém vedení a kontrole 

výkonu činností sociální práce: 

a) na pověřených obecních úřadech,  

b) na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. 
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Dále pak ovlivní krajské úřady v oblasti spolupráce s obecními úřady obcí 

s rozšířenou působností, pověřenými obecními úřady a Úřadu práce ČR.  

Sociální pracovníci krajských úřadů si budou moci do dalšího vzdělávání započítat 

supervizi jako novou formu vzdělávání. Krajský úřad bude muset upravit všechny své 

metodické materiály k metodickému vedení a kontrole výkonu činností sociální práce 

pověřených obecních úřadů v souladu s novými ustanoveními o povinnostech obecních 

úřadů obcí II. a III. typu. Úprava bude mít též vliv na kontrolu registračních podmínek 

krajskými úřady ve smyslu kontroly dalšího vzdělávání sociálních pracovníků 

u poskytovatelů sociálních služeb. 

Obecní úřady 

Úprava bude mít vliv na činnost pověřených obecních úřadů, kterým se vytvořením 

nového ustanovení ukládá nová povinnost. Také bude mít dopad na spolupráci obce 

s krajskými úřady a pověřenými obecními úřady z důvodu upřesnění kompetencí. 

Sociální pracovníci obecních úřadů si budou moci do dalšího vzdělávání sociálního 

pracovníka započítat novou formu vzdělávání – supervizi.  

Bude-li obec zřizovat sociální služby, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních 

službách zaměstnaní u takového poskytovatele sociálních služeb si budou moci do 

dalšího vzdělávání započítat supervizi jako novou formu vzdělávání. Dále pak 

pracovníky v sociálních službách ovlivní aktualizace kvalifikačního kurzu a rozšíření 

výčtu 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 (nejen) v sociální službě zřizované 

obcí. 
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Vzdělavatelé v sociálních službách 

V současné době se pohybuje na trhu vzdělávání téměř 600 vzdělávacích subjektů, 

které nabízejí kurzy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Navrhované 

úpravy směřují k zefektivnění procesů (využívání počítačového programu, který je 

uživatelsky přívětivý a poskytuje informace on-line), zrychlení akreditačního řízení 

a zvýšení kvality realizovaných programů. Vzdělavatelům bude upřesněn obsah 

povinnosti vést dokumentace, tzn. především ukládání prezenčních listin, evaluačních 

dotazníků, kopií vydaných osvědčení, dokladů o realizaci kurzů prostřednictvím 

schválených lektorů apod. 

1.4.6 Oblast příspěvku na péči  

V oblasti příspěvku na péči jsou dotčenými subjekty MPSV (odvolací orgán), Úřad práce 

České republiky (rozhoduje o příspěvku na péči a vyplácí ho), poživatelé příspěvku 

na péči, poskytovatelé péče. Jejich působnost se významně nemění.  

1.5 Popis cílového stavu 

1.5.1 Obecně 

Přijetím této novelizace dojde k výrazným změnám v systému sociálních služeb 

a odstranění nesouladu mezi legislativní normou upravující oblast poskytování 

sociálních služeb a potřebami dobré praxe poskytování sociálních služeb. Primárně 

dojde k úpravě současných ustanovení zákona, které dle současné praxe nejsou 

dostatečně upraveny a činí jednotlivým aktérům značné problémy. Dojde k většímu 

otevření sociálních služeb i pro další potřebné cílové skupiny, zvýší se kvalita sociálních 

služeb a stabilizuje se systém financování sociálních služeb z veřejných zdrojů. Dále 

dojde k výrazné digitalizaci celého systému a díky všem těmto změnám budou vytvořeny 

podmínky pro to, aby sociální služby mohly vstoupit do 21. století, reflektující Průmysl 

4.0, hypermoderní rychlost měnících se potřeb a zajistit základní síť péče, pomoci 

a podpory.  

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. 
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Navržené úpravy byly již několik let diskutovány a na tyto změny se zaměřovaly/ují 

systémové projekty MPSV.  
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Definice personálního standardu je stanovena pro potřeby garance dostatečného 

personálního zajištění sociálních služeb a tím i dostatečného časového fondu pro výkon 

jednotlivých činností. Dodržení personálního standardu je tak nezbytným předpokladem 

pro zajištění kvality poskytovaných služeb. Aby bylo možné zohlednit specifika všech 

druhů a forem sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách (dále jen zákon), je nezbytné personální standard stanovit pro každou 

zákonem stanovenou kombinaci druhu a formy služby. V některých případech je potom 

nutné i takto podrobně stanovené vzorce dále parametrizovat pro využití při péči 

o specifické skupiny klientů. 

Základní použití personálního standardu vychází z procesu registrace poskytovatele 

sociální služby dle § 78 a následujících paragrafů zákona. Personální standard je 

stanoven jako kvantifikace dobré praxe vyjádřené vzorcem závislosti počtu pracovních 

úvazků zvolené role na zajištěné kapacitě služby. Podmínkou pro udělení a udržení 

registrace příslušného druhu a formy služby v poskytovatelem deklarované kapacitě 

a kvalitě se bude používat tzv. minimální personální standard, který stanovuje minimální 

počet pracovníků pro zajištění poskytovatelem deklarované kapacity. Na minimální 

personální standard bude navazovat stanovení tzv. optimálního personálního standardu 

a to pro účely dotace. Optimální personální standard stanovuje počet pracovníků 

garantujících poskytování služby v nejvyšší kvalitě, kterou je možné v rámci státního 

rozpočtu financovat.  

Aplikací minimálního standardu dochází k zajištění minimálního personálního zajištění 

sociálních služeb a zároveň díky optimálnímu personálnímu standardu vzniká pozitivní 

tlak na poskytovatele směrem k navyšování počtu pracovníků v přímé péči a zvyšování 

individualizace a kvality péče o klienty. 

Přepočet úvazků na fyzické osoby není možné realizovat z důvodu nezbytné flexibility 

organizační struktury poskytovatele a ve většině případů i žádoucí kombinace rolí 

v různých druzích a formách služeb poskytované konkrétním pracovníkem 

poskytovatele. 

Personální standard je určen výhradně pro poskytování přímé péče, a proto je 

kalkulován pro sociální pracovníky, odborné a specializované pracovníky a pracovníky 

v sociálních službách. Z důvodu zjednodušení struktury výpočtu a vzhledem ke 

srovnatelným kvalifikačním požadavkům i individuálnímu charakteru většiny činností 

jsou sociální a odborní pracovníci sloučeni do společné kategorie. 
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Je nezbytné, aby personální standard zohledňoval povinnosti odpovídající konkrétní 

pozici, na kterou se personální standard zaměřuje a které jsou realizovány v rámci 

pracovní doby (pracovního fondu zaměstnance) a zároveň zohledňoval povinnosti, které 

snižují možnost výkonu práce (např. povinnost dalšího vzdělávání). Stejně tak je 

nezbytné, aby personální standard zohledňoval minimální dobu nutnou na předávání 

informací a neomezoval dobrou praxi poskytovatelů sociálních služeb. Z tohoto důvodu 

je v souladu se zákoníkem práce a statistickými výkazy stanoven tzv.: koeficient směn, 

což je vyjádření potřeby navýšení nominálních úvazků, kvůli potřebě nároků pracovního 

fondu: 
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𝑲𝒐𝒆𝒇. 𝒔𝒎ě𝒏  
𝑷𝒔𝒍.∗ 𝒅 ∗ 𝒕 𝟏

𝑷𝑭 𝑵𝑷𝑭 ∗ 𝒕
 

𝑲𝒐𝒆𝒇. 𝒋𝒆𝒅𝒏𝒐𝒔𝒎ě𝒏. 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒖 𝟏, 𝟐𝟐 

𝑲𝒐𝒆𝒇. 𝒕ří𝒔𝒎ě𝒏. 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒖 𝟓, 𝟓𝟔 

 

 Psl. – provoz služby dle směn v hodinách za den 

 d – počet dní v týdnu, které je služba v provozu 

 t – počet týdnů v roce (52) 

 PF – pracovní fond zaměstnance za týden (dle zákoníku práce směnný provoz 

může být max. 37,5 hodiny, jednosměnný provoz max. 40 hodin) 

 NPF – nárok na pracovní fond (průměrná nemocnost ve výši 3,638%, dovolená, 

povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně a placené svátky), který činí 

aktuálně 7,21 hod/ týden 
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1.5.2 Zvýšení stability financování sociálních služeb 

Cílem navrhované úpravy v předmětných oblastech je hlavně další ztransparentnění 

celého procesu a zajištění maximální stability celého systému.  

Hlavní změnou celého systému financování je přenos krajské působnosti v oblasti 

financování a plánování sociálních služeb ze současné samostatné působnosti krajů, do 

výkonu přenesené působnosti státní správy, tedy na stát a krajské úřady.  

Další důležitou změnou je změna způsobu výpočtu a stanovení dotace, která se bude 

nově počítat skrze personální standard. Stát tak bude primárně (nárokově) dotovat 

personální náklady sociálních služeb, které budou zařazeny do garantované sítě 

sociálních služeb. Postupně také dojde ke sjednocení výpočtu pro mzdovou a platovou 

sféru a tím, dojde personální stabilizaci a odstranění nepřiměřené nerovnosti 

v odměňování mezi platovou a mzdovou sférou v sociálních službách.  

Dále dojde ke sjednocení procesů přístupu do garantované sítě sociálních služeb, kterou 

budou nově provádět krajské úřady ve správním řízení. Tím bude zaručena nejen 

jednotnost podmínek přístupu do garantované sítě a následně i k veřejným prostředkům 

státního rozpočtu, ale také odstranění nerovností a zcela odlišných podmínek, které 

v současné době stanovují jednotlivé kraje.  

Zcela novým prvkem bude zřízení dohadovacího řízení, které bude realizovat 

ministerstvo ve spolupráci s kraji a dalšími subjekty. Smyslem celého tohoto ustanovení 

je nalézt vzájemnou shodu mezi státem a kraji, dále nad tím, jakým způsobem bude stát 

reagovat na potřeby občanů v daném území.  

Neméně důležitou změnou je i výrazné snížení administrativní zátěže pro jednotlivé 

poskytovatele sociálních služeb, které budou zařazeni do garantované sítě, ale také 

i rychlost, jakým budou prostředky státního rozpočtu redistribuovány, což zvýší stabilitu 

zejména u nestátního neziskového sektoru.  

V oblasti příspěvku na péči se navrhuje v návaznosti na usnesení Poslanecké sněmovny 

č. 416 z 24. schůze ze dne 7. 12. 2018  zavedení valorizačního mechanismu pro účely 

příspěvku na péči. Vláda bude moci zvýšit částky příspěvku na péči nařízením, a to 

zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji minimální 

mzdy, mzdové úrovně a životních nákladů.  

 

 

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



Stránka 88 z 210 

 

1.5.3 Zvýšení kvality a ochrany práv klientů 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. 

Současně je cílem 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.  

Věcným cílem samotné úpravy zákonného pojetí je poskytování sociálních služeb podle 

skutečných potřeb osob a nepříznivé sociální situace klientů. To znamená, že sociální 

služby budou skutečně poskytovány pouze tomu, kdo sociální službu potřebuje 

a v takovém rozsahu, který odpovídá jeho nepříznivé sociální situaci. Dále pak je 

nezbytné zachovat a posílit individuální přístup ke každému klientovi. A současně zavést 

nové nástroje ochrany klientů – tj. nucenou správu, možnost ministerstva rozhodnout 

o zrušení registrace, možnost podat stížnost na poskytované služby a jejich vyřízení 

ministerstvem a zavedení nového přestupku pro oblast ochrany lidských práv se 

zaměřením na lidskou důstojnost, soukromí a ochranu integrity osoby.  

Z hlediska důrazu a podpory procesu transformace a deinstitucionalizace 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 
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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 vyhodnocováním 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. 

 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. 

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



Stránka 91 z 210 

 

Cílem je bezodkladné reagování na zjištění, že situace u poskytovatele je 

natolik závažná, že je nezbytné službu bezprostředně uzavřít. 

 
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 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. Dále pak se upravuje povinnost posloupnosti užití opatření a odstraňuje 

se část opatření „na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti podat 

léčivé přípravky“. 

Opatření přestupků, které jsou v § 107 zákona o sociálních službách, bude upravena. 

Mj. bude stanoven přestupek, který souvisí s ochranou lidských práv a svobod.  Dále 

pak jsou navrhovány dílčí úpravy znění a doplnění nových přestupků a minimální a 

maximální výše pokuty. Důvodem navýšení částek je z hlediska nákladnosti zajištění 

systému a zdůraznění dílčích skutkových podstat, které jsou předmětem přestupků. 

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  

Do zákona o sociálních službách by měla být zařazena právní úprava institutu nucené 

správy. Cílem návrhu je zpřesnění postupu inspekce poskytování sociálních služeb, kdy 

je ohrožen život a zdraví klientů v sociální službě. S ohledem na 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. 

Skrytá identita kontrolujících osob 

Nově se do zákona implementuje mimořádný nástroj tzv. skryté identity. A to právě 

v situacích, kdy nelze s ohledem na stav v poskytované sociální službě realizovat 

kontrolu (inspekci poskytování sociálních služeb nebo kontrolu plnění registračních 

podmínek) v režimu, který je nyní zákonem stanoven.  Existují mimořádné situace, kdy 

je nezbytné realizovat nejen neohlášenou kontrolu, ale také prostřednictvím skryté 

identity, aby bylo skutečně zjištěno, co se v zařízení/sociální službě skutečně děje. 

Cílem je zajištění důkazů o skutečném stavu věci, aby byla zajištěna skutečná ochrana 

těch nejzranitelnějších osob v sociálních službách. 

Institut neohlášených inspekcí 

K rozhodnutí provádět neohlášené inspekce došlo v souvislosti s reakcí  

na podněty veřejnosti a někdy i z informací přímo od poskytovatele, kdy ohlášená 

inspekce dávala prostor pro tzv. „přípravu na inspektory“, a to jak v oblasti rychlého 

dopracování podkladů pro inspekci, proškolování zaměstnanců poskytovatele v tom, jak 

mají odpovídat a co smí a nesmí říkat, či „vylepšování“, provádění úklidu prostředí 

sociální služby a bohužel v neposlední řadě i ovlivňování postojů klientů sociální služby, 

včetně „předstírání“ kvality péče o klienty zvýšením osobní hygieny či péče pouze před 

příchodem inspektorů.  

Institut neohlášených inspekcí je vnímán jako nástroj kontroly skutečného průběhu 

poskytování sociální služby klientům všech sociálních služeb. Přímý vstup inspekčního 

týmu do reality poskytování sociální služby bez předchozího ohlášení podá nezkreslený 

obraz o přímé práci s klienty sociální služby, profesionalitě způsobu poskytování sociální 

služby a hlavně o každodenním naplňování požadavků ZSS v oblasti kvality poskytování 
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pomoci a podpory v oblastech základních činností, odpovídajících druhu sociální služby 

v souladu se ZSS, jednotlivým klientům sociální služby 

Povinnost vykonat inspekci poskytování sociálních služeb min. 1x za 5 let 

Vyskytují se případy, kdy poskytovatelé sociálních služeb potřebují intenzivní míru 

kontroly, proto navrhujeme inspekce poskytování sociálních služeb u jednotlivých 

poskytovatelů sociálních služeb minimálně 1 x za 5 let.  

Při šetření v místě poskytování sociální služby, studiem podkladů, rozhovory se 

zaměstnanci i klienty a pozorováním je u některých poskytovatelů zjištěno množství 

nedostatků v oblasti ochrany práv, materiálně technického zabezpečení, vnitřních 

pravidel, zajištění realizace oprávněných zájmů, oblasti individuálního plánování  

i stanovení výše úhrady. Některá zjištění jsou natolik závažná, že je nutné kontaktovat 

orgány činné v trestním řízení, krajskou hygienickou stanici, zdravotnický odbor KÚ, 

hasičský sbor apod. S oblastmi nedostatečné péče a porušování práv klientů úzce 

souvisí i nedostatečné personální zajištění. V tomto případě se nelze spokojit 

s provedením následné inspekce a zahájením správního řízení na nesplnění uložených 

opatření (např. Domicil aktivních seniorů, Sanatorium Topas, Letiny apod.)…. 

Je třeba, aby si poskytovatelé byli vědomi toho, že se inspekce bude opakovat a to je 

vedlo k nutnosti neustálého dodržování ustanovení ZSS. Pravidelnost „kontroly“ povede 

k nutnosti udržování standardu nastavené péče a snaze poskytovatele udržet kontinuitu 

kvality procesu poskytování sociální služby. 

Větší důraz na princip subsidiarity  

Již současné zákonné pojetí sociálních služeb upravuje princip subsidiarity, a to v části 

§ 38, kdy je zdůrazněna podpora života v přirozeném sociálním prostředí a zapojení se 

do běžného života společnosti. Současně je uvedeno, že služby sociální péče mají být 

poskytovány v co nejméně omezujícím prostředí. Novelizace však zdůrazňuje již 

v základních principech právní úpravy, aby bylo preferováno poskytování terénních nebo 

ambulantních sociálních služeb, jestliže není možné zajistit podporu a pomoc 

v přirozeném sociálním prostředí. Dochází tak k významnému rozšíření základních 

principů poskytování sociálních služeb s důrazem na subsidiaritu a současně se tak 
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doplňuje úprava v § 38, která na tyto principy navazuje zejména v oblasti služeb sociální 

péče.12 

Z hlediska procesu poskytování sociální služby se rozhodování o výběru a poskytování 

sociální služby realizuje v rámci jednání o sociální službě. Poskytovatel je podle dikce 

povinností uvedených v § 88 povinen zpracovat pravidla pro jednání o sociální službě. 

Je to právě tento proces vyjednávání, zda je možné uzavřít smlouvu o poskytování 

sociální služby. Právě zde se rozhoduje (tedy při vyjednávání o konkrétním druhu 

sociální služby), zda bude princip subsidiarity uplatněn v praxi či nikoliv. Na obecnou 

formulaci povinností v zákonné úpravě navazují konkrétnější formulace kritérií standardů 

kvality. Proto se doplňuje požadavek kritéria, kdy je poskytovatel povinen při jednání 

zjišťovat, zda potřebnou pomoc a podporu nelze zabezpečit z přirozeného sociálního 

prostředí, a to v případě terénních a ambulantních sociálních služeb.  

V případě sociálních služeb sociální péče v pobytové formě zjišťuje, zda potřebnou 

podporu a pomoc nelze zabezpečit v přirozeném sociálním prostředí nebo 

prostřednictvím sociální služby poskytované terénní popřípadě ambulantní formou 

sociální službou. Současně se stanoví povinnost vše zaznamenávat do individuálních 

záznamů. Tím bude celý postup u konkrétního člověka i dokumentován. Samozřejmě je 

tento postup nutné zapracovat také do obecných pravidel pro jednání podle povinnosti 

uvedené v § 88 zákona. 

Skutečnost, že bude tento nový požadavek zapracován do znění kritérií standardů 

kvality, znamená, že bude jeho naplňování kontrolováno inspekcí poskytování sociálních 

služeb. V případě, že inspekce při kontrole naplňování tohoto kritéria zjistí nedostatky, 

je ministerstvo oprávněno ukládat poskytovateli opatření k jejich odstranění. 

Poskytovatel je pak povinen je následně splnit ve lhůtě stanovené ministerstvem a podat 

písemnou zprávu o jejich plnění, jestliže si ji ministerstvo vyžádá. Při jejím podání lze 

ještě provést následnou inspekci. Tím se tedy stává i nově formulované kritérium 

vymahatelným.  

Konkrétní popis uplatňování principu subsidiarity v rámci procesu poskytování 

sociální služby 

 
12 V navrhované změně novely zákona o sociálních službách se do základních zásad zákona v § 2 doplňuje formulace 
„Jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit prostřednictvím sociálních služeb, poskytují se přednostně sociální služby 
v terénní nebo ambulantní formě 
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Princip subsidiarity se prolíná celým procesem poskytování sociálních služeb, a to 

již od zjišťování potřeb osob v přirozeném prostředí, přes jejich podporu, stabilizaci či 

aktivizaci, až po síťování služeb a jejich individuální nastavení a poskytování konkrétním 

osobám. Důraz, míra a podoba uplatňování principu subsidiarity odpovídá účelu 

konkrétního druhu sociální služby a řešené nepříznivé sociální situaci osoby. 

Princip subsidiarity je vždy součástí sociálních služeb od jednání se zájemcem, přes 

uzavření smlouvy a poskytování sociální služby až po ukončení poskytování 

sociální služby osobě. Je součástí hodnocení průběhu poskytování sociální služby 

konkrétní osobě i hodnocení, jak poskytovatel dodržuje definované poslání a druh 

registrované sociální služby. Vždy by měla být podporována hodnota lidství a důstojnosti 

osob. 

Na princip subsidiarity v sociálních službách je kladen důraz již při jednání se zájemcem 

o sociální službu. Popis principu subsidiarity v rámci jednání se zájemcem 

o sociální službu a případné odmítnutí žadatele.  

 
Dodržování principu subsidiarity v sociálních službách se v rámci procesu jednání se 

zájemcem projevuje jako neopomenutelný princip s dopadem jak na samotného 

zájemce, tak i na průběh poskytování sociální služby jako celku.  Na jednání se 

zájemcem případně navazuje poskytování sociální služby. Jednání se zájemcem 

o sociální službu. Proces jednání se zájemcem o službu, kdy je poskytovatelem 

zjišťována a zohledňována nepříznivá sociální situace člověka a ověřováno, zda a jak 

lze případně situaci řešit běžně dostupnými zdroji, či jakou podporu je nezbytné 

poskytnout či aktivizovat s ohledem na životní situaci člověka a případné změny, je nejen 

základním prvkem práce každé sociální služby, ale též přímým naplňováním principu 

subsidiarity. Tento přístup individuálního posouzení by měl být vystavěn nejen na 

obecných principech subsidiarity či solidarity, ale na uvědomění si skutečných možností 

konkrétního člověka a jeho prostředí, jeho odpovědnosti se zohledněním osobního 

příběhu. Zaměstnanci poskytovatele, kteří vedou jednání se zájemcem, by současně 

měli u zájemců posilovat pocit vlastní zodpovědnosti a vést je k dosažení co největší 

autonomie a participace na rozhodování o svém životě. Prakticky se tento přístup odráží 

také ve volbě, doporučení vhodné formy sociální služby pro poskytnutí pomoci. Přednost 

má forma, která v konkrétní individuální situaci nejlépe odpovídá přirozenému 

sociálnímu prostředí. Z tohoto vyplývá, že povinností sociální služby při jednání se 

zájemcem je především analyzovat sociální situaci zájemce a teprve v případě, že 
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jako jediná vhodná možnost vyplyne poskytování sociální služby zájemci, 

zahajuje jednání o možném poskytování „své“ sociální služby. Princip subsidiarity 

je uplatňován také při odmítnutí žadatele. Proces jednání se zájemcem o službu) se 

současným poskytnutím základního sociálního poradenství, včetně případného předání 

kontaktů na vhodnější možnosti řešení, včetně veřejných služeb.  

Dodržováním principu subsidiarity v sociálních službách v rámci procesu jednání se 

zájemcem, má poskytovatel velkou možnost ovlivňovat prostřednictvím své běžné 

aktivity, resp. plněním povinnosti poskytovatele sociálních služeb stanovené zákonem 

o sociálních službách, aktivity ve prospěch osob potřebujících podporu druhého člověka 

jak v systému sociálních služeb, tak i mimo sociální služby. Poskytovatel, zapojením 

např. do komunitního plánování obcí může mít vliv na rozšíření stávajících sociálních 

služeb, vznik nových sociálních služeb, ale především i rozvoj běžných služeb nebo 

všech činností obcí pro občany. 
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Naplňování principu subsidiarity se uplatňuje i v rámci samotného procesu poskytování 

sociální služby v rámci individuálního plánování. Při samotném nastavování 

spolupráce na řešení nepříznivé sociální situace osoby, které jsou poskytovány sociální 

služby je pro naplnění principu subsidiarity zapotřebí neustále zpřítomňovat ideu 

sociálních služeb: podporovat změny či stabilizaci situace každého člověka, který pomoc 

potřebuje, a to individuálním posouzením a individuálně vystavěnou podporou či pomocí. 

Pomáhá a podporuje se mu tak řešit nepříznivou sociální situaci vlastními silami 

a s využitím běžně dostupných zdrojů. 

Dále mají mít veškeré aktivity realizované v rámci poskytování sociální služby kromě 

řešení nepříznivé sociální situace ještě další rozměr a to směřovat k udržení osoby, které 

jsou poskytovány sociální služby v přirozeném prostředí, udržování přirozených kontaktů 

s rodinou a společenským prostředím, rozvíjení a posilování jeho přirozené podpory 

a účasti v komunitě pro dosažení nezávislého života.13 

V oblasti práce poskytovatele, kdy spolupracuje a navazuje další zdroje, se pracuje 

v souladu s principem subsidiarity. Ukládá povinnost poskytovateli, aby ve správný 

moment a za využití sítě podpory – zdrojů přirozené podpory i veřejných služeb: 

‐ Sociální služby jsou využívány teprve tehdy, pokud si člověk v nepříznivé sociální 

situaci nemůže pomoci sám, ani za využití zdrojů jeho přirozené podpory, ani 

běžně veřejně dostupných služeb. Sociální služby tak nemají být nastaveny jako 

samojediný pomocník a ochránce, který bude donekonečna pracovat na životní 

situaci osoby, které jsou poskytovány sociální služby.   

