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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 2022 

Implementace práva EU: ANO (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci:  

V oblasti financování sociálních služeb se jedná o tyto předpisy EU: 

- Smlouva o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), zejména její čl. 14, čl. 106 a čl. 107 a její 

dodatkový protokol č. 26 o službách obecného zájmu,  

- rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 

podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) (dále jen 

„rozhodnutí SOHZ“), 

- nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 

hospodářského zájmu. 

 

Návrhem jsou dále částečně implementovány tyto předpisy EU:  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování 

s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2002/629/SVV (body 40, 41 novely),  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti 

pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (body 40, 41, 43, 84, 154, 164 novely),  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové 

rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (body 43, 58 novely), 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

- rozhodnutí Rady ze dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o 

právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (2010/48/ES)  (rovněž č. 10/2010 

Sb. m. s.). 

 

Návrhu zákona se dále v širších souvislostech dotýkají také následující předpisy EU: 

- čl. 45, čl. 49 a čl. 56 SFEU,  

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu 

pracovníků uvnitř Unie, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie 

a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států,  
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- rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny 

informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných 

zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, 

- směrnice 2000/78/EU Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví 

obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. 

- 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 a vymahatelnější ochranu jejich 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, 

- 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, umožnit 

měnit částky příspěvku flexibilním způsobem, tj. zavést valorizační mechanismus, a přispět ke 

zlepšení financování sociálních služeb sjednocením částek příspěvku na péči u osob ve stupni 

závislosti III a IV i zvýšením částky příspěvku na péči u osob starších 18 let ve stupni závislosti I.    

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 osobám. Současně se i posilují mechanismy na ochranu práv a lidské 

důstojnosti klientů sociálních služeb. Dále pak je cílem, aby systém sociálních služeb nebyl pro 

poskytovatele nadbytečně administrativně zatěžující. Předkladatel také chce docílit toho, aby systém 

sociálních služeb, byl stabilní a předvídatelný, což se nejvíce projevuje v oblasti financování sociálních 

služeb. 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 na rozvoj 

služeb, které umožní klientům co nejdéle žít v domácím prostředí. Dále definuje standardy a podmínky pro 

jednotlivé služby. 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 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 
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Celkové finanční dopady úpravy PnP: 4 740 000 000 Kč 

Celkové náklady ostatních navrhovaných změn jsou: 1 016 481 407 Kč (pro rok 2022) 

 

Nejnákladnějším dopadem novely zákona o sociálních službách je sjednocení částek příspěvku na péči u 

osob ve stupni závislosti III a IV  (cca 3,4 mld. Kč ročně) a zvýšení částky příspěvku na péči u osob starších 

18 let ve stupni závislosti I (cca 1,34 mld. Kč ročně),  další dopady se týkají zejména změny financoávní 

sociálních služeb (1,3 mld. Kč od roku 2023). Nově bude dotace ze státního rozpočtu poskytována jako 

mandatorní výdaj státního rozpočtu, Výše dotace by měla kromě financování sociálních služeb 

v garantované síti zohledňvat i míru inflace, která má přímý dopad na náklady celého systému, dále pak 

pravidelné navýšení alokace o 10 % a další sekundární náklady. V prním roce účinnosti zákona budou 

dopady ve výši 52 mil.Kč. Pro modelaci dalších možných dopadů vycházel předpkladatel z reálné alokace 

pro rok 2020 (18,59 mld. Kč), která byla navýšena o míru inflace 3,1% (sekundární výdaj), dále pak 

meziroční navýšení o 10 %, tj. o 1,85 mld. Kč. S dopady inflace je nutné počítat zejména pro služby sociální 

prevence a odborného poradenství či krizových lůžek. Dopady inflace nárokuje MPSV při vyjednávání 

státního rozpočtu každoročně, tedy bez ohledu na novelu zákona, proto je tento náklad označen jako 

sekundární a nesouvisí přímo s navrhovanou novelou.  

 

Úspory naopak vzniknou poskytovatelům sociálních služeb, a to v těch případech, kdy dojde ke sloučení 

vybraných sociálních služeb do jedné (540 mil. Kč/ročně). 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 (nelze přesně predikovat, max. v řádech 

stovek tisíc až milionů), nebo při výběru správních poplatků při akreditování kvalifikačních a dalších kurzů 

(5,6 mil. Kč). Díky valorizaci úhradové vyhlášky dojde ke zvýšení příjmů sociálních služeb (resp. snížení 

výdajů veřejných rozpočtů) ročně v průměru o 287 mil. Kč. Celkové roční úspory činí v průměru 836 mil. 

Kč. 

Konkrétní výše nákladů je uvedena v části 3.2 v obou částech RIA, dále pak v části 3.4.  

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 oblasti příspěvku na péči nemá dopad na podnikatelské prostředí. 

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 

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. 

Dále vzniknou dopady na vzdělávací subjekty, které žádají MPSV o akreditaci vzdělávacích či 

kvalifikačních kurzů, jelikož dochází ke zvýšení správního poplatku za podanou žádost.  

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

Dopady na územní samosprávné celky zaznamenají jak kraje, tak i obce. Kraje a Hlavní město Praha (dále 

jen „kraje“) budou i nadále zjišťovat potřeby obyvatel na svém území a sestavovat střednědobé plány 
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sociálních služeb ve spolupráci s obcemi, ale finální podobu garantované sítě sociálních služeb bude vytvářet 

státní správa. Garantovaná síť bude sestavována na základě informací z resortních údajů Ministerstva práce 

a sociálních věcí, Českého statistického úřadu, údajů z dalších resortů a ze střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb krajů. Návrh garantované sítě bude vždy projednán s jednotlivými kraji. V případě že, 

nedojde ke shodě u prvotního návrhu garantované sítě, bude dále jednáno s kraji v dohodovacím řízení. 

Konečný návrh garantované sítě bude následně obsahem prováděcích předpisu.  

Krajům je zaváděna povinnost podílet se na spolufinancování sociálních služeb na základě propočtu nákladů 

a výnosů sociálních služeb. Tento způsob je nejvíce spravidelivý vůči skladbě sociálních služeb a jejich 

nákladů.  

Pozitivní dopad na územní samosprávné celky – tedy kraje, Hlavní město Prahu a obce – bude mít rozšíření 

kompetencí v oblasti výkonu činností sociální práce v přenesené působnosti. Především se zlepší dostupnost 

sociální práce pro klienty, respektive osoby v nepříznivé sociální situaci.  

Navrhovaná úprava v oblasti příspěvku na péči má v zásadě pozitivní dopad na poskytovatele sociálních 

služeb, protože vyšší částky příspěvku na péči přispějí ke zlepšení financování sociálních služeb, které jsou 

financovány vícezdrojově a navrhovaná úprava zvýší objem finančních prostředků, které do sociálních 

služeb plynou z nárokového zdroje. 

3.5 Sociální dopady: ANO 

Novela má jednoznačně pozitivní přínos pro specifické skupiny obyvatel jakožto uživatelů sociálních služeb. 

V důsledku úpravy a nastavení registračních podmínek dojde ke zvýšení kvality poskytování sociálních 

služeb, jednak z hlediska východisek pro jejich poskytování, ale také z hlediska samotného procesu 

poskytování. 

Navrhovaná právní úprava dává efektivnější nástroje k potírání poskytování služeb bez registrace, jejichž 

činnost nejvíce a nejtíživěji dopadá na nejkřehčí skupiny obyvatelstva ČR. V souladu s ochranou práv a 

důstojnosti klientů sociálních služeb se pověřenému obecnímu úřadu ukládá povinnost cíleně vyhledávat 

nelegální poskytovatele sociálních služeb a bezodkladně informovat obecní úřad obce s rozšířenou 

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

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

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

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

k ochraně uživatelů služeb a jejich práv. 

Navrhované rozšíření kompetencí při výkonu sociální práce bude mít efektivní sociální dopad na 

nejzranitelnější osoby tím, že jim bude poskytnuta dostupná podpora při řešení jejich nepříznivé sociální 

situace. 

Novela bude mít pozitivní dopady na příjemce příspěvku na péči i na pečující osoby a instituce, jelikož dojde 

ke sjednocení částek příspěvku na péči a ke zvýšení částky příspěvku na péči u osob starších 18 let ve stupni 

závislosti I.  

3.6 Dopady na spotřebitele: ANO 

Kvalita zásadním způsobem ovlivňuje účinnost (efektivitu) služby, přičemž úměrně s vyšší kvalitou narůstá 

i hodnota služby pro uživatele, 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. 

Ministerstvo může rozhodnout o zrušení registrace, jestliže byly zjištěny závažné nedostatky, jejichž 

důsledkem je bezprostřední ohrožení zdraví a života osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. Podání 

rozkladu proti rozhodnutí o zrušení registrace podle věty první nemá odkladný účinek. Ministerstvo 
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vyrozumí o vydání rozhodnutí o zrušení registrace příslušný registrující orgán. Výrazně tak dochází 

k posílení ochrany klientů. Redefinováním požadavků na kvalitu a registraci sociální služby dochází k 

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

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

moci, porušováním práv.  

Podstatným prvkem navrhovaných změn je propojení celého procesu poskytování sociálních služeb 

prostřednictvím definování požadavků na proces poskytování sociální služby a dojednání a realizaci jasně 

stanovených cílů spolupráce již od počátku vyjednávání o sociální službě. Z dojednaných, zaznamenaných 

cílů spolupráce musí být pro klienta zřejmé, že řeší jeho nepříznivou sociální situaci a dochází tak 

k poskytování sociální služby „ušité na míru“. Současně do systému poskytování sociálních služeb vstupují 

pouze osoby, které sociální služby potřebují, a to v takové formě, která odpovídá jejich nepříznivé sociální 

situaci. 

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

naplňování v procesu poskytování sociální služby. Každému klientovi jsou vedeny individuální záznamy o 

průběhu poskytování sociální služby. Úprava kvality poskytování sociálních služeb přispívá k větší 

transparentnosti poskytovaných služeb. Je jasně upraveno nahlížení do dokumentace o průběhu poskytování 

sociální služby osobě, pořizování výpisů a kopií z ní. Vedená dokumentace o proběhu poskytování sociální 

služby zajišťuje kontinuitu poskytování podpory a pomoci klientovi. 

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

od poskytovatele při jejich využití dostat a za jakých podmínek mu bude poskytnuta. 

Navrhovaná úprava oblasti odborných, kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti sociální práce a 

dalšího vzdělávání významně přispěje ke zlepšení podmínek výkonu činností sociální práce v sociálních 

službách a ve veřejné správě kvalifikovanými, multidisciplinárními týmy, neboť personální zajištění je 

významným faktorem se zásadními dopady na spotřebitele/klienty. 

Spotřebitel – klient sociální práce (osoba v nepříznivé sociální situaci) bude mít dostupnou podporu (výkon 

činností sociální práce) v místě skutečného pobytu.  

Sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních pracovníků, pracovníci v sociálních službách – jako 

spotřebitelé dalšího vzdělávání budou mít vymezeny podmínky pro jeho získávání a prostor pro celoživotní 

vzdělávání. 

Navrhovaná úprava v oblasti příspěvku na péči nemá dopad na spotřebitele.    

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 sociální práce, 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 
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Novela zákona o sociálních službách přinese změnu obsahu rezortních výkazů určených pro sociální služby 

v návaznosti na nové dělení druhů sociálních služeb. Nová terminologie bude srozumitelnější, tím budou 

mít statistické údaje větší vypovídající hodnotu, budou lépe a přesněji vystihovat každou jednotlivou službu. 

Změny se dotknou stávající uživatelské aplikace, která bude upravena na základě navrhovaných změn. Ze 

všech údajů v registru pak budou získávány statistické údaje o jednotlivých službách. Novela zákona bude 

mít v této oblasti vliv také na rezortní statistické zjišťování Soc (MPSV) V1-01. 

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

úřadům a zpřesnění povinností obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, bude dotčen 

statistický výkaz V26. 

Rovněž navrhované upřesnění kompetencí v oblasti výkonu činností sociální práce v přenesené působnosti 

bude mít dopad na statistický výkaz V26 tím, že zvýší výpovědní hodnotu shromažďovaných údajů. 

Navrhovaná úprava v oblasti příspěvku na péči nemá dopad na výkon statistické služby. 

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 

změně, 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 celorepublikově 

sjednoceny, a také dojde k postupnému sjednocení odměňování zaměstnanců v mzdové a platové sféře.  

Navrhovaná úprava v oblasti příspěvku na péči nemá korupční rizika. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Navrhovaná právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Část I. Příspěvek na péči 

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 (dále jen zákon o sociálních službách).  

1.2 Definice problému  

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. 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. Příjemci příspěvku na péči tvoří nehomogenní 

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

především formou poskytované podpory, pomoci a péče. 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, která by zasahovala „hmotně-právní úpravu“, měnila 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 zejména u laické veřejnosti 

chybné vnímání sociálního šetření coby návštěvy osoby v její domácnosti, tím je sníženo porozumění jeho 

smyslu v řízení o příspěvek na péči.  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 (dále jen krajské 

pobočky) proces sběru informací 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 součinnost poskytovatelů zdravotnických služeb při zaslání nálezů OSSZ není vždy 

optimální (nálezy jsou zasílány s časovou prodlevou, případně musí být urgovány ze strany OSSZ), nepřispívá 

současné procesní uspořádání ke zkrácení doby dělící datum podání žádosti o příspěvek na péči a vydání 

rozhodnutí.  
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Co nejkratší délka řízení, doba dělící podání žádosti a vydání rozhodnutí, tj. přiznání příspěvku na péči s pomocí 

kterého si pak pořizují potřebnou pomoc, podporu a péči, je pro žadatele o příspěvek na péči nebo jeho příjemce 

poměrně zásadní. Odvozeně je zásadní pro pečující osoby a instituce, kterým příjemce příspěvku na péči 

poskytuje za pomoc, podporu a péči finanční prostředky („platí jim“).   

Příspěvek na péči cílí na osoby závislé na pomoci jiné osoby. Řada z těchto osob nemůže tuto dávku přijímat 

nebo ji 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 

v individuálních případech problémy, neboť vždy není k dispozici fyzická osoba, která je ochotna převzít roli 

zvláštního příjemce.  

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 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. 

Vzhledem k počtu příjemců příspěvku na péči se dohaduje, že může jít až o desítky tisíc takových řízení ročně.  

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. 

Výdaje na příspěvek na péči i počty jeho příjemců rostou, což souvisí s demografickým vývojem a s některými 

pro – klientskými změnami zákona o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb. či v důsledku metodického 

vedení. 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.  

Diferenciace částek příspěvku na péči osob ve stupni závislosti III a IV podle toho, zda využívají nebo 

nevyužívají pobytové sociální služby, byla přijata ze senátní iniciativy. Od počátku s ní zazníval nesouhlas od 

významného spektra poskytovatelů pobytových sociálních služeb. V rámci vnějšího konzultačního procesu 

(především vnějšího připomínkového řízení) navrhly zrušení diferenciace částek příspěvku na péči některá 

připomínková místa (viz vypořádací tabulka).  

Dlouhodobě je rovněž kritizována částka příspěvku na péči u osob starších 18 let ve stupni závislosti I (880 Kč). 

Přestože již z názvu dávky vyplývá, že jde o pouhý příspěvek a úhradu pomoci, podpory a péče, a nikoli o plné 

krytí individuálně odlišných výdajů na jejich zabezpečení, je současný rozdíl mezi částkou pro osoby starší 18 

let ve stupni zavilosti I a IV dramatický. Je i obtížně obhajitelný, protože u osob ve stupni závislosti I je 

požadováno nezvládání 3 nebo 4 základních osobních potřeb, pro stupeň IV je to 9 nebo 10 základních životních 

potřeb. Okrajově zazněla tato kritika i v rámci vnějšího připomínkového řízení (viz vypořádací tabulka).  

Změnu (zvýšení) částek příspěvku na péči lze realizovat pouze změnou zákona, což je časově náročné a méně 

flexibilní. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 416 z 24. schůze ze dne 7.  12.  2018 

(dále jen Usnesení Poslanecké sněmovny) ukládá navržení valorizačního mechanismu pro účely příspěvku na 

péči. 
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Vybraná statistická data: Počty příjemců příspěvku na péči, vývoj nákladů, struktura příjemců  

Tabulka 1 Výdaje na příspěvek na péči v mil. Kč (zdroj: MPSV, 2020) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

18 252 18 697 19 599 18 084 18 391 19 545 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

20 402 21 167 23 046 25 120 26 012 29 767 

 

Tabulka 2 Průměrný počet příjemců příspěvku na péči (zdroj: MPSV 2020) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

295 698 308 670 311 490 303 088 306 509 321 313 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

329 753 336 207 345 789 349 837 357 200 357 659 

 

Tabulka 3 Průměrný počet příjemců příspěvku na péči dle stupně závislosti a věku 

Stupeň závislosti Věk Celkem 

do 18 let nad 18 let 

I – lehká 12 488 91 654 104 142 

II – středně těžká 8 895 106 393 115 288 

III – těžká 5 749 80 645 86 394 

IV – úplná 4 766 47 069 51 835 

Celkem 31 898 325 761 357 659 

 

Tabulka 4 Délka řízení PnP (Zdroj: Generální ředitelství Úřadu práce, orientační údaje, data odvozená z IS OK služby) 

Dny/rok od podání žádosti do 
provedení sociálního 

šetření 

od podání žádosti do vydání 
rozhodnutí 

trvání správního řízení na ÚP 
(průměr) 

2015 23 101 45 

2016 24 111 55 

2017 24 116 43 

2018 22 103 43 

Dále lze pro otázku délky řízení doplnit i počet provedených sociálních šetření, který ve sledovaném období 

přesáhl každoročně 140 000.  
 

Tabulka 5 Počet provedených sociálních šetření (Zdroj: MPSV, 2019) 

Rok Počet provedených sociálních šetření 

2015 144 704 

2016 145 099 

2017 144 497 

2018 141 682 
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Příspěvek na péči je opakující se nároková nepojistná sociální dávka upravená zákonem o sociálních službách. 

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). U osob ve stupni 

závislosti III a IV diferencuje částky příspěvku rovněž podle toho, zda využívají nebo nevyužívají pobytové 

sociální služby.    

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat těchto deset základních životních potřeb: 

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) 

 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 
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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. 

O příspěvku na péči rozhoduje a vyplácí ho krajská pobočka. 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 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. 
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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 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. 

  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou:  

 MPSV, včetně PK MPSV (tvůrce regulace, odvolací orgán, metodicky sjednocuje aplikaci) 

 Úřad práce České republiky (rozhoduje o příspěvku na péči, vyplácí ho, kontroluje využití, sjednocuje 

aplikaci apod.) 

 LPS OSSZ (posuzuje závislost a její stupeň) 

 žadatelé o příspěvek na péči a jeho poživatelé (žádají o dávku, pobírají ji, využívají ji k stanovenému 

účelu apod.) 

 formální a neformální poskytovatelé péče (poskytují pomoc, podporu a péči a přijímají za toto finanční 

prostředky)).  

1.5 Popis cílového stavu 

Žádným z navrhovaných opatření nedochází ke změně principiální konstrukce příspěvku na péči, ani jeho 

podmínek poskytování, opatření se zaměřují na proces a řízení.  

Cílem je zefektivnit řízení a mít možnost pružněji měnit částky příspěvku na péči, tj. možnost měnit částky 

příspěvku na péči nikoli změnou zákona ale flexibilnějším způsobem (tím bude také reagováno na Usnesení 

Poslanecké sněmovny) a dále přispět ke zlepšení financování sociálních služeb sjednocením částek příspěvku 

na péči u osob ve stupni závislosti III a IV i zvýšením částky příspěvku na péči u osob starších 18 let ve stupni 

závislosti I.     
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1.6 Zhodnocení rizika 

Nepřijetí právní úpravy zachová nedostatky současného stavu, řízení bude vedeno i v neefektivních případech. 

Cílem regulace je zefektivnění řízení a výplaty příspěvku na péči, což je v zájmu žadatelů o něj a jeho příjemců. 

Jde o skupinu osob v náročné situaci, která se cítí být „zatěžována“ řadou správních úkonů. Aplikační program, 

metodické řízení snižují riziko „libovůle“ krajských poboček. Vzhledem k tomu, že upuštění od vymáhání 

přeplatku je institutem zcela výjimečným a mimořádným, nebylo zrušení možnosti podat opravný prostředek 

vyhodnoceno jako riziko regulace. Částky příspěvku na péči bude možné měnit jen náročným legislativním 

procesem – změnou zákona. I nadále bude mít na výši příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III a IV 

vliv, zda osoba využívá nebo nevyužívá pobytové sociální služby; administrace dávky u osob ve stupni 

závislosti III a IV bude i nadále náročnější než u osob ve stupni závislosti I a II. Osobám starším 18 let ve stupni 

závislosti I bude i nadále náležet částka, která není adekvátní počtu základních životních potřeb, které 

nezvládají. Pokud nebude reagováno na změnu členění sociálních služeb, přinese to příspěvku na péči značné 

aplikační problémy. To by mělo negativní dopady na krajské pobočky, a především na příjemce příspěvku na 

péči, žadatele o něj, pečující osoby apod. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 – současný stav 

Nulová varianta znamená zachování současné právní úpravy. Právní úprava nebude měněna.  

2.2 Varianta 1 – navrhovaný stav 

Varianta 1 směřuje k naplnění cílů, tj. k zefektivnění řízení, sjednocení částek příspěvku na péči ve stupni 

závislosti III a IV, zvýšení částky příspěvku na péči u osob starších 18 let ve stupni závislosti I a k možnosti 

pružněji měnit částky příspěvku na péči. 

Varianta 1 přináší možnost měnit částky příspěvku na péči nikoli změnou zákona ale flexibilnějším způsobem, 

reaguje tedy na Usnesení Poslanecké sněmovny. V návaznosti na Usnesení Poslanecké sněmovny 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 (např. věk, zdravotní stav, socio-

ekonomická situace, a především způsob zajištění péče) se ukázalo, že nalézt jednoznačně vyhovující veličinu 

je obtížné. Byť řada veličin má určitý vztah k příspěvku na péči, vztah k jednotlivým osobám (skupinám osob) 

má rozdílný. Byly zvažovány takové veličiny, jako je životní minimum, minimální mzda, průměrná mzda v 

národním hospodářství, důchody, vývoj cen sociálních služeb apod. Proto byl vybrán a je navržen komplexnější 

přístup, stejný jako byl přijat v novele zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

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. 

V rámci varianty 1 je navrhován rovněž soubor změn směřující k zefektivnění řízení a jeho zpřehlednění pro 

klienta a sjednocení částek příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III a IV.   

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGSRD)



 

Stránka 19 z 143 

 

Popis hlavních navrhovaných opatření:  

Zavedení valorizačního mechanismu, sjednocení částek příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III 

a IV a zvýšení částky příspěvku na péči u osob starších 18 let ve stupni závislosti I   

 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.  

 Navrhuje se sjednocení částek příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III a IV. Na výši příspěvku 

na péči již nebude mít vliv, zda osoba užívá nebo nevyužívá pobytové sociální služby.  

 Navrhuje se zvýšení částky příspěvku na péči u osob starších 18 let ve stupni závislosti I ze současných 

880 Kč na „původních“ 2 000 Kč.  

Zefektivnění řízení a výplaty příspěvku na péči  

 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.  

 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.   

2.3 Varianta 2 

Varianta 2 se omezuje na zavedení možnosti pružněji měnit částky příspěvku na péči, tj. možnost měnit částky 

příspěvku na péči nikoli změnou zákona ale flexibilnějším způsobem. Dále přináší legislativně-technické 

úpravy navazující na nové rozdělení sociálních služeb.   

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Hlavním přínosem je naplnění cílů návrhu, hlavním nákladem pak fiskální dopady.  
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3.2 Náklady 

Varianta 0 

 Nedojde k zefektivnění správního řízení a postupů, které příspěvek na péči provázejí, což je zatěžující 

zejména pro krajské pobočky a příjemce příspěvku na péči, potažmo poskytovatele péče.   

 Částky příspěvku na péči bude i nadále možné měnit jen na základě změny zákona a nebude tak 

reagováno na Usnesení Poslanecké sněmovny, což je problematické pro MPSV, negativum to nese i 

příjemcům příspěvku na péči.  

 I nadále bude částka příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III a IV odvislá od způsobu zajištění 

péče a administrace příspěvku na péči bude u těchto osob i nadále náročnější než u osob ve stupni 

závislosti I a II.   Osobám starším 18 let ve stupni závislosti I bude i nadále náležet částka, která není 

adekvátní počtu základních životních potřeb, které nezvládají. 

 Z hlediska nároků na státní rozpočet je tato varianta rozpočtově neutrální, resp. počet příjemců 

příspěvku na péči a objem vynakládaných prostředků bude i nadále ovlivněn především 

demografickými trendy a případnými ad hoc změnami částek příspěvku na péči na podkladě změn 

zákona o sociálních službách (předkládaných vládou či na základě poslanecké/senátní iniciativy).  

 Přijetí změn v ostatních částech zákona o sociálních službách (např. členění sociálních služeb), na které 

by nebylo reagováno legislativně-technické úpravy u příspěvku na péči, by negativně dopadlo na osoby 

se zdravotním postižením, pečovatele a administrátora dávky, neboť administrace příspěvku na péči by 

byla v řadě případů přinejmenším velmi problematická.    

Varianta 1  

 Varianta 1 nese fiskální dopady vyplývající ze sjednocení částek příspěvku na péči u osob ve stupni 

závislosti III a IV. V roce 2019 pobíralo příspěvek na péči každý měsíc cca 358 000 osob, výdaje na 

příspěvek činily cca 29,767 mld. Kč. S ohledem na demografický vývoj a vývoj čerpání příspěvku na 

péči se pro rok 2020 odhadují výdaje na příspěvek na péči cca 33,4 mld. Kč, růst výdajů je v důsledku 

demografických trendů předpokládá i pro další roky (i při zachování současných částek příspěvku na 

péči), a to 34,4 mld. Kč rok 2021 a 35,5 mld. Kč pro rok 2022.  