‐ Jedním z cílů sociálních služeb je pomoci zájemci/osobě, které jsou poskytovány 

sociální služby nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami a s využitím 

běžně dostupných zdrojů, proto by také měly být sociální služby organizovány 

tak, aby podporovaly rodiny a další blízké osoby v pomoci a péči o své blízké.14 

‐ Poskytovatel sociální služby by měl být napojen na síť sociálních služeb a mít 

přehled o jejich činnosti, stejně tak by se měl orientovat v nabídce služeb 

veřejných. 

 
13 Srov. Kocman, D. Přirozená podpora a nezávislý život lidí s postižením: rešerše literatury. Praha, 2016. 

14 Srov. Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026. Dostupné na: 
http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/assets/poskytovatele/strategicke-dokumenty/soc-sluzby/Strategie_revize1-
WEB.pdf. 

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



Stránka 98 z 210 

 

‐ Poskytovatel rozvíjí spolupráci s dalšími sociálními službami, aby nedocházelo 

k duplicitě a „boji o klienta“, ale smysluplné návaznosti a naplňování subsidiarity. 

Pokud je sociální služba nastavena tak, že skrze veškeré aktivity realizované v rámci 

poskytování sociální služby osobě dochází k sociálnímu začleňování a podpoře běžného 

života, tedy i k naplnění zásad sociálních služeb, pak je naplňován i princip subsidiarity. 

Poskytovatel sociální služby je garantem nastavení sociální služby k naplňování těchto 

cílů. Je v jeho rukách, jak bude sociální služba a pomoc konkrétně koncipována, proto 

musí i zjišťovat, zda jím nastavený proces opravdu (stále) vede ke kýženému výsledku. 

V současné tekuté době nejistoty, nárůstu frustrace, osamělosti, existenciální prázdnoty, 

individualizace a nedůvěry v mezilidských vztazích se setkáváme s novými sociálními 

riziky15, rychle se měnícími potřebami lidí, včetně rázu jejich nepříznivé životní situace, 

proto i sociální služby, jakožto jeden ze zdrojů podpory, musí na tuto situaci pružně 

reagovat, aby byly stále schopné účinně pomáhat. Sebe-evaluace a navazující procesy 

jsou tak nutným nástrojem cesty k větší jistotě v poskytování kvalitní a účinné pomoci.  

 

 

  

 
15 Srov. Bauman, Z. Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Praha: Academia, 2008. 

Srov. Keller, J. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: SLON, 2011. 

Srov. Lipovetsky, G. Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. Praha: Prostor, 2008. 
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1.5.4 Snížení administrativní zátěže 

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. Současně dojde k výraznému snížení 

administrativní zátěže poskytovatelům sociálních služeb, kdy dojde k větší elektronizaci 

některých procesů a současně dojde k nové povinnosti registrujících orgánů 

nepožadovat doklady, které si registrující orgán může opatřit sám z veřejných rejstříků.  

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.  

Registrací dle místa poskytování se poskytovatelé značně přiblíží k registrujícímu 

orgánu a dojde ke snížení administrativní zátěže na těch krajských úřadech, kde jsou 

sociální služby registrovány, ale reálně poskytují služby na zcela jiném území kraje. 

Dojde tedy k narovnání administrativní zátěže krajských úřadů, podle reálného počtu 

registrovaných a poskytovaných služeb.  

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.  

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.  

Další úpravou v oblasti registrace bude zrušení ustanovení o registru poskytovatelů 

sociálních služeb v listinné podobě, a to pro problematičnost a pro nadbytečnost tohoto 

ustanovení a dojde k digitalizaci celé agendy.  
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Další úpravou je zmocnění pro vydání personálního standardu, které je stanoveno pro 

potřeby garance dostatečného personálního zajištění sociálních služeb a tím 

i dostatečného časového fondu pro výkon jednotlivých činností. Dodržení personálního 

standardu (minimálního) je tak nezbytným předpokladem pro zajištění kvality 

poskytovaných služeb. Aby bylo možné zohlednit specifika všech druhů a forem 

sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen 

zákon), je nezbytné personální standard stanovit pro každou zákonem stanovenou 

kombinaci druhu a formy služby. V některých případech je potom nutné i takto podrobně  

Základní použití personálního standardu vychází z procesu registrace poskytovatele 

sociální služby dle § 78 a následujících paragrafů zákona. Personální standard je 

stanoven jako kvantifikace dobré praxe vyjádřené vzorcem závislosti počtu pracovních 

úvazků zvolené role na zajištěné kapacitě služby. Podmínkou pro udělení a udržení 

registrace příslušného druhu a formy služby v poskytovatelem deklarované kapacitě 

a kvalitě se bude používat tzv. minimální personální standard, který stanovuje minimální 

počet pracovníků pro zajištění poskytovatelem deklarované kapacity. Na minimální 

personální standard bude navazovat stanovení tzv. optimálního personálního standardu 

a to pro účely dotace. Optimální personální standard stanovuje počet pracovníků 

garantujících poskytování služby v nejvyšší kvalitě, kterou je možné v rámci státního 

rozpočtu financovat.  

Aplikací minimálního standardu dochází k zajištění minimálního personálního zajištění 

sociálních služeb a zároveň díky optimálnímu personálnímu standardu vzniká pozitivní 

tlak na poskytovatele směrem k navyšování počtu pracovníků v přímé péči a zvyšování 

individualizace a kvality péče o klienty. 

Přepočet úvazků na fyzické osoby není možné realizovat z důvodu nezbytné flexibility 

organizační struktury poskytovatele a ve většině případů i žádoucí kombinace rolí 

v různých druzích a formách služeb poskytované konkrétním pracovníkem 

poskytovatele. 

Personální standard je určen výhradně pro poskytování přímé péče, a proto je 

kalkulován pro sociální pracovníky, odborné a specializované pracovníky a pracovníky 

v sociálních službách. Z důvodu zjednodušení struktury výpočtu a vzhledem ke 

srovnatelným kvalifikačním požadavkům i individuálnímu charakteru většiny činností 

jsou sociální a odborní pracovníci sloučeni do společné kategorie. 
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Je nezbytné, aby personální standard zohledňoval povinnosti odpovídající konkrétní 

pozici, na kterou se personální standard zaměřuje a které jsou realizovány v rámci 

pracovní doby (pracovního fondu zaměstnance) a zároveň zohledňoval povinnosti, které 

snižují možnost výkonu práce (např. povinnost dalšího vzdělávání). Stejně tak je 

nezbytné, aby personální standard zohledňoval minimální dobu nutnou na předávání 

informací a neomezoval dobrou praxi poskytovatelů sociálních služeb.  
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Z tohoto důvodu je v souladu se zákoníkem práce a statistickými výkazy stanoven tzv.: 

koeficient směn, což je vyjádření potřeby navýšení nominálních úvazků, kvůli potřebě 

nároků pracovního fondu: 

𝑲𝒐𝒆𝒇. 𝒔𝒎ě𝒏  
𝑷𝒔𝒍.∗ 𝒅 ∗ 𝒕 𝟏

𝑷𝑭 𝑵𝑷𝑭 ∗ 𝒕
 

𝑲𝒐𝒆𝒇. 𝒋𝒆𝒅𝒏𝒐𝒔𝒎ě𝒏. 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒖 𝟏, 𝟐𝟐 

𝑲𝒐𝒆𝒇. 𝒕ří𝒔𝒎ě𝒏. 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒖 𝟓, 𝟓𝟔 

 

 Psl. – provoz služby dle směn v hodinách za den 

 d – počet dní v týdnu, které je služba v provozu 

 t – počet týdnů v roce (52) 

 PF – pracovní fond zaměstnance za týden (dle zákoníku práce směnný provoz 

může být max 37,5 hodiny, jednosměnný provoz max. 40 hodin) 

 NPF – nárok na pracovní fond (průměrná nemocnost ve výši 3,638%, dovolená, 

povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně a placené svátky), který činí 

aktuálně 7,21 hod/ týden 

 

1.5.5 Rozšíření vybraných sociálních služeb, nové cílové skupiny 

Nové druhy sociálních služeb 

Současně je taktéž cílem legislativně ukotvit nový druh sociální služby, kterým jsou 

sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým a to tak, aby 

ukotvení reflektovalo podobu hospicové péče ve zdravotnické legislativě a zároveň 

vlastní výkon praxe. Vznik této služby reflektuje sociální složku v péči o osoby 

v terminálním stádiu onemocnění, kdy snahou je dosažení nejlepší možné kvality života 

osob, které se nachází v terminální fázi nemoci, respektive udržení co nejvíce 

důstojného konce života.  Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její 

jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického – celostního pohledu 

(biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ služby lze poskytovat v 

různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav a stav jeho 

blízkých.  
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Zároveň novela tuto službu definuje jako službu sociální podpory a to z toho důvodu, že 

svůj vlastní rozsah má definovaný skrze základní činnosti péče i prevence, tudíž bylo 

nutné vytvoření vlastní oblasti. Zároveň tato sociální služba je definována jako terénní 

z toho důvodu, že i když je poskytována ve zdravotnickém zařízení, tak pacient, který 

leží na lůžku a péče o něho je definována jako lůžková péče zdravotní a je proplácena 

z fondu veřejného zdravotního pojištění, proto péči ze strany sociálních pracovníků 

a pracovníků v sociálních službách, která přichází k tomuto lůžko má vlastně formu 

terénní. Protože v ambulantní formě by to znamenalo, že klient přichází za pracovníky, 

což v tomto případě není možné.  

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.  

Optimalizace druhů a činností sociálních služeb 

Cílem změny je zpřehlednění a zjednodušení systému, odstranění duplicit. Je 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. 

Navrhuje se sjednocení sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a týdenních stacionářů. 

V současnosti praxe poskytování sociálních služeb tyto druhy zásadně neodděluje 

a v domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do cílové skupiny zvláštního 

režimu a naopak. Jedním z dalších cílů je snížení administrativní zátěže, ke které dojde 

na základě toho, že nyní často jsou třeba dvě registrace, po změně bude jen jedna 

dostačující. Dalším důležitým cílem je odstranit z názvu „zvláštní režim“, který je 

segregující a stigmatizační.  
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Nově proto bude pouze jedna služba „domov sociální péče“, která bude určena pro 

širokou cílovou skupinu osob a tuto cílovou skupinu si potom poskytovatel specifikuje při 

registraci. Podle registrovaného okruhu osob pak bude nastaven i režim daného 

zařízení.   

Klientela domovů pro seniory, a v jiných domovech jsou nyní osoby s vysokým stupněm 

závislosti a dochází běžně k tomu, že klienti v zařízeních umírají, je třeba přizpůsobit 

nastavení služby, a to především doplnění činnosti psychosociální podpora při umírání. 

Již nyní je v některých zařízeních osvědčenou praxí poskytování pastorační a duchovní 

péče.  

Nově dochází ke sloučení služby denní stacionář a centrum denních služeb. Tyto služby 

mají podobně definovaný cíl i základní činnosti. Proto se navrhuje definovat pouze jednu 

službu s názvem denní stacionář, což bude srozumitelnější pro klienty i pro samotné 

poskytovatele této služby. 

Praxe poskytování sociální služeb ukázala, že současné oddělení pečovatelské služby 

a osobní asistence je bariérou pro poskytování sociálních služeb klientům, ve 

skutečnosti se služby překrývají a není tudíž nezbytné zákonu udržovat dva samostatné 

druhy. Vzniká tak asistenční a pečovatelská služba. Někteří poskytovatelé již službu 

provozují souběžně a mají registraci na osobní asistenci a pečovatelskou službu, ti 

budou mít sloučením provoz této služby jednodušší a výrazně efektivnější, lépe se jim 

bude organizovat zajištění činností a nebude problém ani u stanovování úhrad či 

činností. Rozhodně každý klient bez rozdílu věku uvítá, že není „omezení časem“, ale 

pouze časovým rozsahem poskytování sociální služby. 

Asistenční a pečovatelská služba poskytuje pomoc rodinám s dětmi v situaci, kdy je 

obtížné skloubit péči o domácnost a péči o trojčata nebo vícerčata. Podle současné 

právní úpravy se pečovatelská služba bez úhrady, s výjimkou úhrady nákladů na 

stravování, poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 

4 let věku těchto dětí. V praxi se však opakovaně vyskytují případy, kdy se narodí 

dvojčata a další dítě (děti) v rozmezí dvou až tří let opakovaně. Rodiny s těmito dětmi 

v současné době nemají právní nárok na pečovatelskou službu podle § 75 odst. 2 písm. 

a) bez úhrady nákladů za poskytování základních činností (s výjimkou nákladů na 

stravování).   Vzhledem k tomu, že situace těchto rodin je obdobná se situací rodin, na 

které pamatuje současná právní úprava, rozšiřuje se okruh osob, kterým je poskytována 

asistenční a pečovatelská služba bez úhrady. 
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V zákoně o sociálních službách dojde k definování sociální služby komunitního 

charakteru vzhledem k tomu, že řada strategických dokumentů na tyto služby odvolává 

(jinak také komunitní služby, služby poskytované v přirozeném prostředí apod.). Definice 

je stanovena bez ohledu na druh registrované sociální služby a bez ohledu na formu. 

Mění se dosavadní název služby pro osoby se sluchovým postižením 

a hluchoslepé  osoby, aby lépe odpovídal potřebám klientů a skutečně poskytovaným 

službám. Ze stejného důvodu je měněna i definice služby. 

Zásadní změnou v oblasti neformální péče je pro pečující osoby, které obdrží podporu 

od sociálních služeb a to ve formě rad, nácviků i pomoci. Pečující se tak stanou 

samostatnou cílovou skupinou sociálních služeb.  

U odlehčovacích služeb se stanovuje maximální doba poskytování této sociální služby 

na 90 dní tak, aby byl naplněn její smysl, tj. umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. 

Návrh vyplývá ze zkušeností získaných s poskytováním této služby, kdy klienti jsou 

v odlehčovacích službách v pobytové formě ve většině případů ubytováni na dlouhou 

dobu a tento druh služby tak fakticky supluje poskytování pobytových služeb sociální 

péče.  

Podle současné právní úpravy není poskytování potravinové a materiální pomoci 

součástí základních činností poskytovaných v rámci jednotlivých druhů sociálních služeb 

a nespadá ani pod činnost fakultativní vzhledem k tomu, že má být poskytována zdarma. 

V praxi je však na základě potřeb klientů tato pomoc poskytována, odděleně od 

poskytování sociálních služeb. Poskytování této pomoci svým obsahem a charakterem 

náleží do sociálních služeb, proto se zavádí tato nová základní činnost u vybraných 

druhů sociálních služeb.  

Sociální poradenství je nově poskytováno také se zaměřením na potřeby okruhů 

sociálních skupin osob, které jsou ohroženy návykovými látkami a nelátkovým 

závislostmi a prací s osobami pečujícími a osobami ohroženými genderově podmíněným 

násilím. 

Azylové domy budou poskytovat pobytové služby na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé životní situaci, které jsou bez domova a zároveň mají lékařem indikován klid 

na lůžku a potřebu zdravotní péče z důvodu doléčení a osobám s látkovou či nelátkovou 

závislostí.  
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Rozšíření okruhu osob, kterým je služba poskytována, tak umožní řešit specifické 

situace z praxe, kdy vzhledem ke stabilizovanému zdravotnímu stavu není nutná 

hospitalizace a osoba bez přístřeší sama není schopna tuto životní situaci překonat. 

Nové činnosti 

Duchovní a pastorační péče - podpora naplňování spirituálních potřeb člověka bez 

ohledu na jeho (ne) náboženské zaměření a formu jeho spirituality. Jedná se 

o kontinuální doprovázení v duchovním rozvoji člověka, v jeho hledání a nacházení 

smysluplnosti vlastního životního příběhu, včetně náročných životních okamžiků a krizí. 

Duchovní doprovázení není synonymem odborné psychologické nebo 

psychoterapeutické intervence. Cílovou skupinou služeb jsou osoby v terminálním stavu 

a osoby jim blízké. Součástí této činnosti by mělo být citlivé zjištění duchovních 

a existenciálních názorů včetně názorů na život a smrt a otázek spojených s koncem 

života, s cílem identifikace duchovního a existenciálního zázemí uživatele a s tím 

spojených rituálů a praktik pacienta a jeho rodiny. Pokud je to přání uživatele sociální 

služby nebo jeho rodiny, měl by být zprostředkován kontakt s duchovní autoritou či 

komunitou církve či náboženské skupiny, ke které se hlásí.  Základními zásadami je, že 

tato péče je vykonávána zásadně neasertivním, o porozumění usilujícím, empatickým 

přístupem, s úctou k důstojnosti s respektováním osobního přesvědčení člověka, 

v kontextu a porozuměním pro jeho životní situaci. Dále má nadkonfesní 

a neevangelizační charakter, a je tedy určena všem lidem bez rozdílu, pokud si tuto 

službu přejí. Zároveň se touto péčí nenahrazuje odborná psychologická, 

psychoterapeutická či krizová intervence, ani činnost vyhrazená duchovním, nemá-li 

k tomu pastorační pracovník (kaplan) příslušnou kompetenci. 

Pomoc osobám blízkým s vyrovnáním se s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 

blízké osoby – cílovým stavem pro uživatele je situace, kdy je uživatel schopen znovu 

se vrátit k plnému výkonu svých sociálních rolí, přijmout ztrátu smrtí jako realitu, prožít 

si zármutek, zadaptovat se ve světě bez zemřelého a žít a fungovat dál i bez zemřelého 

co nejvíce podle svých představ, zvyklostí a preferencí. Pomoc truchlícím spočívá 

v poskytování komplexní psychosociální péče osobám, které se vyrovnávají 

s traumatem spojeným s umíráním či smrtí jim blízkého uživatele sociálních služeb (dále 

jen „osoba truchlící“).  

  

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



Stránka 107 z 210 

 

Zahrnuje podporu těchto truchlících osob před, při nebo po smrti osoby blízké. Je přitom 

poskytována ideálně multidisciplinárním týmem, který přiměřeně jeho osobním 

potřebám truchlícímu poskytuje emoční podporu při zvládání obtížné životní situace, 

doprovázení v zármutku, poradenství pro pozůstalé, včetně edukace, a případně 

sociálně-aktivizační činnost. Pomoc truchlícím je určena osobám, které z důvodu 

umírání nebo smrti blízké osoby, mají obtíže s prožíváním situace truchlícího a dle 

Navrátila (2013) často také přechodně snížené sociální fungování (Navrátil 2013), 

a potřebují proto emoční oporu při zvládání obtíží, které provázejí snížené sociální 

fungování a snahu je obnovit. Snížené sociální fungování zde znamená většinou 

přechodné omezení schopnosti zvládat jednak činnosti a kontakty provázející úmrtí 

blízké osoby (např. kontakt s umírajícím nebo rozloučení se zemřelým, vyřizování 

pohřbu a pozůstalosti na úřadech, přijímání projevů soustrasti apod.), a dále omezení 

schopnosti zvládat činnosti a kontakty v běžném životě (např. údržbu a provozování 

domácnosti, vykonávání práce v zaměstnání, finanční operace apod.). Pomoc truchlícím 

je obecně zaměřena na situace, kdy truchlící z důvodu traumatu spojeného s umíráním 

a smrtí potřebují odbornou pomoc, resp. intervenci sociální práce, aby danou situaci 

zvládli bez extrémních negativních dopadů na psychiku truchlícího, jeho zdraví, 

vykonávané činností a kontakty a na jeho vztahy, případně aby se předešlo vzniku další 

nežádoucích psychosociálních důsledků nebo nežádoucích situací. Takto chápaná 

pomoc truchlícím zahrnuje: 

‐ pomoc truchlícím, kteří obtíže situace truchlícího a zármutek prožívají bez 

výraznějších potíží při koncentraci na zvládání činností a kontaktů; tato pomoc 

sestává z výše uvedených činností komplexní psychosociální péče (klíčová je 

obvykle emoční podpora, provázení a poradenství pro pozůstalé aj. dle 

individuální situace), a zajišťuje ji multidisciplinární tým; 

‐ specifickou podporu těm truchlícím, u kterých lze předpokládat nebo jsou 

identifikovány opakující se potíže při koncentraci na zvládání činností a kontaktů 

v situaci truchlícího, jejich reakce na situaci truchlícího a zármutek však 

nevykazují další rysy traumatu; tuto pomoc (vedle emoční podpory, provázení 

a poradenství pro pozůstalé je pravděpodobně potřebné odborné nebo 

odborníkem instruované sledování intenzity a vývoje opakujících se potíží při 

koncentraci, které umožňuje prevenci dalšího zhoršování) zajišťuje tým 

s podporou kvalifikovaných specialistů; 
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‐ specifickou pomoc truchlícím, kteří kromě potíží při koncentraci na zvládání 

činností a kontaktů v situaci truchlícího vykazují i další příznaky traumatu (např. 

vyčerpání, nespavost, trvalejší podrážděnost, závažné obavy, snahu tlumit 

podrážděnost pomocí alkoholových či jiných drog, sebepoškozující jednání nebo 

myšlenky na ně aj.), a potřebují proto zvláštní odbornou pomoc, kterou zajišťují 

kvalifikovaní specialisté (Špatenková). 

Psychosociální podpora při umírání – tato činnost v sobě obsahuje Pomoc umírajícímu 

uvědomit si, že nastal čas umírání: uvědomit si blízkost smrti znamená nesoustředit se 

na budoucnost, ale rozhodnout se žít přítomností, uvědomit si „nedokončenou práci“, to, 

co by umírající chtěl ještě zažít, zvládnout a jak je možné to zajistit; Pomoci umírajícímu 

utvrdit, ujasnit nebo (znovu)objevit smysl života: v posledních měsících či dnech života 

může nabýt potřeba vidět smysl prožitého života nebo nahlédnout jeho pokračování 

(např. může nastat i spirituální probuzení) na intenzitě; někdo se chce ujistit, že smysl 

toho všeho byl nebo je právě takový, jak si jej představoval; před jiným člověkem 

vyvstanou nezodpovězené otázky; někteří lidé zjistí, že vlastně „neví“ a mohou chtít 

odhalit dosud netušené; úkolem pomáhajícího je aktivně naslouchat, otázky uživatele 

v této oblasti rozpoznat, a napomáhat mu, aby si je (nahlas nebo pro sebe) položil 

a hledal na ně odpověď; Pomoci umírajícímu přijmout jakoukoliv zprávu o jeho nemoci 

nebo blížící se smrti: každý člověk reaguje na zprávu o nemoci a umírání po svém; může 

se v něm vynořit množství negativních či pozitivních pocitů a jejich přijetí či zvládnutí je 

podmínkou nalezení vnitřního klidu; prožívání na zprávu o nemoci či blížící se smrti může 

mít různé podoby: klidné přijetí; odmítání; ukvapené chápání zprávy o nemoci jako o 

„konci všeho“; snaha věc řešit a léčit se; snaha „ještě něco užít“ …; ve všech těchto 

případech může uživatel pocítit potřebu, aby jej někdo vyslechl, a případně mu pomohl 

vyjasnit si postoj ke zneklidňující zprávě; Pomoci umírajícímu formulovat a naplňovat 

jeho představy o důstojném umírání a smrti: učinit přání o místě umírání; o přítomnosti 

určitých lidí; dát na vědomí přání ohledně pohřbu apod.; Poskytovat vlídný, citlivý, 

respektující lidský kontakt až do poslední chvíle; Pomoci uživateli získat a udržet 

kontrolu nad způsobem, jakým prožije poslední měsíce nebo dny života: nasloucháním, 

a případně pomocí při hledání odpovědi na otázky, napomáhat v přijetí nebo odmítnutí 

určitých rozhodnutí; Podpora vnějších zdrojů pro zajištění pomoci v procesu umírání: 

pomoci kontaktovat nebo přizvat blízké nebo lidi z komunity, zprostředkovat kontakt, 

pokud v tom uživateli nebo jeho blízkému brání nějaké překážky.  
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Základní činnost „psychosociální podpora při umírání“ mohou provádět pouze pracovníci 

v sociálních službách, kteří mají vzdělání podle zákona o sociálních službách, 

u složitějších úkonů či úkonů, či těch částí úkonu, která vyžaduje komplexnější práci 

s uživatelem služby, se na poskytování této služby podílejí i další pracovníci sociální 

služby, např. sociální pracovník se vzděláním podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, zdravotně-sociální pracovníci, psycholog, 

kaplan, sociální pedagog, lékař apod. V ideálním případě by některý z těchto pracovníků 

měl disponovat profesní kvalifikací Doprovázení umírajících a pozůstalých (kód: 69-056-

M) nebo Poradce pro pozůstalé (kód: 69-020-M) podle zákona č. 179/2006 Sb. 