Odhaduje se, že sjednocení částek příspěvku na péči ve stupni závislosti III a IV přinese více 

náklady na úrovni cca 3,4 mld. Kč ročně; zvýšení příspěvku na péči u osob starších 18 let 

ve stupni závislosti I pak cca 1,34 mld. Kč ročně, tj. celkem 4,74 mld. Kč.    

Sjednocení (a zvýšení) částek generuje i jednorázové administrativní výdaje, které spočívají zejména 

ve změně aplikačního programu a zaslání písemného oznámení o změně částek příspěvku na péči, 

současně však mírně zjednodušuje administraci agendy a má tedy z dlouhodobého hlediska mírně 

úsporný potenciál; úsporu administrativních nákladů lze očekávat i díky navrhovaným úpravám v 

oblasti zefektivnění řízení.  Fiskální dopady samozřejmě nese zavedení, resp. budoucí využití, 

valorizačního mechanismu. Konkrétní dopady vyplývající ze zavedení valorizačního mechanismu 

však nelze vyčíslit, neboť budou odvislé od vývoje daných veličin i od pohybu, na který bude 

reagováno. Potenciální výdaje lze ilustrovat na příkladu 5% zvýšení částek příspěvku na péči ve 

vztahu k výdajům roku 2019, což by znamenalo cca 1,49 mld. Kč více nákladů ze státního 

rozpočtu. Obdobně lze ilustrovat, jak by se promítlo 5% zvýšení na částky příspěvku v jednotlivých 

stupních závislosti oproti současnému stavu.   
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Tabulka 6 Vyjádření 5% zvýšení částek příspěvku na péči 

Děti 
Současné částky 

v Kč 
Valorizované částky v Kč 

Změna 
v Kč 

I 3 300 3 465 +165 

II 6 600 6 930 +330 

III 13 900 14 595 +695 

III pobytové služby 9 900 10 395 +495 

IV 19 200 20 160 +960 

IV pobytové služby 13 200 13 860 +660 

Dospělí    

I 880 924 +44 

II 4 400 4 620 +220 

III 12 800 13 440 +640 

III pobytové služby 8 800 9 240 +440 

Varianta 2 

 Ve variantě 2 se předpokládá pouze zavedení valorizačního mechanismu. Zavedení, resp. budoucí 

využití, valorizačního mechanismu nese fiskální dopady. Konkrétní dopady vyplývající ze zavedení 

valorizačního mechanismu však nelze vyčíslit, protože budou odvislé od vývoje daných veličin i od 

pohybu, na který bude reagováno. Ilustrace dopadů zavedení valorizačního mechanismus je uvedena 

již u varianty 1. Oproti variantě 1 je varianta 2 méně fiskálně náročná.    

 Nedojde k zefektivnění správního řízení a postupů, které příspěvek na péči provázejí, což je zatěžující 

zejména pro krajské pobočky a příjemce příspěvku na péči, potažmo poskytovatele péče.   

 I nadále bude mít na výši příspěvku na péči u osob v závislosti III a IV vliv to, zda osoba využívání 

nebo nevyužívá pobytové sociální služby, i nadále bude administrace příspěvku na péči u této skupiny 

náročnější než u osob ve stupni závislosti I a II.   

 Osobám starším 18 let ve stupni závislosti I bude i nadále náležet částka, která není adekvátní počtu 

základních životních potřeb, které nezvládají.  

3.3 Přínosy  

Varianta 0 

 Vzhledem k tomu, že nulová varianta nereaguje na problémy a nevede k stanovenému cíli, nemohly být 

přínosy identifikovány.  

 Varianta 1  

 Přínosem varianty 1 je naplnění cílů a mírné úspory v oblasti administrativních nákladů v dlouhodobém 

horizontu.    

 Z hlediska MPSV a de facto všech identifikovaných subjektů je přínosem možnost flexibilněji měnit 

částky příspěvku na péči.  

 Úpravy vedoucí k zefektivnění správního řízení a postupů, které příspěvek na péči provázejí, se 

pozitivně odrazí na krajské pobočky a příjemce příspěvku na péči, potažmo poskytovatele péče (např. 

ubude úkonů, písemností doručovaných do vlastních rukou).  
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 Varianta 1 je přínosná pro poskytovatele pobytových sociálních služeb (i pro územně samosprávné 

celky), protože vyšší částky příspěvku na péči přispějí ke zlepšení financování sociálních služeb. V 

souladu s § 73 odst. 4 zákona o sociálních službách se úhrada za péči při poskytování sociálních služeb 

stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči. Sociální služby jsou financovány vícezdrojově. Zrušení 

diferenciace, tj. reálné zvýšení částek příspěvku na péči u osob v závislosti III a IV využívající pobytové 

sociální služby zvýší objem prostředků, kterými jsou sociální služby financovány z mandatorního 

zdroje. Odhadovaných cca 3,4 mld. Kč, které s sebou nese sjednocení částek příspěvku na péči u osob 

ve stupni závislosti III a IV, bude „utraceno“ v rámci pobytových sociálních služeb.  

 Zvýšení částky příspěvku na péči u osob starších 18 let ve stupni závislosti I je přínosné nejen pro tyto 

osoby, ale i pro formální nebo neformální pečující.  

Varianta 2  

 Přínosem varianty 2 je částečné naplnění cílů a rozpočtová neutralita a v zásadě předvídatelné výdaje 

při zavedení valorizačního mechanismu.   

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGSRD)



 

Stránka 23 z 143 

 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant  

Varianta Náklady Přínosy 

0 

Některé neefektivní postupy v řízení a 

procesu přetrvají.  

Přetrvá rozdílná výše částek příspěvku na 

péči u osob ve stupni závislosti III a IV 

dle způsobu zajištění péče a složitější 

administrace dávky u této skupiny osob 

oproti osobám ve stupni závislosti I a II.  

Přetrvává ne zcela adekvátní částka 

příspěvku na péči u osob starších 18 let 

ve stupni závislosti I.  

Částky příspěvku na péči bude i nadále 

možné měnit jen na základě změny 

zákona. Usnesení PSP zůstane bez 

odezvy.  

Aplikační problémy při neprovedení 

legislativně-technických úprav.   

Rozpočtová neutralita. 

1 

Fiskální dopady vyplývající 

ze sjednocení částek příspěvku na péči u 

osob ve stupni závislosti III a IV, zvýšení 

částky příspěvku na péči u osob starších 

18 let ve stupni závislosti I a ze zavedení 

valorizačního mechanismu. 

Odhaduje se, že sjednocení částek 

příspěvku na péči u osob ve stupni 

závislosti III a IV znamená více náklady 

cca 3,4 mld. Kč ročně, zvýšení částky 

příspěvku na péči u osob starších 18 let 

ve stupni závislosti I cca 1,34 mld. Kč 

ročně.   

Fiskální dopady nese použití 

valorizačního mechanismu – ilustrace 

potenciálních dopadů je uvedena v části 

3.2.  

Naplnění cílů.  

 

Mírné úspory administrativních nákladů v 

dlouhodobém horizontu v řádu desítek tisíc 

až statisíc korun.   

  

Částky příspěvku na péči bude možné měnit 

bez změny zákona (flexibilněji).   

 

Přínosy pro poskytovatele pobytových 

sociálních služeb a oblast financování 

sociálních služeb. 

 

Přínosy pro osoby starší 18 let ve stupni 

závislosti I a formální a neformální pečující.  

2 

Některé neefektivní postupy v řízení a 

procesu přetrvají.  

Přetrvává ne zcela adekvátní částka 

příspěvku na péči u osob starších 18 let 

ve stupni závislosti I.  

Případné fiskální dopady vyplývající ze 

zavedení valorizačního mechanismu. 

Rozpočtová neutralita/předvídatelnost.  

 

Částky příspěvku na péči bude možné měnit 

bez změny zákona (flexibilněji).   
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4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Při hodnocení variant a stanovení jejich pořadí hrály zásadní význam míra naplnění stanovených cílů a 

přínosnost pro identifikované subjekty.   

Varianta 0 nenaplní záměr zákonodárce v oblasti příspěvku na péči. To je zásadním důvodem pro odmítnutí 

této varianty a její odsunutí na poslední místo.  

Varianta 2 naplňuje záměr zákonodárce částečně, umožní měnit částky příspěvku na péči nařízením vlády, 

reaguje na změny v oblasti členění sociálních služeb. Je tedy přínosná zejména pro MPSV, omezeně pro 

administrátora dávky a příjemce příspěvku na péče a pečující. Je vyhodnocena jako druhá v pořadí.  

Variantu 1 lze označit jako přínosnou pro všechny dotčené subjekty (detailnější informace jsou uvedeny v části 

3), naplňuje stanovené cíle, přestože nese dopady na státní rozpočet (bezprostředně lze očekávat více výdaje 

cca 4,74 mld. Kč ročně vlivem sjednocení částek příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III a IV a 

zvýšením částky příspěvku na péči pro osoby starší 18 let ve stupni závislosti I). Varianta 1 je zcela bez dopadů 

na mezinárodní konkurenceschopnost, podnikatelské prostředí, spotřebitele, životní prostředí, obranu státu či 

výkon státní statistické služby. Nenese rovněž korupční rizika. Dopady na územní samosprávné celky jsou 

v zásadě pozitivní, protože vyšší částky příspěvku na péči přispějí ke zlepšení financování sociálních služeb; 

pozitivní jsou rovněž sociální dopady (nejen ve vztahu k příjemcům příspěvku na péči, ale i ve vztahu 

k pečujícím osobám a institucím nebo ve vztahu k žadatelům o příspěvek na péči). Varianta 1 nemá dopad ve 

vztahu k zákazu diskriminace, protože podmínky nároku na příspěvek na péči nemění, a i nadále jej mohou 

čerpat za stejných podmínek muži i ženy. Vzhledem k výše uvedenému byla varianta 1 zvolena jako 

nejvhodnější varianta řešení, i přes její fiskální náročnost. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za provádění navrhované úpravy bude odpovědné MPSV, respektive Úřad práce České republiky. Za účelem 

implementace bude přijata změna zákona o sociálních službách. Krajské pobočky budou i nadále postupovat 

v rámci obecných zásad správního řízení a dle speciálních ustanovení obsažených ve zvláštních předpisech. 

Vynucování nově stanovených pravidel bude probíhat prostřednictvím kontrol prováděných ze strany MPSV a 

dalších kontrolních subjektů (NKÚ), obdobně jako je tomu u jiných systémů nepojistných sociálních dávek. 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Dopad nové právní úpravy bude průběžně vyhodnocován v rámci sledování čerpání státního rozpočtu a 

sledování vývoje počtu a složení příjemců příspěvku na péči, bude sledována délka řízení i některých kroků. 

Přezkum účinnosti bude realizován formou hodnocení ex post. Na základě dlouhodobých zkušeností lze 

konstatovat, že významnější poznatky, na základě, kterých je možné kvalifikovaně zhodnotit regulaci, lze získat 

až cca po 1,5 roce účinnosti změny.   

Zavedené mechanismy se dají v případě potřeby při zjištění nedostatků korigovat prostřednictvím změny 

právního předpisu, či v rámci metodického výkladu detailů technického charakteru. 

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. Celkem se uskutečnilo 

16 konzultačních pracovních skupin (v období od 18. 7. 2019 do 20. 9. 2019). Přestože žádná konzultační 

pracovní skupina nebyla zaměřena výhradně na oblast příspěvku na péči, otázky s ním spojené byly dílčím 

způsobem probírány.  

O výstupech z pracovních skupin bylo diskutováno zastřešující platformou k novele zákona o sociálních 

službách (8 setkání, v období od 31. 7. 2019 do 21. 11. 2019).   
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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 detailně konzultován již při předchozím návrhu změny zákona o 

sociálních službách, který nebyl přijat.  

Ústní konzultace s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Ing. Jiřím 

Horeckým, Ph.D., MBA, přispěla k obsahu návrhu (např. k vypuštění dětských domovů z poskytovatelů péče, 

ačkoli tento novelizační bod byl vypuštěn na základě zásadních připomínek řady připomínkových míst). 

Konzultace nesignalizovala potřebu nebo vhodnost zásahu do konceptu základních životních potřeb, prezident 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky zmínil vhodnost a potřebu sjednocení částek 

příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III a IV.    

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, jednání s organizacemi hájícími zájmy osob se 

zdravotním postižením apod.).    

 

8 Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Dana Hacaperková 

Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek, MPSV ČR 

Tel.: + 420 221 92 3286 

Email: dana.hacaperkova@mpsv.cz 
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Část II. Sociální služby 

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  

Poskytování sociálních služeb je komplexně uchopeno zákonem o sociálních službách. Tvoří rámec dílčích 

oblastí poskytování sociálních služeb. Jedná se však o velmi dynamicky se vyvíjející segment, který je ovlivněn 

řadou faktorů a změn. Postupně se tak systém vyvíjí a je nezbytné na změny průběžně reagovat, a to v rámci 

dílčích oblastí zákonné úpravy. I když úpravy následně mohou působit atomizovaně, jedná se o konkrétní 

optimalizaci systému, základní pilíře se však nemění. Existuje systém finančního zajištění, požadavky na vstup 

do systému sociálních služeb, pravidla pro vstup do poskytování sociálních služeb, pravidla pro poskytování 

sociálních služeb včetně povinností a standardů kvality sociálních služeb, jsou taxativně definovány druhy 

sociálních služeb a základní činnosti a definice služeb, existují nástroje kontroly (inspekce poskytování 

sociálních služeb). Stávající právní úpravu výkonu činností sociální práce je třeba zpřesnit tak, aby podpora 

byla dostupná všem potřebným osobám, rovněž oblast kvalifikačních požadavků a dalšího vzdělávání již 

nevyhovuje potřebám praxe. Česká republika a segment sociálních služeb nevyjímaje je velmi výrazně ovlivněn 

a zatížen probíhající epidemií COVID19. Distanční forma poskytování sociálních služeb se velmi osvědčila 

zvláště v době pandemických opatření, kdy osobnímu kontaktu bránila řada faktorů. 

   

Základními cíli této novely  

1. Zajistit stabilní financování sociálních služeb od roku 2022. 

1.1. Zajistit jednotnou dotaci pro mzdovou a platovou sféru. 

1.2. Sjednotit proces vstupu do nově vzniklé garantované sítě, která nahradí současných 14 

samostatných krajských systémů. 

1.3. Snížit administrativní zátěž v rámci dotačního řízení. 

2. Zvýšit kvalitu sociálních služeb a ochranu práv uživatelů sociálních služeb od roku 2022 s cílem 

udržení kvality života v přirozeném prostředí osob. 

2.1. Revidovat zákonné povinnosti a standardy kvality, tak aby více ochraňovaly lidská práva klientů 

v sociálních služeb a současně byly rámcem pro efektivní poskytování sociálních služeb 

2.2. Nastavit nový mechanismus pro podávání stížností a podnětů. 

2.3. Upravit novou možnost pro odebrání oprávnění k poskytování sociální služby. 

3. Snížit administrativní zátěž a rozšířit elektronizaci v segmentu sociálních služeb od roku 2022. 

3.1. Maximálně elektronizovat agendu sociálních služeb a zvýšit participaci a odpovědnost 

poskytovatelů sociálních služeb při správě svých údajů. 

3.2. Sjednotit elektronické systémy. 

3.3. Upravit jednotlivé druhy sociálních služeb, tak aby se snížila administrativní zátěž, ale náklady na 

poskytování sociálních služeb. 

4. Rozšířit spektrum sociálních služeb, tak aby mohly cílit i na dosud nepokryté okruhy osob od roku 

2022.  

4.1. Zajistit sociální služby i pečujícím osobám. 
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4.2. Rozšířit spektrum sociálních služeb a základních činností, tak aby pokrývaly větší míru potřeb 

klientů sociálních služeb.  

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

úpravy kvalifikací a dalšího vzdělávání od roku 2022. 

 

1.2.1 Financování sociálních služeb není předvídatelné  

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 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. Z údajů pravidelného ročního 

výkaznictví, které podávají sociální služby vždy k 30. 6. následujícího roku, vychází např. u domovů pro seniory 

a domovů se zvláštním režimem, kterých bylo k dubnu 2020 celkem 905, s celkovou kapacitou 68 670 lůžek, 

podáno 88 201 žádostí, s tím, že odmítnuto z důvodu plné kapacity bylo 46 985 žádostí. Z těchto údajů 

vyplývá, že počet a kapacita sociálních služeb neodpovídají poptávce po sociálních službách. O 

nedostatečné dostupnosti a schopnosti reagovat za zjištěné potřeby reaguje i Nález Ústavního soudu I. 

ÚS 2637/17, kde se sděluje v čl. 50: „Lze proto uzavřít, že z § 95 písm. g) ve spojení s § 38 zákona o sociálních 

službách vyplývá povinnost kraje v samostatné působnosti zajišťovat, aby oprávněným osobám na jeho území, 

které se nachází v nepříznivé sociální situaci, byly dostupné vhodné služby sociální péče, a tato povinnost 

odpovídá veřejnému subjektivnímu právu dotčených oprávněných osob, včetně osob se zdravotním postižením, 

na zajišťování takové pomoci, tedy na zajišťování dostupnosti vhodných služeb sociální péče; toto právo je 

zakotveno jako součást § 38 zákona o sociálních službách (aby služby sociální péče mohly být poskytovány, 

musí nejdříve vůbec existovat, respektive být dotčeným osobám k dispozici). Ústavní soud souhlasí s Krajským 

soudem v Praze, že povinnost kraje zajistit dostupnost služeb sociální péče se uplatňuje i v situacích, kdy se o 

poskytování služby uchází osoba v nepříznivé sociální situaci vyžadující s ohledem na své individuální potřeby 

poskytnutí některé ze služeb sociální péče a zároveň je poskytnutí služby sociální péče nezbytné z důvodu 

zajištění jejích základních životních potřeb. Dále pak ve svém shrnutí sděluje: 

Ústavní soud shrnuje, že osoby se zdravotním postižením nacházející se v nepříznivé sociální situaci mají 

veřejné subjektivní právo na dostupnost vhodných služeb sociální péče. Toto právo vyplývá z § 38 zákona o 

sociálních službách, kterým je na zákonné úrovni prováděno několik základních práv osob se zdravotním 

postižením: právo na zdraví (čl. 31 Listiny základních práv a svobod), právo na přiměřenou životní úroveň (čl. 

11 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech) a právo na nezávislý způsob života 

a zapojení do společnosti (čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením). Jedná se o sociální právo 

obecnější povahy, jemuž odpovídá povinnost veřejné moci zajistit dostupnost vhodných sociálních služeb pro 

osoby se zdravotním postižením nacházející se v nepříznivé sociální situaci.  
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Tato povinnost je v § 95 písm. g) zákona o sociálních službách stanovena krajům, které jsou tedy povinny 

zabezpečit, aby osobám v nepříznivé sociální situaci na jejich území byly k dispozici potřebné sociální služby, 

včetně služeb sociální péče. Nejde přitom o to, aby dotčené osoby měly přístup k sociální péči v konkrétní podobě 

přesně podle svých ideálních představ, například u konkrétního poskytovatele sociálních služeb; jde o to, aby 

existovaly a dotčeným osobám byly dostupné takové služby, které jsou adekvátní jejich stavu a situaci a mohou 

jim pomoci vést důstojný a co nejvíc nezávislý život, při zachování maxima osobní autonomie, bez sociálního 

vyloučení a při maximálním sociálním začlenění.“ 

 

Značnou roli v zajištění dostupnosti má také stárnutí obyvatelstva, ale také lepší diagnostické metody např. u 

specifických postižení například neurodegenerativních onemocnění či poruch autistického spektra.  

MPSV eviduje v současnosti množství případů, které dokládají skutečnost, že samosprávné celky v rámci 

toho, jak je nastaveno jejich fungováni nejsou schopny rychle zareagovat na vzniklou potřebu a 

operativně zajišťovat dostupnost služeb. Tento stav je důsledkem povinností daných samosprávě 

zákonem o krajích a obcích, tj. že o čemkoliv musí rozhodnout orgány samosprávných celků, přičemž, 

co se týká finančních prostředků, tak o jejich použití ve výši nad 300 000 Kč nemůže např. rozhodnout 

Rada kraje, nýbrž musí rozhodovat zastupitelstvo, kterého termíny zasedání jsou pouze čtyři krát do 

roka. Samosprávné celky jsou tedy na jedné straně skutečně blíže k občanovi, co se týká informací o 

potřebách a situaci občanů v území, nicméně nemůžou zareagovat na tyto potřeby z důvodu nastavení 

svého fungování. MPSV je schopno například v již řádu dnů uvolnit finanční prostředky poskytovateli 

na realizaci potřebné sociální služby, u krajů je tato doba v řádu měsíců. V případě potřeby rychle zajistit 

dostupnost sociální služby a zamezit tak ohrožení života či zdraví občana jsou samosprávné celky 

ochromeny vlastními schvalovacími procesy. I v současné době je dotace na mimořádné situace schopno 

rychle zrealizovat pouze MPSV. Rok 2020 a řešení pandemie onemocnění Covid-19 je toho zjevným 

důkazem. 

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 a 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. 

V letech 2014-2019 vzrostl objem dotací na sociální služby ze státního rozpočtu o více než 118 % (7,7 mld. Kč 

v roce 2014, 16,79 mld. Kč v roce 2019). Přímé dotace ministerstva tvoří téměř třetinu financování sociálních 

služeb (29 %, 16,79 mld. Kč), další dvě pětiny tvoří příspěvek na péči – PnP (20 %, 8,6 mld. Kč) uživatelů 

sociálních služeb a vlastní úhrady uživatelů (21 %, 8,4 mld. Kč). Kraje se na financování podílí cca 10 % (4,2 

mld. Kč) a obce 7 % (3,2 mld. Kč). 
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Graf 1 Struktura zdrojů financování sociálních služeb (odhad r. 2019), zdroj: MPSV 2019 

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 proti rozhodnutí samosprávy (zastupitelstva kraje), 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. Nicméně ve své žádosti uvádějí pouze celkovou 

požadovanou částku, která pak nekoliduje se samotnými žádostmi poskytovatelů sociálních služeb.  
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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 také 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, tak jako 

tak, obdrží od MPSV částku dle směrného čísla, bez ohledu na výši požadavku.  

 

 

Graf 2 Vývoj požadavků sociálních služeb, krajů a přidělené dotace MPSV, zdroj: MPSV 2019 

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. Tento stav se potvrzuje na celém území ČR.  
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Graf 3 Podíl dotace MPSV a porovnání prostředků krajů, zdroj: MPSV, kraje 2019 

  

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 jednotné 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.  

Tabulka 7 Vývoj platů/mezd, specialisté, Zdroj: MPSV (ISPV/RSCP), 2019 

ČR CZ-ISCO: 2635 Specialisté v oblasti sociální práce 

2014 2015 2016 2017 2018 

Platová sféra 25 836 26 818 27 992 30 760 34 104 

Mzdová sféra 22 014 22 499 23 760 26 431 29 296 

Tabulka 8 Vývoj platů/mezd, odborní pracovníci, Zdroj: MPSV (ISPV/RSCP), 2019 

ČR CZ-ISCO: 3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce 

2014 2015 2016 2017 2018 

Platová sféra 22 333 23 358 24 421 27 098 31 031 

Mzdová sféra 20 698 21 559 21 230 25 327 29 459 
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Tabulka 9 Vývoj platů/mezd, ošetřovatelé Zdroj: MPSV (ISPV/RSCP), 2019 

ČR CZ-ISCO: 5321 Ošetřovatelé a prac. v soc. sl. v oblasti pobytové 
péče 

2014 2015 2016 2017 2018 

Platová sféra 18 212 19 452 20 455 23 596 27 548 

Mzdová sféra 17 024 18 262 18 873 21 383 24 365 

 

 

Graf 4 Porovnání podílu MPSV, krajů a obcí na financování sociálních služeb, zdroj: MPSV, kraje 2019 

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.  

Jako další problém 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 (MPSV skrze střešní organizace získává ročně stovky podmětů), 

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. 
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1.2.2 Oblast kvality a nástroje na ochranu práv uživatelů 

Oblast kvality sociálních služeb je upravena již od roku 2007, tedy od samotné účinnosti a platnosti zákona o 

sociálních službách. Zákonná pravidla definují, jak má sociální služba vypadat, jaké procesy má poskytovatel 

dodržovat a jak postupovat, aby byla chráněna práva klientů. Od roku 2007 byly průběžně prováděny provedeny 

pouze malé, dílčí úpravy jednotlivých ustanovení.  

Od roku 2012 se pracuje na výrazných změnách. Byly zpracovávány dílčí výzkumy a znění povinností 

poskytovatele a kritérií standardů kvality bylo podrobeno podrobnějšímu zkoumání a revizi. 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 20122.  

 Byly identifikovány duplicity, především se systémem registrace (v oblasti personální, materiálně technické, 

informací o sociální službě, apod). Současně je nezbytné zdůraznit, že není možné novelizovat pouze znění 

povinností poskytovatele a přestupky, ale je nezbytná větší revize systému poskytování sociálních služeb, aby 

duplicity byly odstraněny  

V průběhu platnosti a účinnosti zákona o sociálních službách bylo identifikováno, že v některých případech 

není znění povinností provázáno se zněním kritérií standardů kvality sociálních služeb (např. v oblasti 

individuálního plánování). To pak působí složitosti v samotném poskytování sociálních služeb, ale i v inspekci 

poskytování sociálních služeb. Současně v řadě případů vede duplicita u poskytovatelů k opakovanému 

zpracovávání téhož v různých podobách, podléhají pak i duplicitní kontrole. 

Významnou součástí pojetí kvality sociálních služeb je zaměření se na ochranu práv klientů. Zákonné pojetí 

požaduje, aby bylo vedeno jednání se žadatelem o sociální službu, byl zajištěn individuální přístup ke každému 

klientovi. Poskytovatel je povinen pracovat s pravidly a jejich aplikací v praxi, tak, aby byl garantován přístup, 

který bude zaměřen na ochranu klientů a jejich práv. Současně však Veřejný ochránce práv opakovaně 

upozorňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na absenci přestupku pro oblast lidských práv a svobod. Tento 

přestupek skutečně není součástí právní úpravy. Právní úprava umožňuje v současnosti uložení přestupku za 

oblast individuálního plánování či oblast smluvní, ale situace, které vznikají v sociální službě a je možné je 

označit za situace nedostatečné ochrany soukromí, důstojnosti či integrity osoby, není možné sankcionovat 

přestupkem.  

Dále pak některá ustanovení (např. zpracování pravidel pro zajištění poskytované sociální služby) nejsou právní 

normou specifikována. Požadavek je sice srozumitelný, ale v praxi náročně naplnitelný. To následně ze strany 

poskytovatele 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.  

Proto byl připraven návrh revidovaných povinností poskytovatele a dílčí úpravy relevantních ustanovení 

zákona, které jsou s povinnostmi provázány. Navrhovaná revize byla testována u poskytovatelů sociálních 

služeb. Následně byl návrh společně s celou novelou zákona o sociálních službách schválen vládou dne 29. 

března 2017 a byl předložen do legislativního procesu. Právě oblast kvality sociálních služeb byl jednou 

z nejméně rozporovaných oblastí. S nepřijetím tehdy předložené právní úpravy došlo i k tomu, že nebyla 

schválena ani revidovaná oblast kvality.  

S ochranou práv se pojí další oblasti, které nejsou dostatečně v současné právní úpravě zpracovány.  

                                                      
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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Veřejný ochránce práv opakovaně upozorňuje také na skutečnost, že není umožněno, aby stížnosti, které nejsou 

vyřešeny poskytovatelem tak, aby osoba byla spokojena, aby si člověk stěžoval na MPSV. Nejsou stanoveny 

závazné lhůty pro řešení stížností u poskytovatele.  

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. V rámci inspekční praxe, která není v tomto bodu nijak statisticky zpracovávána (není tudíž možné 

uvést, jak běžná praxe to je) je zjišťováno, že poskytovatel vede evidenci v rámci zdravotnické dokumentace 

klientů a znemožňuje tím výkon inspekce poskytování sociálních služeb v dané oblasti.  

Problematické v praxi poskytování sociálních služeb je, že ustanovení § 89 požaduje, aby byla striktně 

poskytovateli dodržována posloupnost užití v něm uvedených opatření omezující pohyb. 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.  

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

nelegální sociální služby. V České republice k termínu 31. prosinec 2019 bylo identifikováno 31 subjektů, 

které pravděpodobně poskytují sociální služby bez oprávnění. Dosud bylo zahájeno 44 28 správních řízení. Z 

výsledku srovnání je zřejmé, že počty služeb bez oprávnění je nutné nadále sledovat a vyhledávat. Jejich počty 

nijak výrazně neklesají. V Tabulce 10 jsou uvedeny služby, s nimiž bylo krajským úřadem zahájeno správní 

řízení. Pro porovnání a přehlednost jsou údaje vyhodnoceny podle druhů služeb v jednotlivých krajích. 

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.  

Poslední oblastí, která je problematická z hlediska zajištění kvalitních sociálních služeb, které chrání práva 

klientů, patří absence pravomoci MPSV odejmout v závažných případech registraci poskytovateli sociálních 

služeb. V současnosti mají tuto pravomoc pouze krajské úřady, které poskytovatele registrovali nebo MPSV u 

poskytovatelů, které MPSV registrovalo.  
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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 o sociálních službách (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).  

 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 sdělit, 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 služeb3. 

 

  

                                                      
3 https://www.ochrance.cz/ochrana-osob-omezenych-na-svobode/zarizeni-socialnich-sluzeb/ 
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Tabulka 10 Počty zjištěných nelegálních služeb, 2019 (Zdroj: MPSV, KÚ) 

Krajský úřad Druh služby (počet), která je poskytována bez registrace K 31. 12. 
2019 
(celkem) DS DZR Další služby Celkem 

12/2019 06/2019 12/2019 06/2019 12/2019 06/2019 12/2019 06/2019  

Jihočeský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jihomoravský 0 0 8 8 0 0 8 8 8 

Karlovarský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vysočina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Královéhradecký 2 3 0 0 0 0 2 3 4 

Liberecký 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MHMP 1 1 0 0 0 1 2 2 4 

Moravskoslezský 6 8 0 0 2 4 8 12 8 

Olomoucký 1 1 0 0 1 1 1 1 2 

Pardubický 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plzeňský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Středočeský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ústecký 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Zlínský 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

CELKEM 11 13 8 8 4 7 22 27 28 

 

Nedostatečné jsou finanční sankce za některé přestupky. Dále z hlediska ochrany lidských práv není ve 

výčtu přestupků uveden přestupek k oblasti ochrany lidských práv.4 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.  

S ohledem na zásadu subsidiarity trestního postihu nicméně nemusí být nejvhodnější některé zásahy do 

důstojnosti osob, jimž je poskytována sociální služba, stíhat prostředky trestního práva. Na některé formy 

špatného zacházení, zejména nedbalostní, u nichž není následkem újma na zdraví, ostatně ani trestní zákoník 

nepamatuje a neumožňuje taková jednání podřadit pod některou skutkovou podstatu trestného činu.  

V některých případech navíc může být obtížné, ne-li nemožné, určit konkrétní osobu, která je původcem 

špatného zacházení v zařízení sociální péče, jelikož intenzity špatného zacházení daná situace dosáhne až v 

souhrnu všech faktorů, které však jednotlivě samy o sobě této závažnosti nedosáhnou a za něž jsou leckdy 

odpovědné různé osoby. Navíc mnohdy může být postih konkrétních pracovníků zařízení nepřiměřený, jelikož 

jejich jednání je v zásadě vynuceno podmínkami, které pro jejich práci vytvořil jejich zaměstnavatel, 

poskytovatel sociální služby. I tyto případy je nicméně stát povinen postihovat a zabránit jejich opakování 

v budoucnu.  

  

                                                      

4 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025, str. 28. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGSRD)



 

Stránka 37 z 143 

 

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. 

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. V současné době je registrováno cca 5,5 tis. sociálních služeb, 

které poskytují cca 2,2 tis. poskytovatelů sociálních služeb. Při každé dílčí změně v oblasti registračních 

podmínek (např. personální zajištění služby) je poskytovatel povinen dílčí změny administrativně 

zpracovávat což je procesně zatěžující nejen pro poskytovatele, ale i pro registrující orgán.   

2) Zákon ani prováděcí právní předpisy neobsahují jasné náležitosti jednotlivých podmínek 

registrace. Za nejdůležitější a stěžejní je považována chybějící norma pro materiálně-technické 

zajištění sociálních služeb. 

Dosud zpracovávané návrhy na výklad materiálně technického zajištění sociálních služeb mají pouze 

metodický charakter. Nezajišťují jednotnost výkladu této problematiky, způsobují tak nejednotnost 

výkonu sociálních služeb v České republice.  

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. Současně dochází ke stavu, že některé registrující orgány jsou přetížené 

registracemi sociálních služeb, které ale poskytují sociální službu v zcela jiném kraji.  
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3) 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.  

4) 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.  

Problémem současného znění zákona je, že tyto sociální služby mají mít samostatnou registraci pro 

každou službu zvlášť, nebo musí klienta přemístit do jiné sociální služby.  

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. 

5) 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 

včasnými daty o sociálních službách, o aktuálním vývoji jejich kapacit či úvazků, dále nemá 

ucelený a operativní přehled o službách, které jsou zařazeny či průběžně zařazovány do 

krajských sítí, a nedisponuje údaji o aktuálním čerpání dotací. S ohledem na současnou právní 

úpravu se uvedená zásadní data dostávají na úroveň státní správy se značným zpožděním.  
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Tabulka 11 Počty registrovaných sociálních služeb dle právní formy poskytovatele (zdroj: registr poskytovatelů sociálních služeb, MPSV 2019) 

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 

Tabulka 12 Přehled počtu poskytovatelů sociálních služeb s rozdělením dle jednotlivých krajů (Zdroj: OK registr MPSV, 2019) 

Kraj Celkový počet 

Hlavní město Praha 258 

Jihočeský 150 

Jihomoravský 165 

Karlovarský 74 

Královéhradecký 133 

Liberecký 112 

Moravskoslezský 227 

Olomoucký 114 

Pardubický 122 

Plzeňský 107 

Středočeský 295 

Ústecký 199 

Vysočina 113 

Zlínský 95 

Celkový součet 2164 

1.2.4 Sociální služby nejsou poskytovány určitým cílovým skupinám nebo neobsahují nutné 

základní činnosti 

Problémem současného spektra sociálních služeb je, že zcela opomíjí určité cílové skupiny, jako jsou 

pečující osoby, osoby ohrožené genderově podmíněným násilím a oběti tohoto násilí. Sociální služby také 

identifikovaly potřebu rozšíření svých základních činností, jelikož již nejsou schopny podle současného 

znění naplňovat poptávku osob v rámci řešení některých nepříznivých sociálních situací. Zejména schází 

sociální složka tzv. hospicové péče, která směřuje na osoby v terminálním stavu a jejich psychosociální 

podporu. Dále pak nespecifikuje distanční formu poskytování sociálních služeb, která se velmi osvědčila v době 

pandemických opatření, kdy osobnímu kontaktu bránila řada faktorů.  
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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 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 

několik problematických oblastí: 

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.  

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. 

  

                                                      

5 https://koopolis.cz/sekce/knihovna/499-vystupy-projektu-podpora-neformalnich-pecovatelu 
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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. 

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. V současnosti v systému sociálních 

služeb neexistuje kapacita krizových lůžek. Není tak 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.  
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Například u domova pro seniory a domova se zvláštním režimem bylo odmítnuto 52 383 žádostí (Zdroj: 

MPSV, roční statistický výkaz, dle § 85, odst. 5 zákona o sociálních službách). 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.  

V rámci celé ČR neexistují žádná krizová lůžka, která by adekvátně reagovala na výše uvedené potřeby (pokud 

existují, tak se jedná o ojedinělé případy, ale MPSV žádné takové neeviduje).  

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, které 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 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 ve 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.  

                                                      

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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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.  

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 

Z hlediska hospicové péče je nutno uvést, že v rámci jejího vymezení se dosud ke konci roku 2019 se podařilo 

pouze 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 oblastí při hospicové péči, je zajištění 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.“  
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V Česku dochází k tomu, že tato péče není dostatečně dostupná a už vůbec ne v kombinaci se zajištěním 

péče sociální a spirituální, a to jak v pobytovém zařízení, tak i v přirozeném prostředí osoby 

v terminálním stádiu, nemluvě o zajištění pomoci a podpory osobám blízkým.  

Tento stav dokresluje např. situační analýza České společnost paliativní medicíny, ve které se uvádí: 

„Je zřetelným úkazem posledních 10 let, jak významně se změnila klientela těchto zařízení. Zvláště, pokud se 

profilovala k péči o klienty s demencí. V řadě tzv. domovů se zvláštním režimem je většina klientely ve 3. - 4. 

fázi syndromu demence, velmi často imobilních, s nutričními problémy a často paletou chronických onemocnění 

v rámci aterosklerózy. 

Jedná se tedy téměř výhradně o nemocné s rozvinutým syndromem geriatrické křehkosti. Mnozí tito nemocní 

přicházejí v současné době do těchto zařízení na poslední měsíce svého života, a tudíž zákonitě vyžadují také 

větší rozsah zdravotního dohledu a mnohdy i péče. Právě pro tuto skupinu nemocných je hospitalizace často 

zcela nevhodným postupem, a přesto musí nastat. Vybavenost domovů pro seniory kvalitními a dostupnými 

zdravotními službami totiž není zdaleka dostatečná. Hovoříme zde o podobné péči, kterou umí poskytnout LDN 

(léčebna dlouhodobě nemocných), ale s multidisciplinárním přesahem.“8 

1.2.5 Sociální práce není dostupná, nejsou dostatečně vymezeny kompetence sociálních 

pracovníků a diferenciace kvalifikačních požadavků je nedostatečná 

Stávající právní úprava činí sociální práci nedostupnou, a to pro ty občany v nepříznivé sociální situaci, 

kteří podporu sociálního pracovníka potřebují poskytnout v místě svého skutečného pobytu (zejména se jedná 

o osoby bez příjmu, bez domova, zdravotně postižené či seniory). Navrhované znění posiluje preventivní složku 

výkonu sociální práce, a to s cílem předcházet sociálnímu vyloučení.  

Platná právní úprava je roztříštěna a nezahrnuje novely souvisejících právních norem – například provazbu 

na 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.  

Výkon činností sociální práce v souvislosti s dostupným / sociálním bydlením je potřeba legislativně upravit. 

Dosavadní příprava zákona o sociálním, dostupném bydlení, je stejně jako program Výstavba v kompetenci 

Ministerstva pro místní rozvoj, které principiálně a systémově nemůže žádný program navázat na sociální práci. 

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

správě nejsou dostatečně a jednoznačně vymezeny.  

  

                                                      

8 Paliativní péče v České republice 2016: Situační analýza [online]. Praha: České společnost paliativní medicíny, 2016, 22 s. [cit. 2020-05-26]. Dostupné 

z: https://www.paliativnimedicina.cz/paliativni-pece-v-cr-2016-situacni-analyza/, str. 16 
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Tabulka 13 Počet sociálních pracovníků, Zdroj: Aplikace OK nouze, ke dni 15. 8. 2019 

Rok Počet 

Osoby úvazky 

2015 N/A 1115,04 

2016 1468 1061,26 

2017 1516 1076,02 

2018 1509 1081,04 

2019 1483 1072,46 

 

 

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

 

Platná právní úprava oblasti sociální práce má obecný charakter a umožňuje nejednotnou interpretaci, 

což způsobuje nevyrovnanost rozsahu i dostupnosti výkonu činností sociální práce ve veřejné správě. Tato 

skutečnost snižuje právní jistotu klientů sociální práce, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.  

V oblasti sociální práce je na jednotlivé pracovníky kladen stále větší důraz na profesionalitu a odpovědnost. 

Sociální pracovníci se tak průběžně musí učit novým postupům a 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 zahrnutí supervize do dalšího 

vzdělávání.  

Zákon o sociálních službách dosud nereaguje na novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách nebo 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Z výše uvedených důvodů je třeba zajistit přímou vazbu mezi tímto 

zákonem a školskými předpisy a zohlednit zásadní rozdílnost oborů sociální práce, práva a speciální 

pedagogiky, přičemž není pochyb, že profese právníka, absolventa magisterského oboru právo a právní věda, 

je zejména v poradenských službách zcela zásadní a bude zařazena mezi další odborné pracovníky sociálních 

služeb.  
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Školský zákon a zákon o vysokých školách stanoví žadatelům o akreditaci podle zvláštního právního předpisu 

povinnost požádat o stanovisko orgán, který je příslušný pro konkrétní regulované povolání – tedy sociálního 

pracovníka. Pokud škola jako žadatel o akreditaci ovšem o stanovisko MPSV nepožádala, znamená to, že nemá 

v úmyslu připravovat své absolventy pro výkon povolání sociálního pracovníka. 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. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

1.3.1 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, registračních podmínek, kvalifikačních předpokladů pro pracovníky 

v přímé péči, zavedení příspěvku na péči a úhrad za sociální služby, ale také k nastavení systému financování 

sociálních služeb. Hlavním garantem financování bylo MPSV. Kraje měly sice za povinnost plánovat sociální 

služby a zajišťovat tak dostupnost sociálních služeb na svém území, ale financování bylo zajišťováno 

ministerstvem. MPSV každoročně propočítávalo každému kraji tzv. směrné číslo, které vycházelo z velikosti 

území kraje, jeho lidnatosti, a také 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.  

MPSV následně prostřednictvím dotační komise rozhodlo o konečném rozdělení finančních prostředků 

konkrétním poskytovatelům sociálních služeb. 

Významnou změnou ve financování sociálních služeb byl leden 2014, kdy nabyl účinnosti § 101a ZSS. 

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. 

Z uvedených důvodů byla přijata novela 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. Toto pevně 

stanovené směrné číslo (tedy procentuální vyjádření podílu kraje na celkovém objemu prostředků pro sociální 

služby) bylo vypočteno jako aritmetický průměr směrných čísel za roky 2012–2014 pro daný kraj. Směrná čísla 

byla přijata pouze jako přechodné opatření, které mělo za cíl, zajistit na následující tři roky, po nabytí účinnosti 

novely ZSS (od 1. 1. 2015) stabilitu ve financování.  

Sociální služby jsou historicky financovány vícezdrojově. Jedním ze zdrojů jsou dotace na podporu 

poskytování sociálních služeb. Tyto dotace realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které na základě 

směrného čísla poskytuje dotaci jednotlivým krajům. Vývoj dotací na sociální služby se v průběhu jednotlivých 

let výrazně měnil, ať už směrem nahoru či dolů. 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.  
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Graf 6 Vývoj celkových příjmů sociálních služeb (2013-2019), zdroj: MPSV 2019 
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Graf 7 Vývoj celkových dotací ze SR, zdroj: MPSV, 2019 

 

 

Dotace pro rok 2020 byla alokována ve výši 18 595 611 712 Kč, jelikož se nejedná o uzavřený dotační rok, není alokace v grafu uvedena. 
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1.3.2 Kvalita sociálních služeb 

Zákonná definice pojmu kvalita poskytování sociálních služeb je uvedena v § 99 zákona o sociálních službách. 

Povinnosti poskytovatele jsou definovány v § 88 zákona. Na ty jsou dále provázána kritéria standardů kvality 

sociálních služeb, která jsou součástí prováděcího předpisu zákona. Povinnosti poskytovatele jsou především 

zaměřeny na zprostředkování služeb o sociální službě, informování zájemců o sociální službu, vytváření 

podmínek v sociální službě, které by umožňovaly naplňovat lidská a občanská práva uživatelům, vnitřní 

pravidla poskytované sociální služby, pravidla pro podávání a vyřizování stížností, plánování a vyhodnocování 

průběhu poskytování sociální služby, vedení evidence odmítnutých žadatelů apod. 

Přestupky, které se vztahují ke znění povinností z § 88, upravuje § 107 zákona o sociálních službách. § 108 

stanoví, jaký subjekt, v jakém stupni přestupek projednává. 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), Při plnění povinnosti poskytovatelů 

sociálních služeb podle § 88 písm. c) 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. Dále pak se zaměřuje na plnění povinnosti vést evidenci podle § 91c, oblast smluvní a 

plnění standardů kvality sociálních služeb.. Zákonné povinnosti jsou dále rozvedeny a specifikovány přílohou 

č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kde jsou uvedena kritéria standardů kvality sociálních služeb. Inspekci 

poskytování sociálních služeb provádí odbor inspekce sociálních služeb MPSV. Stát tak kontroluje úroveň 

poskytovaných služeb a jejich soulad s požadavky právního předpisu. Inspekce poskytování sociálních služeb 

se provádí u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci.  

Průběh inspekční činnosti se pak řídí obecným právním předpisem zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád).  

V § 89 jsou upravena opatření omezující pohyb. Při poskytování sociálních služeb není možné opatření 

omezující pohyb používat. Výjimkou jsou případy přímého ohrožení života a zdraví. Opatření omezující pohyb 

osob lze použít pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita jiná opatření pro zabránění takového jednání osoby, 

které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob. Poskytovatel sociálních služeb je 

proto povinen podle konkrétní situace nejdříve využít možnosti slovního zklidnění situace a jiné způsoby pro 

zklidnění situace, například odvrácení pozornosti, rozptýlení, aktivní naslouchání. Osoba musí být vhodným 

způsobem informována, že může být vůči ní použito opatření omezující její pohyb. Poskytovatel sociálních 

služeb je povinen v případě použití opatření omezujících pohyb osob zvolit vždy nejmírnější opatření. 

Zasáhnout lze nejdříve pomocí fyzických úchopů, poté umístěním osoby do místnosti zřízené k bezpečnému 

pobytu, popřípadě lze na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky. 

Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak, aby metody poskytování těchto služeb 

předcházely situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob. Poskytovatel sociálních 

služeb je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu zákonného 

zástupce nebo opatrovníka osoby, které jsou poskytovány sociální služby, nebo jde-li o nezletilou osobu, která 

byla svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné osoby, tuto osobu, anebo fyzickou osobu, 

kterou osoba, které jsou poskytovány sociální služby, s jejím předchozím souhlasem určí. Poskytovatel 

sociálních služeb je povinen vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob v rozsahu 

stanovených zákonem. 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. s) nesplní 

uložená opatření k odstranění nedostatků v oblasti dodržování standardů kvality sociálních služeb zjištěných při 

inspekci poskytování sociálních služeb. 
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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.  I 

přes opakované úpravy s cílem zamezit nelegální poskytování sociálních služeb, stále 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. prosince 2019 bylo identifikováno 30 podezřelých 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.   

1.3.3 Administrativní povinnosti sociálních služeb 

Zákonná úprava obsahu taxativní výčet 33. druhů sociálních služeb, u kterých jsou taktéž taxativně vymezeny 

činnosti a úkony, které se u různých sociálních služeb často překrývají.  

V porovnání se západoevropskými zeměmi lze celý systém, resp. druhologie sociálních služeb chápat jako 

konzervativní s rezidui socialistického pojetí a historie, která stále utvářejí sociální prostředí a očekávání.9  

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 (materiálně technické) při vstupu do poskytování sociálních služeb.  

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.  

Registr je v současnosti veden v listinné podobě a elektronické podobě – dle § 85 odst. 1–3 zákona o sociálních 

službách krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb (dále jen "registr"). 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), 

                                                      
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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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 obtížné 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. 

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.   

Zákon ani prováděcí právní předpisy neobsahují jasné náležitosti jednotlivých podmínek registrace. Za 

nejdůležitější a stěžejní je považována chybějící norma pro materiálně-technické zajištění sociálních služeb. 

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. 
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Graf 8 Vývoj počtu sociálních služeb (zdroj: MPSV, 2019) 

 

1.3.4 Druhy a cílové skupiny sociálních služeb 

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. 
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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.  

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.  

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), §5, 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 

1.1.5 Sociální práce a vzdělávání 

Aktuálně je regulován výkon činností sociální práce pověřených obecních úřadů a krajských poboček Úřadů 

práce ČR § 63 a § 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a 

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. Činnosti sociální práce jsou taxativně vyjmenovány 

v ustanovení § 109 zákona o sociálních službách.  

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, 

                                                      

10 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Příručka pro neformální pečovatele. Středočeský kraj: FDV, 2015, 25 s. 

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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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 doktorandském studijním 

programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, 

právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu.  

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 studijních oborů zahrnujících předmět právo i ve svém názvu – nejčastěji se jedná 

o bakalářské programy zahrnující zaměření na jeden obor práva či obsahující právo ve vztahu k podnikání apod. 

Rovněž žádná z právnických fakult v ČR, které nabízejí magisterský obor právo a právní věda, dde dne nabytí 

účinnosti novelizace školských předpisů nepožádala MPSV o stanovisko nebo povolení uskutečňovat studijní 

program opravňující k výkonu povolání sociálního pracovníka. Sociální práci tak při stávající právní úpravě 

vykonávají osoby nekvalifikované, což může mít velmi vážné následky pro klienty sociální práce. Zákon o 

sociálních službách na tuto skutečnost dosud nereaguje.  

Další vzdělávání 

MPSV 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, a to bez ohledu na právní formu.  

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 14 Počet akreditovaných kurzů, zdroj MPSV, 201912 

  2016 2017 2018 2019* 

Celkový počet akreditovaných kurzů 1227 988 889 322 

Kvalifikační kurz pro PSS  32 24 17 6 

KK PSS rozsah 150 h 14 10 4 2 

KK PSS rozsah nad 150 h 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 

 

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. 

  

                                                      

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

ročně. 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 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

1.4.1 Financování sociálních služeb 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (předkladatel, realizátor dotačního řízení) 

Ministerstvo bude poskytovat dotaci, bude zajišťovat jednotný informační systém práce a sociálních věcí, bude 

dohlížet nad celým systémem financování sociálních služeb, stanoví jednotný způsob výpočtu dotace. Dále 

bude ve spolupráci s kraji vytvářet garantovanou síť sociálních služeb, která následně bude uveřejněna 

v prováděcím právním předpisu. MPSV, resp. stát bude zodpovídat za dostupnost sociálních služeb v rozsahu 

garantované sítě, tedy bude zodpovídat za dostupnost jednotlivých druhů sociálních služeb (včetně forem jejich 

poskytování) zařazených do garantované sítě sociálních služeb.  

MPSV bude zajišťovat ve spolupráci s krajskými úřady proces výběrových řízení nových sociálních služeb do 

garantované sítě sociálních služeb, a to v přenesené působnosti státní správy, včetně vydání pověření k výkonu 

služeb v obecném hospodářském zájmu. Uvedený proces bude realizován ve správním řízení (viz § 146 

správního řádu). 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, případně budou účastníky dohodovacího 

řízení. Kraje se budou spolupodílet na financování sociálních služeb, které budou zařazeny do garantované sítě 

sociálních služeb v rozsahu dalších provozních nákladů, které nebudou hrazeny z dotace MPSV. Krajům bude 

umožněno financovat ze svého rozpočtu také sociální služby, které nebudou zařazeny do garantované sítě 

sociálních služeb.  