(Špatenková) 

Nácvik dovedností pro zvládání bydlení, podpora získání adekvátního bydlení, rozvoj 

kompetencí v bydlení a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v rámci bydlení – 

jedná se o soubor aktivit, jejichž cílem je osobám ohroženým ztrátou bydlení poskytovat 

podporu při jejich snaze získat odpovídající bydlení, rozvíjet jejich předpoklady a schopnosti 

k tomu nutné, tak, aby se tyto osoby mohly zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního 

života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. V rámci ČR 

je identifikován dlouhodobý trend zvyšujícího se počtu osob ohrožených ztrátou bydlení. 

Podle výzkumu z roku 2015 spadá do kategorie ohrožených ztrátou bydlení, definovaných 

z hlediska vysokých výdajů vynakládaných na bydlení spojených s nízkým reziduálním 

příjmem, 8,2 % českých domácností.16 Prevence ztráty bydlení je přitom nejlepším 

způsobem, jak skutečně minimalizovat negativní důsledky bezdomovectví. 

Zprostředkování potravinové a materiální pomoci – jedná se o zajištění potravinové či 

jiné pomoci z potravinových či jiných bank anebo o zajištění kontaktu s těmito subjekty. 

 

Krizová lůžka 

Bude stanoven počet krizových lůžek pro domovy sociální péče v rámci garantované 

sítě sociálních služeb. V rámci aplikace současného znění zákona je snahou maximálně 

uplatňovat princip subsidiarity a tyto mechanismy se ještě novelizací zákona posilují. 

Tzn.  jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit prostřednictvím sociálních služeb, 

poskytují se přednostně sociální služby v terénní nebo ambulantní formě, aby se zajistilo 

 
16 Viz Šimíková, I., Vyhlídal, J. Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou 
skupinu sociálního bydlení. Praha: 2015, str. 26 nn. 
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maximální setrvání osob v přirozeném prostředí. Na základě praxe se identifikovaly 

případy, kdy je nutné řešit krizovou situaci, v případě že by se osoba v přirozeném 

prostředí ocitla v ohrožení života z důvodů absence potřebné péče. Smlouva se 

poskytuje na základě § 91 ZSS, dobu platnosti smlouvy stanovujeme maximálně na 3 

měsíce, což souvisí s charakterem poskytování služby na krizovém lůžku. Výpovědní 

lhůty se nestanovují, jelikož ukončení poskytování sociální služby na krizovém lůžku je 

vázáno především na umístění ve standartní pobytové sociální službě či zajištění jiné 

vhodné péče. Ze státního rozpočtu bude úhrada prostřednictvím normativů za krizová 

lůžka v rozsahu měsíčních nákladů, a to v plné výši těchto nákladů. 
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1.5.6 Zvýšení kvality sociální práce a vzdělávání 

Působnost při zajišťování činností sociální práce  

Novela v oblasti působnosti orgánů veřejné správy povede k těmto výsledkům: 

‐ změna kompetencí orgánů ve veřejné správě prostřednictvím doplnění a zpřesnění, 

‐ soulad právních úprav, 

‐ nastavení standardů pro oblast sociální práce, 

‐ upřesnění výkonu činností sociální práce prostřednictvím sociálního pracovníka, 

včetně sociálního pracovníka – sociálního kurátora, 

‐ vymezení a úprava výkonu činností sociální práce sociálních pracovníků, včetně 

metodického vedení a kontrolní činnosti obecních úřadů, tak aby byla v souladu 

s výše uvedenými rozšířenými kompetencemi jednotlivých úřadů, 

‐ vymezení a ukotvení výkonu činností sociální práce, včetně povinnosti vést 

Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného 

informačního systému práce a sociálních věcí, 

‐ povinnost obecních úřadů při podezření nebo zjištění nelegálního poskytování 

sociálních služeb, 

‐ rozšíření působnosti ministerstva v oblasti výkonu sociální práce ve veřejné správě, 

a to včetně kontrolní činnosti. 

Navržená úprava tedy předpokládá zavedení a zpřesnění povinnosti obecních úřadů 

podílet se na výkonu činností sociální práce 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 informací o poskytování 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 tím, že sociální pracovníci budou 

vyhledávat osoby v nepříznivé sociální situaci a prostřednictvím sociální práce přispějí 

k prevenci zhoršení situace těchto osob. 
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Pokud sociální pracovník pověřeného obecního 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.  

Bližší specifikace činností sociální práce pomůže rozvoji a kvalitě této významné agendy. 

Zejména 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 dostupného/ sociálního bydlení v obcích bude 

poptávka po těchto kompetencích na místní úrovni narůstat.  

 
Odborná způsobilost pro výkon povolání v sociálních službách 

Cílem změny je především, aby v praxi došlo k novému rozdělení okruhu zaměstnanců, 

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 supervize a dojde k úpravě kvalifikačních 

předpokladů pracovníků v sociálních službách a v této souvislosti k úpravě přílohy 

č. 4 v prováděcím právním předpisu. Upravena bude i odborná způsobilost 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 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 odlišit 

rozdíly v zacházení, které jsou odůvodněné, zejména mezi oprávněnými cíli politiky 

zaměstnanosti, trhu práce a odborného vzdělávání od diskriminace, která je zakázána. 
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Díky novele dojde ke zpřesnění a podmínek odborné způsobilosti sociálních pracovníků 

[zúžením § 110 odst. 4 písm. b)] 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 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 výkon supervize jako nástroje celoživotního 

učení a nedílné součásti 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 8 hodin 

za rok. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách v rámci dvou kalendářních 

roků absolvují 48 hodin dalšího vzdělávání. Dále se upřesní rozsah stávajících forem 

dalšího vzdělávání a stanoví se rozsah 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, 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, kteří rozhodují o rozsahu výkonu sociální práce, 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. 
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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 způsob informování o termínech podávání 

žádostí o akreditaci a vzdělavatelům se upřesní povinnost vedení dokumentace 

související s realizací akreditovaného vzdělávacího programu. V elektronickém systému 

pro agendu akreditací bude rovněž obsažen interaktivní katalog s aktuální nabídkou 

akreditovaných programů. Katalog usnadní zaměstnavatelům sociálních pracovníků ve 

veřejné správě, poskytovatelům sociálních služeb i odborné veřejnosti výběr vhodného 

akreditovaného programu, o kterém budou v katalogu uvedeny komplexní informace. 

V souvislosti se zavedením uvedené aplikace dojde ke zkrácení řízení o žádosti 

o akreditaci na 90 dnů ze současných až 180. Tím dojde k zefektivnění procesu 

akreditací. 

Dalším cílem je narovnat právní stav ve věci správních poplatků spojených s řízením o 

akreditaci a zajistit uživatelům programů dalšího vzdělávání kvalitnější nabídku lépe 

cílenou na jejich potřeby. Úpravou výše správních poplatků tak, aby odpovídala 

obdobným řízením vedeným v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí, dojde 

k narovnání právního stavu.  

Zároveň si sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a další zaměstnanci, 

kteří mají uloženu povinnost dalšího vzdělávání, budou moci vybrat z kvalitnější nabídky 

vzdělávacích kurzů, neboť žadatelé o akreditaci budou pečlivěji volit témata a rozsah 

kurzů s důrazem na poptávku a zjištěné vzdělávací potřeby v sociální oblasti. 

Navrhovaná úprava vyřadí subjekty, které poskytují vzdělávání pouze jako okrajovou 

činnost. Nově se navrhuje zavést poplatek za změnu akreditace ve výši 1 000 Kč, zvýšit 

poplatek za přijetí žádosti o akreditaci kurzu dalšího vzdělávání na 3 000 Kč a v případě 

žádosti o akreditaci kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách na 10 000 

Kč. Dle dostupných údajů (AKRIS, webové stránky vzdělavatelů) je průměrný počet 

účastníků kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách 24, průměrná cena 

8 200 Kč a minimální rozsah 150 hodin. Hrubý příjem z jednoho takového kurzu tak 

průměrně dosahuje téměř 200 000 Kč. Dále se nově navrhuje zavést poplatek za 

akreditaci supervizního výcviku ve výši 20 000 Kč, který je svým rozsahem více než 

dvojnásobný, konkrétně nejméně 380 hodin. 
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Poradenství, zprostředkování pomoci, sociální šetření, individuální plánování péče, 

monitoring její efektivity a případné iniciace úprav druhu a intenzity úkonů péče 

a podpůrných intervencí, mobilizace zdrojů v přirozeném sociálním prostředí a síťování 

pomáhajících subjektů, to jsou nejčastější „typy“ intervencí sociální práce, které mohou 

být pečujícím osobám k dispozici jednorázově, ale i v rámci dlouhodobé případové 

práce.  V případě odborně náročnějších modelů dlouhodobé péče, na kterých participuje 

více subjektů formální i neformální péče a více odborností (zdravotní i sociální péče) je 

třeba péči organizovat a řídit.  Kvalitní case management je v případě integrovaných 

modelů péče nezbytnou podmínkou úspěchu a může být pro udržitelnost péče 

v domácím prostředí klíčový.  

Neméně důležitým tématem je zastupování v péči; pokud je neformálně pečující 

dopředu připraven na situace plánované či neplánované indispozice, pak se nemusí 

obávat negativních dopadů v podobě dekompenzace zdravotního stavu osoby závislé 

na péči v případě, že nebude schopen z jakéhokoliv důvodu péči poskytovat.  

Na tuto situaci může sociální pracovník neformálním pečujícím pomoci se dostatečným 

způsobem připravit a předcházet tak riziku eskalace krizové situace, která by mohla 

způsobit diskontinuitu v poskytování optimální péče. 

 

Prostřednictvím sociální práce na úrovni ORP: 

- Poskytovat komplexní a včasnou podporu pečujícím rodinám, jednotlivcům 

i příjemcům péče tak, aby setrvání člověka závislého na péči jiné osoby v jeho 

přirozeném prostředí nesnižovalo kvalitu života ani pečujících ani příjemců péče 

a nevedlo k jejich sociálnímu vyloučení. Sociální pracovník pomáhá životní 

situaci a životní podmínky pečujících a pečovaných ovlivnit tak, aby se toto lidé 

mohli plnohodnotným způsobem podílet na životě komunity a na běžných 

aktivitách, žít způsobem života, který je obvyklý pro příslušníky dané komunity.  

- Zvyšovat potenciál komunity aktivně a efektivně podporovat pečující osoby 

a příjemce péče tak, aby se subjekty v komunitě (instituce, organizace, 

jednotlivci) naučily v běžných případech vzájemně spolupracovat a komunikovat 

ve prospěch pečujících a příjemců péče i bez zprostředkování koordinátorem 

podpory.  
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- Zlepšovat společenské klima v komunitě i v širší společnosti směrem k větší 

vstřícnosti, otevřenosti a pochopení vůči lidem a jejich rodinám s různými typy 

zdravotního postižení i znevýhodnění tak, aby docházelo k odstraňování 

společenských, institucionálních i fyzických bariér. 

- Dosažení dlouhodobějšího setrvání člověka závislého na pomoci jiné fyzické 

osoby v jeho přirozeném sociálním prostředí při zachování dobré kvality života 

jeho, jeho pečující osoby či pečujících rodin;  

1.5.7 Oblast příspěvku na péči  

  

Žádným z navrhovaných opatření nedochází ke změně principiální konstrukce příspěvku 

na péči, ani jeho podmínek poskytování, opatření se zaměřují na procesu a řízení.  

 

Popis hlavních navrhovaných opatření:  

 

Úprava správního řízení 

 Navrhuje se, aby  zletilá osoba, které brání duševní porucha samostatně právně 

jednat a která nemá jiného zástupce, mohla být v řízení o příspěvku na péči 

zastupována členem domácnosti, jehož oprávnění k zastupování této osoby bylo 

schváleno soudem.  

 V oblasti sociálního šetření se navrhuje definice tohoto pojmu pro účely řízení 

o příspěvku na péči. Především se však navrhuje lhůta, ve které je krajská 

pobočka povinna sociální šetření započít a zaslat OSSZ žádost o posouzení 

stupně závislosti, popř. lékařské zprávy a nálezy, byly-li tyto přiloženy k žádosti 

o příspěvek na péči. Dále se stanoví, že písemný záznam o provedeném 

sociálním šetření zašle krajská pobočka OSSZ bezodkladně po jeho vyhotovení. 

OSSZ má tak možnost dříve shromáždit zdravotnickou dokumentaci a v řadě 

případů jí mít k dispozici současně se záznamem o provedeném sociálním 

šetření.  

 Navrhuje se nevést řízení v případech, kdy je to neefektivní (např. osoba 

neprokáže rozhodný příjem pro účely zvýšení příspěvku na péči, v případě 

nevyplácení příspěvku na péči z důvodu hospitalizace, při změně místa trvalého 

nebo hlášeného pobytu oprávněné osoby, při nesplnění některých povinností). 

V těchto vymezených případech krajská pobočka bude povinna doručit příjemci 

příspěvku písemné oznámení o zastavení výplaty příspěvku nebo o změně jeho 

výše.  
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Výplata příspěvku na péči  

 Navrhuje se úprava v oblasti zvláštního příjemce, může jít o fyzickou nebo 

právnickou osobu.   

 Pro případy vyplácení příspěvku na péči vyplácen převodem na platební účet 

se navrhuje, aby v žádosti bylo uvedeno mimo čísla účtu i označení majitele účtu.  

 

Legislativně technické úpravy a zpřesnění 

 Navrhují se legislativně technické úpravy reagující zejména na nové rozdělení 

sociálních služeb.   

 

Zavedení valorizačního mechanismu 

 Navrhuje se zavedení valorizačního mechanismu. Vláda bude moci částky 

příspěvku na péči zvýšit nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku 

kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji minimální mzdy, mzdové úrovně a 

životních nákladů. Toto opatření reaguje rovněž na usnesení Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky č. 416 z 24. schůze ze dne 7. 12. 2018.  

 

 

  

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



Stránka 118 z 210 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

1.6.1 Obecně 

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 sociální služby a Revize současných druhů sociálních služeb) či Strategie 

sociálního začleňování 2014–2020 (např. navržení personálního standardu). Nepřijetím 

nové právní úpravy budou i nadále přetrvávat některé neefektivní postupy a nebudou 

naplněny cíle, které si klade.  

1.6.2 Financování sociálních služeb 

Nepřijetím této právní úpravy nedojde ke zvýšení stability systému financování 

sociálních služeb a díky tomu přetrvávat situace, kdy v kraji bude přidělována historicky 

nízká/vysoká dotace na stejný druh sociálních služby. Dále bude přetrvávat stav, kdy 

zejména neveřejný sektor, který poskytuje sociální služby, se bude dostávat do 

finančních potíží na začátku roku, než je mu přidělena konečná dotace a díky tomu také 

nelze dlouhodoběji plánovat rozvoj sociální služby.  

Rizikem nepřijetí této úpravy je také to, že systém sociálních služeb včetně veřejných 

zdrojů nebude dlouhodobě plánován, a to i s ohledem na demografické a další sociálně-

ekonomické změny.  

Nepřijetím novely také bude přetrvávat stav, kdy mají kraje velmi rozdílné postupy pro 

oblast plánování sociálních služeb, což zvyšuje nejen administrativní zátěž pro 
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poskytovatele sociálních služeb, které poskytují služby ve více krajích, ale nedává žádné 

opravné prostředky žadatelům o vstup do sítě sociálních služeb.  

Nepřijetí novelizované úpravy příspěvku na péči nebude vytvořen valorizační 

mechanismus, který by reflektoval ekonomické ukazatele.  

1.6.3 Zvýšení kvality sociálních služeb 

Nepřijetím právní úpravy bude nadále docházet k tomu, že zákonné pojetí kvality bude 

nesrozumitelné, duplicitní s registračními požadavky a neodpovídající praxi sociální 

služeb. Nebudou zdůrazněny požadavky na ochranu práv klientů a jejich vymahatelnost. 

Místo toho se budou více zaměřovat na administrativní naplňování standardů kvality, 

dále nevzniknou nové instituty, které by se zaměřovaly na řešení poskytování 

nekvalitních sociálních služeb. 

1.6.4 Snížení administrativní zátěže 

Nepřijetím této právní úpravy bude přetrvávat stav, kdy stát nemá on-line a digitalizované 

informace o sociálních službách, poskytovatelé sociálních služeb budou administrativně 

zatíženi a budou dokládat povinné přílohy k registraci, které si může orgán veřejné 

správy zajistit sám. Dále bude přetrvávat stav, kdy poskytovatel sociálních služeb bude 

muset mít u pobytové služby sociální péče (domov pro seniory, domov pro osoby se 

zdravotním postižením nebo domov se zvláštním režimem) více registrací, bude podávat 

více žádostí o dotaci, vytvářet více standardů kvality a současně vytvářet oddělené 

účetnictví a rozpis úvazků či pracovních smluv, a to jen pouze proto, že například klienti 

v sociálních službách přirozeně stárnou a mění se jejich individuální potřeby. 

S postupem stárnutí obyvatel ČR, ale i klientů v sociálních službách se bude tento stav 

nadále více prohlubovat.  

1.6.5 Rozšíření vybraných sociálních služeb, činností a jejich 

optimalizace  

Nepřijetím této právní úpravy se i nadále nebudou moci „legálně“ sociální služby 

zaměřovat na pečující osoby, pečovatelská služba, která je určena bez úhrady 

v rodinách, kde se narodí vícerčata, bude přetrvávat stav, kdy pracovníci pečovatelské 

služby nebudou moci pomáhat při péči o děti. Dále nebude možné poskytovat sociální 

složku osobám, které umírají ve zdravotnických službách nebo v sociálních službách 
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a díky tomu nebude možné integrovat tyto dvě důležité oblasti, stejně tak se nedostane 

potřebná péče osobám, které se setkaly násilím nebo osobám hluchým či hluchoslepým.  
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1.6.6 Zvýšení kvality sociální práce a dalšího vzdělávání  

V případě, že nebude tato novelizace přijata, bude stále trvat stav v podobě nevhodných 

kumulací s výkonem sociální práce, nebude podpořena oblast dalšího vzdělávání, která 

je stěžejní pro další rozvoj lidských zdrojů v sociální práci, a také nedojde k rozšíření 

sociální práce na pověřené obecní úřady nebo ke stanovení standardizace sociální 

práce ve veřejné správě, včetně optimalizace a stabilizace financování výkonu činností 

sociální práce. Dalším rizikem nepřijetí této právní úpravy je výrazné narušení prevence 

vykonávané sociálními pracovníky, protože jich nebude dostatek, v důsledku čehož 

dojde k eskalaci sociálně nežádoucích jevů a zvýší se náklady ostatních rezortů na 

řešení vzniklých problémů a minimalizaci vzniklých škod. 
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2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 – současný stav 

2.1.1 Financování sociálních služeb 

Nulová varianta předpokládá, že se nezmění současný stav. Z hlediska nároků na státní 

rozpočet je tato varianta rozpočtově neutrální.  

Při nulové variantě také nedojde ke změně procesu dotačního řízení a díky tomu není 

opodstatněné předpokládat, že by došlo k nějakým novým procesním chybám ze strany 

krajů či poskytovatelů sociálních služeb, jelikož tento dotační proces se realizuje od roku 

2015. 

Při nulové variantě také nedojde k poskytování nárokových dotací.  

Na druhou stranu budou přetrvávat rizika, která byla popsána předchozí části. 

Zároveň nebude vytvořen valorizační mechanismus pro účely příspěvku na péči, který 

by reflektoval ekonomické ukazatele.  

2.1.2 Zvýšení kvality a ochrany práv klientů 

Při zachování současného stavu dojde k tomu, že nebudou řešeny současné problémy, 

kdy v praxi dochází nedostatečné provázanosti mezi zákonem a prováděcím předpisem, 

dále bude zachována větší míra subjektivity inspektorů sociálních služeb a bude kladen 

větší tlak na administrativní plnění standardů kvality. Současně nevznikne žádný nástroj, 

který by reálně mohl dohlížet na dodržování standardů v případech, kdy dochází 

k přímému ohrožení práv klientů, případně jejich zdraví a důstojnosti.  

Nicméně zachováním současného stavu nebudou vznikat nové nároky na veřejné 

rozpočty, bude zachován současný stav.  

2.1.3 Snížení administrativní zátěže 

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, 
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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. 

2.1.4 Rozšíření vybraných sociálních služeb, nové cílové skupiny 

Dle současného znění zákona o sociálních službách není možné poskytovat jako 

základní činnosti, které jsou určeny pro pečující osoby.  

Dále není umožněno integrovat péči o umírající osoby, zejména pokud se jedná 

o hospicovou a paliativní péči. Nyní je definována pouze: speciální lůžková zařízení 

hospicového typu dle § 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

v souladu s § 2 písm. a), §ř, odst. 2, písm. h), §9 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon o sociálních se hospicovou péčí nebo péčí o umírající osoby vůbec nezabývá, 

a to i přesto, že v pobytových sociálních službách sociální péče klienti umírají. Současně 

v hospicích je zase naopak potřeba poskytnout i úkony sociální péče, které nejsou 

hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.  

2.1.5 Sociální práce a vzdělávání 

Při zachování dosavadní právní regulace nebude činnost sociální práce potřebně 

upravena, bude přetrvávat nesoulad souvisejících právních předpisů a tím i rozdíly nejen 

v rozsahu a efektivitě výkonu činností sociální práce z důvodu nejasně formulovaných, 

vymezených kompetencí a výkon sociální práce osobami bez odpovídajících 

kompetencí. Nevzniknou žádné nové finanční náklady, avšak bude se prohlubovat 

neefektivita celého systému a budou přetrvávat problémy současné praxe limitující 

výkon sociální práce např. kumulacemi funkcí, při nichž jsou sociální pracovníci 

zaměstnáni výkonem jiné činnosti, které se navíc se sociální prací vylučuje, a proto bude 

přetrvávat nevyužití potenciálu převážně vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců 

včetně velmi nebezpečného snižování počtu sociálních pracovníků, který má v praxi svá 

rizika (viz kapitola 1.2.). Bude pokračovat nehospodárné přerozdělování veřejných 

zdrojů. Výdaje na činnosti sociální práce stále nebudou vycházet z konkrétních údajů 

a nebudou cíleny, budou náhodně financovány bez reflexe potřeb daného území. 
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V oblasti dalšího vzdělávání bude zachován výčet forem dalšího vzdělávání 

a minimálního/maximálního rozsahu, ve kterém lze započítat jejich absolvování do 

zákonem stanovených nejméně 24 hodin dalšího vzdělávání, což nebude odpovídat 

potřebám praxe. 

V oblasti akreditací nebude výslovně zohledněna existence aplikace pro vedení 

správního řízení, díky které se fakticky podařilo zkrátit lhůty řízení o polovinu, tj. na 

90 dnů. Zůstane zachována aktuální kvalita a struktura nabídky programů dalšího 

vzdělávání. Rovněž bude trvat právně nerovný stav v oblasti správních poplatků za přijetí 

(a zpracování) žádostí ve srovnatelných řízeních vedených Ministerstvem práce 

a sociálních věcí. Nedojde ke snížení administrativní zátěže žadatelů. 

2. 1. 6 Oblast příspěvku na péči  

 

Nulová varianta znamená zachování současné právní úpravy. Právní úprava nebude 

měněna, což nepřispěje k zefektivnění správního řízení a postupů, které příspěvek 

na péči provázejí. Nebude navržen valorizační mechanismus, čímž nebude reagováno  

na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  

 

 

2.2 Varianta 1 – navrhovaný stav 

2.2.1 Financování sociálních služeb 

Návrh si klade za cíl především odstranění nejistoty poskytovatelů sociálních služeb, ale 

i krajů jako správců sítě v souvislosti s nenárokovou povahou financování. Tedy v návrhu 

zákon stanoví nárokovost dotace ze státního rozpočtu. Aby takový krok byl možný, je 

zapotřebí proces dotačního řízení poněkud pozměnit. MPSV potřebuje znát částku, která 

bude nároková, nejen jako podklad pro návrh státního rozpočtu.  

Systém financování se převádí do režimu přenesené působnosti, kdy vytvoří tzv. 

„průtokovou dotaci“, která finančně pokryje garantovanou základní síť služeb pro každý 

druh a formu sociálních služeb a pro každý kraj a Hlavní město Prahy v podobě 

definování počtu úvazků ve třech kategorií. 

Tedy proces dotačního řízení bude založen na přímé dotaci skutečně obsazených míst 

v přímé péči, jejichž počet bude vycházet z minimálního a optimálního personálního 
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standardu, které jsou samostatně stanoveny pro každý druh i formu sociálních služeb. 

Kdy minimální personální standard stanovuje minimální počet pracovníků pro zajištění 

poskytovatelem deklarované kapacity. Hodnota minimálního personálního standardu je 

zároveň podmínkou pro udělení a udržení registrace příslušného druhu a formy služby 

v poskytovatelem deklarované kapacitě a optimální personální standard stanovuje počet 

pracovníků garantujících poskytování služby v nejvyšší kvalitě, kterou je možné v rámci 

státního rozpočtu financovat. 