Krajské úřady 

Krajské úřady budou provádět finanční kontroly u příjemců dotací z rozpočtu MPSV. MPSV bude zajišťovat 

metodickou podporu vč. schválení plánu kontrol. Krajské úřady budou dále vykovávat výběrová řízení 

v souladu se zákonem o sociálních službách a § 146 správního řádu. Na základě předem stanovených podmínek 

budou vydávat rozhodnutí, kterým se konkrétní sociální služby z garantované sítě vyřadí.  

Obce 

Obce budou i nadále spolupracovat s kraji při tvorbě střednědobých plánů. Obcím bude umožněno financovat 

další sociální služby, které nebudou zařazeny do garantované sítě sociálních služeb ze svého rozpočtu.  

Poskytovatelé sociálních služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb budou nově podávat žádost o dotaci ministerstvu. Sociální služby, které již byly 

do platnosti zákona zařazeny do krajské sítě, anebo byly součástí dotačního programu ministerstva pro služby 

s nadregionální či celostátní působností, nebudou muset podle nových podmínek vstupovat do garantované sítě, 

stanou se automaticky její součástí.  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGSRD)



 

Stránka 57 z 143 

 

Obdobně, služby zařazené do krajských sítí, které jsou v době nabytí účinnosti zákona financovány 

z Evropského sociálního fondu, nebudou muset vstupovat do garantované sítě dle nově nastavených podmínek. 

Uživatelé sociálních služeb 

Změna se dotkne uživatelů až sekundárně, resp. bude docházet k cílenému a jednotnému rozvoji sítě a kapacit 

sociálních služeb, které budou podporovány ze státního rozpočtu a díky tomu bude více uspokojena poptávka 

po sociálních služeb. V případě neuspokojení poptávky viz rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 2637/17, bude 

mít stát větší a rychlejší možnost uspokojit tuto nezajištěnou potřebu v území. Uživatelé, případně jejich blízcí 

se budou moci efektivněji a rychleji obrátit na jedno místo (tedy MPSV) a nebude nutné toto řešit skrze 

jednotlivá zastupitelstva krajů. Současně bude možné lépe zajistit mezikrajové potřeby, kdy nyní je potřeba 

politická dohoda několika krajů, než bude vytvořena nová služba, která bude zajišťovat potřeby zejm. u hranic 

několika krajů.  

1.4.2 Kvalita sociálních služeb 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Ministerstvo bude šetřit podněty osob, které nesouhlasily s vyřízením stížnosti poskytovatelem.  

Inspekce poskytování sociálních služeb, kterou provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí, bude pracovat 

s revidovanými povinnostmi poskytovatele, revidovaným § 89, novým přestupkem pro oblast ochrany práv 

klientů a následně i kritérii standardů kvality sociálních služeb. Bude nezbytné inspektory poskytování 

sociálních služeb v této novelizaci proškolit. 

Krajské úřady 

Redefinice zákonných požadavků ovlivní kraje jako zřizovatele sociálních služeb, budou se muset seznámit 

s novelizací.  

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.  

Uživatelé sociálních služeb  

Nastavením ochranných institutů jako je přestupek za porušení lidské důstojnosti a integrity a stížnostního 

mechanismu se zvyšuje bezpečnost uživatelů sociálních služeb. Žadatelé o sociální službu se budou lépe 

orientovat v systému, protože bude šířeji prostřednictvím konkrétních nepříznivých sociální situací popsáno, 

pro koho sociální služba je. Sociální služby budou poskytování podle nepříznivé sociální situace, upřesní se tak 

cílová skupina, a tudíž služby budou poskytování více na míru a skutečně těm, kteří je potřebují. 
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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 a jeho oběti, domovy sociální péče. Poskytovatelé budou moci si 

moci doplnit nové základní činnosti do poskytovaných sociálních služeb např. psychosociální podpora. 

1.4.4 Rozšíření vybraných sociálních služeb, nové cílové skupiny 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Ministerstvo bude zajišťovat výklad, tvorbu doporučených postupů a dalších materiálů k novým druhům 

sociálních služeb, k novým cílovým skupinám.  

Krajské úřady 

Budou nově zajišťovat proces registrace u sociálních služeb, které projdou změnou nebo těch služeb, které nově 

vznikají. Bude předávat informace o nových sociálních službách a nových cílových skupinách, obecním 

úřadům, poskytovatelům sociálních služeb a veřejnosti. 

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 v rámci jejich nepříznivé sociální situace.  
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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, a to včetně kontroly 

výkonu činností sociální práce, dále bude stanovovat standard činností sociální práce a ve spolupráci s 

krajskými úřady optimalizovat výkon činností sociální práce, a to včetně podpory dostupné a komplexní 

záchytné sociální sítě pro občany v nepříznivé sociální situace.  

Krajské úřady 

Redefinice zákonných požadavků ovlivní krajské úřady v metodickém vedení a kontrole výkonu činností 

sociální práce: na pověřených obecních úřadech a na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. 

Dále pak ovlivní krajské úřady v oblasti spolupráce s obecními úřady obcí s rozšířenou působností, pověřenými 

obecními úřady a Úřadem práce ČR. Sociální pracovníci krajských úřadů si budou moci do dalšího vzdělávání 

započítat jako novou formu dalšího vzdělávání supervizi. Krajský úřad bude muset upravit, aktualizovat své 

materiály k metodickému vedení a kontrole výkonu činností sociální práce pověřených obecních úřadů 

v souladu s novými zákonnými ustanoveními o povinnostech obecních úřadů obcí II. a III. typu. Úprava bude 

mít též vliv na kontrolu registračních podmínek krajskými úřady, a to ve smyslu kontroly plnění dalšího 

vzdělávání sociálních pracovníků u poskytovatelů sociálních služeb. 

Obecní úřady 

Navrhovaná 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 rovněž 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. 

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 dokumentaci, tzn. především ukládání prezenčních listin, evaluačních dotazníků, kopií vydaných 

osvědčení, dokladů o realizaci kurzů prostřednictvím schválených lektorů apod. 
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1.5 Popis cílového stavu 

1. Zajistit stabilní financování sociálních služeb od roku 2022. 

Cílem změny je navrhnout takový systém financování sociálních služeb z veřejných zdrojů, který bude 

transparentní, narovná podmínky v odměňování ve mzdové a platové sféře, a také nastaví jednotné podmínky, 

vstupu do nově vzniklé garantované sítě sociálních služeb, která má nahradit současných 14 krajských sítí 

sociálních služeb. Současně je nutné stabilizovat celý systém tak, aby finanční prostředky a jejich alokace ve 

státním rozpočtu co nejméně podléhala politickým či jiným vlivům.   

2. Zvýšit kvalitu sociálních služeb a ochranu práv uživatelů sociálních služeb od roku 2022 s cílem udržení 

kvality života v přirozeném prostředí osob. 

Cílem úpravy je redefinice požadavků na poskytovatele sociálních služeb tak, aby lépe odpovídaly reálnému 

procesu poskytování sociálních služeb a všech 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. V praxi poskytování sociálních služeb 

tvoří jeden celek, proto bude takto upraveno i v zákonu. 

Současně budou dílčí požadavky konkretizovány a budou vypuštěna taková ustanovení, která jsou svých 

charakterem spíš deklaratorní (např. formulace srozumitelná všem osobám). 

 Cílem je tak snížení administrativní zátěže poskytovatele, který bude mít konkrétně stanoveny vnitřní předpisy 

včetně specifikace obsahu.  

Cílem je tak snížit vysokou zátěž poskytovatele, která je s tvorbou písemných vnitřních pravidel, spjata a 

umožnit více práci s klientem. Bude vedena pouze individuální dokumentace a zpracovávána nezbytná 

dokumentace služby, která umožní řádný a kvalitní průběh poskytování sociální služby. 

Budou odstraněny duplicity v oblasti registrace a procesní kvality sociálních služeb. Odstraní se duplicitní 

kontroly.  

Budou zavedena nová ustanovení zákona, která se budou vztahovat ke stížnostem a podnětům na poskytované 

sociální služby. Budou stanovena pravidla pro podávání a vyřizování podnětů a stížností. 

Do oblasti přestupků bude doplněn přestupek pro oblast ochrany soukromí, integrity a důstojnosti klientů 

sociálních služeb. Vytvoří se tak konkrétní nástroj na ochranu práv klientů, které posílí již současné nastavení 

pravidel ochrany práv zranitelných klientů při poskytování sociálních služeb. 

Bude upravena oblast opatření omezující pohyb osob, aby její naplňováním byla chráněna práva klientů a 

umožňovala individualizovaný přístup ke klientovi.  

Dále budou stanoveny jednotné materiální standardy, které do současné doby nejsou legislativně upraveny, a 

díky tomu není zajištěna garance základní kvality sociální služby.  
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3. Snížit administrativní zátěž a rozšířit elektronizaci v segmentu sociálních služeb od roku 2022. 

Cílem je významně omezit administrativní požadavky prostřednictvím konkrétní specifikace požadovaných 

dokumentů poskytovatele v procesu registrace a snížit počet dokumentů, které si může opatřit registrující orgán 

sám z jiných informačních systémů veřejné správy. Cílem je také snížit počet druhů sociálních služeb a tím 

reálně snížit administrativní zátěž pro poskytovatele.  

 

4. Rozšířit spektrum sociálních služeb, tak aby mohly cílit i na dosud nepokryté okruhy osob od roku 2022.  

Cílem této oblasti je zaměřit na „bílá“ místa v celém spektru současného pojetí sociálních služeb včetně 

pečujících osob, osob bez domova a klientů v terminálním stádiu. Zajistit efektivní poskytování sociálních 

služeb všem osobám v nepříznivé sociální situaci, a to také s využitím nejnovějších technologií v rámci 

distančního poskytování sociálních služeb. 

 

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

úpravy kvalifikací a dalšího vzdělávání od roku 2022. 

Cílem této části je zaměřit na současné pojetí sociální práce ve veřejné správě a rozšířit její spektrum. Záměrem 

je také propojit výkon sociální práce ve vztahu k sociálním službám, a to např. při odhalování nelegálních 

sociálních služeb. Neméně důležitou oblastí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je také 

úprava dalšího povinného vzdělávání, akreditačního procesu vzdělávacích kurzů a kvalifikačních požadavků.  

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. Tím 

bude zvyšována nejistota především poskytovatelů sociálních služeb, a místo, aby je nastavení systému 

podporovalo v poskytování sociálních služeb, budou v něm spatřovat bariéry. Tento stav povede v praxi ke 

snížení hospodárnosti a efektivity systému, zároveň ke snížení kvality péče a k 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 2016–2025 (např. specifické cíle: Upravit systém registrací poskytování sociálních služeb, Definovat 

materiální standardy pro jednotlivé sociální služby a Revize současných druhů sociálních služeb). Nepřijetím 

nové právní úpravy budou i nadále přetrvávat některé neefektivní postupy a nebudou naplněny cíle, které si 

klade.  
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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 v prvním čtvrtletí 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 nadále nebude 

dlouhodobě plánován, a nebude reagovat na demografické a další sociálně-ekonomické změny.  

Nepřijetím novely také bude přetrvávat stav, kdy mají kraje velmi rozdílné postupy pro oblast vstupu do krajské 

sítě sociálních služeb, což zvyšuje administrativní zátěž pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují 

služby ve více krajích a nedává žádné opravné prostředky žadatelům o vstup do sítě sociálních služeb.  

1.6.3 Zvýšení kvality sociálních služeb 

Nepřijetím právní úpravy bude nadále docházet k tomu, že zákonné pojetí kvality bude v dílčích částech (mj. 

personálních a materiálně-technických požadavcích) duplicitní s registračními podmínkami a znění nebude 

znění novelizováno tak, aby odpovídalo aktuálním požadavkům praxe poskytování sociálních služeb. 

Nebudou doplněny nástroje na ochranu práv klientů. Nevznikne tak stížnostní mechanismus a uživatelé a jejich 

blízcí i nadále budou moci využívat pouze současných možností podání stížnosti, zaslání podnětu. Nebude 

implementován konkrétní přestupek, který by se zaměřoval ochranu a respekt lidské důstojnosti, soukromí a 

integrity.  

Poskytovatelé se budou i nadále namísto práce podle inovovaných požadavků zaměřovat na administrativně 

náročné naplňování povinností poskytovatele a dále pak standardů kvality, které je spjato s vypracováváním 

rozsáhlých vnitřních pravidel poskytované sociální služby.  

Ministerstvo nebude moci rozhodnout o zrušení registrace, jestliže budou zjištěny závažné nedostatky, jejichž 

důsledkem by bylo bezprostřední ohrožení zdraví a života osob, kterým jsou sociální služby poskytovány.  

Rizikem přijetí nové právní úpravy je, že i přesto, že budou redefinovány požadavky na zákonnou kvalitu, bude 

přetrvávat stávající praxe zaměřená na zpracovávání písemných dokumentů. V praxi poskytování sociálních 

služeb bude přetrvávat, že kvalitní sociální služba je spojena s nadměrnou tvorbou pracovních postupů, metodik 

apod. Je sice pravdou, že kvalitní proces sociální služby je spojen s určitou a nezbytnou dokumentací, ale 

současný rozsah zátěže je příliš vysoký. 

Nebudou konkretizována požadovaná vnitřní pravidla, která poskytovatel musí písemně zpracovávat. Nedojde 

k specifikaci individuálních záznamů, které jsou vedeny konkrétnímu klientovi.  

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 jsou administrativně zatíženi a dokládají povinné přílohy 

k registraci sociální služby, které si přitom může orgán veřejné správy zajistit sám. Dále bude přetrvávat stav, 

kdy poskytovatel sociálních služeb musí mít u pobytové služby sociální péče (domov pro seniory, domov pro 

osoby se zdravotním postižením nebo domov se zvláštním režimem) více registrací, podává více žádostí o 

dotaci, vytváří více standardů kvality a současně vede 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 obyvatelstva ČR, ale i klientů v sociálních službách se bude tento stav nadále více 

prohlubovat.  
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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 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.  

Rizikem přijetí této úpravy je proces její aplikace na stávající sociální služby, které se budou muset přizpůsobit 

novým požadavkům, jako jsou: pracovat s novými cílovými skupinami a poskytovat nové základní činnosti, 

nebo poskytovat základní činnosti distanční formou. Rizikem 

může být i opatření dostatečného personálního zajištění, které je spojeno s aplikací těchto změn. A také 

dostatečného technologického vybavení. 

 

1.6.6 Zvýšení dostupnosti sociální práce a dalšího vzdělávání  

V případě, že nebude tato novelizace přijata, nebude sociální práce dostupná všem potřebným občanům 

v nepříznivé sociální situaci. Rovněž nedojde k rozšíření sociální práce na pověřené obecní úřady ani ke 

stanovení standardizace činností sociální práce ve veřejné správě, právní úprava sociální práce nebude 

sjednocena a aktualizována, neoptimalizuje se možnost kontroly výkonu činností sociální práce a předávání 

informací. Dále nebude podpořena oblast dalšího vzdělávání, která je stěžejní pro další rozvoj lidských zdrojů 

v sociální práci, a také nebude zkrácen proces akreditace vzdělávacích programů.   
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2 Návrh variant řešení 

2.1 Financování sociálních služeb  

Při návrhu variant jsou reálně možné dva základní směry, a to centralizace nebo decentralizace, případně určitě 

mezikroky. Decentralizovaný systém je nyní. MPSV i na základě současné praxe a rozdílnosti v přístupu 

jednotlivých samosprávných celků, navrhuje centralizaci. Pokud je předkladateli vytýkáno, že nenavrhuje další 

možné systémové, nikoliv pouze „kosmetické“ změny, vychází toto primárně z neznalosti problematiky a 

současného ústavního pořádku, kde jsou jasně vymezeny jednotlivé pravomoci.  

Varianta 0 – současný stav 

Z hlediska nároků státní rozpočet je tato varianta rozpočtově neutrální.  

Případně lze v rámci této varianty uvažovat o doplnění podvarianty 0 a to o povinném spoření na sociální služby. 

Tzn. současný systém financování zůstane zachován, nicméně bude doplněn o povinné spoření. Tím se zajistí, 

alespoň z hlediska zdrojů dodatečné finanční prostředky.   Občané budou na povinné bázi spořit prostředky 

na speciálním účelově vázaném účtu spravovaném státem pověřenou organizací/organizacemi za podmínek 

upravených zákonem. Jako optimální řešení se nabízí využití fungujících podílových fondů, které by 

vytvářely oddělené úspory na sociální služby. Pověřit tím banky může být docela riskantní.  

Zákonem bude rovněž stanovená minimální výše spoření. Naspořené prostředky mohou být účelově využité 

na financování sociálních služeb pro sebe nebo osobu blízkou. Spoření bude odměňováno státní prémií, která 

bude k prostředkům na účet připlácena na pravidelné bázi (např. jednou ročně) nebo při čerpání prostředků 

na využití sociálních služeb. Prostředky na spořicím účtu by byly zároveň zhodnoceny na základě úrokové 

míry nabízené danou finanční institucí (fondem/bankou). Motivací pro občana ke spoření je tak vysoká míra 

zhodnocení spořených prostředků. Státní prémie se doporučuje proplácet až při užití zdrojů, aby došlo k vyšší 

motivaci spořit. Taktéž by to prodloužilo dobu spoření, kterou je potřebné definovat předem, aby spořitelé si 

byli vědomí minimální době spoření, výše příspěvku a optimálním věku na vstup do systému.  

Podmínky spoření budou umožňovat jejich dědění v případě nevyčerpání (prostředky na vázaném účtu 

budou v případě dědění částečně převedené ve prospěch státu (minimálně ve výši úročené státní prémie) do 

fondu sociálních služeb, zbývající částka bude vyplacená dědící osobě, a to v poměru stanoveném zákonem, 

kdy část prostředků bude muset být převedená na účelově vázaný účet na sociální služby dědící osoby, část 

prostředků může být volně využitelná. Z prostředků převedených do fondu sociálních služeb (v případě dědění, 

případně při nevyužití naspořených prostředků) budou hrazeny sociální služby osob v nepříznivé situaci, které 

nemají vlastní spořicí účty (zejména se jedná o nízkopříjmovou kategorii obyvatel, osob bez zdanitelného 

příjmu atd.), případně již své spořicí účty vyčerpali. Pokud osoba nemá nárok na financování ze státního fondu 

na sociální služby a nemá prostředky na spořicím účtu, musí si hradit sociální služby z vlastních prostředků.  

Občané budou mít přehled o poskytovaných sociálních službách včetně jejich cen, sami se budou moci 

rozhodnout, které služby budou využívat (přičemž by měli brát ohled na objem naspořených prostředků). 

Poskytovatelé služeb tak budou motivováni k optimalizaci svých cen a ke zvyšování kvality.  
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Výhody  Nevýhody 

 
 Volný výběr využívaných sociálních služeb 

vedoucí k podpoře tržních principů a posílení 

konkurence (snižování cen, zvyšování kvality 

služeb);  

 Přilákání velkého objemu soukromých finančních 

prostředků na financování sociálních služeb, 

které zůstanou v systému i po případném 

nezapojení konkrétního občana (např. formou 

dědění, převodu);  

 Ochota občanů zapojit se do systému financování 

sociálních služeb vzhledem k adresnosti 

prostředků, možnosti zhodnocení úspor a 

bonifikací státních prémií, možností využití 

prostředků ve prospěch osob blízkých (využití na 

financování sociálních služeb pro jiné osoby, 

dědění);  

 Jako možný způsob implementace lze uvažovat 

využití stávajících struktur II. pilíře důchodového 

spoření (penzijní fondy);  

 Eliminace rizik zneužívání systému;  

 Optimalizace rozdělování prostředků – 

prostředky jsou vázané na občany, jsou 

rozdělované transparentně v souladu s výběrem 

konkrétního poskytovatele;  

 Aktivní účast občanů na financování sociálních 

služeb využívaných v budoucnosti a na 

financování služeb využívaných osobami 

blízkými (solidární systém),  

 

 
 Nutná dlouhá doba pro akumulaci prostředků na 

spořicích účtech – nutné přechodné období 

(odhadem cca 20 let), v průběhu, kterého budou 

sociální služby hrazené z prostředků státního 

rozpočtu;  

 Dopad na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva – 

prostředky na sociální služby pro tuto skupinu 

budou značně omezené, v případě nesplnění 

podmínek tak nebudou mít zdroje na financování 

sociálních služeb;  

 Nemožnost využití prostředků na jiný účel.  
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Varianta 1 

Návrh této varianty se snaží reagovat na stanovené cíle novely. V návrhu této varianty se nově zavádí 

centralizace dotačního řízení pod MPSV. Financování bude založeno na přímém dotování jednotným 

normativem, který bude uveden v prováděcím právním předpise a bude se každoročně novelizovat, dle alokace 

finančních prostředků státního rozpočtu na sociální služby. Dotační prostředky se nově stanou mandatorním 

výdajem státního rozpočtu.  Garantovaná síť s řízeným růstem, v gesci státní správy zajistí, aby nedošlo 

k destabilizaci a disproporcím ve skladbě služeb. V rámci výběrových řízení na nové vstupy do sítě bude také 

kladen důraz na to, aby garantovaná síť byla doplňována službami poskytovanými v nejvyšší možné míře 

kvality. Při čerpání dotace budou konkrétní poskytovatelé vykazovat skutečný počet pracovníků v přímé péči k 

jednotlivým druhům a formám sociální služby. Čerpání dotace bude realizováno dvakrát ročně na základě 

vykazování skutečného stavu personálního zajištění služby u konkrétních poskytovatelů.  

Dotační proces bude probíhat výhradně v elektronické podobě v novém informačním systému a bude zajišťovat 

generování rozhodnutí o dotaci, které budou automaticky odesílány do datových schránek. Poslední 

zjednodušení vychází z technické úpravy provozních systémů, konkrétně z rozšíření stávajícího registru 

poskytovatelů na multifunkční elektronickou aplikaci, kdy poskytovatelé nově získají přístup k úpravám a 

aktualizaci svých záznamů v registru a zároveň budou moct v této aplikaci podat zjednodušenou žádost o dotaci 

a také získat informaci o kapacitě i počtu 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.  

Zvýšení efektivity je zajištěno provázáním výplaty druhé splátky dotace se skutečným stavem zaměstnanců 

v konkrétní službě, kdy v polovině kalendářního roku poskytovatelé aktualizují údaje v aplikaci ohledně reálné 

obsazenosti pracovních míst.   

Ministerstvo bude každoročně vydávat prováděcí právní předpis (vyhlášku), ve kterém budou pro daný dotační 

rok stanoveny normativy měsíčních osobních nákladů na jednotlivé pracovní pozice, normativ celkových 

měsíčních nákladů pro krizová lůžka a zároveň rozsah garantované sítě sociálních služeb pro každý kraj v 

daném dotačním roce v podobě počtu přepočtených úvazků k jednotlivým druhům sociálních služeb.  

Zavedením garantované sítě zároveň zaniká tzv. síť sociálních služeb s nadregionální působností. 
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Stanovení normativů pro síť sociálních služeb 

Ministerstvo bude každý rok stanovovat normativy pro jednotlivé pracovní pozice, a to jako měsíční objem 

neinvestičních výdajů připadajících na jeden celý úvazek níže uvedených druhů pracovních pozic.  

1. Sociální pracovník (SP) - pod normativ budou zařazeni: 

- sociální pracovníci 

- pedagogičtí pracovníci 

- manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci v přímé péči 

2. Pracovník v sociálních službách (PSS) 

3. Technicko-hospodářský pracovník (THP) - pod normativ budou zařazeni ostatní pracovníci, kteří 

nevykonávají přímou péči:  

- THP1 – vedoucí a administrativní pracovníci 

- THP2 – převážně manuálně pracující (kuchyň, prádelna, údržba apod.) 

Normativ měsíčních osobních nákladů jednoho celého úvazku pro danou pracovní pozici na následující dotační 

rok bude vycházet z průměrného hrubého měsíčního výdělku roku předchozího (zdroj dat: Program 

statistických zjišťování MPSV) a celkové alokace státního rozpočtu a počtu úvazků v garantované sítí sociálních 

služeb. 

Pro sociální služby uvedené v § 72 zákona o sociálních službách, tzv. bez úhradové služby, se zavádí koeficient 

násobení normativů za účelem krytí dalších běžných provozních nákladů, a to až do hodnoty 1,43. Prováděcí 

právní předpis bude rovněž obsahovat výčet uznatelných a neuznatelných nákladů v rámci dotace ze státního 

rozpočtu poskytnuté službám uvedeným v § 72 zákona o sociálních službách. 

Normativ na krizová lůžka se zavádí jako normativ celkových měsíčních nákladů na jedno krizové lůžko. 

Měsíční normativ nákladů na krizová lůžka pro rok 2022 je aritmetický průměr mediánových skutečných 

ročních nákladů jednotlivých služeb, u kterých jsou krizová lůžka provozována. Jedná se o domovy pro osoby 

se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, služby následné péče, odlehčovací služby, domovy se zvláštním 

režimem, chráněné bydlení, domovy pro seniory a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče. Pro výpočet pro rok 2022 se vychází z výkaznictví roku 2020. Pokud bychom vycházeli z roku 

2018 tak se jedná o výši 37 526 Kč.  
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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. Návrh garantované sítě 

sestaví ministerstvo ve spolupráci s kraji, přičemž se vychází z informací uvedených ve střednědobém plánu 

rozvoje sociálních služeb kraje. Garantovaná síť je sestavována na dobu neurčitou, bude každoročně 

aktualizována a služby do ní zařazené budou v souladu s předpisy Evropské unie o veřejné podpoře pověřeny 

k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu na maximální možnou dobu 10 let. Garantovaná síť 

vznikne ze zákona k 1. lednu 2022. 