Nové dotační řízení se tak bude jako v současné době skládat z definice potřebnosti, 

kterou kraje v dohadovacím řízení s MPSV stanoví v podobě počtu pracovních úvazků 

přepočtem požadovaných kapacit prostřednictvím vzorců optimálního standardu. Bude 

se tedy jednat o maximální počet úvazků, které je s ohledem na možnosti státního 

rozpočtu možné využít pro zajištění potřebnosti všemi sociálními službami.  

Po stanovení základního rámce ze strany MPSV, provedou krajské úřady v rámci 

výběrových řízení konkrétní rozdělení garantované sítě sociálních služeb, tj. rozdělení 

přidělených úvazkových rámců jednotlivým sociálním službám a konkrétním 

poskytovatelům. Pro pokrytí požadované kapacity budou rovněž použity vzorce 

optimálního standardu a bude tak ze strany krajských úřadů plánováno poskytování 

služeb v nejvyšší dostupné kvalitě.  

V rámci čerpání dotace budou konkrétní poskytovatelé vykazovat skutečný počet 

pracovníků v přímé péči k jednotlivým druhům a formám sociální služby. Počet těchto 

pracovníků musí s ohledem na kapacitu zařazenou do garantované sítě splňovat 

minimální personální standard a zároveň nesmí překročit hodnotu optimálního 

standardu, resp. v případě překročení optimálního standardu bude dotace vypočtena, 

jako kdyby byl počet úvazků optimálnímu standardu roven. Čerpání dotace bude 

realizováno dvakrát ročně na základě vykazování skutečného stavu konkrétních 

poskytovatelů. 

Zjednodušení dotačního řízení spočívá ve sjednocení vzorců pro výpočet úvazků 

a vazbu dotačního řízení na jediný parametr. Shodně dochází ke zjednodušení 

zpracování podkladů pro nárok na dotaci, který také bude obsahovat jako jediný údaj 

počet naplněných pracovních úvazků. Poslední zjednodušení vychází z technické 

úpravy provozních systémů, konkrétně z rozšíření stávajícího registru poskytovatelů, 

kdy poskytovatelé nově získají přístup k úpravám a aktualizaci svých záznamů v registru 

a zároveň budou mít v registru možnost podat podklady pro nárokování dotace a získat 
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informaci o jejich kapacitě a maximálním počtu jejich úvazků zařazených do garantované 

sítě. Nový systém reflektuje stávající role účastníků (MPSV, krajských úřadů 

i poskytovatelů) a vychází ze stávajícího procesního modelu, na který jsou jeho uživatelé 

zvyklí. 
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Snížení administrativní náročnosti spočívá ve sjednocení a elektronizaci agendy, která 

nebude vyžadovat opakované podávání různých typů výkazů, ale bude poskytovatelům 

umožňovat omezit komunikaci spojenou s registrací, výkaznictvím i dotacemi na jednu 

centrální aplikaci.  

Aplikací minimálního standardu dochází k zajištění minimálního personálního zajištění 

sociálních služeb a zároveň díky optimálnímu personálnímu standardu vzniká pozitivní 

tlak na poskytovatele směrem k navyšování počtu pracovníků v přímé péči a zvyšování 

individualizace a kvality péče o klienty. 

Zvýšení efektivity je zajištěno omezením výplaty dotací ve vazbě na skutečně 

zaměstnané pracovníky v přímé péči. Dotační model tak pozitivně reaguje na vývoj 

zaměstnanosti v oboru a negativně na snižování kvality poskytovaných služeb. 

Další výraznou změnou bude vznik mandatorního výdaje na sociální služby. V zákoně 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) v § 14, odst. 1, je jasně uvedeno, že na dotaci není právní nárok, 

pokud nestanoví jiný zákon jinak. Tudíž zákonodárce počítal s tím, že v určitých 

případech, lze poskytnout i nárokovou (mandatorní) dotaci. Jelikož sociální služby se 

starají o nejvíce potřebné osoby, které si často nemohou pomoci sami a bez pomoci 

sociálních služeb, by docházelo k ohrožení jejich života a zdraví. Nebo se jedná o osoby, 

které spadají do marginalizovaných skupin či jsou sociálně-vyloučené, je zřejmé, že 

v rámci zajištění sociálního smíru, a tudíž ve veřejném zájmu je, aby sociální služby byly 

ze strany státu maximálně podporovány, jelikož sám stát tyto služby nezajišťuje sám, 

ale zákonem tyto činnosti delegoval na další subjekty. 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. 

Ministerstvo bude pro každý rok vydávat Věstník, ve kterém bude mimo jiné stanovovat 

priority financování pro příslušný rok. Tyto priority budou definovat specifické cílové 

okruhy osob a nepříznivé sociální situace, na které ministerstvo ten daný rok vypíše 

mimořádný dotační titul. Zároveň zaniká tzv. síť s nadregionální působností a služby v ní 

se rozpustí do krajských garantovaných sítích.  
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Stanovení normativů sítě sociálních služeb 

Ministerstvo bude každý rok stanovovat normativy pro jednotlivé pracovní pozice a to 

jako průměry platů pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků/dalších 

odborných pracovníků a třetím normativem budou THP pracovníci. Při stanovování 

průměrů platů jednotlivých pracovních pozic se bude vždy vycházet z dat za 

předcházející rok. Např. normativ na rok 2022 se bude stanovovat v roce 2021 a bude 

se vycházet z dat průměrů platů roku 2020.  

Zároveň stanoví pro sociální služby poskytované bez úhrady koeficient režijních nákladů 

pro garanci provozu těchto bezúhradových služeb. Navržen je ve výši 1,43 v souladu 

s Metodikou na stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy Ministerstva 

vnitra ČR, kde je kalkulace režijních nákladů na jedno pracovní místo realizována za 

použití této hodnoty koeficientu. Koeficient je navržen z alokace na stanovené normativy. 

Tento normativ je definován jako optimální a dojde se k němu postupně a to v těchto 

krocích. V roce 2022 se stanovuje jeho hodnota ve výši 1,20 a pro rok 2023 ve výši 1,25, 

pro rok 2024 ve výši 1,30. 

  

Oblast tvorby sítě a kritéria pro vstup do sítě a proces zařazování poskytovatelů 

sociálních služeb do sítě (stanovení sítě) 

Nově se upravuje oblast spolupráce ministerstva a kraje při určování garantované sítě, 

přičemž návrh garantované sítě sestaví ministerstvo a následně tento návrh projedná 

s krajem, přičemž ministerstvo přihlíží k informacím uvedeným ve střednědobém plánu 

rozvoje sociálních služeb kraje.  

Návrh upravuje proces tvorby garantované sítě sociálních služeb a v této podobě. 

Ministerstvo ve spolupráci s kraji a Hlavním městem Praha a s dalšími sociálními 

partnery sestaví návrh garantované sítě sociálních služeb do 31. 5. na následující 

období, které není pokryto platností garantované sítě. Případně navrhne aktualizaci již 

schválené garantované sítě. Poté ministerstvo návrh zašle jednotlivým krajům 

a Hlavnímu městu Praze do 15 kalendářních dnů ode dne sestavení návrhu k vyjádření. 

Poté se očekává, že kraje a Hlavní město Praha zašle vyjádření k návrhu garantované 

sítě do 30 kalendářních dnů, s vyjádřením, zda s návrhem ministerstva souhlasí.  
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V případě, že nesouhlasí, tak popíše a odůvodní konkrétní námitky, s návrhem na 

úpravu garantované sítě. Ministerstvo po obdržení vyjádření ze strany kraje a Hlavní 

města Prahy námitky kraje může akceptovat v plné výši a tím, je dohodovací řízení 

ukončeno. V případě, že s námitkami nesouhlasí, vyzve kraj nebo Hlavní město Prahu 

k osobnímu projednání, které se uskuteční maximálně do 30 kalendářních dnů, od dne 

doručení písemných námitek.  Cílem dohodovacího řízení je nalezení vzájemné shody, 

pokud shoda nalezena nebude, ministerstvo ukončí dohodovací řízení a definuje návrh 

v podobě vzniku prováděcího předpisu.   

Je nutné dodat, že z důvodu stanovení maximálního výdaje státního rozpočtu je 

stanoven maximální meziroční nárůst kapacit a přeneseně i úvazků jednotlivých 

sociálních služeb. Tedy to znamená, že meziroční růst je stanoven na 5% v případě 

služeb sociální péče na 3% v případě služeb sociální prevence a 2% v případě služeb 

sociálního poradenství za jeden kalendářní rok. 

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. 

Tedy nově se do zákona zařazuje § 105a, který upravuje celý proces správy sítě 

sociálních služeb, tedy jak zařazování sociálních služeb do sítě, tak jejich vyřazování, 

nastavuje základní podmínky pro vstup sociálních služeb do sítě, sjednocuje lhůty pro 

řízení o zařazení služeb do sítě a též obsah žádosti sociální služby o zařazení do sítě. 

V rámci nově zařazeného § 105b také zákon stanoví využití počítačového programu, 

který poskytuje ministerstvo bezplatně všem účastníkům celého procesu. Tyto úpravy 

jsou nezbytné s ohledem na skutečnost, že celý proces bude dle zákona nově probíhat 

ve zvláštním řízení. Ministerstvo tak v rámci celého noveně nastaveného procesu 

ponechává krajům jejich kompetenci – stanovit síť v samostatné působnosti, ale 

stanovuje procesní mantinely, které jsou účastníci zvláštního řízení povinni dodržet. 

Tímto dojde ke zpřehlednění a ztransparentnění celého procesu. 
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Personální standard 

Definice personálního standardu je stanovena pro potřeby garance dostatečného 

personálního zajištění sociálních služeb a tím i dostatečného časového fondu pro výkon 

jednotlivých činností. Dodržení personálního standardu je tak nezbytným předpokladem 

pro zajištění kvality poskytovaných služeb. Aby bylo možné zohlednit specifika všech 

druhů a forem sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách (dále jen zákon), je nezbytné personální standard stanovit pro každou 

zákonem stanovenou kombinaci druhu a formy služby. V některých případech je potom 

nutné i takto podrobně stanovené vzorce dále parametrizovat pro využití při péči 

o specifické skupiny klientů. 

Základní použití personálního standardu vychází z procesu registrace poskytovatele 

sociální služby dle § 78 a následujících paragrafů zákona. Personální standard je 

stanoven jako kvantifikace dobré praxe vyjádřené vzorcem závislosti počtu pracovních 

úvazků zvolené role na zajištěné kapacitě služby. Podmínkou pro udělení a udržení 

registrace příslušného druhu a formy služby v poskytovatelem deklarované kapacitě 

a kvalitě se bude používat tzv. minimální personální standard, který stanovuje minimální 

počet pracovníků pro zajištění poskytovatelem deklarované kapacity. Na minimální 

personální standard bude navazovat stanovení tzv. optimálního personálního standardu 

a to pro účely dotace. Optimální personální standard stanovuje počet pracovníků 

garantujících poskytování služby v nejvyšší kvalitě, kterou je možné v rámci státního 

rozpočtu financovat.  

Aplikací minimálního standardu dochází k zajištění minimálního personálního zajištění 

sociálních služeb a zároveň díky optimálnímu personálnímu standardu vzniká pozitivní 

tlak na poskytovatele směrem k navyšování počtu pracovníků v přímé péči a zvyšování 

individualizace a kvality péče o klienty. 

Přepočet úvazků na fyzické osoby není možné realizovat z důvodu nezbytné flexibility 

organizační struktury poskytovatele a ve většině případů i žádoucí kombinace rolí 

v různých druzích a formách služeb poskytované konkrétním pracovníkem 

poskytovatele. 

Personální standard je určen výhradně pro poskytování přímé péče, a proto je 

kalkulován pro sociální pracovníky, odborné a specializované pracovníky a pracovníky 

v sociálních službách. Z důvodu zjednodušení struktury výpočtu a vzhledem ke 
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srovnatelným kvalifikačním požadavkům i individuálnímu charakteru většiny činností 

jsou sociální a odborní pracovníci sloučeni do společné kategorie. 

Je nezbytné, aby personální standard zohledňoval povinnosti odpovídající konkrétní 

pozici, na kterou se personální standard zaměřuje a které jsou realizovány v rámci 

pracovní doby (pracovního fondu zaměstnance) a zároveň zohledňoval povinnosti, které 

snižují možnost výkonu práce (např. povinnost dalšího vzdělávání). Stejně tak je 

nezbytné, aby personální standard zohledňoval minimální dobu nutnou na předávání 

informací a neomezoval dobrou praxi poskytovatelů sociálních služeb.  
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Z tohoto důvodu je v souladu se zákoníkem práce a statistickými výkazy stanoven tzv.: 

koeficient směn, což je vyjádření potřeby navýšení nominálních úvazků, kvůli potřebě 

nároků pracovního fondu: 

𝐾𝑜𝑒𝑓. 𝑠𝑚ě𝑛  
𝑃𝑠𝑙.∗ 𝑑 ∗ 𝑡 1

𝑃𝐹 𝑁𝑃𝐹 ∗ 𝑡
 

𝐾𝑜𝑒𝑓. 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑚ě𝑛. 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 1,22 

𝐾𝑜𝑒𝑓. 𝑡ří𝑠𝑚ě𝑛. 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 5,56 

 

● Psl. – provoz služby dle směn v hodinách za den 

● d – počet dní v týdnu, které je služba v provozu 

● t – počet týdnů v roce (52) 

● PF – pracovní fond zaměstnance za týden (dle zákoníku práce směnný provoz 

může být max 37,5 hodiny, jednosměnný provoz max. 40 hodin) 

● NPF – nárok na pracovní fond (průměrná nemocnost ve výši 3,638%, dovolená, 

povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně a placené svátky), který činí 

aktuálně 7,21 hod/ týden 

 

Při stanovení personálního standardu je zohledněna dobrá praxe výkonu sociální služby, 

kdy při nastavení výpočtů jsou zohledněny stávající podmínky (aktuálně např. stav 

žádostí 2019), aby personální standard automaticky plnila většina registrovaných služeb 

a nedošlo tak ke zhroucení sítě. Dále pak jsou zohledněny principy poskytování 

konkrétní služby stanovením počtu a kombinace profesí pro zajištění výkonu služby 

(např. v rámci domova pro seniory bude služba na základní kapacitu vždy zabezpečena 

minimálně dvěma pracovníky v sociálních službách ve směně) a konečně stanoven 

matematický vzorec, který umožní vyjádření obecného vztahu kapacity a počtu úvazků 

při respektování výše uvedených omezení. 
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Matematická aplikace personálního standardu (dále ve vzorcích PeS) jak bylo 

definováno výše, vyjadřuje závislost počtu úvazků konkrétní specializace na 

garantované kapacitě služby. Pro zohlednění odlišnosti různých druhů a forem služeb je 

proto tato aplikace vztažena k jedné ze čtyř základních proměnných vyjadřujících různé 

formy kapacity: 

1. Kapacita lůžková / personální 

Tento vzorec je určen pro pobytové formy služeb (např. domovy) a vyjadřuje personální 

standard pro zajištění péče o lůžko obsazené klientem ve třísměnném provozu. 

 PeS = kap. LP * Koef. směn / dobrá praxe 

Kap. LP vyjadřuje kapacitu konkrétního zařízení a dobrá praxe číselné vyjádření poměru 

lůžek na jednoho aktivního pracovníka. 

2. Kapacita prostor / vybavení 

Tento vzorec je určen pro ambulantní formy služeb a vyjadřuje celkový součet 

požadavků časového fondu pracovníků poskytovatele pro zajištění různých činností 

v ambulantních prostorách (patří sem tedy individuální, skupinové i přípravné a 

administrativní aktivity související s výkonem přímé péče) 

 PeS = koef.směn * ∑ (čas*kap. PV/standard) / 8 

Čas je doba výkonu činnosti dle standardu, kap. PV je kapacita prostor/vybavení pro 

výkon konkrétní činnosti a standard dobrá praxe personálního standardu konkrétní 

aktivity při práci s cílovou skupinou. 

3. Počet klientů 

Tento vzorec je určen pro individuální sociální služby, kdy se jeden pracovník věnuje 

jednomu klientovi. 

 PeS = koef.směn * počet klientů * čas / 8 

Čas je průměrná doba výkonu služby pro jednoho klienta 
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4. Potřebnost 

Tento vzorec je určen pro anonymní sociální služby, případně terénní/ambulantní služby 

u kterých není možné dopředu určit počet klientů, nebo výkonů v rámci služby. 

 PeS = koef.směn * potřebnost * čas / 8 

Potřebnost je množství činností požadovaných klienty pro konkrétní službu stanovená 

např. na základě výkaznictví (historických dat) v kombinaci s odhadem budoucího trendu 

a čas je doba strávená pracovníky v terénu při řešení klientských požadavků. 

 

Jako podklady pro návrhy byly použity následující materiály a analýzy: 

- 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  

- Analýza existujících Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, 

- Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni  

- Analýza financování sociálních služeb, Analýza financování sociálních služeb, 

2019  

 
Změny v oblasti příspěvku na péči 
 

V návaznosti na usnesení Poslanecké sněmovny č. 416 z 24. schůze ze dne 7. 12. 2018 

se navrhuje zavedení valorizačního mechanismu pro účely příspěvku na péči. Zavedení 

valorizačního mechanismu je vždy podmíněno nalezením racionální valorizační veličiny, 

která má logický vztah k dávkám, v tomto případě k účelu příspěvku na péči. Tato 

veličina musí být vyčíslitelná, sledovaná v delší časové řadě a musí pocházet ze 

spolehlivého zdroje dat. Vzhledem k heterogenitě příjemců příspěvku na péči (věk, 

zdravotní stav, socio-ekonomická situace, způsob zajištění péče apod.) se ukázalo, že 

nalézt jednoznačně vyhovující veličinu pro řádově 358 000 osob je obtížné. Byť řada 

veličin má určitý vztah k příspěvku na péči vztah k jednotlivým osobám (skupinám osob) 

má rozdílný.  
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Proto je navržen komplexnější přístup, stejný jako je navrhován pozměňovacím návrhem 

poslanců Aleny Gajdůškové, Lenky Dražilové, Kateřiny Valachové, Andrey Brzobohaté, 

Andrey Babišové, Aleše Juchelky, Lukáše Koláříka, Víta Kaňkovského, Jana Bauera 

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 463) pro valorizaci 

příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu 

práce.  

Navržený způsob umožní reagovat na zásadnější změny daných veličin a nepovede 

k neefektivnímu měnění částek příspěvku v řádu desítek korun. Výhodou změny částek 

příspěvku na péči nařízením vlády je, že umožní pružněji reagovat na změny veličin, 

které mají být brány v potaz. Nařízení vlády zajišťuje shodu na vládní úrovni nad 

zvýšením a na jednotlivých částkách, bude tedy možné zohlednit předpokládané náklady 

státního rozpočtu. 

Konkrétní dopady navrhované úpravy nelze přesně vyčíslit. Budou odvislé od vývoje 

daných veličin i od pohybu, na který bude reagováno. Výdaje na příspěvek na péči ve 

výši 29,4 mld. za rok 2019 představují „očekávanou skutečnost“ vyčíslenou 

v podkladech pro Zprávu o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí roku 2019. 5% 

zvýšení částek příspěvku na péči by ve vztahu k očekávaným letošním výdajům 

znamenalo 1,47 mld. více nákladů ze státního rozpočtu. S ohledem na demografický 

vývoj a vývoj čerpání příspěvku na péči se dohadují výdaje na příspěvek na péči 33,4 

mld. Kč (2020), 34,4 mld. Kč (2021) a 35,5 mld. Kč (2022). 5% zvýšení částek příspěvku 

na péči by mělo dopady v rozmezí 1,67 až 1,77 mld. Kč.  

 

Vyjádření 5 % zvýšení částek příspěvku na péči 

Děti Současné částky Valorizované 
částky 

změna 

I 3300 3465 +165 
II 6600 6930              +330 
III 13900 14595 +695 
III pobytové služby 9900 10395 +495 
IV 19200 20160 +960 
IV pobytové služby 13200 13860 +660 
Dospělí    
I 880 924 +44 
II 4400 4620 +220 
III 12800 13440 +640 
III pobytové služby 8800 9240 +440 
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2.2.2 Zvýšení kvality a ochrany práv klientů 

Nově se navrhuje: 

 úprava dílčích ustanovení § 88, kde jsou definovány povinnosti 

poskytovatele, 

 úprava definice kvality v § 99 prostřednictvím propojení zákonných povinností 

a kritérií standardů kvality, 

 doplnění nové skutkové podstaty přestupku spočívající v porušení 

důstojnosti, soukromí a integrity osob, které jsou poskytovány sociální služby, 

včetně navýšení možných pokut za stávající přestupky v § 107. 

 úprava znění § 89. 

 doplnění pravomocí MPSV o oprávněno provést místní šetření a vyžádat si 

stanovisko dotčených orgánů k podnětům osob, které budou směřovat 

k neplnění kvality a způsobu poskytování sociálních služeb, 

 pro změny v oblasti kvality sociálních služeb byly využity výstupy 

zrealizovaného dotazníkové šetření s názvem. 

Dále se navrhuje vznik nových institutů pro kontrolu. Prvním zcela novým prvkem je 

nucená správa. Tento institut by se využíval pouze v případech, kdy inspekce 

poskytování zjistí závažné porušení kvality, kdy dochází k porušení základních práv a 

svobod nebo ohrožení kvality života klientů například z důvodu nedostatečného 

personálního zajištění. MPSV předpokládá, že tento institut bude aplikován ve zcela 

ojedinělých případech, např. 1 až dvakrát za rok. Základním hlediskem ale musí být to, 

že lze nápravná opatření realizovat a zjištění ještě nejsou tak závažná, aby muselo dojít 

ke zrušení sociální služby. Výkon nucené správy by vykonával nucený správce, který by 

byl zapsán v rejstříku nucených správců. Výkon nucené správy by nebyl výkonem státní 

služby. Odměna nuceného správce by byla hrazena z výnosů sociální služby. 

Dále vznikne nový a nezávislý stížnostní mechanismus, který nebude součástí inspekce 

sociálních služeb. Tento mechanismus umožní klientovi, případně rodinnému 

příslušníkovi podat podnět na poskytovanou sociální službu, která bude samostatně 

vyřízena, nikoliv tak, jak je tomu nyní, kdy stížnost přímo řeší inspekce sociálních služeb 

v rámci výkonu inspekce a stěžovatel má tak velmi malou informovanost o prošetření 

daného podnětu. 
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Dále pak bude možné v mimořádných případech, kdy je podezření na porušování práv 

klientů možné realizovat kontrolu v rámci tzv. skryté identity. Cílem je ochrana 

nejzranitelnějších klientů. 

Nově se do zákona implementuje mimořádný nástroj tzv. skryté identity. A to právě 

v situacích, kdy nelze s ohledem na stav v poskytované sociální službě realizovat 

kontrolu (inspekci poskytování sociálních služeb nebo kontrolu plnění registračních 

podmínek) v režimu, který je nyní zákonem stanoven.  Existují mimořádné situace, kdy 

je nezbytné realizovat nejen neohlášenou kontrolu, ale také prostřednictvím skryté 

identity, aby bylo skutečně zjištěno, co se v zařízení/sociální službě skutečně děje. 

Cílem je zajištění důkazů o skutečném stavu věci, aby byla zajištěna skutečná ochrana 

těch nejzranitelnějších osob v sociálních službách. 

K rozhodnutí provádět neohlášené inspekce došlo v souvislosti s reakcí  

na podněty veřejnosti a někdy i z informací přímo od poskytovatele, kdy ohlášená 

inspekce dávala prostor pro tzv. „přípravu na inspektory“, a to jak v oblasti rychlého 

dopracování podkladů pro inspekci, proškolování zaměstnanců poskytovatele v tom, jak 

mají odpovídat a co smí a nesmí říkat, či „vylepšování“, provádění úklidu prostředí 

sociální služby a bohužel v neposlední řadě i ovlivňování postojů klientů sociální služby, 

včetně „předstírání“ kvality péče o klienty zvýšením osobní hygieny či péče pouze před 

příchodem inspektorů.  