V souvislosti se vznikem garantované sítě a koordinací jejího rozvoje z úrovně ministerstva je ministerstvu 

zavedena povinnost spočívající v přebrání odpovědnosti za dostupnost sociálních služeb v garantované síti 

s ohledem na to, že finální podoba této sítě plně závisí na postupu ministerstva. Zavádí se také povinnosti krajů 

spolupracovat s ministerstvem na sestavování garantované sítě sociálních služeb. Garantovaná síť vznikne ze 

stávajících krajských sítí a její další úpravy a rozvoj budou vycházet ze střednědobých plánů rozvoje sociálních 

služeb jednotlivých krajů, je tedy potřeba nově upravit povinnost krajů ve smyslu této spolupráce a určit na čem 

je tato spolupráce založena, tj. stanovení garantované sítě v souladu s krajským plánem. 

Ministerstvo sestaví návrh garantované sítě sociálních služeb do 30. 4. Ve stejném termínu se bude realizovat 

také navyšování, tj. každoroční aktualizace garantované sítě. Poté se očekává, že kraje a Hlavní město Praha 

zašlou vyjádření k návrhu do 30 kalendářních dnů, zda s návrhem ministerstva souhlasí, či nikoliv  

V případě, že nesouhlasí, tak vznesou konkrétní námitky včetně jejich odůvodnění a navrhnou úpravu 

garantované sítě. Ministerstvo po obdržení vyjádření ze strany kraje a Hlavního města Prahy může námitky 

kraje 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 v termínu do 30. června formou dopisu ministryně 

práce a sociálních věcí krajským hejtmanům a stanoví návrh garantované sítě prováděcím právním předpisem 

do 31. srpna daného roku pro následující rok.  

Růst garantované sítě bude probíhat regulovaně, a to zejména na základě informací obsažených ve 

střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb, které v nově upravené definici budou mít větší důraz na 

objektivní data o potřebnosti. Je navržen mechanismus tohoto růstu, v podobě meziročního nárůstu výdajů 

státního rozpočtu na financování garantované sítě ve výši 10 % částky alokované ve státním rozpočtu k tomuto 

účelu v předchozím kalendářním roce. 

Proces vstupu nových poskytovatelů sociálních do garantované sítě bude probíhat na základě výběrových řízení 

za aplikace správního řádu. Výběrová řízení budou realizovat jednotlivé krajské úřady v přenesené působnosti 

výkonu státní správy. V novém ustanovení k tomuto procesu jsou specifikovány také podmínky, za jakých může 

být konkrétní sociální služba, resp. poskytovatel sociálních služeb ze sítě vyřazen, Správní lhůty v rámci 

navržené úpravy nejsou odchylné od ustanovení správního řádu. Cílem je odstranit rozdílné nastavení, odlišné 

požadavky i lhůty, které v současné době stanovují pro vstupy do svých sítí jednotlivé kraje. Ministerstvo tak 

v rámci celého noveně nastaveného procesu ponechává krajům jejich kompetenci – stanovit síť v samostatné 

působnosti, ale určuje procesní mantinely, které jsou účastníci řízení povinni dodržet. Tímto dojde ke 

zpřehlednění a ke zvýšení transparentnosti celého procesu. 

Krajským úřadům jsou v souvislosti se vznikem garantované sítě a změnou financování sociálních služeb 

stanoveny nové povinnosti. Krajské úřady nově spravují procesy spojené s garantovanou sítí, distribuují dotaci 

konečným příjemcům, tj. poskytovatelům, a také realizují finanční kontrolu u konečných příjemců dotace 

v rámci, které také posuzují, zda služba plní svoji roli v síti a je poskytována účelně, efektivně a hospodárně. 
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Jako podklady pro návrhy byly použity následující materiály a analýzy13: 

- 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, 

- Analýza financování sociálních služeb, Analýza financování sociálních služeb, 2019 (Materiál 

předložen do MPŘ pod čj. MPSV-2019/184649-221, dne 18. 9. 2019).  

Varianta 2 

Jako druhou variantu MPSV zvažovalo i na základě analýz externích subjektů změnit systém sociálních služeb 

sociální péče z jednoročního dotačního cyklu na průběžný pojistný systém. 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. 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 hranic existuje 

kvůli vysoce příjmovým osobám, které nejsou závislé na veřejném pojištění.  

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, kterých bude mít občan přehled o objemu prostředků, 

které na pojištění na sociální služby odvedl.  

Vzhledem k současné výši výdajů na sociální služby a jejich predikci lze stanovit sazbu pojistného na 

sociální služby na úrovni 2 % hrubé mzdy. Aby byla zajištěna udržitelnost systému financování sociálních 

služeb, do roku 2044 by měla sazba pojistného narůst na 3 %.“14(více viz níže uvedený odkaz). 

                                                      
13 Analýzy uveřejněny na stránkách: http://www.podporaprocesu.cz/projekt/dokumenty/ 

14 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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Toto pojištění musí ročně vygenerovat objem prostředků, který je v současné době (včetně Příspěvku na 

Péči) 70 mld. Kč (údaj za rok 2019) a je nutné počítat s nárůstem tohoto objemu v budoucnu. Nicméně 

pokud dojde ke zrušení státních dotací a PnP, více jako polovina finančních prostředků bude zajištěna 

těmito současnými výdaji. Příspěvek na péči by tak primárně sloužil pro určení míry podpory a výše 

vyplaceného pojistného.  

 

 

Výhody Nevýhody 

 Okamžité zajištění prostředků na financování 
sociálních služeb bez nutnosti přechodného období na 
změnu financování;  

 Možné aplikovat v rámci stávajících struktur, nebude 
nutná výrazná změna systému (z institucionálního 
nebo technologického hlediska);  

 Možnost upravovat sazbu pojistného s cílem zajištění 
udržitelnosti systému financování sociálních služeb;  

 Nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, které nebudou 
schopné zajistit si financování sociálních služeb z 
vlastních zdrojů, nebudou zavedením nového systému 
dotčené – budou schopné čerpat sociální služby za 
nezměněných podmínek jako v současnosti.  

 

 Celkový počet ekonomicky aktivní populace se bude 
snižovat, zatímco počet osob potřebujících 
sociálních služby se bude zvyšovat, čímž vznikne 
potřeba zvyšování sazby pojištění88;  

 Nízká ochota občanů přispívat do systému vzhledem 
k navýšení odvodů ze mzdy a k nemožnosti kontroly 
těchto jejich prostředků (neadresnosti příspěvků) – 
riziko nízké politické průchodnosti zavedení změny;  

 Riziko zneužívání systému vzhledem k možnosti 
čerpání prostředků i bez nutnosti přispívání 
(přispívají pouze zaměstnanci a OSVČ, nikoliv osoby 
bez zdanitelného příjmu – s výjimkou dobrovolných 
plátců);  

 Nebude mít výrazný dopad na posílení tržních 
principů na trhu sociálních služeb.  

 Možnost upravovat sazbu pojistného je v realitě 
rigidní, protože za posledních 23 let se sazba u 
zdravotního pojištění nezměnila.  

 

 

Jako podklady pro návrhy byly použity následující analýzy: 

Studie proveditelnosti: Výběr a zdůvodnění optimální varianty financování sociálních služeb v ČR. Praha, 2015,  

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGSRD)



 

Stránka 71 z 143 

 

2.2 Zvýšení kvality a ochrany práv klientů 

Varianta 0 – současný stav 

Nulová varianta předpokládá, že se nezmění současný stav. Z hlediska nároků na státní rozpočet je tato varianta 

rozpočtově neutrální.  

Varianta 1  

Prostřednictvím návrhu Varianty 1 se plánuje revize zákonného pojetí kvality. Nejedná se o vytváření zcela 

nových pravidel. Základní prvky systému zůstávají zachovány. Pojetí kvality sociálních služeb zaměřující se na 

kvalitní proces poskytování sociální služby, ochranu práv, návaznost na další zdroje a přirozené sociální 

prostředí zůstane zachováno. Je zcela nezbytným prvkem celého systému poskytování sociálních služeb. Plní 

roli garance poskytovaných služeb, je na něj napojena inspekce poskytování sociálních služeb a další procesy. 

Navazuje tak i na proces registrace poskytovatelů. Na základě neplnění povinností poskytovatele je možné 

uložit přestupek. Sociální služby jsou segmentem dynamicky se vyvíjejícím, aplikací právního předpisu byla 

identifikována zjištění, která vedou k nutnosti zákonná ustanovení upravit.  

Odstraňují se duplicity s registračními podmínkami. Dílčí ustanovení povinností poskytovatele a následně 

standardy kvality se více konkretizují a odstraňují se obecné formulace, které jsou následně v samotné praxi 

obtížně splnitelné a doložitelné. Současně se doplňují dílčí nástroje, aby systém byl ve všech podstatných 

oblastech vymahatelný a ucelený, a to zejména v části týkají se 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 poručení respektu a ochrany důstojnosti, 

soukromí a integrity osob, které jsou poskytovány sociální služby, včetně navýšení možných pokut 

za stávající přestupky v § 107. 

 úprava znění § 89, kde jsou upraveny opatření omezující pohyb osob. 

 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. 

 úprava pravomoci MPSV rozhodnout o zrušení registrace, jestliže byly zjištěny závažné 

nedostatky, jejichž důsledkem je bezprostřední ohrožení zdraví a života osob, kterým jsou sociální 

služby poskytovány. 

Nově upravuje oblast stížností a podnětů. Osoba může podat stížnost na poskytovanou sociální službu. Stížnost 

se podává poskytovateli sociálních služeb, proti kterému směřuje. Poskytovatel sociálních služeb je povinen 

vyřídit stížnost do 30 dnů ode, kdy mu byla doručena, a vést evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich 

vyřízení. Pokud osoba, která podala stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět ministerstvu, ve 

kterém uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti. Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytnout 

MPSV součinnost při řešení podnětu. K prošetření podnětu je MPSV oprávněno vyžádat si stanovisko 

dotčených orgánů. O způsobu vyřízení podnětu ministerstvo písemně vyrozumí osobu, která podnět podala.  

Jako podklady pro návrhy byly použity následující analýzy: 

- Podněty k revizi standardů kvality sociálních služeb, Zpráva z výzkumu, (2012)  
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- Sběr podnětů k revizi nastavení kvality v sociálních službách (2014) 

- Výsledná zpráva z pilotního ověření návrhu úpravy parametrů kvality a jejich kritérií v sociálních 

službách (2015)  

Varianta 2 

Zůstane zachované navržené pojetí povinností a standardů kvality v prováděcím předpisu. Zůstanou i změny, 

které se vztahují k revizi opatření omezující pohyb a nově bude implementovaná oblast podnětů a stížností. 

Budou upraveny změny, které jsou uvedeny ve Variantě 1, jelikož se jedná o důležité změny, které je nezbytné 

v systému realizovat.  

Prostřednictvím navrhované varianty se mění, kdo bude vykonávat inspekce poskytování sociálních služeb. 

Výkon inspekce bude prováděn v rámci samostatného Sociálního úřadu. 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. 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.  

Inspekce sociálních služeb je kontrolou, která zjišťuje, zda jsou zákonem stanovené povinnosti naplňovány. 

Dohlíží tak, zda poskytovatelé poskytují sociální služby v náležité kvalitě. Případná další zjištění postupují 

relevantním kontrolním orgánům. Jedná se situace, kdy zjištění, jsou nad rámec zákonného předmětu inspekce 

poskytování sociálních služeb. Jelikož by v rámci Sociálního úřadu mělo být plněny úkoly v oblastech 

registrace poskytovatelů sociálních služeb, přenesené působnosti v oblasti financování a plánování sociálních 

služeb, přenesené působnosti v oblasti koordinace a metodického vedení výkonu činností sociální práce, bylo 

by umožněno realizovat koordinované kontroly poskytovatelů. Dílčí oblasti by byly propojeny v rámci jednoho 

kontrolního týmu /kontrolní skupiny. 

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. Počet inspektorů se zvýšil na počet 198 na Českou republiku. S tím jsou spojené 

náklady na vzdělávání zaměstnanců.  

Do Sociálního úřadu by byli delimitováni stávající zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří 

vykonávají inspekce poskytování sociálních služeb.  
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2.3 Snížení administrativní zátěže 

Varianta 0 – současný stav 

Nulová varianta předpokládá, že se nezmění současný stav. Z hlediska nároků na státní rozpočet je tato varianta 

rozpočtově neutrální.  

Varianta 1  

Registrace poskytovatelů sociálních služeb 

Všechny služby obdrží nové identifikátory v rámci tříletého přechodného období, do kdy musí požádat o obnovu 

registrace z důvodu nově nastavených podmínek registrace (nepříznivá sociální situace a další podmínky 

registrace, materiálně technický standard). V aplikaci pro účely registrace 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 sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou 

(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 materiálně technického zajištění sociálních služeb; jeho naplnění bude 

nepodkročitelnou podmínkou registrace (náležitosti stanoví prováděcí předpis),  

- vymezení územní působnosti sociální služby jako údaj nutný k zajištění aktuálnosti dat v registru,  

- upřesnění okruhu osob, pro které je služba určena, a vymezení nepříznivé sociální situace; určující by 

měla být především nepříznivá sociální situace, kterou umí daná sociální služba řešit, 

- stanovení náležitostí popisu realizace poskytování sociálních služeb,  

- upřesnění kapacity sociálních služeb (údaj o okamžité kapacitě),  

- zrušení povinnosti poskytnout údaje o plánu finančního zajištění sociálních služeb,  

- předložení splátkového kalendáře není považováno za splnění podmínky pro registraci,  

- registrující orgán ověří nahlédnutím do insolvenčního rejstříku, zda na majetek fyzické nebo právnické 

osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno 

insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka (ve 

stávající úpravě dokládáno formou čestného prohlášení), 

- úprava podmínek registrace v případech, kdy si doklady může zajistit registrující orgán prostřednictvím 

informačních systémů veřejné správy podle jiných zákonů (doklad o vlastnickém právu k objektu, v 

nichž budou poskytovány sociální služby, kopie zakladatelských dokumentů),  

- úprava povinnosti poskytovatele aktualizovat kontaktní údaje,  

- zavedení možnosti zrušení registrace ministerstvem v situaci, kdy je zjištěno bezprostřední ohrožení 

zdraví a života klientů sociální služby. 
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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.  

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. 

Pečovatelská a asistenční 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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Varianta 2  

Tato varianta přináší naprosto zásadní systémovou změnu, a to vznikem Sociálního úřadu. Počet druhů 

sociálních služeb se minimalizuje na 6 druhů (pobytová služba sociální péče, ambulantní služba sociální péče, 

terénní služba sociální péče, kontaktní a aktivizační služba sociální prevence, krizová služba sociální prevence, 

služba odborného sociálního poradenství a podpory) 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.  

V Sociálním úřadu působí: 

a) ředitelství sociálního úřadu, 

b) krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky“). 

 

Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle jiného zákona15. Ředitel sociálního 

úřadu, vedoucí krajských poboček se řídí zákonem o státní službě. Zaměstnanci krajských poboček se taktéž 

řídí zákonem o státní službě. 

 

Sociální úřad 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 činností sociální práce. 

Delimitace bude probíhat u: 

a) Zaměstnanců krajských úřadů, kteří vykonávají agendu registrace poskytovatelů sociálních služeb. 

b) Zaměstnanců krajů, kteří vykonávají agendu plánování, financování sociálních služeb. 

c) Zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří vykonávají inspekce poskytování sociálních 

služeb.  

d) Zaměstnanců 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 RUD a plně do gesce krajských a obecních samospráv.  

 

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. 

  

                                                      

15 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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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,  

- 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. 

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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2.4 Rozšíření vybraných sociálních služeb, nové cílové skupiny 

Varianta 0 – současný stav 

Nulová varianta předpokládá, že se nezmění současný stav. Z hlediska nároků na státní rozpočet je tato varianta 

rozpočtově neutrální.  

Varianta 1  

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 část popis cílového stavu. 

Zásadní úpravy: 

- novým druhem sociální služby podpory jsou sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu 

a osobám blízkým 

- sloučení DS, DZR, DZP 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 

- vznik služby poskytované osobám v terminálním stádiu a osobám blízkým, 

- nové základní činnosti sociálních služeb 

- poskytování vybraných základních činností v distanční formě 

 

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. 

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 180 dnů 

v kalendářním roce.     
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Krizová lůžka 

Bude stanoven počet krizových lůžek pro domovy sociální péče v rámci garantované sítě sociálních služeb. 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. 

 

Varianta 2 

Zde se navrhuje stejná varianta 2 jako u snížení administrativní zátěže, tedy vznik sociálního úřadu a redukce 

druhů sociálních služeb na 6. 

2.5 Sociální práce a vzdělávání 

Varianta 0 – současný stav 

Nulová varianta předpokládá, že se nezmění současný stav – nedojde ke zpřesnění kompetencí výkonu činností 

sociální práce a tím se nezkvalitní ani spolupráce mezi sociálními pracovníky – především v oblasti předávání 

informací. Potřebným osobám nebude sociální práce poskytována v místě jejich skutečného pobytu. V oblasti 

dalšího odbornosti, vzdělávání, akreditací vzdělávacích programů bude přetrvávat dosavadní stav, včetně 

interpretačních nejasností. Z hlediska nároků na státní rozpočet je tato varianta rozpočtově neutrální.  

Varianta 1  

Navrhuje se upřesnění kompetencí pro činnosti sociální práce v oblasti spolupráce s ostatními subjekty.  

Vzhledem ke skutečnosti, že potenciální klienti sociálních pracovníků 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. 
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V souladu s navrhovaným zněním zákona bude doplněna vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného 

záznamu sociálního pracovníka. Jedná se jednak o snížení administrativní zátěže při dokumentaci výkonu 

činností sociální práce a dále i prostředek k předávání, sdílení informací. Nově se proto povinnost vyplnění 

standardizovaného záznamu navrhuje i pro sociální pracovníky Úřadu práce ČR v agendě příspěvku na péči.  

V souladu s ochranou práv a lidské důstojnosti klientů sociální práce je rovněž u pověřených obecních úřadů a 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností navrženo ustanovení, které jim ukládá povinnost zjišťovat, zda 

jsou na území jejich správního obvodu poskytovány sociální služby bez oprávnění, a v případě zjištění 

skutečností nasvědčujících poskytování sociálních služeb bez oprávnění povinnost bezodkladně informovat 

krajský úřad. 

Pro sjednocení výkonu činností sociální práce v praxi veřejné správy 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 na základě potřeb praxe doplňuje taxativní výčet činností sociálního pracovníka, formy dalšího 

vzdělávání i včetně úpravy jejich limitů.  

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.  

Upřesňuje se rozhodování o akreditaci vzdělávacích programů – zkrácení lhůty řízení, náležitosti obsahu žádosti 

o akreditaci, způsob oznamování termínů příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích programů, stanovení 

náležitostí žádostí a jejich obsahu a oznamování výše odměny člena akreditační komise  

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 plnění povinnosti dalšího vzdělávání bylo flexibilnější. 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 MPSV. 

V důsledku navrhovaných změn se zvýší kvalita a struktura nabídky programů dalšího vzdělávání.  
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Varianta 2 

Sociální práce bude přenesena do výkonu samostatné působnosti, a to všechny činnosti, které nyní vykonávají 

sociální pracovníci v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti (viz § 92). Činnosti sociální práce 

budou i nadále vymezeny v zákoně v obecné rovině. Současně dojde ke zrušení dotačního titulu pro obce (viz 

§ 103), ale také i pro krajské úřady (viz § 102). Činnosti výkonu sociální práce budou financovány skrze 

rozpočtové určení daní. Sociální práce bude navazovat na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, zejména na ustanovení:  

 § 2, odst. 2: „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých 

úkolů chrání též veřejný zájem.“. 

 § 35, odst. 2: „Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s 

výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje 

v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální 

péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany 

a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 

rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ 

Z hlediska řešení sociálních problémů a potřeb obyvatel, které nyní zajišťují sociální pracovníci na obecních 

úřadech, dojde ke snížení počtu intervencí a patrně i reálného počtu sociálních pracovníků. Tímto by mohlo 

docházet ke zvyšování negativních sociálně patologických jevů, ale i výdajů samosprávy či státu při řešení 

důsledků (např. zvýšení kriminality, zvýšení rušení nočního klidu, zvýšení počtu osob bez domova, zvýšení 

recidivy osob propuštěných z výkonu trestu, ale i zdravotnického zařízení aj.). Sociální práce by plně podléhala 

reálnému politickému stavu v dané obci a nebude tak státem garantován její dosavadní pečovatelský charakter. 

V oblasti vzdělávání dojde ke zrušení povinnosti vzdělávání v sociálních službách, ve veřejné správě u 

sociálních pracovníků by pak bylo využito obecného ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů. Současně by došlo ke zrušení akreditačního procesu 

vzdělávacích programů na MPSV z hlediska MPSV ke snížení administrativní zátěže a nákladů na zajištění 

procesu akreditace vzdělávacích programů. V oblasti výdajů na další vzdělávání zaměstnanců v sociálních 

službách by došlo také ke snížení výdajů, jelikož by přestala platit povinnost 24 hodin/1 rok dalšího vzdělávání. 

Tato změna by měla ovšem negativní dopad na vzdělávací agentury nebo fyzické osoby, které zajišťují 

akreditované vzdělávací programy, ale i na sociální pracovníky, kteří si již nebudou obnovovat vzdělání.  
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Hlavním přínosem je naplnění cílů návrhu, hlavním nákladem pak fiskální dopady.  

3.2 Náklady  

3.2.1 Financování sociálních služeb 

Varianta 0 

Nevzniknou žádné nové náklady, nicméně se bude prohlubovat neefektivita celého systému a budou pokračovat 

nehospodárné přerozdělování veřejných zdrojů. Bude zachována diferenciace ve způsobu rozdělování 

finančních prostředků jednotlivých krajů, stejně tak nedojde ke sjednocení procesu plánování sociálních služeb. 

Tyto oblasti zůstanou v přímé pravomoci rozhodování jednotlivých zastupitelstev krajů, tedy politických 

reprezentantů bez možnosti odvolání. Administrativní zátěže pro všechny aktéry zůstane stejná včetně její 

roztříštěnosti. MPSV nebude mít možnost přímo zasahovat do procesu tvorby krajské sítě.  

Varianta 1 

Pro rok 2020 je ve státním rozpočtu alokováno 18,59 mld. Kč na sociální služby zařazené ve stávajících sítích 

sociálních služeb, jelikož v době přípravy RIA nebyl dosud schválen rozpočtový výhled na rok 2023, předkládá 

MPSV navýšení alokace oproti roku 2020 min. o míru meziroční inflace, přičemž jsme vycházeli k aktuální 

míry, tedy 3,1%.16 .  

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% zastoupení služeb sociální péče, 24% 

zastoupení služeb sociální prevence a 4% zastoupení služeb sociální prevence. Výsledné podíly představují 

průměr zastoupení těchto služeb v letech 2015–2018. 

MPSV v prováděcím předpise bude každoročně stanovovat jednotné normativy, kterými se bude státní rozpočet 

podílet na financování sociálních služeb. Níže jsou uvedeny návrhy normativů, které vycházejí z alokace 

státního rozpočtu pro rok 2020.  

Tabulka 15 Modelace normativu na jednotlivé pozice 

Druhy normativů 
Průměrný hrubý 

výdělek/měsíc (Kč) 
Normativ – super hrubá 

mzda/měsíc (Kč) 
Roční super hrubá mzda 

(Kč) 

Sociální pracovník 28 960 38 748 464 982 

Pracovník v sociálních službách 20 350 27 228 326 740 

THP 1 11 000 14 718 176 616 

THP 2 8 500 11 373 136 476 

 

  

                                                      
16 Pozn. údaje vycházejí ze srpna 2020. V době předkládání novely byl započat proces schvalování státního rozpočtu na rok 2021, kdy částka, která byla 

vládou navrhnuta je 20 211 611 712 Kč.  
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Meziroční růst výdajů státního rozpočtu v letech 2023 až 2025 bude primárně záviset na počtu sociálních služeb, 

resp. úvazků v garantované síti a dále i na výši inflace. Částky uvedené v tabulce jsou upraveny o 

předpokládanou meziroční míru inflace, přičemž se vycházelo ze současné hodnoty 3,1 %. Dotační titul a jeho 

alokace by vždy měla minimálně reflektovat vývoj inflace, aby nedocházelo tak k podfinancování sociálních 

služeb. Dále je pak k těmto částkám připočten deseti procentní meziroční růst alokace státního rozpočtu na 

rozvoj garantované sítě. Do částek nejsou přičteny případné navýšení platů nebo dalších složek platu, které 

budou mít dopad na výši alokace, tedy mandatorní výdaj. 

  

Tabulka 16 Modelace vývoje alokace ve státním rozpočtu na roky 2022 - 2025, MPSV srpen 2020 

Kalendářní rok 2022 2023 2024 2025 

 Dotační titul navýšen o míru 
inflace 

18 595 611 712 Kč 19 172 075 675 Kč 19 766 410 021 Kč 20 379 168 732 Kč 

Meziroční růst alokace 
státního rozpočtu  

0 Kč 1 859 561 171 Kč 1 917 207 567 Kč 1 976 641 002 Kč 

Celkem 18 595 611 712 Kč 21 031 636 846 Kč 21 683 617 588 Kč 22 355 809 734 Kč 

 

Na realizaci agendy spojené s garantovanou sítí sociálních služeb na krajských úřadech jsou potřeba v 

každém kraji dva celé úvazky, tj. celkem 28 úvazků. Na uvedené úvazky bude poskytnutý příspěvek na 

výkon státní správy v přenesené působnosti. 