Institut neohlášených inspekcí je vnímán jako nástroj kontroly skutečného průběhu 

poskytování sociální služby klientům všech sociálních služeb. Přímý vstup inspekčního 

týmu do reality poskytování sociální služby bez předchozího ohlášení podá nezkreslený 

obraz o přímé práci s klienty sociální služby, profesionalitě způsobu poskytování sociální 

služby a hlavně o každodenním naplňování požadavků ZSS v oblasti kvality poskytování 

pomoci a podpory v oblastech základních činností, odpovídajících druhu sociální služby 

v souladu se ZSS, jednotlivým klientům sociální služby 

 

Jako podklady pro návrhy byly použity následující analýzy: 

‐ Sběr podnětů k revizi nastavení kvality v sociálních službách (2014), uvedeného  

‐ Podněty k revizi standardů kvality sociálních služeb, Zpráva z výzkumu“, (2012)  
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‐ Výsledná zpráva z pilotního ověření návrhu úpravy parametrů kvality a jejich 

kritérií v sociálních službách (2015) 

(https://www.mpsv.cz/files/clanky/23446/zprava_240715.pdf)  

2.2.3 Snížení administrativní zátěže 

Financování sociálních služeb 

Zavedením financování sociálních služeb prostřednictvím normativů se významně se 

sníží administrativní zátěž všech aktérů systému, přičemž ve veřejné zprávě bude toto 

snížení nejmarkantnější. Už jenom zánikem dotačního řízení dojde k zásadní eliminaci 

dosavadní administrativy. V současnosti musí ministerstvo vyhlašovat a administrovat 

dotační řízení jednak pro kraje a poté ještě pro vlastní dotační titul v oblasti sociálních 

služeb (program podpory služeb s nadregionální či celostátní působností). 

V současnosti je v rámci dotačního řízení pro kraje hodnoceno čtrnáct krajských žádostí 

a více než stovka žádostí se hodnotí v programu podpory služeb s nadregionální či 

celostátní působností. Rozsáhlou agendu představují také žádosti o změny položkového 

čerpání dotace poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností. 

Veškeré výše uvedené činnosti by přijetím novely zákona zcela zanikly. 

Obdobně na krajích ubyde velký objem administrativních činností spojených s realizací 

dotačního řízení. Procesy spojené s dotačním řízením pro jednotlivé poskytovatele jsou 

na krajích mnohem více administrativně náročné v důsledku povinností vyplývajících 

z platné legislativy jako je např. povinnost schvalovat podmínky dotačního řízení a poté 

i přidělení dotace poskytovatelům samosprávnými orgány, povinnost uzavírat 

s poskytovali veřejnoprávní smlouvy, vydávat Pověření k poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu, realizovat kromě kalkulace výše dotace i kalkulaci vyrovnávací 

platby apod. 
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Pro poskytovatele sociálních služeb představuje uvedený způsob financování také 

nezanedbatelné snížení administrativní zátěže. Odpadá povinnost podávat žádost o 

dotaci, dotace bude začátkem kalendářního roku vypočtena na základě aktuálního počtu 

úvazků v elektronické aplikaci pro garantovanou síti a poté vyplacena bez zbytečného 

prodlení. Poskytovatelé tak nebudou muset žádat kraje nebo komerční subjekty o 

překlenovací úvěry, odpadá rovněž povinnost uzavírat s krajem veřejnoprávní smlouvu, 

vzhledem k tomu, že aplikace bude generovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace i 

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a smlouva již nebude 

potřebná. 

 

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 – minimální 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), 

‐ 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,  
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‐ 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. 

 

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.  
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Z tohoto důvodu budou registrující orgány v přechodném období muset přeregistrovat 

všechny stávající služby, kterých je přibližně 5 300.  

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 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 (více viz kap. 3.2.2).  

 

2.2.4 Rozšíření vybraných sociálních služeb, nové cílové skupiny 

Do základních zásad zákona se doplňuje princip subsidiarity, kdy by podpora a pomoc 

osobám měla být zajišťována nejprve takovými službami, které pobytovým službám 

předchází a následně až případně pobytovými sociálními službami. Na absenci principu 

subsidiarity v legislativní úpravě sociálních služeb je neustále upozorňováno ze strany 

institucí Evropské unie, vládních výborů i neziskového sektoru. Subsidiarita viz v části 

popis cílového stavu. 

Sloučením některých druhů sociálních služeb, vytvořením nových druhů služeb, 

redefinicí stávajících druhů se zpřehlední a zjednoduší systém, odstraní se duplicity 

v rámci systému sociálních služeb. 

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.  

Navrhuje se sjednocení sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a týdenních stacionářů. 
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V současnosti praxe poskytování sociálních služeb tyto druhy zásadně neodděluje 

a v domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do cílové skupiny zvláštního 

režimu a naopak. Jedním z dalších cílů je snížení administrativní zátěže, ke které dojde 

na základě toho, že nyní často jsou třeba dvě registrace, po změně bude jen jedna 

dostačující. Dalším důležitým cílem je odstranit z názvu „zvláštní režim“, který je 

segregující a stigmatizační. Nově proto bude pouze jedna služba „domov sociální péče“, 

která bude určena pro širokou cílovou skupinu osob a tuto cílovou skupinu si potom 

poskytovatel specifikuje při registraci. Podle registrovaného okruhu osob pak bude 

nastaven i režim daného zařízení.   

Klientela domovů pro seniory, a v jiných domovech jsou nyní osoby s vysokým stupněm 

závislosti a dochází běžně k tomu, že klienti v zařízeních umírají, je třeba přizpůsobit 

nastavení služby, a to především doplnění činnosti psychosociální podpora při umírání. 

Již nyní je v některých zařízeních osvědčenou praxí poskytování pastorační a duchovní 

péče.  

Vznikem nové služby, kterou je služba poskytovaná osobám v terminálním stavu 

a osobám blízkým, tzv. sociální hospic, se cílí na to, aby pracovník této služby 

doprovázel umírajícího na poslední cestě a osobám blízkým poskytnul pomoc vyrovnání 

se s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby. Tato služba je zařazena 

do nového druhu služeb sociální podpory, u kterých dochází k propojení služeb péče 

a podpory. Již nyní cca 1/3 klientů v pobytových sociálních službách umírá a další jsou 

zbytečně převáženi do zdravotnických zařízení. Podpora při umírání je důležitá a ČR ji 

vnímá jako jednu z hlavních priorit. Nedílnou součástí v této oblasti je i podpora sociální, 

nejen zdravotní péče. Sociální složka v současné době není systémově řešena, 

poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče mají zaregistrovány různé druhy 

služeb (např. odlehčovací služby), kraje k jejich registracím přistupují odlišně. 

Navrhovanou úpravou dojde ke sjednocení a zvýšení transparentnosti. 

Nově dochází ke sloučení služby denní stacionář a centrum denních služeb. Tyto služby 

mají podobně definovaný cíl i základní činnosti. Proto se navrhuje definovat pouze jednu 

službu s názvem denní stacionář, což bude srozumitelnější pro klienty i pro samotné 

poskytovatele této služby. 

Praxe poskytování sociální služeb ukázala, že současné oddělení pečovatelské služby 

a osobní asistence je bariérou pro poskytování sociálních služeb klientům, ve 

skutečnosti se služby překrývají a není tudíž nezbytné zákonu udržovat dva samostatné 
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druhy. Vzniká tak asistenční a pečovatelská služba. Někteří poskytovatelé již službu 

provozují souběžně a mají registraci na osobní asistenci a pečovatelskou službu, ti 

budou mít sloučením provoz této služby jednodušší a výrazně efektivnější, lépe se jim 

bude organizovat zajištění činností a nebude problém ani u stanovování úhrad či 

činností. Rozhodně každý klient bez rozdílu věku uvítá, že není „omezení časem“, ale 

pouze časovým rozsahem poskytování sociální služby. 

Asistenční a pečovatelská služba poskytuje pomoc rodinám s dětmi v situaci, kdy je 

obtížné skloubit péči o domácnost a péči o trojčata nebo vícerčata. Podle současné 

právní úpravy se pečovatelská služba bez úhrady, s výjimkou úhrady nákladů na 

stravování, poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 

4 let věku těchto dětí. V praxi se však opakovaně vyskytují případy, kdy se narodí 

dvojčata a další dítě (děti) v rozmezí dvou až tří let opakovaně.  

Rodiny s těmito dětmi v současné době nemají právní nárok na pečovatelskou službu 

podle § 75 odst. 2 písm. a) bez úhrady nákladů za poskytování základních činností 

(s výjimkou nákladů na stravování).   Vzhledem k tomu, že situace těchto rodin je 

obdobná se situací rodin, na které pamatuje současná právní úprava, rozšiřuje se okruh 

osob, kterým je poskytována asistenční a pečovatelská služba bez úhrady. 

V zákoně o sociálních službách dojde k definování sociální služby komunitního 

charakteru vzhledem k tomu, že řada strategických dokumentů na tyto služby odvolává 

(jinak také komunitní služby, služby poskytované v přirozeném prostředí apod.). Definice 

je stanovena bez ohledu na druh registrované sociální služby a bez ohledu na formu. 

Mění se dosavadní název služby pro osoby se sluchovým postižením 

a hluchoslepé  osoby, aby lépe odpovídal potřebám klientů a skutečně poskytovaným 

službám. Ze stejného důvodu je měněna i definice služby. 

Zásadní změnou v oblasti neformální péče je pro pečující osoby, které obdrží podporu 

od sociálních služeb a to ve formě rad, nácviků i pomoci. Pečující se tak stanou 

samostatnou cílovou skupinou sociálních služeb.  

U odlehčovacích služeb se stanovuje maximální doba poskytování této sociální služby 

na 90 dní tak, aby byl naplněn její smysl, tj. umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. 

Návrh vyplývá ze zkušeností získaných s poskytováním této služby, kdy klienti jsou 

v odlehčovacích službách v pobytové formě ve většině případů ubytováni na dlouhou 
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dobu a tento druh služby tak fakticky supluje poskytování pobytových služeb sociální 

péče.  

Podle současné právní úpravy není poskytování potravinové a materiální pomoci 

součástí základních činností poskytovaných v rámci jednotlivých druhů sociálních služeb 

a nespadá ani pod činnost fakultativní vzhledem k tomu, že má být poskytována zdarma. 

V praxi je však na základě potřeb klientů tato pomoc poskytována, odděleně od 

poskytování sociálních služeb. Poskytování této pomoci svým obsahem a charakterem 

náleží do sociálních služeb, proto se zavádí tato nová základní činnost u vybraných 

druhů sociálních služeb.  

Sociální poradenství je nově poskytováno také se zaměřením na potřeby okruhů 

sociálních skupin osob, které jsou ohroženy návykovými látkami a nelátkovým 

závislostmi a prací s osobami pečujícími a osobami ohroženými genderově podmíněným 

násilím. 

Azylové domy budou poskytovat pobytové služby na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé životní situaci, které jsou bez domova a zároveň mají lékařem indikován klid 

na lůžku a potřebu zdravotní péče z důvodu doléčení a osobám s látkovou či nelátkovou 

závislostí. Rozšíření okruhu osob, kterým je služba poskytována, tak umožní řešit 

specifické situace z praxe, kdy vzhledem ke stabilizovanému zdravotnímu stavu není 

nutná hospitalizace a osoba bez přístřeší sama není schopna tuto životní situaci 

překonat.  

Zásadní úpravy: 

‐ novým druhem sociální služby podpory jsou sociální služby poskytované osobám 

v terminálním stavu a osobám blízkým 

‐ sloučení DS, DZR, DZP a týdenních stacionářů do domovů sociální péče 

‐ sloučení osobní asistence a pečovatelské služby 

‐ definování služby komunitního charakteru 

‐ sloučení centra denních služeb a denního stacionáře 

‐ pečující osoby jako cílová skupina 

‐ nové základní činnosti sociálních služeb 

Krizová lůžka 

Bude stanoven počet krizových lůžek pro domovy sociální péče v rámci garantované 

sítě sociálních služeb. V rámci aplikace současného znění zákona je snahou maximálně 
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uplatňovat princip subsidiarity a tyto mechanismy se ještě novelizací zákona posilují. 

Tzn.  jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit prostřednictvím sociálních služeb, 

poskytují se přednostně sociální služby v terénní nebo ambulantní formě, aby se zajistilo 

maximální setrvání osob v přirozeném prostředí. Na základě praxe se identifikovaly 

případy, kdy je nutné řešit krizovou situaci, v případě že by se osoba v přirozeném 

prostředí ocitla v ohrožení života z důvodů absence potřebné péče. Smlouva se 

poskytuje na základě § 91 ZSS, dobu platnosti smlouvy stanovujeme maximálně na 3 

měsíce, což souvisí s charakterem poskytování služby na krizovém lůžku. Výpovědní 

lhůty se nestanovují, jelikož ukončení poskytování sociální služby na krizovém lůžku je 

vázáno především na umístění ve standartní pobytové sociální službě či zajištění jiné 

vhodné péče. Ze státního rozpočtu bude úhrada prostřednictvím normativů za krizová 

lůžka v rozsahu měsíčních nákladů, a to v plné výši těchto nákladů. 

2.2.5 Sociální práce a vzdělávání 

V současnosti je v praxi veřejné správy identifikována zvýšená potřeba přesného 

vymezení kompetencí v oblasti činností sociální práce, zejména pak povinností pro 

sociální pracovníky obecních úřadů, sociální pracovníky Úřadu práce a sociální 

pracovníky poskytovatelů sociálních služeb. Navrhuje se upřesnění kompetencí pro 

činnosti sociální práce v oblasti spolupráce s ostatními subjekty.  

Vzhledem ke skutečnosti, že potenciální klienti se do nepříznivé sociální situace 

nedostávají vždy či výlučně v místě svého trvalého (hlášeného) pobytu, navrhuje se 

výkon činností sociální práce v místě jejich skutečného pobytu, neboť je nutné 

poskytnout dostupnou a okamžitou pomoc osobám, které se ocitnou v nepříznivé 

sociální situaci. Příkladem může být pomoc rodině s dětmi, která je na návštěvě mimo 

své trvalé bydliště, v nočních hodinách vyhoří byt/dům a není tudíž možné, aby se 

okamžitě vrátila do místa svého trvalého pobytu, což v praxi znamená, že se obrátí na 

sociální pracovníky působící v místě. 

V souladu s navrhovaným zněním zákona bude doplněna vyhláška č. 332/2013 Sb., 

o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí 

Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a je upraven v § 93a zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a již nyní je 

nedílnou součástí výkonu sociální práce vykonávané sociálními pracovníky pověřených 

obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a v rámci 

hmotné nouze také sociálních pracovníků Krajských poboček úřadu práce ČR. V rámci 
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tohoto záznamu pak uvedené subjekty úzce spolupracují při řešení nepříznivé sociální 

situace osoby/klienta sociální práce, sociální pracovníci, pak mají povinnost vést 

(vyplňovat), tzv. počítačovou verzi standardizovaného záznamu, která má v budoucnu 

nahradit listinnou spisovou dokumentaci. Proto se navrhuje, s ohledem na optimální 

spolupráci, individuální práci s klientem a sladění zákonných úprav, aby tento záznam 

vedli také sociální pracovníci, kteří pracují s klientem v rámci agendy příspěvku na péči. 

Jedná se o významné snížení administrativní zátěže. 

Navrhuje se upřesnění oblastí činností sociálního pracovníka – sociálního kurátora 

a explicitní uvedení tohoto pojmu. Skutečnost, že pojem sociální pracovník – sociální 

kurátor není dosud jednoznačně v zákoně o sociálních službách upraven, je deficitem, 

který je nutné napravit především z důvodu potřeby sjednocení pojmosloví s předpisy 

v působnosti jiných rezortů a rozvoje dobré praxe přesným vymezením povinností 

sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, včetně spolupráce 

s ostatními subjekty. Pojem „sociální kurátor“ je používán v právních předpisech 

Ministerstva spravedlnosti a v dokumentech jako např. „Koncepce vězeňství do roku 

2025“ a „Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016–2020“. Na základě této úpravy 

budou jednotlivé právní předpisy komplementární a nebude docházet k výkladovým 

a aplikačním potížím. Sociální pracovník – sociální kurátor spolupracuje s klientem při 

přípravě na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, vykonává postpenitenciární péči, 

participuje na penitenciární péči, spolupracuje s klientem při přípravě na propuštění 

z ústavní nebo ochranné výchovy a vykonává tak sekundární a terciální prevenci 

kriminality.  

Svým působením tedy přispívá ke snižování recidivity a současně i včasnému zamezení 

vzniku negativních sociálně nežádoucích jevů. 

  

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



Stránka 147 z 210 

 

V souladu s ochranou práv a lidské důstojnosti klientů sociální práce je rovněž 

u pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností zařazeno 

ustanovení, které těmto obecním úřadům ukládá povinnost zjišťovat, zda jsou na území 

jeho správního obvodu poskytovány sociální služby bez oprávnění, a v případě zjištění 

skutečností nasvědčujících poskytování sociálních služeb bez oprávnění bezodkladně 

informovat krajský úřad. 

Navrhuje se doplnění stávajícího § 93 tak, aby krajský úřad byl povinen ve spolupráci 

s ostatními poskytovateli sociálních služeb, obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností, pověřeným obecním úřadem a krajskou pobočkou Úřadu práce příslušnými 

podle místa skutečného pobytu osob, zajistit v rámci sociální práce poskytnutí sociálních 

služeb osobám v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů (které nejsou schopny 

samy si zajistit poskytování sociálních služeb) také v dalších mimořádných případech, 

např. když jej nucený správce informoval, že dojde ke snížení kapacity nebo zrušení 

sociální služby, a dále je-li poskytována služba, aniž by jí bylo vydáno rozhodnutí 

o registraci (nelegální), a rovněž v případě, kdy jej obecní úřad obce s rozšířenou 

působností informoval o zjištění, že pro osobu není v jeho území dostupná sociální 

služba.  

Navrhuje se zpřesnění za účelem jasného vymezení, že výkon činností sociální práce 

krajský úřad zajišťuje prostřednictvím sociálních pracovníků.  

Pro sjednocení výkonu činností sociální práce v praxi je nutné, aby byly definovány 

standardy činností sociální práce a upraveny v právním předpisu, a to i s ohledem na 

skutečnost, že výkon sociální práce je velmi náročný a zároveň se v praxi zvyšuje počet 

osob v nepříznivé sociální situaci, které potřebují podporu a pomoc sociálních 

pracovníků. Vymezením standardů dojde ke garanci rozsahu pomoci a sjednocení 

přístupů sociálních pracovníků. 

Nezbytné je též poskytování jednotných informací důležitých pro výkon sociální práce, 

zejména mezi sociálními pracovníky ve veřejné správě, a to v souladu se zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

Novela zákona vhodně doplňuje taxativní výčet činností sociálního pracovníka, formy 

dalšího vzdělávání i včetně úpravy jejich limitů. Nově je upraven i předpoklad pro výkon 

činností supervizora, který stabilizuje pracovníky a dbá na jejich osobnostní rozvoj ve 

vztahu k vykonávanému povolání.  
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Nově se upravuje povinnost dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků, kteří nemají 

odbornost sociálního pracovníka, aby byli v praxi schopni efektivněji řídit výkon činností 

sociální práce, kterou vykonávají jim podřízení sociální pracovníci s klienty ohroženými 

sociálním vyloučením. Sociální práci budou vykonávat pouze osoby, které absolvovaly 

studijní/vzdělávací program sociální práce. 

Upřesňuje se rozhodování o akreditaci vzdělávacích programů – zkrácení lhůty řízení, 

náležitosti obsahu žádosti o akreditaci. Nově se upravuje způsob oznamování termínů 

příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích programů, stanovení náležitostí žádostí a jejich 

obsahu a oznamování výše odměny člena akreditační komise  

V této souvislosti MPSV nově navrhuje vydávání Věstníku, kterým bude upravovat 

metodicky řídit a kontrolovat výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti 

výkonu činností sociální práce a v ostatních oblastech, ve kterých jsou činnosti sociální 

práce vykonávány sociálními pracovníky. Dále bude ve Věstníku stanovovat postup při 

posuzování splnění podmínek odborné kvalifikace sociálního pracovníka a pracovníka 

v sociálních službách. 

V oblasti dalšího vzdělávání bude rozšířen a upraven výčet forem dalšího vzdělávání 

a upraven minimální a maximální rozsah, ve kterém lze započítat jejich absolvování do 

zákonem stanovených nejméně 48 hodin dalšího vzdělání za 2 kalendářní roky tak, aby 

byla zvýšena flexibilita plnění povinnosti dalšího vzdělávání. V případě akreditovaných 

kurzů se stanoví minimální rozsah ve výši 8 hodin ročně, v případě supervize maximálně 

8 hodin ročně. U ostatních forem vzdělávání se limity ruší nebo nestanovují. V případě 

školicích akcí se navrhuje započítávat takové, které jsou organizované profesním 

sdružením sociálních pracovníků, jehož je sociální pracovník členem. 

V oblasti akreditací bude výslovně zohledněna existence aplikace pro vedení správního 

řízení, díky které se fakticky podařilo zkrátit lhůty řízení o polovinu, tj. na 90 dnů. 

Navrhuje se proto, aby MPSV vydávalo rozhodnutí v této lhůtě. Úpravou stávající výše 

a zavedením nových správních poplatků bude odstraněn nerovný stav v oblasti 

správních poplatků za přijetí (a zpracování) žádostí ve srovnatelných řízeních vedených 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. V důsledku navrhovaných změn se zvýší kvalita 

a struktura nabídky programů dalšího vzdělávání.  

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



Stránka 149 z 210 

 

2.2.1 Oblast příspěvku na péči 

Navrhovaná úprav se zaměřuje na oblast zefektivnění správního řízení, což v kontextu 
dalších opatření přispívá ke zkrácení doby řízení, k boji proti nelegálnímu poskytování 
sociálních služeb apod., současně se navrhuje zavedení valorizačního mechanismu. 
Zavedení valorizačního mechanismu navazuje na usnesení Poslanecké sněmovny 
č. 416 z 24. schůze ze dne 7. 12. 2018. vláda bude moci částky příspěvku na péči zvýšit 
nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím 
k vývoji minimální mzdy, mzdové úrovně a mzdových nákladů. Zavedení valorizačního 
mechanismu je vždy podmíněno nalezením racionální valorizační veličiny, která má 
logický vztah k dávkám, v tomto případě k účelu příspěvku na péči. Tato veličina musí 
být vyčíslitelná, sledovaná v delší časové řadě a musí pocházet ze spolehlivého zdroje 
dat. Vzhledem k heterogenitě příjemců příspěvku na péči (věk, zdravotní stav, socio-
ekonomická situace, způsob zajištění péče apod.) se ukázalo, že nalézt jednoznačně 
vyhovující veličinu pro řádově 358 000 osob je obtížné. Byť řada jednotlivých veličin má 
určitý vztah k příspěvku na péči vztah k jednotlivým osobám (skupinám osob) má 
rozdílný. Proto byl vybrán komplexnější přístup, stejný jako je navrhován pro valorizaci 
příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu 
práce. Tento způsob umožní reagovat na zásadnější změny daných veličin a nepovede 
k neefektivnímu měnění částek příspěvku v řádu desítek korun. Výhodou změny částek 
příspěvku na péči nařízením vlády je, že umožní pružněji reagovat na změny veličin, 
které mají být brány v potaz. Nařízení vlády zajišťuje shodu na vládní úrovni nad 
zvýšením a na jednotlivých částkách, bude tedy možné zohlednit předpokládané náklady 
státního rozpočtu. 

 

2.3 Varianta 2 

Bude vytvořen samostatný Sociální úřad pro sociální služby, jako státní příspěvková 

organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento úřad bude centrálním úřadem pro 

registraci a inspekci sociálních služeb, dále pak pro kontrolu výkonu přenesené 

působnosti a financování.  

Sociální úřad je správním úřadem s celostátní působností. Sociální úřad je účetní 

jednotkou. Sídlem Sociální úřadu je Praha. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen 

„ministerstvo“) řídí Sociální úřad a je jeho nadřízeným správním úřadem. 

 

V Úřadu práce působí: 

a) ředitelství sociálního úřadu, 

b) krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky“). 
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Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle jiného zákona17.  

Ředitel sociálního úřadu, vedoucí krajských poboček se řídí zákonem o státní službě. 

Zaměstnanci krajských poboček se taktéž řídí zákonem o státní službě, 

 

Úřad práce plní úkoly v oblastech: 

a) registrace poskytovatelů sociálních služeb,  

b) přenesené působnosti v oblasti financování a plánování sociálních služeb, 

c) inspekce poskytování sociálních služeb,  

d) přenesené působnosti v oblasti koordinace a metodického vedení výkonu 

sociální práce. 

 

  

 

17 Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního 
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 
Sb. 
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Delimitace bude probíhat u: 

a) Zaměstnanci krajských úřadů, kteří vykonávají agendu registrace poskytovatelů 

sociálních služeb. 

b) Zaměstnanci krajů, kteří vykonávají agendu plánování, financování sociálních 

služeb. 

c) Zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří vykonávají inspekce 

poskytování sociálních služeb.  

d) Zaměstnanci krajských úřadů, kteří vykonávají agendu metodiky sociální práce. 

Tento úřad bude spravovat i případný pojistný systém, který je popsán níže. Služby 

sociální prevence a poradenství se převedou do RUDu a plně do gesce krajských 

a obecních samospráv.  

 

2.3.1 Financování sociálních služeb 

Jako druhou variantu MPSV zvažovalo i na základě analýz externích subjektů změnit 

celý systém sociálních služeb z dlouhodobého hlediska, který by reagoval na 

demografické výzvy, které ČR, ale i ostatní státy EU čekají. „Od roku 1990 se střední 

délka života při narození prodloužila o šest až osm let. Stárnutí populace je 

charakteristickým rysem demografického vývoje nejen v ČR, ale i v dalších zemích EU. 

Projevuje se růstem podílu i počtu lidí ve věku 65 let a starších a je nevyhnutelným 

důsledkem toho, že se méně lidí rodí a stále více se jich dožívá vyššího věku. V roce 

2015 žilo v ČR 1,9 milionu obyvatel ve věku 65 let a vyšším, což představuje 18 % 

z celkového počtu. Počet osob ve věku 85 let a vyšším byl 0,2 milionu (2 %). V roce 

2050 se předpokládá pokles celkového počtu obyvatelstva na 9,8 milionu, avšak počet 

starších lidí se zdvojnásobí. Počet osob ve věku 65 let a více se odhaduje na téměř 3,2 

milionu, což bude představovat téměř jednu třetinu ze všech osob žijících v ČR. 

Současně se do roku 2050 více než ztrojnásobí počet osob 85letých a starších na počet 

vyšší než 0,6 milionu, což bude představovat přibližně 6 % populace.“18 

  

 
18 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY DO ROKU 2100, ČSÚ [online]. [cit. 2016‐08‐09]. Dostupné z: 
https://czso.cz/csu/czso/projekce‐obyvatelstva‐ceske‐republiky‐do‐roku‐2100‐nfu4s64b8h4 
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„Z nejsilnějších společenských trendů mimo demografického vývoje jsou změny ve 

struktuře rodiny, snižování mezigenerační solidarity a individualismus. Celosvětově jsou 

vnímané, hlavně ve vyspělejších státech, trendy přechodu vícegenerační rodiny směrem 

ku 2 či 1 generačním domácnostem. Převážně mladí lidé odcházejí z menších obcí do 

měst za prací, čímž nechávají své rodiče v starším věku bez celodenní péče. S tím 

souvisí více sociálních jevů v menších obcích (velký podíl nízkopříjmových obyvatel, 

vyšší poptávka po sociálních službách, ale zároveň nižší využívaní sociálních služeb 

kvůli dostupnosti a financím). Právě ze změny struktury nukleární rodiny vychází 

zmenšující se podíl mezigenerační solidarity. S bohatstvím státu a rostoucí kvalitou 

sociálních služeb se vytrácí názor na důležitost odpovědnosti dětí vůči rodičům 

a naopak. České domácnosti považují rodinu stále za velmi důležitou, ale očekávají 

pomoc státu a institucí.“19 

Dalším velmi důležitým faktorem ovlivňující systém financování sociálních služeb, je 

projekce výdajů příspěvku na péči. „Minimalistická projekce vývoje počtu příjemců PnP 

v dlouhodobém horizontu (5 až 50 let) ukazuje, že počet příjemců založený pouze na 

predikci demografického vývoje bude v letech 2015 až 2064 dosahovat růst přibližně 

224,4 % (+ 784 928 příjemců). Vysoký růst v průběhu 50 let je ovlivněn zejména růstem 

populace 65 let a starší až na 3,266 mil. obyvatel způsobeným růstem průměrné délky 

života u obou pohlaví. Počet uživatelů registrovaných služeb naroste do roku 2064 o 281 

% (+ 353 888), z toho v pobytových sociálních službách o 293,2 % a v ostatních 

sociálních službách o 261,9 %. Celkové veřejné výdaje porostou tempem 260,8 % (+ 88 

mld. Kč). Veřejné výdaje na služby sociální péče vzrostou o 282,2 % (+ 31 mld. Kč) 

a veřejné výdaje na sociální prevenci a sociální poradenství narostou o 268,3 % 

(+ 8 mld. Kč). V dlouhodobém horizontu se projeví vliv dlouhodobého růstu nominálního 

domácího produktu, který vytěsní efekt rostoucích veřejných výdajů a podíl veřejných 

výdajů na HDP klesne v roce 2064 na úroveň 0,36 %.  

  

 
19 PETROVÁ KAFKOVÁ, M.: Mezigenerační solidarita ve stárnoucí společnosti, Masaryková univerzita, 2010, Brno, dostupné z: 

http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/110215114410.pdf 
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Maximalistická projekce vývoje počtu příjemců PnP v dlouhodobém horizontu (5 až 50 

let) ukazuje růst počtu příjemců PnP v období 2015 až 2064 přibližně o 606,1 % (+ 2 188 

503 příjemců). Tak vysoký růst v průběhu 50 let je způsoben použitím růstového 

koeficientu založeného na průměrném v tzv. náběhovém období systému PnP v letech 

2007-2013 (růst počtu příjemců PnP byl v tomto období byl vysoký). Počet uživatelů 

registrovaných sociálních služeb naroste o 729,2 % (+ 948 131), z toho počet uživatelů 

pobytových sociálních služeb o 756 % a počet uživatelů ostatních sociálních služeb 

o 687,7 %. Celkové veřejné výdaje porostou tempem 3 087,4 % (+ 1 143 mld. Kč). 

Veřejné výdaje na služby sociální péče vzrostou v sledovaném období o 3 276,0 % 

(+ 385 mld. Kč). Veřejné výdaje na sociální prevenci a sociální poradenství poroste 

o 3 276,0 % (+ 102 mld. Kč). 

Dle predikce vývoje počtu osob závislých na péči jiné osoby a počtu osob využívajících 

sociální služby vyplývající z demografického vývoje lze předpokládat nárůst veřejných 

výdajů na sociální služby ve střednědobém horizontu (v roce 2019) na 44,59 mld. Kč 

(+ 26,3 % oproti roku 2015), v dlouhodobém horizontu (v roce 2064) až na 353,0 mld. 

Kč (+ 899,9 % oproti roku 2015). Z hlediska počtu osob závislých na péči jiné osoby lze 

ve střednědobém horizontu předpokládat a zvýšení na 400 301 (+ 14,2 % oproti roku 

2015), v dlouhodobém horizontu až na 1 194 064 (+ 240,7 % oproti roku 2015). 

V návaznosti na provedenou analýzu současného systému financování, predikci výdajů 

na financování osob závislých na pomoci jiné osoby a příjemců sociálních služeb do 

roku 2064, analýzu zahraničních zkušeností a analýzu systémů zdravotního pojištění 

a pojištění na sociální zabezpečení v ČR byly s cílem zajištění udržitelnosti systému 

financování sociálních služeb při zachování současného podílu výdajů státního rozpočtu 

na HDP navrženy a rámcově kvantifikovány 3 varianty financování sociálních služeb: 1) 

Pojištění, 2) Povinné spoření a 3) Kombinace pojištění a dobrovolného spoření. Na 

základě vyhodnocení variant dle stanovených hodnotících kritérií a na základě konsensu 

zástupců organizací a zainteresovaných skupin v rámci systému financování sociálních 

služeb byla k realizaci doporučena varianta Pojištění. 

Povinné pojištění na sociální služby jako doplněk ke stávajícímu pojištění na sociální 

zabezpečení a zdravotnímu pojištění (obdoba německého systému). Zdravotní pojištění 

funguje na principu solidárnosti, tento princip svým charakterem odpovídá účelu pojištění 

na sociální služby vzhledem ke skutečnosti, že sociálně nepříznivou situací je ohrožen 

každý občan.  
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Pojistné na sociální zabezpečení je hrazeno přímo do rozpočtu. Následné 

přerozdělování je založeno primárně na principu ekvivalence, částečně využívá i princip 

solidarity, který funguje na principu redukčních hranic. Existence redukčních hraníc 

existuje kvůli vysoce příjmovým osobám, které nejsou závislé na veřejném pojištění. Od 

roku 2015 existuji už pouze 2 redukční hranice, kde příjmy do 11 709 Kč se započítají 

ve výši 100 % a příjmy od 11 709 Kč do 106 444 Kč se započítají ve výši 26 % pro účely 

výpočtu důchodu. 

Pojištění bude účelově vázáno na financování dávek pro osoby v nepříznivé situaci 

(příspěvky na péči) a sociálních služeb. Výše příspěvku bude diferencována dle typu 

využívaných služeb (pobytové služby / ambulantní služby / terénní služby / služby 

poskytované rodinným příslušníkem). V případě využívání služeb poskytovaných 

poskytovateli sociálních služeb nebo pečovateli může být částka proplácena přímo na 

jejich účet (na základě smluvního vztahu). Poskytovatelé sociálních služeb nebudou mít 

nárok na dodatečnou vyrovnávací platbu v současné době poskytovanou z prostředků 

státního rozpočtu ve formě dotace. Výše spolufinancování ze strany uživatelů bude 

zachována, ale je nutné zabývat se testováním příjmu/majetku, aby nedocházelo 

k vyloučení nízkopříjmových skupin z využívání sociálních služeb. Výhledově je možné 

sledovat stav pojistného prostřednictvím „virtuálních účtů“, v rámci, nichž bude mít občan 

přehled o objemu prostředků, které na pojištění na sociální služby odvedl. Z hlediska 

nákladnosti implementace se jeví nejefektivnější využít současnou vybudovanou síť 

zdravotních pojišťoven. 

Vzhledem k současné výši výdajů na sociální služby a jejich predikci doporučujeme 

stanovit sazbu pojistného na sociální služby na úrovni 2 % hrubé mzdy86. Aby byla 

zajištěna udržitelnost systému financování sociálních služeb, do roku 2044 by měla 

sazba pojistného narůst na 3 %.“20(více viz níže uvedený odkaz). 

Je zřejmé, že pro tuto variantu, případně v kombinaci s dalšími prvky, jakými je 

dobrovolné spoření nebo zavedení dalších prvků jako je např. hodnocení majetku a 

příjmu budoucího klienta či rodiny (obdobně jako je tomu v Německu) je potřeba široký 

politický konsensus. Současně by bylo vhodné přijmout tuto variantu společně 

s případnou důchodovou reformou, kde by se tento model mohl dál aplikovat.  

 
20 Studie proveditelnosti: Výběr a zdůvodnění optimální varianty financování sociálních služeb v ČR. Praha, 2015, 198 s. Dostupné 

také z: http://podporaprocesu.cz/wp‐content/uploads/2015/10/Studie‐proveditelnosti_‐V%C3%BDb%C4%9Br‐a‐
zd%C5%AFvodn%C4%9Bn%C3%AD‐optim%C3%A1ln%C3%AD‐varianty‐financov%C3%A1n%C3%AD‐soci%C3%A1ln%C3%ADch‐
slu%C5%BEeb‐v‐%C4%8CR.pdf 
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Také je nutné systém financování, ale i celkový systém sociálních služeb upravit, než 

bude aplikována tato varianta. V současné době není nastaven personální a materiálně 

technický standard, nejsou stanoveny jednotkové náklady na sociální služby a není 

připraven IT systém na vykazování dat o poskytnuté péči a personálním zabezpečení, 

stejně tak i dlouhodobé a strategické plánování kapacit. Tyto kroky by měly předcházet 

tomu, než se nový a udržitelný systém aplikuje.  

 

Jako podklady pro návrhy byly použity následující analýzy: 

- Studie proveditelnosti: Výběr a zdůvodnění optimální varianty financování 

sociálních služeb v ČR. Praha, 2015, 198 s. Dostupné také z: 

http://podporaprocesu.cz/wp-content/uploads/2015/10/Studie-proveditelnosti_-

V%C3%BDb%C4%9Br-a-zd%C5%AFvodn%C4%9Bn%C3%AD-

optim%C3%A1ln%C3%AD-varianty-financov%C3%A1n%C3%AD-

soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-v-%C4%8CR.pdf 
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2.3.2 Další související změny 

Registrace a zásadní redefinice druhů sociálních služeb (snížení počtu) 

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 – minimální 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 krajskou pobočku 

Sociálního úřadu pro sociální služby, 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 nebude nepodkročitelnou podmínkou registrace 

(náležitosti stanoví prováděcí předpis),  

- vymezení územní působnosti sociální služby jako údaj nutný k zajištění 

aktuálnosti dat v registru,  
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- 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 

 

Optimalizace druhů sociálních služeb 

Touto změnou dojde k výraznému snížení počtu sociálních služeb a díky tomu dojde 

k výraznému snížení administrativní zátěže a větší variabilitě sociálních služeb. Celkem 

se jedná o redukci na 6 druhů sociálních služeb. Nově by se také mohly aplikovat 

volitelné základní činnosti, dle potřeb dané služby.  
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A. 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; 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

B. 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; 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí; 

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. 

C. 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. 
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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:  

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. 
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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 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. 
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D. 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: 

a. sociálně terapeutické činnosti (individuální, skupinové); 

b. depistáž a kontaktní práce/povinný; 

c. výměnný a jiný harm reduction program/volitelný; 

d. poskytnutí ubytování a stravy/volitelné, pomoc při zajištění stravy; 

e. aktivizační aktivity; 

f. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění; 

g. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností; 

h. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

i. pomoc při osobní hygieně; 

j. komunitní sociální činnost; 

k. pomoc a podpora rodině v péči o dítě; 

l. pomoc a podpora při výchově dítěte, případně podpora těchto dětí; 

m. podpora v oblasti partnerských vztahů; 

n. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti; 

o. podpora v hospodaření s penězi, včetně nácviku této činnosti; 

p. činnosti sanace rodiny. 
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Úkony: 

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. 
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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: 

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. 
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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. 

16.3. Úkony pro umístění do ústavní výchovy. 

16.4. Případová konference. 

16.5. Rodinná konference.  
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E. 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. 
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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.  

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. 

F. 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. 
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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. 

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.  
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Kvalita sociálních služeb 

Zůstane zachované navržené pojetí povinností a standardů kvality v prováděcím 

předpisu. Změnou bude vznik samostatného sociálního úřadu, který bude obsahovat 

také oblast inspekce poskytování sociálních služeb. Úvahy o samostatném inspektorátu 

poskytování sociálních služeb se objevily již v době, kdy se rozhodovalo o přesunu 

inspekcí poskytování sociálních služeb z Úřadu práce ČR na MPSV.  

Nyní po delším fungování MPSV  se za vhodnější jeví vytvoření samostatné instituce, 

která by zastřešovala výkon inspekční činnosti, registrace poskytovatelů, ale i oblast 

přenesené působnosti v oblasti financování a plánování sociálních služeb.  

Inspekce poskytování sociálních služeb je zaměřena na kontrolu sociálních služeb 

poskytovaných registrovanými poskytovateli s cílem dodržování práv a bezpečnosti 

klientů a naplňování sociální začleňování a prevence sociálního vyloučení. Kontrolní 

orgán inspekcí kontroluje plnění zákonných povinností poskytovatele a standardů kvality 

sociálních služeb u všech poskytovatelů sociálních služeb, bez ohledu na zřizovatele. 

V případě, kdy je zřizovatelem MPSV, by mohlo docházet ke střetu zájmu, a proto je 

vhodné vytvoření samostatné instituce, vykonávající kontrolní činnost nad těmito 

subjekty. Se vznikem Sociálního úřadu by došlo k navýšení počtu inspektorů – státních 

zaměstnanců, tak aby mohl být zkontrolován každý poskytovatel sociálních služeb 

v období 5 let.  

Vznik Sociálního úřadu v oblasti inspekce poskytování sociálních služeb s sebou nese 

personální náklady – dojde k navýšení počtu inspektorů – státních zaměstnanců, tak aby 

mohl být zkontrolován každý poskytovatel sociálních služeb v období 5 let. S navýšením 

počtu inspektorů se počítá s tím, že nebudou již k inspekcím přizváváni specializovaní 

odborníci, což by vedlo k úspoře finančních prostředků vynakládaných na 

specializované odborníky. 

Počet inspektorů se zvýšil na počet 198 na Českou republiku. 

S tím jsou spojené náklady na vzdělávání zaměstnanců. Současně počítáme 

i s jednorázovými náklady na pořízení hmotného majetku jako je: Vybavení pracovních 

míst a pořízení referenčních vozidel na výkon inspekcí. Je počítáno se 16 vozidly, kdy 

pro inspektory je vyhrazeno 14 vozidel – pro každý kraj jedno a 2 vozidla pro vrchní rady.  
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

3.1.1 Financování sociálních služeb 

Varianta 0 

Nulová varianta nepovede k naplnění cílů novely, bude zachován současný stav, který 

nezajistí stabilitu financování, ale také bude prohlubovat rozdíly mezi potřebami krajů 

(resp. poskytovatelů sociálních služeb a jejich uživatelů). Dotace se budou i nadále 

rozdělovat směrným číslem, bez ohledu na identifikované potřeby. Dále také nedojde 

k sjednocujícím prvkům ve výpočtu dotace nebo v oblasti plánování sociálních služeb. 

 

Varianta 1 

Navrhují se změny, které povedou k optimalizaci, zpřehlednění, a hlavně stabilizaci 

současného systému financování sociálních služeb. Dotační systém bude postaven na 

nových prvcích, tedy mandatorní dotaci, která bude poskytována na období 3 let. 

Současně dojde k sjednocení výpočtu dotace tzv. na lůžko (pobytové služby) nebo 

úvazky (na ambulantní, terénní služby). Součástí výpočtu jednotné maximální dotace 

bude i stanovení optimálního personálního standardu. Dojde ke sjednocení procesů 

plánování sociálních služeb se zavedením možnosti podání námitku správci sítě.  

V případě, že vláda schválí navýšení platů či dalších složek platu, bude možné požádat 

o mimořádnou dotaci. 

Zcela novým prvkem je i stanovení povinné spoluúčast samospráv.  

Přínosem této varianty je primárně naplnění cíle novely, naplnění programového 

prohlášení vlády, ale také usnesení sněmovny nebo Výboru pro sociální politiku. Takto 

nově navržený systém zajistí stabilitu a umožní poskytovatelům sociálních služeb, ale i 

krajům plánovat náklady ve střednědobém horizontu. Změnou také bude odstraněn 

jeden z problémů současného systému, tedy každoročního průběžného dofinancování 

sociálních služeb. Tato varianta také lépe připraví systém financování sociálních služeb 

na zajištění dlouhodobé změny financování (Varianta 2).  
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Negativem této varianty je z hlediska fiskálního primárně zavedení nového 

mandatorního výdaje  

Varianta 2 

Ve druhé variantě se navrhují dlouhodobé změny, které by mohly reagovat na 

demografický vývoj ve společnosti. Součástí návrhu změny je zavedení pojistného 

systému na péči. V rámci této změny dojde v praxi ke zrušení dotačního řízení, k celkové 

revizi příspěvku na péči. Změna by měla být propojena se změnou důchodového 

systému. Doprovodný jevem může být zavedení i dobrovolného spoření.  

Negativním hlediskem této varianty je primárně to, že zatím neproběhla delší a zevrubná 

politická i odborná diskuze, která bude obdobně náročná, jako oblast důchodové 

reformy. Systém sociálních služeb zatím není nastaven na tento způsob financování, 

zejména nejsou stanoveny personální standardy, jednotné náklady, jednotný a průběžný 

systém vykazování poskytnuté péče, obdobně, jako je tomu například v systému 

zdravotnictví.  

Přínosem této varianty je primárně odklon od dotačního systému k systému 

průběžnému, který primárně nebude závislý na státním rozpočtu, ale na výběru 

pojistného.  

 

3.1.2 Zvýšení kvality sociálních služeb 

Varianta 0 

V případě zachování stávajícího stavu nedojde k úpravě lidsko-právních aspektů při 

poskytování sociálních služeb, nedojde k redefinici standardů a kritérií v následném 

prováděcím právním předpisu a nesníží se administrativní zátěž poskytovatelům 

sociálních služeb. Dále také nevzniknou nové nástroje pro zjišťování kvality.  
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Díky tomuto nepřijetí nedojde k zásadní změně celého systému včetně přesunu části 

povinností ze současných standardů kvality do oblasti vzniku oprávnění (registrace 

sociální služby), což může naopak snižovat, zejména v prvních letech zavádění nových 

institutů, chybovost a krátkodobé zvýšení administrativní zátěže pro poskytovatele 

sociálních služeb, kteří budou muset zavádět nový systém kvality sociálních služeb. Díky 

nepřijetí této změny také nedojde ke zpřísnění kvalifikace inspektorů sociálních služeb 

a možnost přijetí nových inspektorů bude daleko širší.  

 

Varianta 1 

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. 

Kvalita sociálních služeb 

Díky novele dojde k celkové úpravě standardů kvality a přesunu části povinností do 

oblasti registrace. Dojde k výrazné objektivizaci nových kritérií standardů, tak aby se 

minimalizoval subjektivní pohled inspektora a zvýšila se celková objektivita výstupu 

inspekce. Změna bude mít za následek úpravu většiny provozních dokumentů sociální 

služby, týkající se kvality či registrace. Současně bude nutné se seznámit s novými 

metodickými postupy či vzdělávání, které bude zajišťovat MPSV, což bude mít 

krátkodobě zvýšené náklady či nároky na personální zdroje.  

 

Institut nucené správy a skryté identity 

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

inspekce poskytování sociálních služeb zajišťoval podporu poskytovateli při nápravě 

zjištěného stavu. A zároveň i neexistuje nástroj, který by dokázal efektivně odhalit 

případná pochybení, které svým rozsahem jsou vážným ohrožením života a zdraví 

klientů služby a zároveň napadají integritu osobnosti. Díky přijetí této úpravy dojde 

k vytvoření nových nástrojů kontroly, které zvýší ochranu zranitelných uživatelů, zejm. 

zdravotně postižených nebo seniorů či dětí, kteří spadají do nejvíce ohrožených skupin 

obyvatelstva a často krát se nemohou dostatečně bránit. Novela bude mít za důsledek 
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nové povinnosti a kompetence, které se přiřknou MPSV a bude mít tedy zvýšené nároky 

na vzdělávání inspektorů, bude nutné vybrat zcela nové nucené správce a zajistit vznik 

rejstříku.  

 

3.1.3 Snížení administrativní zátěže a optimalizace obsahu a rozsahu 

služeb a činností 

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 a zároveň i dostupnější péče pro 

osoby, které akutně budou potřebovat pobytovou sociální péči v podobě krizových lůžek. 

 

Varianta 2 

Přijetím varianty se zajistí realizace pozitivních změn v systému sociálních služeb s tím, 

že větší centralizace procesů pod nový úřad a nastavená spolupráce s sebou nese větší 

požadavek na státní rozpočet v kontextu vzniku nového úřadu, který ale více zpřehlední 

rozdělení kompetencí státní správy a samosprávy a zároveň více ozřejmí kompetence 

jednotlivých institucí.  

 

3.1.4 Sociální práce a vzdělávání  

Varianta 0 

V případě zachování stávajícího stavu nedojde k úpravě vymezení činností sociální 

práce vykonávané zejména obecními a krajskými úřady a nedojde ke zpřesnění 

kompetencí v oblasti spolupráce s ostatními subjekty. Bude docházet ke střetům 

obecních úřadů, neboť nebude zřejmé, kterým klientům mají pomoci. Sociální pracovníci 
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úřadů práce a obecních úřadů budou limitování při spolupráci a vzájemném předávání 

informací v elektronické podobě (JIS). Nedojde k optimalizaci individuální práce 

s klientem a tím bude docházet k prodlevě ve výkonu činností sociální práce s tím, že u 

některých klientů nebude včas zahájeno řešení nepříznivé sociální situace a nebude 

tedy docházet ke sladění a návaznosti kroků v rámci sociální práce s klientem, 

v důsledku čehož nebude správně nastaven individuální plán pomoci. Socializace pak 

nebude probíhat žádná nebo s velkým zpožděním a tím bude práce sociálních 

pracovníků nákladná, neboť spotřebuje podstatně více času, včetně pořizování písemné 

dokumentace. Nebude zaveden pojem sociální pracovník – sociální kurátor. Obecní 

a krajské úřady nebudou v rámci spolupráce moci zjišťovat poskytování služeb bez 

oprávnění. Nepřijetím nebudou definovány standardy výkonu činností sociální práce. 

Nedojde ke sladění právních předpisů a v praxi budou i nadále vznikat nesrovnalosti 

v rámci výkonu činností sociální práce. 

Nepřijetím novely zákona nebudou vhodně doplněny formy dalšího vzdělávání 

a upraveny jejich limity. Nově nebude upraven výkon činností supervizora, což bude 

v praxi znamenat, že se sociálním pracovníkům nebude dostávat potřebné podpory, což 

limituje kvalitu a efektivitu jejich činnosti. Vedoucí pracovník, který nesplňuje odbornou 

způsobilost, dále nebude správně rozumět práci sociálních pracovníků. 

Nepřijetí novely bude mít za následek také neupřesnění procesu rozhodování 

o žádostech o akreditaci vzdělávacích programů, a to včetně podání a obsahu žádosti 

o akreditaci. Nebudou upřesněny termíny příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích 

programů, jejich obsahové náležitosti a též výše odměny člena akreditační komise, 

poradního orgánu MPSV. 

Dále nebude vydáván Věstník, který má upravovat metodické řízení a kontrolu výkonu 

státní správy v přenesené působnosti v oblasti výkonu činností sociální práce 

a v ostatních oblastech, v nichž jsou činnosti sociální práce vykonávány sociálními 

pracovníky. Dále nebude stanoven postup při posuzování splnění podmínek odborné 

kvalifikace sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. 