Kalkulace nákladů na provedení regulace je bez tzv. jednorázových nákladů vzhledem k tomu, že tito pracovníci 

již na krajských působí a není tedy potřeba jednorázově investovat do zřizování pracovního místa. V tarifní 

částce je již zohledněno navýšení tarifu o 1 500 Kč od ledna 2020. 
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VÝPOČET ROČNÍCH NÁKLADŮ NA (PŘENESENÝ) VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 

Náklady (Kč) na jeden pracovní úvazek pracovníka vykonávajícího agendu garantované sítě 

sociálních služeb 

P.č. Předmět poznámky Sdělení k předmětu poznámky 

1 

Agenda garantované sítě sociálních služeb 

realizovaná v přenesené působnosti na 

KÚ. 

Podle NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 

veřejných službách a správě, příloha - "Katalog 

prací ve veřejných službách a správě – Díl 2. 10 

Státní správa a samospráva - 2. 10. 13 -

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCI: je v 11. 

platové třídě vykonávána činnost: "Koordinace a 

usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb a zajišťování místní a typové 

dostupnosti sociálních služeb kraje nebo hlavního 

města Prahy". 

2 

Uvedení tarifní částky v 11. platové třídě 

a 7. stupni podle přílohy 2 k NV č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě. 

 

 

28 340 Kč 

3 
Připočtení pohyblivé složky k tarifní 

částce (20 %) 

 

(28 340 Kč x koeficient 1,2) = 34 008 Kč 

4 

Připočtení odvodů k tarifní složce a 

pohyblivé složce, tj. super hrubá mzda 

(33,8 %) 

 

(34 008 x 1, 338) = 45 503 Kč 

5 
Super hrubá mzda navýšená o režijní 

náklady (43 %) 

 

(45 503 x 1, 43) = 65 069 Kč 

6 
Uvažovaný roční náklad na 1 pracovní 

úvazek úředníka konajícího agendu 

 

(12 x 65 069 Kč) = 780 826 Kč 

Na realizaci uvedené agendy je potřeba ročně 21 863 128 Kč (780 826 Kč x 28 úvazků). 

Na realizaci agendy finančních kontrol na krajských úřadech jsou potřeba v každém kraji dva celé 

úvazky, tj. celkem 28 úvazků. Na uvedené úvazky bude poskytnutý příspěvek na výkon státní správy 

v přenesené působnosti. 

Kalkulace nákladů na provedení regulace je bez tzv. jednorázových nákladů vzhledem k tomu, že tito pracovníci 

již na krajských úřadech působí a není tedy potřeba jednorázově investovat do zřizování pracovního místa. 

V tarifní částce je již zohledněno navýšení tarifu o 1 500 Kč od ledna 2020. 
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VÝPOČET ROČNÍCH NÁKLADŮ NA (PŘENESENÝ) VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 

Náklady (Kč) na jeden pracovní úvazek pracovníka vykonávajícího agendu finančních kontrol 

P.č. Předmět poznámky Sdělení k předmětu poznámky 

1 
Agenda finančních kontrol realizovaná v 

přenesené působnosti na KÚ. 

Podle NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 

veřejných službách a správě, příloha - "Katalog 

prací ve veřejných službách a správě - Díl 2. 10 

Státní správa a samospráva -  2.10.04 REFERENT 

FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ 

HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH 

SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ: je v 10. platové 

třídě vykonávána činnost: "Přezkoumávání 

hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí 

nebo městských částí hlavního města Prahy v 

dílčích oblastech, sestavování plánu 

přezkoumávání, monitorování jeho dodržování a 

provádění operativních změn". 

2 

Uvedení tarifní částky v 10. platové třídě 

a 7. stupni podle přílohy 2 k NV č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě. 

 

 

26 200 Kč 

3 
Připočtení pohyblivé složky k tarifní 

částce (20 %) 

 

(26 200 Kč x koeficient 1,2) = 31 440 Kč 

4 

Připočtení odvodů k tarifní složce a 

pohyblivé složce, tj. super hrubá mzda 

(33,8 %) 

 

(31 440 x 1, 338) = 42 067 Kč 

5 
Super hrubá mzda navýšená o režijní 

náklady (43 %) 

 

(42 067 x 1, 43) = 60 155 Kč 

6 
Uvažovaný roční náklad na 1 pracovní 

úvazek úředníka konajícího agendu 

 

(12 x 60 155 Kč) = 721 865 Kč 

Na realizaci uvedené agendy je potřeba ročně 20 212 220 Kč (721 856 Kč x 28 úvazků). 

 

Dále se předpokládají finanční dopady do kap. 313-MPSV. Jedná se o zcela novou agendu, kterou nyní na 

MPSV nikdo nevykonává. Dopady jsou uvedeny jako maximální a vždy se bude zohledňovat možnost zajistit 

personální dopady v rámci celého resortu práce a sociálních věcí.  

 agenda odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu o nezařazení žadatele do garantované sítě sociálních 

služeb 

 agenda plánování a tvorby garantované sítě sociálních služeb (ve spolupráci se samosprávou a 

krajskými úřady) 

V souvislosti se vznikem agendy odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu o nezařazení žadatele do 

garantované sítě sociálních služeb je potřeba na ministerstvu (na věcně příslušném útvaru, tj. na odboru 

sociálních služeb a sociální práce) vytvořit na realizaci uvedené agendy 5 systemizovaných míst pod výkonem 

státní služby. 

Jedná se tedy o mzdové náklady na zaměstnance (v tarifní částce je již zohledněno navýšení tarifu o 1 500 Kč 

od ledna 2020), jejich iniciální a průběžné vzdělávání a náklady na materiálně-technické vybavení zaměstnanců. 
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Bližší specifikace pracovních pozic včetně kalkulace mzdových nákladů: 

Náklady (Kč) na jeden pracovní úvazek pracovníka vykonávajícího agendu odvolání proti 

rozhodnutí krajského úřadu o nezařazení žadatele do garantované sítě sociálních služeb 

P.č. Předmět poznámky Sdělení k předmětu poznámky 

1 Agenda odvolání proti rozhodnutí krajského 

úřadu o nezařazení žadatele do garantované 

sítě sociálních služeb. 

Podle NV č. 302/2014 Sb., o katalogu 

správních činností, část 1. Zařazení společných 

správních činností do platových tříd, 12. 

platová třída, vykonávaná činnost:“ 

Přezkoumávání rozhodnutí ústředního 

správního úřadu a zajišťování obnovy 

správního řízení a nového rozhodování 

ústředního správního úřadu“. 

 

2 Uvedení tarifní částky v 12. platové třídě a 7. 

stupni podle přílohy 2 k NV č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě. 

 

31 030 Kč 

3 Připočtení pohyblivé složky k tarifní částce 

(20 %) 

(31 030 Kč x koeficient 1,2) = 37 236 Kč 

4 Připočtení odvodů k tarifní složce a pohyblivé 

složce, tj. superhrubá mzda (33,8 %) 

 

(37 236 x 1, 338) = 49 822 Kč 

5 Superhrubá mzda navýšená o režijní náklady 

(43 %) 

 

(49 822 x 1, 43) = 71 245 Kč  

6 Uvažovaný roční náklad na 1 pracovní 

úvazek úředníka konajícího agendu odvolání. 

 

(12 x 71 245 Kč) = 854 942 Kč 

 

Roční mzdové náklady na 5 pracovních úvazků činí 4 274 708 Kč (5 x 854 942 Kč). 

 

Náklady na vzdělávání a materiálně technické vybavení: 

Náklady na vzdělávání Jednorázové náklady 

Vzdělávání 

kvalifikační na 

1 pracovníka  

Vzdělávání 

kvalifikační – 

celkem (5 

pracovníků) 

Vzdělávání 

následné na 1 

pracovníka 

ročně 

Vzdělávání 

následné 

celkem (5 

pracovníků) 

vybavení 1 

pracovního 

místa 

celkem na 

pracovní místa (5 

pracovníků) 

70 000 Kč 350 000 Kč 18 000 Kč 90 000 Kč 40 000 Kč 200 000 Kč 
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V souvislosti se vznikem agendy plánování a tvorby garantované sítě sociálních služeb je potřeba na 

ministerstvu (na věcně příslušném útvaru, tj. na odboru sociálních služeb a sociální práce) vytvořit na realizaci 

uvedené agendy 5 pracovních míst. Tito pracovníci budou ve spolupráci se samosprávnými územními celky a 

krajskými úřady, na základě zjištěných potřeb v regionech, sestavovat garantovanou síť sociálních služeb. 

Jedná se tedy o mzdové náklady na zaměstnance (v tarifní částce je již zohledněno navýšení tarifu o 1 500 Kč 

od ledna 2020), jejich iniciální a průběžné vzdělávání, náklady na materiálně-technické vybavení zaměstnanců 

a náklady na cestovné. 

 

Náklady (Kč) na jeden pracovní úvazek pracovníka vykonávajícího agendu plánování a tvorby garantované 

sítě sociálních služeb 

P.č. Předmět poznámky Sdělení k předmětu poznámky 

1 Agenda plánování a tvorby garantované sítě 

sociálních služeb 

Podle NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, příloha - "Katalog prací ve veřejných 

službách a správě – Díl 2. 10 Státní správa a samospráva - 

2. 10. 19 – Referent sociálních věcí: je v 12. platové třídě 

vykonávána činnost: "Zpracovávání celostátních analýz 

systému sociálních služeb" 

2 Uvedení tarifní částky v 12. platové třídě a 7. 

stupni podle přílohy 2 k NV č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě. 

 

31 030 Kč 

3 Připočtení pohyblivé složky k tarifní částce (20 

%) 

(31 030 Kč x koeficient 1,2) = 37 236 Kč 

4 Připočtení odvodů k tarifní složce a pohyblivé 

složce, tj. superhrubá mzda (33,8 %) 

 

(37 236 x 1, 338) = 49 822 Kč 

5 Superhrubá mzda navýšená o režijní náklady (43 

%) 

 

(49 822 x 1, 43) = 71 245 Kč  

6 Uvažovaný roční náklad na 1 pracovní úvazek 

úředníka vykonávajícího agendu 

 

(12 x 71 245 Kč) = 854 942 Kč 

 

Na realizaci uvedené agendy je potřeba ročně 4 274 708 Kč (5 x 854 942 Kč). 

Náklady na vzdělávání, materiálně technické vybavení a cestovní náklady: 

Náklady na vzdělávání Cestovní náklady 

Vzdělávání kvalifikační na 1 

pracovníka  
Vzdělávání 

kvalifikační 

– celkem (5 

pracovníků) 

Vzdělávání 

následné 

na 1 

pracovníka 

ročně 

Vzdělávání 

následné 

celkem (5 

pracovníků) 

Cestovní náklady 

na 1 pracovníka 

ročně 

Cestovní 

náklady 

celkem (5 

pracovníků) 

70 000 Kč 350 000 Kč 18 000 Kč 90 000 Kč 50 000 Kč 250 000 Kč 
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Jednorázové náklady 

vybavení 1 pracovního místa celkem na pracovní 

místa (5 pracovníků) 

referentské 

vozidlo (počet 

kusů) 

referentské 

vozidlo 

(jednotková 

cena) 

Vozidla 

celkem 

40 000 200 000 2 300 000  600 000 

 

Dále dojde k pravidelné valorizací úhradové vyhlášky. Tímto bude zajištěno, že každoročně dojde k navýšení 

plateb ze strany klienta a snížení tlaku na zajištění finančních zdrojů z veřejných rozpočtů. K pravidelné 

valorizaci maximálních úhrad dojde analogicky jako u valorizace procentní výměry starobních důchodů. Tedy 

na základě míry růstu spotřebitelských cen, resp. inflace a poloviny míry růstu reálných mezd. Valorizace 

procentní výměry důchodů probíhá v září kalendářního roku s využitím dat k měsíci červenci při stanovení 

meziročního růstu spotřebitelských cena a reálných mezd. Stejným způsobem, resp. o kolik budou růst procentní 

výměry starobních penzí, budou růst i maximální úhrady, přičemž vyhláška, nabyde účinnosti vždy k 1. 1. 

následujícího roku. Úhradová vyhláška samozřejmě může růst i více nebo jen u určitých úkonů péče, pokud 

k tomuto MPSV přistoupí. Při modelaci růstu maximálních úhrad vycházelo MPSV z dat k červnu 2020, kdy 

míra inflace byla 3,1 % a míra růstu reálných mezd 1,4 %. Reálně by tak došlo valorizaci maximálních úhrad o 

3,8 %. Lze předpokládat, že růst inflace bude vyšší.  

 

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. V této variantě se také počítá s výraznou změnou 

příspěvku na péči, který by zůstal zachován pouze v případě, že byla zajištěna péče pečující osobou. V 

případech, kdy dochází k „odběru“ základních činností péče a jejich zajištění skrze sociální služby (ať už 

terénní, ambulantní, pobytovou) bude příspěvek na péči pozastaven a náklady budou automaticky převedeny 

do pojistného systému. Objem výnosů sociálních služeb za péči z PnP tvoří cca 8 612 000 000 Kč. O tuto částku 

by došlo ke snížení při výplatě PnP a přesunu do pojistného systému.  

Nicméně bude nutné realizovat celou řadu dalších kroků, kdy každá základní činnost sociální péče bude muset 

být finančně ohodnocena obdobně jako je tomu u činností/úkonů zdravotní péče, kde následuje úhrada z 

veřejného zdravotního pojištění.  

Je pravděpodobné, jako u systému zdravotních služeb, že bude nutné připravit úhradovou vyhlášku o úkonech 

sociální péče, na základě, kterých by docházelo k následnému proplácení těchto úkonů. U služeb ambulantní a 

pobytové formy lze v této variantě přistoupit k úhradě nikoliv za úkon, ale za ošetřovatelský den, což výrazně 

sníží administrativní zátěž vykazování. Výše těchto paušálních úhrad by se pak stanovila na základě kategorií 

náročnosti klienta, které by se odvozovaly od výše přiznaného příspěvku na péči.  

U terénních služeb, by docházelo k proplácení za reálně odvedený čas a konkrétní úkon péče. Tento způsob 

úhrady není v ČR nijak novým a vychází z již známého modelu úhrad za zdravotní péči.  

Z hlediska variant orgánu, který by zajišťoval úhradu a z hlediska kompetenčního zákona, se zdá jako 

nejvhodnější převést úhradu za úkony sociální péče na orgán České správy sociálního zabezpečení, který by 

zajišťoval i činnost revizního a kontrolního orgánu.  
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V této variantě také bude nutné zřídit výkaznický systém, kde se bude zadávat odvedená péče u každého klienta 

sociální služby sociální péče. Předpoklad vzniku nového výkaznického systému a jeho napojení na nový 

pojistný systém bude stát cca 0,5 mld. Kč.  

V této variantě dojde reálně ke zrušení dotačního řízení pro služby sociální péče. Finanční prostředky, 

které sociální služby sociální péče čerpají z dotace státního rozpočtu by se opět přesunuly do příjmů pojistného 

systému. Lze předpokládat, že se bude min. jednat o 15 252 000 000 Kč. Služby sociální prevence a služby 

odborného sociálního poradenství zůstanou financovány dle současné právní úpravy.  Nicméně u agendy 

plánování dojde ke snížení nákladů na krajích min. vždy o 1 pracovní úvazek.  
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Navýšení počtu míst na České správě sociálního zabezpečení 

Na výkon agendy pojištění na sociální péči je potřeba 20 nových pracovních úvazků.  Roční mzdové 

náklady na tyto úvazky činí: 826 284 Kč x 20 = 16 525 680 Kč. 

 

 

 

Náklady (Kč) na jeden pracovní úvazek pracovníka vykonávajícího agendu pojistného na sociální péči 

P.č. Předmět poznámky Sdělení k předmětu poznámky 

1 Agenda pojistného na sociální péči Podle NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, příloha - "Katalog prací ve veřejných 

službách a správě – Díl 2. 10 Státní správa a samospráva - 2. 

10. 19 – Referent sociálních věcí: je v 10. platové třídě 

vykonávána činnost: Koordinace a usměrňování provádění 

důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti v zásadních záležitostech ve vymezené 

působnosti. 

2 Uvedení tarifní částky v 10. platové třídě a 7. 

stupni podle přílohy 2 k NV č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě. 

29 990 Kč 

3 Připočtení pohyblivé složky k tarifní částce 

(20 %) 

(29 990 Kč x koeficient 1,2) = 35 988 Kč 

4 Připočtení odvodů k tarifní složce a 

pohyblivé složce, tj. superhrubá mzda (33,8 

%) 

(35 988 x 1, 338) = 48 152 Kč 

5 Superhrubá mzda navýšená o režijní náklady 

(43 %) 

(48 152 x 1, 43) = 68 857 Kč  

6 Uvažovaný roční náklad na 1 pracovní 

úvazek úředníka vykonávajícího agendu 

pojistného na sociální péči 

(12 x 68 857 Kč) = 826 284 Kč 
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Konzervativní varianta nákladů,  

(při zavedení pojistného od roku 2015) 

 

 

 

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGSRD)



 

Stránka 91 z 143 

 

 

MPSV na základě předchozích dat a z dat z výkaznictví sociálních služeb o celkových nákladech a výnosech sociálních služeb, zpracovala konzervativní návrh 

dopadů při zavedení pojistného systému. Z tabulky je zřejmé, že při zavedení pojistného systému je na dokrytí nákladů služeb sociální péče v roce 2023 potřeba 

dalších 4,18 mld. Kč prostředků státního rozpočtu na zajištění jejich poskytování v potřebném rozsahu. 

Tabulka 17 Modelace dopadů nákladů na státní rozpočet – zavedení pojistného systému, Zdroj: výpočty MPSV, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje krytí 

pojistného systému v 

roce 2023 

Prostředky z alokace SR na 

dotace na sociální služby 

Prostředky z příspěvku na 

péči, který jde služeb péče 

Platby uživatelů                  

(výnos z úhrad za stravu) 

Výběr pojistného 

(zaměstnavatelé + 

zaměstnanci) 

Celkem 

15 252 000 000 Kč 8 612 000 000 Kč 3 577 000 000 Kč 3 500 000 000 Kč 30 941 000 000 Kč 

Celkové náklady služeb sociální péče v roce 2023 35 120 000 000 Kč 

Rozdíl -   4 179 000 000 Kč 
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Shrnutí dopadů na státní rozpočet variant – financování sociálních služeb  

 Varianta 1 

Rozpočtové dopady novely ZSS 

Legislativní/organizační změna 2022 2023 2024 2025 2026 

Sekundární výdaj – modelace výše inflace a dopad na 
dotační titul  

0 576 463 963 Kč 594 334 346 Kč 612 758 711 Kč 631 754 230 Kč 

Růst alokace státního rozpočtu ze zákona 0 Kč 1 859 561 171 Kč 2 045 517 288 Kč 2 250 069 017 Kč 2 475 075 919 Kč 

Agenda řízení na KÚ – garantovaná síť 42 075 348 Kč 42 075 348 Kč 42 075 348 Kč 42 075 348 Kč 42 075 348 Kč 

Agenda odvolacího řízení MPSV – garantovaná síť 10 679 416 Kč 10 679 416 Kč 10 679 416 Kč 10 679 416 Kč 10 679 416 Kč 

Zavedení valorizace úhradové vyhlášky  0 Kč 271 172 065 Kč 281 172 065 Kč 292 172 715 Kč 303 275 278 Kč 

Celkem 52 754 764 Kč 2 217 607 833 Kč 2 411 434 333 Kč 2 623 409 777 Kč 2 856 309 635 Kč 

Tabulka 18 Shrnutí dopadů, financování, Var. 1, MPSV 2020 

 

 

Tabulka 19 Modelace vývoje valorizace úhradové vyhlášky, Zdroj: MPSV, 2020 

Valorizace úhrad o 3,8 % 
(růst spotřebitelských cen a 
polovina růstu reálné mzdy)  

2022 2023 2024 2025 2026 

ubytování strava ubytování strava ubytování strava ubytování strava ubytování strava 

Přinos úhrad ve službách 
péče 

0 Kč 0 Kč 152 931 653 Kč 111 648 667 Kč 158 743 056 Kč 115 891 316 Kč 164 775 292 Kč 120 295 186 Kč 171 036 753 Kč 124 866 403 Kč 

Přinos úhrad ve službách 
prevence 

0 Kč 0 Kč 6 334 146 Kč 257 600 Kč 6 574 843 Kč 267 389 Kč 6 824 687 Kč 277 549 Kč 7 084 025 Kč 288 096 Kč 

Celkem 
0 Kč 0 Kč 159 265 799 Kč 111 906 266 Kč 165 317 899 Kč 116 158 705 Kč 171 599 979 Kč 120 572 735 Kč 178 120 779 Kč 125 154 499 Kč 

0 Kč 271 172 065 Kč 281 476 604 Kč 292 172 715 Kč 303 275 278 Kč 

 

Do roku 2026 by mohlo dojít k navýšení úhrad celkově o 1 148 096 662 Kč a tím se sníží i náklady veřejných rozpočtů.  
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Varianta 2 

Rozdíl mezi celkovými náklady a celkovými úsporami jsou 4 333 556 492 Kč, což je celkový dopad na státní rozpočet po zavedení této varianty.  

Rozpočtové dopady novely ZSS 
 

Legislativní/organizační změna 2022 2023 2024 2025 2026 Úspory – ročně 

Zajištění agendy na ČSSZ – pojistný systém  16 525 680 16 525 680 16 525 680 16 525 680 16 525 680 0 

Zavedení pojistného systému  0 28 043 000 000 28 043 000 000 28 043 000 000 28 043 000 000 0 

Zrušení části příspěvku na péči 0 0 0 0 0 8 612 000 000 

Zrušení dotačního řízení 0 0 0 0 0 15 252 000 000 Kč 

Zřízení nového výkaznického systému  500 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000 0 

Snížení agendy plánování na krajích (pouze 
oblast odborného sociálního poradenství, 
služeb sociální prevence) 

0 0 0 0 0 11 969 188 

Celkem 516 525 680 28 209 525 680 28 209 525 680 28 209 525 680 28 209 525 680 23 875 969 188 

Tabulka 20  Shrnutí dopadů, financování, Var. 2, MPSV 2020 
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3.2.2 Zvýšení kvality sociálních služeb  

Varianta 0 

Nevzniknou žádné nové náklady 

Varianta 1 

Náklady z hlediska změny pojetí kvality vznikají primárně na úrovni MPSV. Poskytovatelé sociálních 

služeb nebudou mít zvýšené náklady s touto variantou.  

Navýšení systemizovaných míst pro stížnostní mechanismus 

Jedná se o 5 nových pracovních úvazků ve 12. platové třídě – roční náklad na jednoho zaměstnance je 

851942 Kč, při celkové počtu 5 zaměstnanců je 4 274 708 Kč. 

 

VÝPOČET ROČNÍCH NÁKLADŮ NA (PŘENESENÝ) VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 

Náklady (Kč) na jeden pracovní úvazek pracovníka vykonávajícího agendu stížnostního mechanismu 

P.č. Předmět poznámky Sdělení k předmětu poznámky 

1 Agenda stížnostního mechanismu 

Podle NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, příloha - " Díl 31. 4. Koordinace a 

metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné 

správy a veřejných služeb orgánů veřejné správy. 

31. 5. Komplexní výkon dozoru nad zákonností právních 

předpisů a jiných opatření orgánů územních 

samosprávných celků nebo územních správních úřadů v 

příslušném oboru.  

2 

Uvedení tarifní částky v 12. platové třídě a 7. 

stupni podle přílohy 2 k NV č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě. 

31 030 Kč 

3 
Připočtení pohyblivé složky k tarifní částce 

(20 %) 
(31 030Kč x koeficient 1,2) = 37 236 Kč 

4 

Připočtení odvodů k tarifní složce a 

pohyblivé složce, tj. super hrubá mzda (33,8 

%) 

(37 236x 1, 338) =49 821,80 Kč 

5 
Super hrubá mzda navýšená o režijní náklady 

(43 %) 
(49 821,8 x 1, 43) = 71 245 Kč 

6 
Uvažovaný roční náklad na 1 pracovní 

úvazek úředníka konajícího agendu 
(12 x71 245) = 851 942 Kč  
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 Navýšení inspektorů poskytování sociálních služeb 

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 120 inspektorů činí 102 233 040 

mil./ za rok. 

 

VÝPOČET ROČNÍCH NÁKLADŮ NA (PŘENESENÝ) VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 

Náklady (Kč) na jeden pracovní úvazek pracovníka vykonávajícího agendu inspekcí 

P.č. Předmět poznámky Sdělení k předmětu poznámky 

1 
Agenda inspekce poskytování sociálních 

služeb  

Podle NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, příloha - "Katalog prací ve veřejných 

službách a správě - V části 2. dílu 20., bod 15 

12.platová třída pod č. 2.20.15  

„Celostátní koordinace a metodické usměrňování státní 

správy v oblasti komplexního výkonu inspekce 

poskytování sociálních služeb.“. 

 

2 

Uvedení tarifní částky v 12. platové třídě a 

7. stupni podle přílohy 2 k NV č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě. 

 

 

31 030 Kč 

3 
Připočtení pohyblivé složky k tarifní částce 

(20 %) 

 

(31 030Kč x koeficient 1,2) = 37 236 Kč 

4 

Připočtení odvodů k tarifní složce a 

pohyblivé složce, tj. super hrubá mzda (33,8 

%) 

 

(37 236x 1, 338) =49 821,80 Kč 

5 
Super hrubá mzda navýšená o režijní 

náklady (43 %) 

 

(49 821,8 x 1, 43) = 71 245 Kč 

6 
Uvažovaný roční náklad na 1 pracovní 

úvazek úředníka konajícího agendu 

 

(12 x71 245) = 851 942 Kč  

 

Celkové náklady této varianty jsou: 102 233 040 Kč 
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Shrnutí dopadů na státní rozpočet variant – zvýšení kvality sociálních služeb   

 

Varianta 1 

Celkové náklady zavedení této varianty jsou 112 471 351 Kč.  