 

Varianta 1 

Přijetím této varianty by byl vyřešen požadavek praxe na přesné vymezení činností 

sociální práce, zejména pak povinností pro sociální pracovníky obecních úřadů, Úřadu 

práce ČR a sociální pracovníky poskytovatelů sociálních služeb. Zpřesnily by se 

kompetence pro výkon činností sociální práce v oblasti spolupráce s ostatními subjekty. 

Nedocházelo by k propouštění sociálních pracovníků, což nyní způsobuje odliv 
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vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Všem potřebným osobám na území správního 

obvodu obce, potažmo obecního úřadu by byla poskytnuta potřebná okamžitá pomoc 

sociálními pracovníky podle klientova skutečného pobytu, což je v souladu s Nařízením 

EU č. 883/2004. Nedocházelo by tedy k situacím, že pomoc se neposkytne těm, kteří 

nemají v obci trvalý pobyt a to i když se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. V případech 

požáru nebo povodně je pracovníci obecního úřadu neodkáží na místo v trvalém bydlišti 

vzdáleném např. 400km. 

Bude také doplněna vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu 

sociálního pracovníka, který se týká zaměstnanců obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností a krajských úřadů zařazených jako sociální pracovníci. Ti mají povinnost vést 

(vyplňovat), tzv. počítačovou verzi, která v budoucnu nahradí listinnou spisovou 

dokumentaci. Sociální pracovníci budou moci lépe řešit nepříznivou situaci svých klientů 

díky lepší spolupráci s jinými subjekty, individuální práci s klientem. Zároveň dojde ke 

sladění zákonných úprav. Dojde k zavedení pojmu sociální pracovník – sociální kurátor 

a upřesnění jeho činností. Pojem „sociální kurátor“ je používán v právních předpisech 

Ministerstva spravedlnosti a v dokumentech jako např. „Koncepce vězeňství do roku 

2025“ a „Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016–2020“ a rozumí se jím právě 

sociální pracovník – sociální kurátor. Na základě této úpravy nebude docházet 

k výkladovým a aplikačním potížím.  
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Bude ustanovena povinnost krajského úřadu spolupracovat s poskytovateli sociálních 

služeb, obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pověřeným obecním úřadem 

a krajskou pobočkou Úřadu práce příslušnými podle místa skutečného pobytu osob 

a zajistit v rámci sociální práce poskytnutí sociálních služeb osobám v bezprostředním 

ohrožení jejich práv a zájmů (které nejsou schopny samy si zajistit poskytování 

sociálních služeb) včetně pomoci v dalších mimořádných případech, např. když jej 

nucený správce informoval, že dojde ke snížení kapacity nebo zrušení sociální služby.  

Budou definovány standardy výkonu činností sociální práce a upraveny v právním 

předpisu, to bude přínosem pro praxi i s ohledem na skutečnost, že výkon sociální práce 

je odborná náročná činnosti a zároveň se v současnosti zvyšuje počet osob v nepříznivé 

sociální situaci, které potřebují podporu a pomoc sociálních pracovníků. Vymezením 

standardů dojde ke garanci rozsahu pomoci a sjednocení přístupů sociálních 

pracovníků. 

Dojde k lepšímu přenosu informací důležitých pro činnosti sociální práce mezi sociálními 

pracovníky ve veřejné správě v souladu s nařízením GDRP. Dojde k doplnění forem 

dalšího vzdělávání a úpravě limitů jak forem stávajících, tak nových. Upřesní se také 

rozhodování o žádostech o akreditaci vzdělávacích programů, zejména obsahové 

náležitosti žádosti o akreditaci, podmínky přiznání a odejmutí akreditace již přiznané 

akreditace, termíny přijmu žádostí o akreditaci vzdělávacích programů; výše odměny 

člena akreditační komise. 

Bude vydán Věstník, kterým se upraví metodika kontroly výkonu státní správy 

v přenesené působnosti v oblasti výkonu činností sociální práce a v ostatních oblastech, 

v nichž jsou činnosti sociální práce vykonávány sociálními pracovníky. Dále bude 

stanovovat postup při posuzování splnění podmínek odborné kvalifikace sociálního 

pracovníka a pracovníka v sociálních službách. 

Úprava vyhlášky č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního 

pracovníka, si vyžádá náklady (předběžně vypočítané náklady na úpravu aplikace činní 

cca 1,5 – 2 mil. Kč). 
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Varianta 2 

Vymezení kompetencí sociálních pracovníků obecních úřadů a krajských úřadů včetně 

řešení situace klienta v rámci výkonu činností sociální práce se upraví formou 

metodických a doporučených postupů, nebo normativních instrukcí. To však s sebou 

nese řadu rizik. Současná praxe řešící absenci právní úpravy formou metodických 

pokynů a postupů se neosvědčila, neboť není možné výkon sociální práce, včetně 

vymezení kompetencí sociálních pracovníků a jednotlivých subjektů, upravit pouze 

právně nezávaznými dokumenty. 

Vhledem ke skutečnosti, že metodika není právně vymahatelná, nebude možné stanovit 

zodpovědnost sociálního pracovníka pro výkon činností sociální práce s klientem, což 

znemožní jednotnou úroveň výkonu činností sociální práce. Ze současné praxe dále 

vyplývá, že metodický pokyn je i sociálními pracovníky vykládán velmi rozdílně tzn., 

každý sociální pracovník se chová ke klientovi odlišně, což vede k mnoha 

nedorozuměním. Obecní úřady pak vedou své sociální pracovníky neefektivně 

a nejednotně a nelze tedy říci, že je tato varianta optimální a ekonomická. Proto MPSV 

zaznamenává v praxi zvýšenou potřebu přesného vymezení činností sociální práce 

a kompetencí sociálních pracovníků, respektive jejich zaměstnavatelů. Metodický pokyn 

také nezaručuje vynutitelnost návaznosti sociální práce. Zejména pak nelze vymezit 

povinnosti pro sociální pracovníky obecních úřadů, Úřadu práce ČR a sociální 

pracovníky poskytovatelů sociálních služeb. V praxi se pak stává, že v některých 

případech je klientovi poskytnuta pomoc vedoucí až k jeho nesamostatnosti 

a nemožnosti samostatného rozhodování (tzv. přepéče). Na druhé straně při 

neposkytnutí sociální práce se klient ocitá bez pomoci a selhává v sociálním kontaktu. 

Následně je obtížné není zcela nemožné začlenit jej plně do většinové společnosti. 

Zůstává tak na jejím okraji, což vede ke zvýšené kriminalitě, užívání návykových látek 

a definitivně k sociálnímu vyloučení. Metodickým pokynem také nelze vymezit 

kompetence v oblasti spolupráce s ostatními subjekty a předávání osobních údajů podle 

GDRP. Docházelo by tak k nesprávnému používání osobních údajů klienta sociální 

práce a k nepředávání důležitých údajů pro práci jiných sociálních pracovníků, kteří by 

pak mohli situaci klienta nesprávně vyhodnotit. 

Tato varianta by navýšila požadavek na finanční zajištění sociální práce a to především 

v případech absence výkonu sociální práce sociálního pracovníka obecního úřadu, 

jehož práci by suplovali ostatní sociální pracovníci, a to jak sociální pracovníci 

poskytovatele sociální služby, tak sociální pracovníci úřadu práce.  
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To by v praxi znamenalo i vznik větších nákladů na straně těchto subjektů, jako jsou 

např. náklady na cestovné, jestliže klienti žijí blíže obecnímu úřadu než úřadu práce 

nebo poskytovateli sociální služby. Dále je třeba vzít v úvahu čas strávený s klientem 

místo jiného subjektu, a to včetně nadřízeného úřadu. Docházelo by k vyšší 

administrativní zátěži ostatních sociálních pracovníků, a dokonce až k neplnění zákona, 

např. povinnost vedení Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. Celkově by 

se dostupnost sociální práce výrazně zhoršila a současně by se zvýšil i počet případů 

porušení lidských práv klientů.  

Lze dovodit, že by se náklady zvýšily cca o 35–40% oproti variantě 1.  

3. 1. 5 Oblast příspěvku na péči 

Varianta 0: Nulová varianta nepovede k naplnění cílů novely v oblasti příspěvku na péči.  

Varianta 1: Varianta 1 naplňuje cíle novely. Z fiskálního hlediska je neutrální, 

resp. generuje snížení administrativních výdajů vlivem úprav zjednodušující řízení. 

Zavedení valorizačního mechanismu nenese alespoň v prvním období po přijetí změny 

výdaje na státní rozpočet. Ty budou odvislé od vývoje daných veličin v následujících 

letech i od pohybu, na který bude reagováno. Budoucí dopady zavedení valorizačního 

mechanismu nelze přesně vyčíslit, mohou být předloženy pouze ilustrace výdajů 

při určitém procentním zvýšení částek příspěvku na péči (pokud by došlo ke změně 

daných veličin a vláda by se rozhodla pro reakci). Výdaje na příspěvek na péči ve výši 

29,4 mld. Kč za rok 2019 představují „očekávanou skutečností vyčíslenou v podkladech 

pro Zprávu o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2019. 5% zvýšení částek 

příspěvku na péči by ve vztahu k očekávaným letošním výdajům znamenalo 1,47 mld. 

Kč více nákladů ze státního rozpočtu. S ohledem na demografický vývoj a vývoj čerpání 

příspěvku na péči se odhadují výdaje na příspěvek na péči 33,4 mld. Kč (2020), 34,4 

mld. Kč (2021) a 35,5mld. Kč (2022). 5% zvýšení částek příspěvku na péči by mělo 

dopady v rozmezí 1,67 až 1,77 mld. Kč.  

 

3.2 Náklady  

3.2.1 Financování sociálních služeb 

Varianta 0 
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Nevzniknou žádné nové náklady, nicméně se bude prohlubovat neefektivita celého 

systému a budou pokračovat nehospodárné přerozdělování veřejných zdrojů. Výdaje na 

sociální služby budou primárně vycházet z rozpočtového výhledu, který nereflektuje 

potřeby sociálních služeb a současně dochází k takovým změnám, které nezajistí 

stabilitu financování.   

Varianta 1 

V této preferované variantě je zaveden regulační mechanismus na omezení 

nadměrného meziročního růstu výdajů státního rozpočtu na sociální služby (nové znění 

§ 105, odst. 4) formou stanovení maximálního meziročního růstu kapacit a úvazků 

sociálních služeb zařazených do garantované sítě sociálních služeb. Uvedený 

maximální růst se stanovuje pro jednotlivé typy sociálních služeb na 5 % pro služby 

sociální péče, na 3 % pro služby sociální prevence a na 2 % pro služby sociálního 

poradenství.  
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Pro rok 2020 je v návrhu zákona o státním rozpočtu alokováno 17,8 mld. Kč na sociální 

služby zařazené ve stávajících sítích sociálních služeb. Pro rok 2022, na základě změny 

financování sociálních služeb dle normativů, byly vykalkulovány výdaje státního rozpočtu 

do sociálních služeb (zařazených do garantované sítě) na 19,7 mld. Kč. Jedná se tedy 

o nárůst výdajů státního rozpočtu pro tuto oblast o 1,9 mld. Kč mezi roky 2020 a 2022.  

Podíl jednotlivých typů sociálních služeb (tj. služeb péče, prevence a poradenství) na 

alokaci státního rozpočtu do oblasti sociálních služeb v daném rozpočtovém roce 

představuje 74%-ní zastoupení služeb sociální péče, 24%-ní zastoupení služeb sociální 

prevence a 4%-ní zastoupení služeb sociální prevence. Výsledné podíly představují 

průměr zastoupení těchto služeb v letech 2015 – 2018. 

V níže uvedené kalkulaci v přehledových tabulkách obsahují výpočty vývoje celkových 

personálních nákladů a struktury pracovních pozic v jednotlivých typech sociálních 

služeb v letech 2022 - 2025. 

Údaje vychází z aktuálního celkového počtu pracovníků v přímé péči v síti, který je po 

očištění o sezónní vlivy, doplnění výkazových statistik a zaokrouhlení stanoven ve výši 

44 tisíc pracovníků. Tato hodnota tedy neobsahuje technicko hospodářské pracovníky, 

při jejichž započtení dosahuje celkový počet pracovníků v síti sociálních služeb 62 800.    

Rozpad pracovníků podle typů sociálních služeb (tj. skupin služeb péče, prevence a 

poradenství) vychází ze struktury stávající sítě a jejího v rámci předkládané novely 

navrženého růstu počtu pracovních úvazků, který meziročně činí 5% pro služby péče, 

3% pro služby prevence a 2% pro služby poradenství. 

V rámci tohoto nárůstu je navržena i úhrada části personálních nákladů nepřímé péče 

odpovídajícímu meziročnímu nárůstu pracovníků přímé péče ve formě úhrady THP. 

Poměr počtu úvazků nových pracovníků přímé péče k novým THP je stanoven na 38:32 

pro služby péče a 80:20 pro ostatní služby.  

Bezúhradové služby, tj. služby prevence a poradenství budou dále podpořeny 

příspěvkem na pokrytí režijních nákladů vypočítávaném z celkových personálních 

nákladů. 

Pro zajištění garantované úhrady normativních nákladů všech pracovníků v přímé péči 

stávajícími prostředky je nezbytné stanovit postupný náběh výše koeficientu režijních 

nákladů pro bezúhradové služby ze stávajících 0% na konečných 41% v roce 2025. 

Postupné navýšení koeficientu bude realizováno ve výši 20% v roce 2022, 25% v roce 
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2023, 30% v roce 2024 a 41% v roce 2025. Finální výše koeficientu ve výši 43% vychází 

z údajů MVČR. 

Celková výše personálních nákladů, včetně navýšení úhrady bezúhradových služeb tak 

v roce 2022 bude činit 19,7 mld Kč. Níže v kalkulaci je vývoj do roku 2025. 

Meziroční růst výdajů státního rozpočtu v letech 2023 až 2025 se s ohledem na zavedení 

regulace růstu výdajů pohybují první rok pod hranicí 2 mld. Kč (1,71 mld. Kč) a 

následující roky se pohybují pod hranicí 1, 2 mld. Kč. Kalkulace představuje maximální 

možné dopady na státní rozpočet, ve skutečnosti se předpokládá, že tyto dopady 

nedosáhnou uvedené výše.  

Finanční dopad na OPZ a OPZ+ 

V rámci Operačního Programu Zaměstnanost (dále „OPZ“) realizovaného v letech 2014 

až 2020 bylo na sociální služby celkově alokováno cca 9 mld. Kč z prostředků 

Evropského sociálního fondu a to jak na individuální projekty, tak i na soutěžní výzvy. 

Sociálním službám, které získaly finanční prostředky na základní činnosti z prostředků 

OPZ a bylo jim vydáno pověření k výkonu služeb v obecném hospodářském zájmu, 

nebude k datu účinnosti zákona (resp. k 1.1.2021) ukončena platnost pověření, které 

vydal kraj, Hlavní město Praha případně MPSV. Současně po skončení finanční podpory 

budou tyto sociální služby na základě přechodných ustanoveních přesunuty do 

garantované sítě sociálních služeb. Obdobný proces bude následovat i dalším 

programovacím období, tedy až do roku 2030. Nové projekty, které budou realizovány a 

podporovány z Evropského sociální fondu Operačním programem zaměstnanost (dále 

„OPZ+“) budou ty služby, které budou zařazeny do rozvojové sítě sociálních služeb. 

OPZ+ se tak bude zaměřovat na rozvojové aktivity sociálních služeb, případně další 

aktivity popsané v § 104. 
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Modelace celkové alokace dotačního titulu na provoz sociálních služeb – rok 2022 

Normativy k pracovním pozicím 
Počet 

úvazků v síti 
Čistá 

mzda/měsíc 
Hrubá 

mzda/měsíc 

Normativ ‐ 
superhrubá 
mzda/měsíc 

Roční 
superhrubá 

mzda ‐ 
roční 

normativ 

 Celkové 
personální 
náklady na 

počet úvazků 

Celkové pers. 
náklady navýšené 

koeficientem 
režijních nákladů 

(1,2) 

Náklady 
celkem 

sociální pracovník  2 799  25 567  34 104  45 632  547 584  1 532 687 616  x  1 532 687 616 

soc. prac. ‐ bezúhradové služby  3 801  25 567  34 104  45 632  547 584  2 081 366 784  2 497 640 141  2 497 640 141 

pracovník v soc. službách  34 970  19 864  25826  34 555  414 662  14 500 739 092  x 
14 500 739 

092 

PSS ‐ bezúhradové  2 430  19 864  25826  34 555  414 662  1 007 629 282  1 209 155 138  1 209 155 138 

Celkem  44 000  x  x  x  x   x  x 
19 740 221 

988 
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Modelace celkové alokace dotačního titulu na provoz sociálních služeb – rok 2023 

Normativy k pracovním 
pozicím 

Počet 
úvazků v síti 

Čistá 
mzda/měsíc 

Hrubá 
mzda/měsíc 

Normativ - 
superhrubá 
mzda/měsíc 

Roční 
superhrubá 
mzda - roční 
normativ 

 Celkové 
personální 
náklady na 
počet 
úvazků 

Celkové 
pers. 
náklady 
navýšené 
koeficiente
m režijních 
nákladů 
(1,25) 

Náklady 
celkem 

sociální pracovník 3 001 25 567 Kč 34 104 Kč 45 632 Kč 547 584 Kč 1 643 299 
584 Kč 

x 1 643 299 584 
Kč 

soc. prac. - 
bezúhradové služby* 

3 905 25 567 Kč 34 104 Kč 45 632 Kč 547 584 Kč 2 138 315 
520 Kč 

2 672 894 
400 Kč 

2 672 894 400 
Kč 

pracovník v soc. 
službách 

36 632 19 864 Kč 25 826 Kč 34 555 Kč 414 662 Kč 15 189 907 
762 Kč 

x 15 189 907 
762 Kč 

PSS - bezúhradové 
služby 

2 501 19 864 Kč 25 826 Kč 34 555 Kč 414 662 Kč 1 037 070 
302 Kč 

1 296 337 
878 Kč 

1 620 422 347 
Kč 

THP pracovníci 918 17 225 Kč 22 000 Kč 29 436 Kč 353 232 Kč 324 266 976 
Kč 

x 324 266 976 
Kč 

Celkem 46 957 x x x x  x x 21 450 791 
069 Kč 
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Modelace celkové alokace dotačního titulu na provoz sociálních služeb – rok 2024 

Normativy k pracovním 
pozicím 

Počet 
úvazků v síti 

Čistá 
mzda/měsíc 

Hrubá 
mzda/měsíc 

Normativ - 
superhrubá 
mzda/měsíc 

Roční 
superhrubá 
mzda - roční 
normativ 

 Celkové 
personální 
náklady na 
počet 
úvazků 

Celkové 
pers. 
náklady 
navýšené 
koeficientem 
režijních 
nákladů 
(1,3) 

Náklady celkem 

sociální pracovník 3 213 25 567 Kč 34 104 Kč 45 632 Kč 547 584 Kč 1 759 387 
392 Kč 

x 1 759 387 392 Kč 

soc. prac. - 
bezúhradové služby* 

4 013 25 567 Kč 34 104 Kč 45 632 Kč 547 584 Kč 2 197 454 
592 Kč 

2 856 690 
970 Kč 

2 856 690 970 Kč 

pracovník v soc. 
službách 

38 374 19 864 Kč 25 826 Kč 34 555 Kč 414 662 Kč 15 912 249 
412 Kč 

x 15 912 249 412 Kč 

PSS - bezúhradové 
služby 

2 576 19 864 Kč 25 826 Kč 34 555 Kč 414 662 Kč 1 068 169 
971 Kč 

1 388 620 
963 Kč 

1 735 776 204 Kč 

THP pracovníci 1 881 17 225 Kč 22 000 Kč 29 436 Kč 353 232 Kč 664 429 392 
Kč 

x 324 266 976 Kč 

Celkem 50 057 x x x x  x x 22 588 370 953 
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Modelace celkové alokace dotačního titulu na provoz sociálních služeb – rok 2025 

 

Normativy k pracovním 
pozicím 

Počet 
úvazků v síti 

Čistá 
mzda/měsíc 

Hrubá 
mzda/měsíc 

Normativ - 
superhrubá 
mzda/měsíc 

Roční 
superhrubá 
mzda - roční 
normativ 

 Celkové 
personální 
náklady na 
počet 
úvazků 

Celkové 
pers. 
náklady 
navýšené 
koeficiente
m režijních 
nákladů 
(1,43) 

Náklady 
celkem 

sociální pracovník 3 438 25 567 Kč 34 104 Kč 45 632 Kč 547 584 Kč 1 882 593 
792 Kč 

x 1 882 593 792 
Kč 

soc. prac. - 
bezúhradové služby* 

4 124 25 567 Kč 34 104 Kč 45 632 Kč 547 584 Kč 2 258 236 
416 Kč 

3 229 278 
075 Kč 

3 229 278 075 
Kč 

pracovník v soc. 
službách 

40 201 19 864 Kč 25 826 Kč 34 555 Kč 414 662 Kč 16 669 837 
353 Kč 

x 16 669 837 
353 Kč 

PSS - bezúhradové 
služby 

2 652 19 864 Kč 25 826 Kč 34 555 Kč 414 662 Kč 1 099 684 
303 Kč 

1 572 548 
553 Kč 

1 572 548 553 
Kč 

THP pracovníci 2 892 17 225 Kč 22 000 Kč 29 436 Kč 353 232 Kč 1 021 546 
944 Kč 

x 324 266 976 
Kč 

Celkem 53 307 x x x x  x x 23 678 524 
750 Kč 
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Varianta 2 

Tato varianta znamená celkovou revizi systému, náklady v tuto chvíli také nelze přesně 

definovat, jelikož výše nákladů z veřejných a soukromých zdrojů závisí na výši 

pojistného, obsahu toho, co bude z pojistného hrazeno a co nikoliv, zda bude systém 

doprovázet i další opatření, např. dobrovolné spoření či test příjmů a majetku. Nicméně 

lze předpokládat, že v prvních deseti letech, bude muset státní rozpočet „dotovat“ 

pojistný systém, jelikož se patrně z výběru nezíská potřebný objem financí.  

Nicméně v rámci analýzy si MPSV nechalo zpracovat tři různé scénáře nákladů nového 

systému. Níže bude uvedena konzervativní varianta nákladů.  
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Konzervativní varianta nákladů,  

(při zavedení pojistného od roku 2015) 
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3.2.2 Další oblasti změny v systému sociálních služeb vyjma sociální práce  

Varianta 0 

Nevzniknou žádné nové náklady 

 

Varianta 1 

 

Oblast úpravy Vyčíslení - 2021 Vyčíslení 2022 Pozn. 

Zavedení krizových lůžek Kč 629 085 864   

Zavedení institutu 
nucené správy a 
stížnostního 
mechanismu 

Kč 20 000 000*   

Navýšení 
systemizovaných míst na 
MPSV 

Kč 114 916 017 Kč 49 000 000  

Úprava informačního 
systému MPSV 

Kč 55 200 000   

Vznik služby pro osoby 
v terminálním stádiu 

Kč 70 000 000   

Změny v druzích 
sociálních služeb a jejich 
obsahu a rozsahu 

 Kč 287 585 000  

Navýšení registrátorů Kč 28 968 719   

Celkem Kč 918 170 600 Kč 336 000 000  

 

* Předpokládá se, že z nového Operačního Programu Zaměstnanost plus pro roky 2021-2027 
bude alokováno 20 mil. Kč, které budou sloužit na vzdělávání a metodiku nucené správy a 
další. Dopad na státní rozpočet, tak bude 0 Kč. Nucený správce nebude zaměstnanec MPSV, 
ale bude to externí pracovník. Náklady na nucenou správu bude hradit služba, na kterou bude 
nucená správa uvalena.   
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Rozklad – krizová lůžka v domovech sociální péče 

Kraj  Celkem lůžek 
domovy 

Celkový počet 
krizových lůžek 

Náklady na 
lůžka/měsíc 

Náklady na lůžka/rok 

HMP  4671  93  3 489 918 Kč  41 879 016 Kč 

Jihočeský   4598  92  3 452 392 Kč  41 428 704 Kč 

Jihomoravský  7077  142  5 328 692 Kč  63 944 304 Kč 

Karlovarský  1571  31  1 163 306 Kč  13 959 672 Kč 

KHK  3834  77  2 889 502 Kč  34 674 024 Kč 

Liberecký  2226  45  1 688 670 Kč  20 264 040 Kč 

Olomoucký  4706  94  3 527 444 Kč  42 329 328 Kč 

Moravskoslezský  8110  162  6 079 212 Kč  72 950 544 Kč 

Pardubický  3878  78  2 927 028 Kč  35 124 336 Kč 

Plzeňský   4007  80  3 002 080 Kč  36 024 960 Kč 

Středočeský  9955  199  7 467 674 Kč  89 612 088 Kč 

Ústecký  6974  140  5 253 640 Kč  63 043 680 Kč 

Vysočina  3701  74  2 776 924 Kč  33 323 088 Kč 

Zlínský  4502  90  3 377 340 Kč  40 528 080 Kč 

Celkem  69810  1397  52 423 822 Kč  629 085 864 Kč 

Krizová lůžka jsou financována ve 100 % svých nákladů.  