Rozpočtové dopady novely ZSS 
 

Legislativní/organizační změna 2022 2023 2024 2025 2026 Úspory - ročně 

Navýšení počtu inspektorů  102 233 040 102 233 040 102 233 040 102 233 040 102 233 040 0 

Zřízení stížnostního mechanismu 4 274 708 4 274 708 4 274 708 4 274 708 4 274 708 0 

Celkem 106 507 748 106 507 748 106 507 748 106 507 748 106 507 748 0 

Tabulka 21  Shrnutí dopadů, kvalita sociálních služeb, Var. 1, MPSV 2020 

Varianta 2 

Náklady na inspektory poskytování sociálních služeb jsou zahrnuty ve variantě č. 2  z celkového popisu vzniku Sociálního úřadu).  Jedná se o náklady na 197 

inspektorů. Inspektoři budou pracovat ve 12. platové třídě. Celkové náklady na inspektory jsou vypočteny na 168 423 468 Kč. Proto, aby vypočteny celkové 

náklady Sociálního úřadu, zde je uveden popis a náklady na inspektory v úřadu jsou uvedeny ve výpočtu nákladů na úřad. Současně je nezbytné připočíst náklady 

na stížnostní mechanismus. Jedná se o 5 nových pracovních úvazků ve 12. platové třídě – roční náklad na jednoho zaměstnance je 851942 Kč, při celkové počtu 

5 zaměstnanců je 4 274 708 Kč. 
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3.2.3 Snížení administrativní zátěže 

Varianta 0 

Nevzniknou žádné nové náklady 

Varianta 1 

Náklady vzniknou primárně na úrovni MPSV v oblasti změny IT systému ve výši 287 585 000 Kč. 

Snížením počtu druhů sociálních služeb doje ke snížení provozních a administrativních nákladů ve výši 

540 000 000 Kč, což se pak reálně odrazí na žádostech o dofinancování ze strany veřejných výdajů. 

Celkově tedy dojde k úspoře ve výši 252 415 000 Kč 

Žádné další výdaje s touto variantou nebudou.  

 

Varianta 2 

Na zřízení Sociálního úřadu je potřeba nových 300 úvazků (z toho: 1 vedoucí místo/ředitel, dále 15 

administrativních pracovníků v 9 platové třídě, dále 17 zaměstnanců pro výkon metodické činností v 11. 

platové třídě, 70 registrátorů sociálních služeb v 11. platové třídě, zbylí zaměstnanci se budou věnovat 

inspekci sociálních služeb ve 12. platové třídě – pro úplnost je uvedeno i zde).  

Celkové náklady na vznik úřadu jsou rámcově propočteny na 250 mil. Kč.  

Položka Souhrnné náklady 

197 inspektorů  
168 423 468 Kč (jedná se o variantu č. 2 v oblasti „zvýšení 
kvality sociálních služeb“) 

70 registrátorů 54 657 840 Kč  

17 metodiků 13 273 668 Kč  

15 administrativních pracovníků 10 038 600 Kč  

1 ředitel 1 080 024 Kč  

Další náklady (nákup aut, nábytku aj.) 3 000 000 Kč  

Celkem 250 473 600 Kč  

Tabulka 22 Náklady, inspekce, Var. 2, MPSV 2020 
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Shrnutí dopadů na státní rozpočet variant – snížení administrativní zátěže 

Varianta 1 

Celkové náklady jsou ve výši 387 585 000 Kč (pro rok 2022), nicméně úspory v této variantě jsou vyšší než celkové náklady a díky tomu dojde k celkové 

úspoře 152 145 000 Kč 

 

Rozpočtové dopady novely ZSS 
 

Legislativní/organizační změna 2022 2023 2024 2025 2026 Úspory - ročně 

Změna v oblasti IT MPSV 100 000 000 0 0 0 0 0 

Změna v oblasti snížení počtu druhů sociálních služeb – 
IT systém 

287 585 000 0 0 0 0  

Změna v oblasti snížení počtu druhů sociálních služeb – 
snížení administrativní zátěže 

0 0 0 0 0 540 000 000 

Celkem 387 585 000 0 0 0 0 152 145 000 

Tabulka 23  Shrnutí dopadů, snížení administrativy, Var. 1, MPSV 2020 

Varianta 2 

Celkové náklady jsou ve výši 600 473 600 Kč, nicméně úspory v této variantě jsou vyšší než celkové náklady a díky tomu dojde k celkové úspoře 

74 526 400 Kč 

Rozpočtové dopady novely ZSS 
 

Legislativní/organizační změna 2022 2023 2024 2025 2026 Úspory - ročně 

Vznik Sociálního úřadu  250 473 600 0  0  0  0  0 

Změna v oblasti snížení počtu druhů sociálních služeb – IT 
systém 

350 000 000 0  0  0  0   

Změna v oblasti snížení počtu druhů sociálních služeb – snížení 
administrativní zátěže   

0 0 0 0 0 675 000 000 

Celkem 600 473 600 0  0  0  0  74 526 400  
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Tabulka 24  Shrnutí dopadů, snížení administrativy, Var. 2, MPSV 2020 
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3.2.4 Rozšíření vybraných sociálních služeb   

Varianta 0 

Nevzniknou žádné nové náklady 

Varianta 1 

Krizová lůžka 

Normativ na krizová lůžka se zavádí jako normativ celkových měsíčních nákladů na jedno krizové lůžko. 

Měsíční normativ nákladů na krizová lůžka pro rok 2022 je aritmetický průměr mediánových skutečných 

ročních nákladů jednotlivých služeb, u kterých jsou krizová lůžka provozována. Jedná se o domovy pro osoby 

se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, služby následné péče, odlehčovací služby, domovy se zvláštním 

režimem, chráněné bydlení, domovy pro seniory a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče. Pro výpočet pro rok 2022 se vychází z výkaznictví roku 2020. Pokud bychom vycházeli z roku 

2018 tak se jedná o výši 37 526 Kč.  

Rozklad – krizová lůžka v domovech sociální péče 

Tabulka 25 Plánovaný počet krizových lůžek, zdroj: MPSV, 2020 

Kraj 
Celkem lůžek 

domovy sociální 
péče 

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 v 100% svých nákladů.  
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Pracovníci registračních orgánů 

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 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.  

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.  

V roce 2020 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. což bude o 28 968 719 Kč více než při současném stavu.  
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Tabulka 26 Přehled KÚ, u kterých dojde k navýšení úvazků, zdroj: MPSV, KÚ 

Krajský úřad poskytovatelé/služby  Registrátoři 

počet 
poskytovatelů 

počet 
registrovaných 

sociálních 
služeb 

počet 
poskytovaných 

sociálních 
služeb na 

území jiného 
kraje 

odhad  reg. soc. 
služeb (včetně 

služeb 
poskytovaných 
na území jiného 

kraje  - 
předpokládaná 
přeregistrace) 

počet 
úvazků 

navrhovaný 
počet 

úvazků 

navrhované 
navýšení 
úvazků 

Jihočeský kraj 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 
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Varianta 2 

Zde se navrhuje stejná varianta 2 jako u snížení administrativní zátěže, tedy vznik Sociálního úřadu a redukce 

druhů sociálních služeb na 6. 

 

Na zřízení Sociálního úřadu je potřeba nových 300 úvazků (z toho: 1 vedoucí místo/ředitel, dále 15 

administrativních pracovníků v 9 platové třídě, dále 17 zaměstnanců pro výkon metodické činností v 11. platové 

třídě, 70 registrátorů sociálních služeb v 11. platové třídě, zbylí zaměstnanci se budou věnovat inspekci 

sociálních služeb ve 12. platové třídě).  

Celkové náklady na vznik úřadu jsou rámcově propočteny na 250 mil. Kč.  

Položka Souhrnné náklady 

197 inspektorů  
168 423 468 Kč (jde také o variantu č. 2 v oblasti „zvýšení kvality 
sociálních služeb“) 

70 registrátorů 54 657 840 Kč  

17 metodiků 13 273 668 Kč  

15 administrativních pracovníků 10 038 600 Kč  

1 ředitel 1 080 024 Kč  

Další náklady (nákup aut, nábytku aj.) 3 000 000 Kč  

Celkem 250 473 600 Kč  

Tabulka 27 Náklady, Inspekce, Var. 2, MPSV 2020
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Shrnutí dopadů na státní rozpočet variant – Rozšíření druhů sociálních služeb  

 

Varianta 1 

Celkové dopady této varianty jsou 728 054 583 Kč/ročně. Tato varianta negeneruje žádné úspory. 

Rozpočtové dopady novely ZSS 
 

Legislativní/organizační změna 2022 2023 2024 2025 2026 Úspory - ročně 

Vznik krizových lůžek 629 085 864 629 085 864 629 085 864 629 085 864 629 085 864 0 

Změna v oblasti registrací 28 968 719 28 968 719 28 968 719 28 968 719 28 968 719 0 

Vznik nových druhů sociálních služeb (hospice) 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 0 

Rozšíření základních činností pro pečující osoby 0 0 0 0 0 0 

Celkem 728 054 583 728 054 583 728 054 583 728 054 583 728 054 583 0 

Tabulka 28  Shrnutí dopadů, snížení administrativy, Var. 1, MPSV 2020 

Varianta 2 

Rozdíl mezi celkovými náklady a celkovými úsporami jsou 289 526 400 Kč, což je celkový dopad na státní rozpočet po zavedení této varianty.  

Rozpočtové dopady novely ZSS 
 

Legislativní/organizační změna 2022 2023 2024 2025 2026 Úspory - ročně 

Vznik Sociálního úřadu  250 473 600 247 473 600 247 473 600 247 473 600 247 473 600 0 

Změna v oblasti snížení počtu druhů sociálních služeb  - snížení 
administrativní zátěže 

0 0 0 0 0 540 000 000 

Celkem 250 473 600 247 473 600 247 473 600 247 473 600 247 473 600 540 000 000 

Tabulka 29   Shrnutí dopadů, snížení administrativy, Var. 2, MPSV 2020 
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3.2.5 Sociální práce a další vzdělávání 

Varianta 0 

Nevzniknou žádné nové náklady na výkon sociální práce. Nepřímo mohou vzniknout nové náklady, které 

způsobí oslabení výkonu činností sociální práce ve veřejné správě, tj. zvýší se náklady ostatních rezortů na 

řešení vzniklých problémů a minimalizaci vzniklých škod, způsobené nedostatečným důrazem na preventivní 

složky výkonu činností sociální práce 

 

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 rezort MPSV, tak pro další rezorty tím, že se následně sníží počet vyplacených nepojistných 

sociálních dávek, recidiva, počet dlouhodobě hospitalizovaných např. na psychiatrickém oddělení, sníží se 

náklady na soudní řízení nebo na předepsanou medikaci. Tyto úspory preventivní složky sociální práce je však 

obtížné konkrétně vyčíslit. 

Vyčíslení nákladů na výkon sociální práce nepomáhá fakt, že celkové náklady na sociální práci Ministerstvo 

financí nezná, protože výkon činností sociální práce v přenesené působnosti není sledován rozpočtovou 

skladbou a Ministerstvo vnitra tak nemůže vyčíslit přesnou finanční částku, kterou přispívá na výkon přenesené 

působnosti v oblasti sociální práce.  

Změna v akreditačním řízení přinese snížení objemu času zpracovávání rozhodnutí, vyšší poplatky pak vyšší 

příjem státního rozpočtu. 

 

Varianta 2 

Přesunem sociální práce do samostatné působnosti vzniknou nové náklady vůči rozpočtovému určení daní, za 

předpokladu, že nedojde k zásadnějšímu propouštění sociálních pracovníků. V takovém případě však s největší 

pravděpodobností porostou náklady ostatních rezortů, sekundárně vzniklé v návaznosti na snížení preventivní 

funkce sociální práce (zejm. pak náklady s rušením nočního klidu, zvýšením trestné činnosti, problémů dětí ve 

školách či vzdělávacích institucí, dopady do resortu zdravotnictví při nezajišťování vhodných sociálních služeb 

seniorům a zdravotně postiženým a díky tomu zhoršení jejich zdravotního stavu, zvýšení dávek pomoci 

v hmotné nouzi a státní sociální podpory, včetně dávek v nezaměstnanosti, zvyšování počtu sociálně 

vyloučených lokalit, nezajištění dostatečné práce s osoby propuštěnými z výkonu trestu apod.). Dále lze 

předpokládat, že porostou náklady na metodickou činnost v oblasti sociální práce, tj. nepřímý výkon sociální 

práce, protože nebude jasná právní úprava (vyšší počet krajských metodiků). 

Zrušení povinného dalšího vzdělávání a akreditací sníží náklady na stávající personální a administrativní 

zajištění této oblasti a zároveň se však příjem státního rozpočtu sníží v průměru o 5 mil. Kč ročně. 
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Shrnutí dopadů na státní rozpočet variant – Sociální práce a vzdělávání  

Varianta 1 

Rozdíl mezi celkovými náklady a celkovými úsporami je 281 579 312 (k roku 2022), což je celkový dopad na státní rozpočet po zavedení této varianty.  

Legislativní/organizační změna 2022 2023 2024 2025 2026 Úspory - ročně 

Úprava kvalifikace sociálního pracovníka 0 0 0 0 0 16 714 285 

Úprava kvalifikace pracovníka v soc. službách 0 0 0 0 0 16 714 285 

Úprava dalšího vzdělávání managementu sociálních 
služeb 

6 525 000 6 525 000 6 525 000 6 525 000 6 525 000 0 

Rozšíření sociální práce POÚ 174 031 106 182 732 661 191 869 294 201 462 759 211 535 897 0 

Rozšíření sociální práce ORP 167 863 776 176 256 965 185 069 813 194 323 304 204 039 469 0 

Změna akreditačního řízení 0 0 0 0 0 5 112 000 

Zvýšení správního poplatku – akreditace 0 0 0 0 0 28 300 000 

Celkem 348 419 882 365 514 626 383 464 107 402 311 063 422 100 366 66 840 570 

Tabulka 30   Shrnutí dopadů vzdělávání a sociální práce, Var. 1, MPSV 2020 
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Varianta 2 

Rozdíl mezi celkovými náklady a celkovými úsporami je 563 287 936 Kč (k roku 2022), což je celkový dopad na státní rozpočet po zavedení této 

varianty.  

Legislativní/organizační změna 2022 2023 2024 2025 2026 Úspory - ročně 

Zrušení dotačního titulu na sociální práci ORP, POÚ 0 0 0 0 0 3 408 000 

Zrušení dotačního titulu na sociální práci KÚ 0 0 0 0 0 1 704 000 

Přesun sociální práce na samostatnou působnost 963 999 936  1 012 199 933  1 062 809 929 1 115 950 426 1 171 747 947 392 000 000 

Zrušení povinného dalšího vzdělávání 21 960 000* 21 960 000* 21 960 000* 21 960 000* 21 960 000* 0 

Zrušení akreditace dalšího vzdělávání  0 0 0 0 0 25 560 000 

Celkem 985 959 936 1 034 159 933 1 084 769 929 1 115 950 426 1 193 707 947 422 672 000 

Tabulka 31  Shrnutí dopadů, vzdělávání a sociální práce, Var. 2, MPSV 2020 

*Jedná se o částku snížení příjmů do SR za poplatky na akreditaci vzdělávacích programů 
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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. V podvariantě, 

která je uvedena bude přínosem zejm. další finanční zdroj, který by snížil tlaky na růst nákladů ze státního 

rozpočtu.  

 

Varianta 1 

Přínosem této varianty pro stát je zejména: 

- naplnění cíle této úpravy, 

- stabilizace financování sociálních služeb, 

- zřízení jednotného informačního systému o stavu sociálních služeb a současně vyhodnocování 

aktuálních informací o potřebnosti a poptávce po sociálních službách nebo personálního zajištění, 

- sjednocení výpočtu dotace a tím zvýšení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti dotace, 

- zpřehlednění celého systému financování sociálních služeb. 

 

Přínosem této varianty pro kraje je zejména: 

- naplnění cíle této úpravy, 

- snížení politického rizika, kdy závisí na politickém rozhodnutí, jaký objem prostředků na financování 

sociálních služeb bude uvolněn z rozpočtu kraje, 

- snížení administrativy, jelikož dojde k přenosu agendy z oblasti samosprávy do výkonu přenesené 

působnosti státní správy, 

- 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, 

- 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. 
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Přínosem pro uživatele sociálních služeb: 

- stát bude rychleji reagovat na nezajištěné potřeby uživatelů v území,  

- díky stabilizaci financování sociálních služeb nebude docházet k výkyvům u kapacit, a tedy zajištění 

potřeb, ale reálně bude docházet k navyšování kapacit, tam kde je to nutné.   

 

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 obce 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, 

- 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. 
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3.3.2 Zvýšení kvality a ochrany práv klientů 

Varianta 0 

Tato varianta nemá žádné reálné přínosy pro zvýšení a ochrany práv klientů.  

Varianta 1 

Přínosem této varianty pro stát je zejména: 

- zvýšení kvalifikace a počtu inspektorů sociálních služeb – realizace většího počtu kontrol a tím lépe 

naplňování povinnosti ochrany uživatelů sociálních služeb, 

- získání nové pravomoci ukončit registraci sociální službě, která významně ohrožuje uživatele, a tudíž 

zvýšení ochrany uživatelů,  

- získání možnosti efektivněji a rychleji sankcionovat případy porušování práv uživatelů v sociálních 

službách, 

- získání pravomoci přijímat a kontrolovat stížnosti a podněty v segmentu sociálních služeb 

prostřednictvím nového mechanismu, 

- zvýšení ochrany občanů ČR před nelegálními sociálními službami. 

 

Přínosem této varianty pro poskytovatele sociálních služeb je zejména: 

- snížení administrativní zátěže poskytovatelům sociálních služeb, 

- jednodušší a srozumitelnější poskytování sociálních služeb – možnost více se orientovat na přímou 

práci s klientem,  

- lepší orientace v zákonných požadavcích pro fungování sociálních služeb,  

- lepší připravenost na případné kontroly 

 

Přínosem této varianty je pro uživatele sociálních služeb zejména: 

- zvýšení ochrany práv uživatelů sociálních služeb 

- možnost podání stížnosti/podnětu poskytovateli a v případě nesouhlasu s vyřízením na  MPSV , který 

bude podnět bude šetřit,  

- sociální služby šité skutečně na míru člověka, který je potřebuje, vstup do takové sociální služby, které 

bude odpovídat jeho nepříznivé sociální situaci a bude poskytovat to, co člověk skutečně potřebuje, 

- 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: 

- sjednocení přístupu v agendách, které jsou přímo v kompetenci úřadu, inspekce poskytování sociálních 

služeb bude propojena více s dalšími agendami. 

- zvýšení možnosti realizace koordinovaných kontrol. 

- zvýšení nezávislosti rozhodování.  

 

Přínosem této varianty pro poskytovatele sociálních služeb je zejména: 

- opakované kontroly, které budou průběžně poskytovat zpětnou vazbu poskytovateli k optimalizaci 

poskytovaných služeb.  

 

Přínosem pro uživatele sociálních služeb: 

- prostřednictvím jednotného úřadu bude zajištěno, že uživatelé, další osoby, budou mít jednotné místo, 

kam se obrátit. 
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3.3.3 Snížení administrativní zátěže 

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: 

- Efektivní nastavení sociálních služeb, které bude prevencí rozšiřování nežádoucích jevů ve společnosti 

spojených s nepříznivými sociálními situacemi osob. 

 

Přínosem této varianty pro poskytovatele sociálních služeb je zejména: 

- snížení administrativní zátěže poskytovatelům sociálních služeb, 

- zajištění větší variability při poskytování sociálních služeb. 

 

Přínosem této varianty je pro uživatele sociálních služeb zejména: 

- kvalitní služba na míru každému občanovi, 

- lepší srozumitelnost systému služeb, 

- ochrana před neregistrovanými službami. 

Varianta 2 

Přínosem této varianty pro stát je zejména: 

- Sjednocení přístupu v agendách, které jsou přímo v kompetenci úřadu. 

- Zvýšení možnosti realizace koordinovaných kontrol. 

- Zvýšení nezávislosti rozhodování.  

- Sníží se náklady na sociální služby, díky snížení počtu druhů sociálních služeb. 

 

Přínosem této varianty pro poskytovatele sociálních služeb je zejména: 

- Opakované kontroly, které budou průběžně poskytovat zpětnou vazbu poskytovateli k optimalizaci 

poskytovaných služeb.  

 

Přínosem pro uživatele sociálních služeb: 

- Prostřednictvím jednotného úřadu bude zajištěno, že uživatelé, další osoby, budou mít jednotné místo, 

kam se obrátit v případě podnětu na sociální službu, dotazu, které se týkají agend v úřadu 

soustředěných.  
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3.3.4 Rozšíření vybraných sociálních služeb 

Varianta 0 

Tato varianta nemá žádné reálné přínosy pro na rozvoj nových sociálních služeb a jejich specializaci na nové 

cílové skupiny. Na uplatňování principu subsidiarity a vzniku komunitních sociálních služeb. 

 

 

Varianta 1 

Přínosem této varianty pro stát je zejména: 

- vznikem nových služeb zabránění rozšiřování nežádoucích jevů ve společnosti spojených 

s nepříznivými sociálními situacemi osob, 

- zlepšení dostupnosti sociálních služeb, 

- soulad s právními předpisy EU, 

- vytvoření nových kompetencí pro sociální služby, 

- zvýšení ochrany občanů ČR před nelegálními sociálními službami. 

 

Přínosem této varianty pro poskytovatele sociálních služeb je zejména: 

- snížení administrativní zátěže poskytovatelům sociálních služeb, 

- možnost efektivního poskytování sociálních služeb, 

- pružnější reagování na poptávku po sociálních službách. 

 

Přínosem této varianty je pro uživatele sociálních služeb zejména: 

- rozšíření možností využití sociálních služeb a jejich činností, 

- rozšíření sociálních služeb v přirozeném prostředí osob, 

- zvýšení ochrany před nelegálními sociálními službami a negativní dopady s nimi spojenými, 

- zlepšení celkové životní úrovně občanů, 

- dostupná forma individuální pomoci. 

 

Varianta 2 

Přínosem této varianty pro stát je zejména: 

- Sjednocení přístupu v agendách, které jsou přímo v kompetenci úřadu. 

- Zvýšení možnosti realizace koordinovaných kontrol. 

- Zvýšení nezávislosti rozhodování.  

- Sníží se náklady na sociální služby, díky snížení počtu druhů sociálních služeb. 

Přínosem této varianty pro poskytovatele sociálních služeb je zejména: 

- Opakované kontroly, které budou průběžně poskytovat zpětnou vazbu poskytovateli k optimalizaci 

poskytovaných služeb.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGSRD)



 

Stránka 114 z 143 

 

Přínosem pro uživatele sociálních služeb: 

- Prostřednictvím jednotného úřadu bude zajištěno, že uživatelé, další osoby, budou mít jednotné místo, 

kam se obrátit v případě podnětu na sociální službu, dotazu, které se týkají agend v úřadu 

soustředěných.  

 

3.3.5 Sociální práce a vzdělávání  

Varianta 0 

Tato varianta nemá žádné reálné přínosy pro zvýšení dostupnosti a rozsahu sociální práce ve veřejné správě, či 

rozvoj dalšího vzdělávání; nepřináší ani zvýšení kvality výkonu pracovníků a dalších odborných pracovníků 

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 sociálně patologických 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, 

- optimalizace počtu sociálních pracovníků na obecních úřadech bude snížení kriminality, omezení 

bezdomovectví, méně sociálně vyloučených lokalit, 

- zvýšení dostupnosti sociální práce,  
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- 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 podmínek výkonu činností sociální práce. 

 

Přínosem této varianty pro obecní úřady (ORP, POÚ) je zejména: 

- zlepšení podmínek 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 ČR je zejména: 

- snížení počtu občanů závislých na nepojistných sociálních dávkách, 

- nastavení spolupráce sociálních pracovníků a snížení administrativní zátěže,  

- lepší plnění dohodnutých cílů s klientem a začlenění do většinové společnosti, 

- zvýšení kvality a úrovně vzdělání sociálních pracovníků. 

 

Přínosem této varianty pro osoby v nepříznivé sociální situaci 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 skutečného bydliště, pobytu.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGSRD)



 

Stránka 116 z 143 

 

 

Přínosem této varianty pro poskytovatele sociálních služeb je zejména: 

- zlepšení výkonu činností sociální práce sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, 

- zlepšení spolupráce při řešení nepříznivé sociální 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. 

 

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. 
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Přínosem této varianty pro Úřad práce je zejména: 

- více variant řešení případů klientů s různými problémy, 

- volba možnosti spolupráce, 

- individuální přístup ke klientovi. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant  

3.4.1 Financování sociálních služeb  

Varianta Náklady Přínosy 

0 

Při zachování současného stavu bude přetrvávat 

systém, který je rozdělen na 14 zcela rozdílných 

systému financování, dle jednotlivých krajů.  

Administrace dotačních řízení bude stejně 

náročná a bude přetrvávat stav, kdy jednotlivé 

kraje poskytují finanční prostředky sociálním 

službám v průběhu března až května, což nutí 

zejména menší poskytovatele si brát 

překlenovací úvěr.  

Finanční dopady budou nezměněny. Alokace 

bude vždy odvislá od alokace státního rozpočtu.  

MPSV nebude mít jakoukoliv možnost 

ovlivňovat procesy jak plánování a tvorby 

krajských sítí, tak poskytování dotací.  

Stále budou přetrvávat značné rozdíly mezi 

poskytováním dotací pro mzdovou a platovou 

sféru, včetně toho, že částky přidělené dotace při 

přepočtu na lůžku či pracovní úvazek budou 

mezi jednotlivými kraji velmi rozdílné.  