Koeficient nákladovosti je aritmetickým průměrem měsíčního mediánového nákladu na lůžko 

za rok 2018 u domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů, služeb 

následné péče, odlehčovacích služeb, domovů se zvláštním režimem, domovů pro seniory a 

sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Tento 

aritmetický průměr se rovnal částce 37 526 Kč/měsíc. 

Navýšení systemizovaných míst na MPSV 

 Navýšení inspektorů poskytování sociálních služeb 
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Při navrhované frekvenci kontrol (1 x 5 let) je potřeba navýšit počet inspektorů na 180. Toto 

navýšení má dopad na navýšení mzdových nákladů tj. kdy náklady na nových 127 inspektorů 

činí 100 mil./ za rok. 

 

 Navýšení systemizovaných míst pro stížnostní mechanismus 

Jedná se o 5 nových pracovních úvazků ve 12. platové třídě – roční náklad na jednoho 

zaměstnance je 883 320 Kč, při celkové počtu 5 zaměstnanců je 4 416 601 Kč. 

 Navýšení systemizovaných míst pro plánování, správní činnosti v odvolacím 

řízení a pro kontrolu dotací 

Roční náklady na realizaci agendy plánování, správní činnosti v odvolacím řízení a pro 

kontrolu dotací 10 499 416 Kč.  

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 5 300.  

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 

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.  
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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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Tabulka 7 Přehled KÚ, u kterých dojde k navýšení úvazků, zdroj: MPSV, KÚ 

Krajský úřad 

poskytovatelé/služby  Registrátoři 

počet 
poskyto- 
vatelů 

počet 
registro-
vaných 

sociálních 
služeb 

počet 
poskytova-

ných 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 174 316 64 426 2 5 3 

Jihomoravský kraj 197 430 96 540 3,5 7 3,5 

Karlovarský kraj 91 132 14 242 2 2 0 

Kraj Vysočina 128 230 38 340 2,3 4 1,7 

Královéhradecký 
kraj 152 261 34 371 1,8 3 1,2 

Liberecký kraj 141 197 109 307 1,5 3 1,5 

MHMP 244 898 570 1008 2 9 7 

Moravskoslezský 
kraj 253 537 130 647 2,8 7 4,2 

Olomoucký kraj 138 279 53 389 2 4 2 

Pardubický kraj 137 267 42 377 2 3 1 

Plzeňský kraj 133 249 38 359 2 3 1 

Středočeský kraj 333 690 280 800 2 7 5 

Ústecký kraj 218 492 53 602 3 7 4 

Zlínský kraj 115 268 24 378 2 4 2 

Celkem 2454 5245 1545 6768 30,9 68 37,1 

počet služeb počet krajů navýšení úvazků 

0-100 0 0 

100-200 0 0 

200-300 1 0 

300-400 7 10,4 

400-500 1 3 

500-600 1 3,5 

600-700 2 8,2 

nad 800 2 12 

průměr navýšení na kraj je 
2,66 úvazku 14 37,1 

 

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



Stránka 195 z 210 

 

V roce 2019 je celkový počet registrátorů 30,9 úvazků, při celkových ročních nákladech 

22 850 496 Kč.   

Po účinností novely zákona bude náklad na jednoho registrátora 780 828 Kč za rok. 

Celkově se tedy předpokládá při naplnění cílového stavu v následujících šesti letech 

navýšení úvazků registrátorů na výši 68 úvazků s ročními náklady cca 53 096 304 Kč. 

Dopad na státní rozpočet bude 28 968 719 Kč. 

 

3.2.3 Sociální práce a další vzdělávání 

Varianta 0 

Nevzniknou žádné nové náklady na výkon sociální práce. Nepřímo mohou vzniknout nové 

náklady, které způsobí oslabení výkonu sociální práce, tj. zvýší se náklady ostatních rezortů 

na řešení vzniklých problémů a minimalizaci vzniklých škod. 

 

Varianta 1 

Rozšíření a upřesnění výkonu činností sociální práce s sebou nese zejména personální 

náklady, které vyčíslujeme níže. Pokud je sociální práce opravdu dostupná a poskytována 

v plném rozsahu, plní úspornou funkci jak pro resort MPSV, tak pro další rezorty tím, že se 

sníží počet vyplacených dávek, sníží se recidiva trestně stíhaných, počet dlouhodobě 

hospitalizovaných např. na psychiatrickém oddělení, sníží se náklady na soudní řízení nebo 

na předepsanou medikaci. Tyto úspory je však obtížné vyčíslit. 

Vyčíslení nákladů na výkon sociální práce nepomáhá fakt, že celkové náklady na sociální práci 

Ministerstvo financí nezná, protože sociální práce není sledovaná rozpočtovou skladbou a 

Ministerstvo vnitra neumí vyčíslit přesnou částku, kterou přispívá na výkon přenesené 

působnosti v oblasti sociální práce.  
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Oblast úpravy Popis nákladu Vyčíslení nákladu Úspory 

Úprava kvalifikace sociálního 
pracovníka 

 0 Kč 0 Kč 

Úprava kvalifikace pracovníka 
v soc. službách 

 0 Kč 0 Kč 

Úprava dalšího vzdělávání 
managementu sociálních služeb 

Personální 6 525 000 Kč Obtížně vyčíslitelné 

Rozšíření sociální práce POÚ Personální 174 031 106 Kč Obtížně vyčíslitelné 
Rozšíření sociální práce ORP Personální 167 863 776 Kč Obtížně vyčíslitelné 
Změna akreditačního řízení  0 Kč 0 Kč 
Zvýšení správního poplatku – 
akreditace 

 0 Kč 5 660 000 Kč 

Celkem  52 017 000 Kč 5 660 000 Kč 

 

Varianta 2 

Nevzniknou žádné nové náklady. Zrušením akreditací dalšího vzdělávání se však příjem 

státního rozpočtu sníží v průměru o 4 392 000 Kč ročně. 

Dále se lze domnívat, že porostou náklady na metodickou činnost sociální práce, tj. nepřímý 

výkon sociální práce, protože nebude jasná právní úprava, odhad je znásobení počtu 

krajských metodiků.  

 

Oblast úpravy Popis nákladu Vyčíslení nákladu Úspory 

Zrušení akreditací  Kč 4 392 000 Kč 

Metodická činnost personální 28 000 000 Kč Kč 

Celkem  28 000 000 Kč 4 392 000 Kč 
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3.3 Přínosy  

3.3.1 Financování sociálních služeb 

Varianta 0 

Tato varianta nemá žádné reálné přínosy pro řešení stabilizace financování sociálních služeb.  

 

Varianta 1 

Přínosem této varianty pro stát je zejména: 

- naplnění cíle této úpravy, 

- stabilizace financování sociálních služeb, zejména s ohledem na alokaci finančních 

prostředků ze státního rozpočtu, 

- zřízení jednotného informačního systému o stavu sociálních služeb a současně 

vyhodnocování aktuálních informací o potřebnosti a poptávce po sociálních službách 

nebo personálního zajištění, 

- příprava systému financování sociálních služeb na přijetí dlouhodobé změny 

financování sociálních služeb, 

- snížení politického rizika, kdy alokace finančních prostředků ze státního rozpočtu 

primárně závisí na politických dohodách o podobě státního rozpočtu – vznikem 

mandatorního výdaje je toto riziko výrazně sníženo, 

- sjednocení výpočtu dotace a tím zvýšení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 

dotace, 

- stanovení optimálního personálního standardu, důležitého pro výpočet dotace. 
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Přínosem této varianty pro kraje je zejména: 

- naplnění cíle této úpravy, 

- snížení politického rizika, kdy alokace finančních prostředků ze státního rozpočtu 

primárně závisí na politických dohodách o podobě státního rozpočtu – vznikem 

mandatorního výdaje je toto riziko výrazně sníženo, 

- snížení administrativy, jelikož dojde k přenosu agendy z oblasti samosprávy do výkonu 

přenesené působnosti státní správy, 

- zvýšení možnosti  

- zřízení jednotného informačního systému o stavu sociálních služeb a současně 

vyhodnocování aktuálních informací o potřebnosti a poptávce po sociálních službách 

nebo personálního zajištění. 

 

Přínosem této varianty pro poskytovatele sociálních služeb je zejména: 

- snížení nejistoty poskytovatelů sociálních služeb, 

- minimalizování rizika poskytovatelům sociálních služeb, kdy finanční prostředky 

získávají až v průběhu 1. čtvrtletí a díky tomu se zejména neziskový sektor dostává do 

finanční tísně, kterou musí řešit například úvěry či půjčkami, 

- zvýšení transparentnosti výběru sociálních služeb do garantované sítě sociálních 

služeb, 

- zvýšení možnosti finančně plánovat rozvoj sociální služby, což by ve svém důsledku 

vedlo především k stabilizaci personálního zajištění služby 

- snížení politického rizika, kdy alokace finančních prostředků ze státního rozpočtu 

primárně závisí na politických dohodách o podobě státního rozpočtu – vznikem 

mandatorního výdaje je toto riziko výrazně sníženo, 

- zřízení jednotného informačního systému o stavu sociálních služeb a současně 

vyhodnocování aktuálních informací o potřebnosti a poptávce po sociálních službách 

nebo personálního zajištění, pro poskytovatele sociálních služeb by to znamenalo 

především výrazné snížení administrativní zátěže 

 

  

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



Stránka 199 z 210 

 

Varianta 2 

 

Přínosem této varianty pro stát je zejména: 

- zajištění průběžného financování sociálních, oproti dotačnímu systému, který by byl 

v této variantě zcela zrušen (vyjma služeb sociální prevence a odborného sociálního 

poradenství), 

- maximální zvýšení stability financování sociálních služeb, 

- komplexní řešení dlouhodobých demografických tendencí v ČR, které mají přímý vliv 

na poskytování sociálních služeb. 

 

Přínosem této varianty pro kraje je zejména: 

- zajištění průběžného financování sociálních, oproti dotačnímu systému, který by byl 

v této variantě zcela zrušen (vyjma služeb sociální prevence a odborného sociálního 

poradenství), 

- snížení administrativní zátěže (zrušení dotačního řízení a zrušení tvorby sítě pro služby 

sociální péče), 

- snížení výdajů na sociální služby z rozpočtu kraje pro organizace zřízené krajem 

 

Přínosem této varianty pro obce je zejména: 

- snížení výdajů na sociální služby z rozpočtu kraje pro organizace zřízené obcí. 

 

Přínosem této varianty pro poskytovatele sociálních služeb je zejména: 

‐ maximální zvýšení stability financování sociálních služeb, 

‐ zajištění průběžného financování sociálních, oproti dotačnímu systému, který by byl 

v této variantě zcela zrušen (vyjma služeb sociální prevence a odborného sociálního 

poradenství), 

‐ finanční prostředky budou poskytovány primárně na základě reálně odvedené péče a 

náročnosti péče. 
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‐ pro poskytovatele služeb sociální péče by tato varianta znamenala omezení 

administrativní zátěže v podobě vykazování dat jednotlivým veřejným donátorům 

z důvodu sledování využití dotací 

‐ při splnění základních podmínek registrace by tato varianta znamenala garanci 

přístupu k zdrojům adekvátně kryjícím skutečné náklady na provoz služby  

 

3.3.2 Další oblasti změny v systému sociálních služeb vyjma sociální práce  

 

Varianta 0 

Tato varianta nemá žádné reálné přínosy pro zvýšení kvality sociálních služeb a ochrany práv 
klientů.  

 

Varianta 1 

Přínosem této varianty pro stát je zejména: 

- vytvoření nových kompetencí pro kontrolu kvality sociálních služeb, 

- zvýšení kvalifikace inspektorů sociálních služeb, 

- zvýšení ochrany občanů ČR před nelegálními sociálními službami. 

 

Přínosem této varianty pro poskytovatele sociálních služeb je zejména: 

- snížení administrativní zátěže poskytovatelům sociálních služeb. 

 

Přínosem této varianty je pro uživatele sociálních služeb zejména: 

- zvýšení ochrany práv uživatelů sociálních služeb, 

- vytvoření nových a efektivnějších nástrojů pro kontrolu kvality, 

- zvýšení ochrany před nelegálními sociálními službami a negativní dopady s nimi 
spojenými.  
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Varianta 2 

 

Přínosem této varianty pro stát je zejména: 

- snížení administrativní zátěže (zrušení státních kontrol), 

- zvýšení příjmů do státního rozpočtu (výběr za certifikaci dobrovolných standardů 
kvality), 

- sníží se náklady na sociální služby, díky snížení počtu druhů sociálních služeb, 

 

Přínosem této varianty pro poskytovatele sociálních služeb je zejména: 

- snížení administrativní zátěže poskytovatelům sociálních služeb, 

- zvýšení variability a rozsahu sociálních  

- zvýšení metodického vedení kvality (přesun z oblasti státní kontroly do metodické 
činnosti), 

- sníží se náklady na THP pozice a současně i na služby a personalistiku organizace. 

 

 

Přínosem pro uživatele sociálních služeb: 

- větší rozšíření nabídky sociálních služeb („use friendly“) – díky tomu, že sociální služby 

nebudou již tak svázané jednotlivými druhy a základními činnostmi sociálních služeb, 
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3.3.3 Sociální práce a vzdělávání  

Varianta 0 

Tato varianta nemá žádné reálné přínosy pro zvýšení dostupnosti a rozsahu sociální práce, 

v rozvoji dalšího vzdělávání a ani nepřináší zvýšení kvality výkonu dalších odborností 

působících v sociálních službách. Státnímu rozpočtu nevzniknou žádné nové výdaje přímo 

spojené se sociální prací a nebude nutné měnit zaběhlý, byť méně funkční systém.  

 

Varianta 1 

 

Přínosem této varianty pro stát je zejména: 

- optimalizace celostátní prevence v oblasti sociální práce  

- zabránění rozšiřování nežádoucích jevů ve společnosti 

- minimální náklady na represivní složky 

- vytvoření nových kompetencí pro kontrolu výkonu sociální práce, 

- rozšíření spektra činností sociální práce a tím i vznik stabilní záchranné sociální sítě  

- rozšíření pomoci osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci 

- snížení administrativní zátěže sociálních pracovníků přechodem na plnou digitalizaci a 
zvýšení využívání dalších veřejných rejstříků,  

- zvýšení kompetencí sociálních pracovníků a jejich odpovědnosti 

- efektivní spolupráce sociálních pracovníků na území ČR 

- soulad s právními předpisy EU 

- podpora eliminace diskriminujícího vlivu většinové společnosti a institucí na 
příslušníky menšin 

- velký důraz na zákonná práva každého člověka se zachováním důstojnosti klienta a 
úbytek narušení jeho lidská práva 

- zlepšení dostupnosti sociální práce 

- zvýšení příjmů státního rozpočtu při akreditaci vzdělávacích programů 

 

Přínosem této varianty pro krajské úřady je zejména: 

- vytvoření stabilního prostředí pro klienty v nepříznivé sociální situaci, což znamená 
snížení administrativní zátěže 
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- optimalizace počtu sociálních pracovníků na obecních úřadech bude snížení kriminality, 
omezení bezdomovectví, méně sociálně vyloučených lokalit 

- zvýšení dostupnosti sociální práce  

- prevence vzniku sociálních nepokojů 

- bez nákladů na represivní složky 

- snížení administrativní zátěže 

- vymezením kompetencí bude lépe vykonávána metodická činnost krajského úřadu a 

bude lépe a efektivně prováděna kontrola činností sociální práce na obecních úřadech  

- zvýšení kvalifikace vedoucích pracovníků 

- zlepšení kvality výkonu činností sociální práce 

 

Přínosem této varianty pro obecní úřady (ORP, POÚ) je zejména: 

- zvýšení kvality výkonu činností sociálních pracovníků ve veřejné správě, 

- zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků, 

- zvýšení dostupnosti sociální práce a tím zvýšení dostupnosti pomoci sociálně 
vyloučeným osobám 

- snížení počtu sociálně vyloučených lokalit 

- bez nákladů na represivní složky 

- optimalizace preventivních opatření sociálně nežádoucích jevem, proti sociálním 
nepokojům  

- snížení administrativy 

- vyřešení kompetencí sociálních pracovníků a nastavení rámce spolupráce 

- optimální předávání informací o klientech a tím i zlepšení individuální sociální práce  

- Posílení výkonu nejdůležitější části sociální práce, a to prevence v přirozeném 

prostředí klienta, která je také nejlevnějším řešením přecházení vzniku 

problémů. 

 

Přínosem této varianty pro Úřad práce je zejména: 

- snížení závislosti občanů na nepojistných sociálních dávkách 

- efektivní nastavení spolupráce sociálních pracovníků a snížení administrativní zátěže  

- lepší plnění dohodnutých cílů s klientem a začlenění do většinové společnosti 

- zlepšení kvality a úrovně vzdělání sociálních pracovníků  
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Přínosem této varianty pro občany ČR je zejména: 

- zvýšení dostupnosti sociální práce a tím zvýšení dostupnosti pomoci sociálně 
vyloučeným osobám nebo sociálním vyloučením ohroženým, 

- zlepšení výkonu činností sociální práce a činností pracovníků v sociálních službách, 

- zlepšení vzdělanosti sociálních pracovníků vedoucí ke zlepšení výkonu sociální práce 
a individuálnímu přístupu k občanům s jejich efektivním začleněním do většinové 
společnosti 

- zlepšení celkové životní úrovně občanů 

- dostupná forma individuální pomoci 

- dostupná sociální práce v místě bydliště.  

 

Přínosem této varianty pro poskytovatele sociálních služeb je zejména: 

- zlepšení výkonu činností sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, 

- zlepšení spolupráce při řešení nepříznivé situace klienta 

 

Přínosem této varianty pro vzdělavatele je zejména: 

- zefektivnění procesu akreditace vzdělávacích programů, 

- zefektivnění příjmu žádostí a zkrácení délky řízení o nich o 50 % 

- individuální akreditace potřebných témat z praxe 

- možnosti volby vhodně akreditovaných programů podle potřeb praxe 

- akreditace cíleně zaměřených programů 

- programy zaměřené na sociální pracovníky z jednotlivých oblastí 

 

  

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



Stránka 205 z 210 

 

Varianta 2 

 

Přínosem této varianty pro stát je zejména: 

- optimalizace preventivních opatření  

- individuální zacílení na řešení jednotlivých situací klienta 

- větší informovanost klientů a tím i prevence zadlužení a vzniku nežádoucích jevů ve 
společnosti 

 

Přínosem této varianty pro krajské úřady je zejména: 

- více variant řešení případů klientů s různými problémy 

- individuální metodické vedení s lepším zaměřením na danou oblast/region 

- zacílení pomoci potřebným osobám v jednotlivých regionech 

 

Přínosem této varianty pro kraje je zejména: 

- více variant řešení případů klientů s různými problémy 

- zacílení pomoci v nepříznivých sociálních situacích osob v jednotlivých částech regionu 

- možnost individuálního vedení 

 

Přínosem této varianty pro obecní úřady (ORP, POÚ) je zejména: 

- více variant řešení případů klientů s různými problémy 

- individuální přístup obecního úřadu při řešení nepříznivé sociální situace 

- samostatné vedení sociálních pracovníků  

- volba možnosti spolupráce 

 

Přínosem této varianty pro Úřad práce je zejména: 

- více variant řešení případů klientů s různými problémy 

- volba možnosti spolupráce 
- individuální přístup ke klientovi 
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Přínosem této varianty pro občany ČR je zejména: 

- více variant řešení případů klientů s různými problémy 

- samostatný individuální přístup sociálních pracovníků vyhovující nemalé části populace 

- pro některé osoby je jedinou možnou pomocí volba netradičních forem pomoci 

 

Přínosem této varianty pro poskytovatele sociálních služeb je zejména: 

- více variant řešení případů klientů s různými problémy 

- optimální spolupráce sociálních pracovníků 

 

Přínosem této varianty pro vzdělavatele je zejména: 

- ušetření za správní poplatky za přijetí žádosti o akreditaci 
- snížení personálních nákladů na osoby připravující žádosti o akreditaci 
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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, a to včetně oblasti příspěvku na péči, jasnějším důrazu na dodržování lidských 

práv, mj. díky cílenějšímu potírání služeb, které vykonávají svou činnost bez oprávnění aj. 

Taktéž přínosem je sjednocení zákonné úpravy výkonu sociální práce s možností jejího 

částečného financování, což se výrazně projeví v její větší dostupnosti. Tato varianta řešení 

povede k definování kompetencí sociálních pracovníků, zajistí soulad právních předpisů se 

sociální prací souvisejících, zlepší se výkon a dostupnost poskytované sociální práce a bude 

tak možné pružně reagovat na sociální události v životě obce i díky preventivní práci. Tato 

varianta reaguje rovněž na požadavek Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  

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 v kontextu vzniku nového úřadu, i když 

by došlo k vyčištění kompetenčního modelu.  

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 

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. 
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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: 

- Financování sociálních služeb není předvídatelné a systém plánování sociálních 

služeb není jednotný 

- Oblast kvality je nesrozumitelná, formulace zastaralé, duplicitní a chybí nástroje na 

ochranu práv klienta, 

- Systém sociálních služeb je administrativně náročný, 

- Sociální služby nejsou poskytovány určitým cílovým skupinám, nebo neobsahují nutné 

základní činnosti, 

- Sociální práce není dostupná, nejsou dostatečně vymezeny kompetence sociálních 

pracovníků, nedostatečná diferenciace kvalifikačních požadavků 

Na základě identifikovaných problémů byly stanoveny tyto ústřední cíle připravované 

novelizace a to zajištění stabilní financování sociálních služeb, zvýšit kvalitu sociálních služeb 

a ochranu práv uživatelů s cílem udržení kvality života v přirozeném prostředí osob, dále snížit 

administrativní zátěž a definovat nabídku sociálních služeb dle vlastní praxe a rozšířit a 

zkvalitnit výkon sociální práce. 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 

7 Konzultace a zdroje dat 

V rámci přípravy novely zákona o sociálních službách se na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí 

pořádaly  konzultace  v rámci  pracovních  skupin  s   důležitými  aktéry  v  oblasti  sociálních  služeb,  kdy 

docházelo  k diskuzi  k navrhované  novele  pro  finalizaci  připravovaného  návrhu  novely.  Celkem  se 

uskutečnilo 16 konzultačních pracovních skupin a to v období od 18. 7. 2019 do 20. 9. 2019 na celkem 

9 témat, kterými byly: 
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1. Hospicová péče, 

2. Registrace, 

3. Kvalita, 

4. Sociální práce, 

5. Typologie služeb, 

6. Vzdělávání, 

7. Financování, 

8. Personální a materiálně technický standard, 

9. Prevence ztráty bydlení. 

Výstupy z pracovních skupin byly dále diskutovány zastřešující platformou k novele zákona o sociálních 

službách, kdy se celkem uskutečnilo 8 setkání a to v období od 31. 7. 2019 do 21. 11. 2019. v rámci 

platformy docházelo k debatě a diskuzi o konečné podobě novely. 

Teze právní úpravy a její návrh byl opakovaně konzultován napříč sekcemi MPSV 

a s generálním ředitelstvím Úřadu práce České republiky. Ke konzultacím (sui generis) je třeba 

připočíst i proces vnitřního a vnějšího připomínkové řízení.  Obsah návrhu byl konzultován již 

při předchozím návrhu změny zákona o sociálních službách, který nebyl přijat. Konzultace 

s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Ing. Jiřím Horeckým, 

Ph.D., MBA, přispěla k obsahu návrhu, nesignalizovala potřebu či vhodnost zásahu do 

konceptu základních životních potřeb.  Příspěvek na péči, resp. dávky pro osoby vyžadující 

péči (tzv. dávky na péči) byly konzultovány i v rámci Česko-bavorské pracovní skupiny 

(třídenní expertní  konzultace v oblasti péče, únor 2019). Konzultace potvrdila vhodnost 

konceptu základních životních potřeb (nevhodnost jeho opuštění) a určité podobnosti obou 

systémů, pokud jde o oblasti, které jsou brány v úvahu při hodnocení závislosti (potřeby péče 

pro účely dávky). Došlo i k výměně názorů a zkušeností se slovenskou stranou (posudková 

činnost, lékařská posudková služba, dávky pro osoby se zdravotním postižením.  

   

Jako zdroj dat byly využity informace z Jednotného informačního systému MPSV, zkušenosti 

z operativní činnosti MPSV (podání občanů, dotazy, požadavky praxe apod.).  
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8 Kontakt na zpracovatele RIA 

 

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 

 

Ing. Martina Borošová 

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení 

Tel.: +420 221 922 835 

Email: martina.borosova@mpsv.cz 

 

PhDr. Filip Novotný 

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení 

Tel.: +420 221 922 572 

Email: filip.novotny@mpsv.cz 
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