Dotaci bude MPSV přerozdělovat na základě 

tzv. směrného čísla, nikoliv na základě reálné 

potřebnosti. 

Úhradová vyhláška bude navyšována dle 

rozhodnutí MPSV, nikoliv systematicky a 

jednotně.   

Rozpočtová neutralita. 

1 

V rámci změny financování dojde k zavedení 

jednotných normativů, které sjednotí 

poskytování dotace napříč celou ČR. Dojde 

k zavedení mandatorního výdaj a 

k pravidelnému navyšování alokace min. o 10 

%. Pro rok 2023 by fiskální dopad bez 

započítání úspor měl činit min.  1 859 561 171 

Kč. 

 

V rámci změn tvorby nově vzniklé centrální 

garantované sítě sociálních služeb budou 

navýšeny prostředky v rámci příspěvku na 

výkon státní správy pro krajské úřady o 42 mil. 

Kč/ročně.  

 

Dále dojde k navýšení finančních prostředků 

pro kap. 313-MPSV o 10,6 mil. Kč 

Pravidelná valorizace úhradové vyhlášky o index 

růstu spotřebních cen a poloviny indexu růstu 

reálných mezd. Celkové předpokládané přínosy této 

změny za 5 let budou cca 1,1 mld. Kč 

 

Sjednocení výplaty dotace a zajištění větší efektivity 

vynaložených finančních prostředků ze státního 

rozpočtu.  

 

Zvýšení finanční spoluúčasti samospráv.  

 

Zvýšení udržitelnosti fiskálních dopadů do státního 

rozpočtu.  

 

Zajištění rovného přístupu do garantované sítě 

sociálních služeb, s možností podat odvolání.  
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2 

Dojde k zavedení systému připojištění na péči. 

Díky tomu vznikne nová agenda na České 

správě sociálního zabezpečení a k navýšení 

finančních prostředků ve výši 16,5 mil. 

Kč/ročně. 

 

V rámci zavedení nového systému bude nutné 

vytvořit také novou IT platformu pro 

vykazování poskytnuté péče a poskytování 

úhrad z pojištění. Předpokládané jednorázové 

náklady jsou 350 mil. Kč a dále pak 150 mil. 

Kč/ročně na údržbu systému.  

 

V roce 2023, kdy měl být zpuštěn systém 

připojištění budou činit náklady státního 

rozpočtu 28 mld. Kč. Jelikož větší část nákladů 

bude přealokováno z příspěvku na péči, reálné 

dopady budou 4,3 mld. Kč.  

 

 

 

 

Dojde ke zrušení dotačního řízení pro služby sociální 

péče a finanční prostředky budou přealokovány do 

nového pojistného systému. Předkládané dopady 

této změny jsou 15,2 mld. Kč a díky tomu se zvýší 

transparentnost celého systému. 

 

Dojde ke zrušení výplaty příspěvku na péči 

v případě, že bude klientovy poskytována služba 

sociální péče. Předkládané dopady této změny jsou 

8,6 mld. Kč a díky tomu se zvýší transparentnost 

celého systému. 
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3.4.2 Zvýšení kvality a ochrany práv klientů 

Varianta Náklady Přínosy 

0 

 Při zachování současného stavu nedojde 

k žádným novým nákladům, nicméně bude 

přetrvávat stav vysoké administrativní zátěže 

pro poskytovatele sociálních služeb a současně 

i nižší možnosti odhalovat porušení zákona při 

nekvalitní poskytování sociálních služeb skrze 

inspekce sociálních služeb.  

Dále nedojde ke změně postupů při 

restriktivních opatření a také se neposílí oblast 

lidských práv a důstojnosti klientů v sociálních 

službách.  

Rozpočtová neutralita. 

1 

Tato varianta počítá se změnou povinností 

poskytovatelů a standardů kvality sociálních 

služeb. Posílí oblast lidských práv a důstojnosti 

klientů sociálních služeb.  

 

Posílení kontroly sociálních služeb, zde dojde 

k navýšení finančních prostředků pro oblast 

inspekcí sociálních služeb, resp. navýšení 

počtu inspektorů sociálních služeb v kap. 313-

MPSV o 102 mil. Kč/ročně.  

 

Zajištění řešení veškerých podání v rámci 

nezávislého stížnostního mechanizmu bude mít 

dopad do kap. 313-MPSV 4,2 mil. Kč 

 

 

Dojde k procesnímu nastavení transparentního 

vyhodnocování a řešení stížností na poskytování sociální 

služby. 

 

Personálním posílením inspekce sociálních služeb se 

zvýší frekvence kontrol a tím i odhalování nekvalitní 

péče.  

 

Zvýšení kvality péče pro potřebné občany. 

 

Tato varianta nemá žádné fiskální úspory.  

 

 

2 

 

I v rámci této varianty se počítá s celkovou 

změnou povinností poskytovatelů a standardů 

kvality sociálních služeb, kde se posílí oblast 

lidských práv a důstojnosti klientů sociálních 

služeb.  

Náklady na inspektory v Sociálním úřadu jsou 

však přepokládají ve výši 168 423 468 Kč 

 

Zajištění řešení veškerých poddání v rámci 

nezávislého stížnostního mechanizmu bude mít 

dopad do kap. 313-MPSV 4,2 mil. Kč 

 

 

 

Dojde k procesnímu nastavení transparentního 

vyhodnocování a řešení stížností na poskytování sociální 

služby. 

 

Zvýšení kvality péče pro potřebné občany. 

 

Personálním posílením inspekce sociálních služeb se 

zvýší frekvence kontrol a tím i odhalování nekvalitní 

péče.  

 

V rámci Sociálního úřadu bude možné lépe koordinovat 

kontroly u poskytovatelů sociálních služeb. 

 

 

Tato varianta nemá žádné fiskální úspory  
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3.4.3 Snížení administrativní zátěže 

Varianta Náklady Přínosy 

0 

Neefektivní procesy v registraci sociálních 

služeb přetrvají. 

 

MPSV a stát bude mít neaktuální data o vývoji 

sociálních služeb, jejich zacílení.  

 

Poskytovatelé sociálních služeb nebudou moci 

některé údaje v registru sociálních služeb 

upravovat sami a budou muset hlásit jakoukoliv 

změnu v písemné podobě.  

 

Bude se i nadále vést listinná podoba. 

 

Stále bude přetrvávat stav rozdělení sociálních 

služeb do jednotlivých druhů sociálních služeb a 

reálně k neefektivnímu vynakládání finančních, 

ale i personálních zdrojů.  

Rozpočtová neutralita. 

1 

Dojde plné elektronizaci registrace sociální 

služby. Tyto změny budou mít finanční dopady 

do kap. 313-MPSV a změny v IT prostředí, ve 

kterém registr poskytovatelů sociálních služeb 

funguje. Celkově se jedná o 100 mil. Kč.  

 

Dojde k efektivnějšímu nastavení systému 

sociálních služeb, který bude více odpovídat 

potřebám jednotlivých cílových skupin klientů 

sociálních služeb. 

 

Změny v oblasti druhů sociálních služeb budou 

mít celkové dopady ve výši 287 mil. Kč, 

nicméně fiskální přínosy jsou skoro 

dvojnásobné.  

 

Změny v oblasti registrace sociálních služeb 

budou mít dopady ve výši 28,9 mil. Kč. 

 

Finanční přínosy převyšují náklady a to o 252 mil. 

Kč.  

 

 

Naplnění cílů 

 

V dlouhodobém horizontu úspory nákladů. 

Přínosy pro poskytovatele sociálních služeb, 

pracovníky KÚ v přenesené působnosti, a pro 

občany.  

 

Změnou druhů sociálních služeb a díky sloučením 

některých sociálních služeb do jedné dojde ke 

snížení provozních nákladů sociálních služeb. Dle 

odhadu MPSV se jedná o 540 mil. Kč.  

 

Druhy sociálních služeb budou redefinovány a 

odstraněny duplicity. 

2 

Centralizací v sociálním úřadu se ještě více 

z neefektivní procesy registrace a jiných oblastí, 

jako jsou kontroly, metodické vedení atd. 

 

Delimitace pracovníků způsobí problémy 

v personální obsazenosti. 

 

Celkové dopady se vznikem sociálního úřadu 

budou 250 mil. Kč/ročně (započteno včetně 

nákladů na inspektory v Sociálním úřadu se však 

přepokládají ve výši 168 423 468 Kč 

 

Finanční přínosy převyšují náklady a to o 427 mil. 

Kč.  

 

Centrální kontrola a vedení služeb. 

 

Snížením počtu služeb dojde ke snížení provozních 

nákladů sociálních služeb min. dle odhadu MPSV o 

675 mil. Kč. 
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3.4.4 Rozšíření vybraných druhů sociálních služeb 

Varianta Náklady Přínosy 

0 

Spektrum služeb bude i nadále omezené 

současným výčtem cílových skupin. 

Nedojde k rozšíření základních činností.  

Rozpočtová neutralita. 

1 

V rámci celé ČR vznikne síť krizových lůžek 

pro klienty, kteří akutně potřebují zajištění péče 

v pobytové formě. Celkový roční dopad této 

změny bude mít do kap. 313-MPSV dopad ve 

výši 629 mil. Kč. 

 

V rámci změn cílových skupin, nových druhů 

sociálních služeb, rozšířením některých 

základních činností dojde k předpokládanému 

dopadu do kap. 313-MPSV 0 Kč.  

 

Dojde ke zvýšení podpory procesu subsidiarity, 

resp. na prvním místě péče v domácím prostředí za 

přispění pečujících osob nebo v kombinaci s terénní 

či ambulantní sociální službou, následně pak až 

pobytová forma péče.  

 

Mezi okruhy osob, kterým je služba poskytována 

budou zavedeny nové cílové skupiny, jako jsou 

osoby v terminálním stavu, osoby ohrožené 

genderově podmíněným násilím a jeho oběti. 

 

2 

Centralizací v sociálním úřadu se ještě více 

z neefektivní procesy registrace a jiných oblastí, 

jako jsou kontroly, metodické vedení atd. 

 

Delimitace pracovníků způsobí problémy 

v personální obsazenosti. 

 

Celkové dopady se vznikem sociálního úřadu 

budou 250 mil. Kč/ročně 

Centrální kontrola a vedení služeb. 

 

Snížením počtu služeb dojde ke snížení provozních 

nákladů sociálních služeb min. dle odhadu MPSV o 

540 mil. Kč. 
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3.4.5 Sociální práce a další vzdělávání  

Varianta Náklady Přínosy 

0 
Nevzniknou žádné nové náklady na výkon 

sociální práce. 
Rozpočtová neutralita. 

1 

Rozšíření a upřesnění kompetencí v oblasti 

výkonu činností sociální práce ve veřejné správě 

s sebou ponese personální náklady, pokud je 

sociální práce opravdu dostupná a poskytována 

v plném rozsahu, plní úspornou funkci jak pro 

rezort MPSV, tak pro další rezorty. 

Celkové náklady na úpravu sociální práce na 

pověřených obecních úřadech a obecních 

úřadech obcí s rozšířenou působností činí cca 

341 mil. Kč.  

Úprava vzdělávání pro management bude 

generovat náklady na úhradu vzdělávacích 

programů pro vedoucí pracovníky. Návrh počítá 

s ročním nákladem 6,5 mil. Kč. 

 

 

  

Celkové úspory jsou vyčísleny na 46 412 500 Kč. 

Změna kvalifikačních požadavků sociálních 

pracovníků a pracovníků v sociálních službách sníží 

stávající personální a administrativní zajištění této 

oblasti. Díky této změně dojde k úspoře finančních 

zdrojů ve výši 33 mil. Kč ročně.  

 

Změna v akreditačním řízení přinese snížení 

objemu času zpracovávání rozhodnutí, vyšší 

poplatky pak vyšší příjem státního rozpočtu. 

Celkově se bude jednat o úspory 5,1 mil. Kč. 

 

Dále díky zvýšení správního poplatku za akreditaci 

vzdělávacích programů dojde ke zvýšení příjmů do 

státního rozpočtu cca 28,3 mil. Kč ročně.  

2 

Dopad navrhovaných změn je vyčíslen pro rok 

2022 na 985 959 936 Kč, v následujících letech 

je počítáno s nárůstem cca o 48-50 mil. ročně.  

Přesunem sociální práce do samostatné 

působnosti vzniknou nové náklady vůči 

rozpočtovému určení daní, za předpokladu, že 

nedojde k zásadnějšímu propouštění sociálních 

pracovníků. Tím se ovšem s největší 

pravděpodobností sekundárně zvýší náklady 

ostatních rezortů, jako důsledek oslabení 

preventivní funkce sociální práce. Rovněž 

porostou náklady na metodickou činnost 

v oblasti sociální práce, tj. metodického řízení 

nepřímého výkonu sociální práce a bude nutné 

navýšení počtu krajských metodiků. 

Celkové úspory jsou vyčísleny na 422 672 000 Kč. 

Zrušením dotačního titulu na sociální práci ORP, 

POÚ a KÚ a akreditace dalšího vzdělávání vzniknou 

úspory. 

Zrušení povinného dalšího vzdělávání a akreditací 

sníží náklady na stávající personální a 

administrativní zajištění této oblasti a zároveň se 

však příjem státního rozpočtu sníží v průměru 

o 4 392 000 Kč ročně. 
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Shrnutí celkových dopadů preferovaných variant  
 

Rozpočtové dopady novely ZSS (preferované varianty) 

Legislativní/organizační změna 2022 2023 2024 2025 2026 

Sekundární výdaj – modelace vývoje inflace a dopad na dotační titul  0 Kč 576 463 963 Kč 594 334 346 Kč 612 758 711 Kč 631 754 230 Kč 

Růst alokace státního rozpočtu ze zákona 0 Kč 1 859 561 171 Kč 2 045 517 288 Kč 2 250 069 017 Kč 2 475 075 919 Kč 

Agenda řízení na KÚ – garantovaná síť 42 075 348 Kč 42 075 348 Kč 42 075 348 Kč 42 075 348 Kč 42 075 348 Kč 

Agenda odvolacího řízení MPSV – garantovaná síť 10 679 416 Kč 10 079 416 Kč 10 079 416 Kč 10 079 416 Kč 10 079 416 Kč 

Zavedení valorizace úhradové vyhlášky  0 Kč -271 172 065 Kč -281 172 065 Kč -292 172 715 Kč -303 275 278 Kč 

Zvýšení inspekcí sociálních služeb 102 233 040 Kč 102 233 040 Kč 102 233 040 Kč 102 233 040 Kč 102 233 040 Kč 

Zřízení stížnostního mechanismu 4 274 708 Kč 4 274 708 Kč 4 274 708 Kč 4 274 708 Kč 4 274 708 Kč 

Změna v oblasti IT MPSV 100 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Změna v oblasti snížení počtu druhů sociálních služeb – IT systém 287 585 000 Kč 0 Kč  0 Kč  0 Kč  0 Kč  

Změna v oblasti snížení počtu druhů sociálních služeb – snížení 
administrativní zátěže 

-540 000 000 Kč 0 Kč  0 Kč  0 Kč  0 Kč -540 000 000 Kč 

Vznik krizových lůžek 629 085 864 Kč 629 085 864 Kč 629 085 864 Kč 629 085 864 Kč 629 085 864 Kč 

Změna v oblasti registrací 28 968 719 Kč 28 968 719 Kč 28 968 719 Kč 28 968 719 Kč 28 968 719 Kč 

Vznik nových druhů sociálních služeb (hospice) 70 000 000 Kč 70 000 000 Kč 70 000 000 Kč 70 000 000 Kč 70 000 000 Kč 

Rozšíření základních činností pro pečující osoby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Úprava kvalifikace sociálního pracovníka -16 714 285 Kč -16 714 285 Kč -16 714 285 Kč -16 714 285 Kč -16 714 285 Kč 

Úprava kvalifikace pracovníka v soc. službách -16 714 285 Kč -16 714 285 Kč -16 714 285 Kč -16 714 285 Kč -16 714 285 Kč 

Úprava dalšího vzdělávání managementu soc. služeb 6 525 000 Kč 6 525 000 Kč 6 525 000 Kč 6 525 000 Kč 6 525 000 Kč 

Rozšíření sociální práce POÚ 174 031 106 Kč 182 732 661 Kč 191 869 294 Kč 201 462 759 Kč 211 535 897 Kč 

Rozšíření sociální práce ORP 167 863 776 Kč 176 256 965 Kč 185 069 813 Kč 194 323 304 Kč 204 039 469 Kč 

Změna akreditačního řízení -5 112 000 Kč -5 112 000 Kč -5 112 000 Kč -5 112 000 Kč -5 112 000 Kč 

Zvýšení správního poplatku – akreditace -28 300 000 Kč -28 300 000 Kč -28 300 000 Kč -28 300 000 Kč -28 300 000 Kč 

Celkem 1 016 481 407 Kč 3 350 244 220 Kč 3 562 020 201 Kč 3 792 842 601 Kč 4 045 531 762 Kč 

Roční dopady do veřejných rozpočtů 1 623 321 977 Kč 3 688 256 855 Kč 3 910 032 836 Kč 4 151 855 886 Kč 4 415 647 610 

Roční úspory -606 840 570 Kč -338 012 635 Kč -348 012 635 Kč -359 013 285 Kč -370 115 848 Kč 

  

Tabulka 32 Shrnutí celkových dopadů preferovaných variant, zdroj: MPSV, 2020 
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4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

4.1 Financování sociálních služeb 

Navrhovány jsou varianty 0, 1 a 2. 

Při hodnocení variant a stanovení jejich pořadí mělo v oblasti financování sociálních služeb stěžejní význam 

naplnění cílů a zejména posouzení přínosu pro všechny identifikované subjekty.   

Varianta 0 nenaplní záměr zákonodárce ve smyslu systémové změny financování sociálních služeb, s ohledem 

na to, že k žádné změně nedojde. Tato varianta je tedy umístěna v pořadí variant jako poslední.  

Varianta 2 částečně naplňuje stanovené cíle zákonodárce. Dojde bezpochyby k zásadní a systémové změně 

financování, která se však bude týkat pouze služeb sociální péče. Dojde k průběžnému a velice stabilnímu 

financování nejnákladnějších sociálních služeb (tj. služeb péče,) a také k adresnímu financování těchto služeb, 

kdy financování je vázané na uživatele, nicméně tato varianta přináší všem identifikovaným subjektům pouze 

parciální přínos, vzhledem k tomu, že nijak neřeší financování sociálních služeb prevence a poradenství. 

Varianta je vyhodnocena jako druhá v pořadí. 

Varianta 1 je přínosná pro všechny dotčené subjekty a naplňuje stanovené cíle. Pro stát přináší přehledné, 

jednotné a maximálně transparentní financování se zavedením regulovaného růstu výdajů státního rozpočtu 

v sektoru sociálních služeb, ale také mandatorní výdaj státního rozpočtu; pro kraje představuje eliminaci 

politického rizika při jednání o podpoře sociálních služeb z rozpočtu kraje a výrazné snížení administrativní 

zátěže zánikem dotačního řízení: MPSV – kraj/kraj – poskytovatel za účasti samosprávných orgánů; pro 

poskytovatele přináší jistotu víceletého financování v garantované síti sociálních služeb, do které služby 

vstupují za rovných podmínek, je rovněž odstraněn deficit zdrojů financování v prvním čtvrtletí roku, k čemuž 

docházelo zdlouhavými procesy na krajích při schvalování, přidělování i samotné distribuci dotačních 

prostředků. Varianta 1 je bez dopadů na mezinárodní konkurenceschopnost, životní prostředí či obranu státu. 

Nenese rovněž korupční rizika. Vzhledem k výše uvedenému byla varianta 1 zvolena jako nejvhodnější varianta 

řešení. 

Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za provádění navrhované úpravy bude odpovědné MPSV. Za účelem implementace bude přijata změna zákona 

o sociálních službách. Krajské úřady budou při financování sociálních služeb dotací ze státního rozpočtu 

postupovat v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti a obecných zásad správního řízení při realizaci 

vstupů a výstupů sociálních služeb do garantované sítě. Vynucování nově stanovených pravidel bude probíhat 

prostřednictvím kontrol prováděných ze strany MPSV. 

 

4.2 Zvýšení kvality a ochrany práv klientů 

Navrhovány jsou varianty 0, 1 a 2. 

Nulová varianta zachovává současné nastavení systému. Poskytování sociálních služeb funguje, ale je nezbytné 

provést dílčí změny, které umožní lepší fungování systému pro všechny aktéry zapojené do systému sociálních 

služeb, proto tuto variantu předkladatel nepreferuje. 

Předkladatel tedy jednoznačně preferuje variantu 1, tedy provedení všech navrhovaných změn (v oblasti kvality 

a ochrany lidských práv, snížení administrativní zátěže poskytovatelů. Tato varianta nejlépe odpovídá výstupům 

pracovních skupin a konzultačnímu procesu, který byl veden v procesu přípravy zákona o sociálních službách.   

Překladatel nejméně preferuje variantu č. 2.  
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Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za provádění navrhované úpravy budou odpovědné subjekty uvedené v dílčích ustanoveních, např. MPSV a 

krajské úřady, dále pak v konkrétních krocích budou nové návrhy implementovány poskytovateli sociálních 

služeb. Za účelem implementace bude přijata změna zákona o sociálních službách. 

Vynucování nově stanovených pravidel bude probíhat prostřednictvím kontrol prováděných ze strany MPSV, 

ve spolupráci s krajskými úřady.  

 

4.3 Snížení administrativní zátěže 

Navrhovány jsou varianty 0, 1 a 2. 

2 a to zejména proto, že nebyla dostatečně prodiskutována politickou a odbornou veřejností. Oblast registrací 

sociální služby by prošla zásadní systémovou změnou, a to vznikem Sociálního úřadu. Počet druhů služeb by 

se minimalizoval na 6 bez zákonných, personálních a registračních limitů. 

Nulová varianta zachovává současný stav. Registrace sociálních služeb funguje, ale je velmi administrativně 

náročná, je proto nezbytné provést dílčí změny, které umožní lepší fungování systému pro všechny aktéry 

zapojené do systému sociálních služeb, proto tuto variantu předkladatel spíše nepreferuje. 

Předkladatel tedy jednoznačně preferuje variantu 1, tedy provedení všech navrhovaných změn (v registraci, 

snížení administrativní zátěže poskytovatelů i veřejné správy, optimalizace druhů sociálních služeb – sloučením 

služeb). Tato varianta bude mít pozitivní sociální dopady na poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Tato 

varianta nejlépe odpovídá výstupům pracovních skupin a konzultačnímu procesu, který byl veden v procesu 

přípravy zákona o sociálních službách.   

 

4.4 Rozšíření vybraných sociálních služeb 

Navrhovány jsou varianty 0, 1 a 2. 

Při hodnocení variant a stanovení jejich pořadí hrály zásadní význam míra naplnění stanovených cílů a 

přínosnost pro identifikované subjekty.   

Varianta 0 nenaplní záměr zákonodárce v oblasti rozšíření vybraných sociálních služeb a definování nových 

cílových skupin. To je zásadním důvodem pro odmítnutí této varianty a její odsunutí na poslední místo.  

Varianta 2 naplňuje záměr zákonodárce částečně, změní se počet druhů sociálních služeb na 6, každá z nich 

bude mít nabídku více než desítku základních činností. Tento systém bude plně přínosný pro klienta, kdy se mu 

služba namodeluje na jeho potřeby, je však nevýhodná pro MPSV, jelikož služby by se poskytovaly bez 

zákonných a registračních limitů. Je vyhodnocena jako druhá v pořadí.  

Variantu 1 lze označit jako přínosnou pro všechny dotčené subjekty (detailnější informace jsou uvedeny v části 

3), naplňuje stanovené cíle, přestože nese dopady na státní rozpočet. Dopady na územní samosprávné celky jsou 

v zásadě pozitivní, protože se rozšíří nabídka poskytovaní sociálních služeb a také rozšířením cílové skupiny 

okruh osob pečujících se podpoří deinstitucionalizace sociálních služeb, což bude mít pozitivní efekt na 

financování sociálních služeb; pozitivní jsou rovněž sociální dopady ve vztahu k pečujícím osobám a 

uživatelům sociálních služeb. Vzhledem k výše uvedenému byla varianta 1 zvolena jako nejvhodnější varianta 

řešení, i přes její fiskální náročnost. 

 

Implementace doporučené varianty a vynucování 
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Za provádění navrhované úpravy budou odpovědné subjekty uvedené v dílčích ustanoveních, např. v oblasti 

registrace se jedná o MPSV a krajské úřady, dále pak v konkrétních krocích budou nové návrhy 

implementovány poskytovateli sociálních služeb. Za účelem implementace bude přijata změna zákona o 

sociálních službách. 

Vynucování nově stanovených pravidel bude probíhat prostřednictvím kontrol prováděných ze strany MPSV a 

také ve spolupráci s krajskými úřady.  

 

4.5 Sociální práce a vzdělávání  

Navrhovány jsou varianty 0, 1 a 2. 

Nulová varianta zachovává současné podmínky fungování dosavadního systému výkonu činností sociální práce. 

Oblast podpory a pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením prostřednictvím sociálních pracovníků 

funguje, stejně jako oblast dalšího vzdělávání, ale pokud nedojde k úpravám dle poznatků z praxe, potřebným 

dílčím změnám reagujícím na současný stav i legislativní změny od roku 2006 , pak se i nadále oslabovat 

preventivní složka výkonu činností sociální práce , dostupnost podpory a pomoci potřebným osobám a naopak 

zvyšovat fluktuace sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách reflektovat legislativní změny, a 

proto tuto variantu předkladatel nepreferuje. 

Předkladatel jednoznačně preferuje variantu 1, tedy provedení všech navrhovaných změn (v oblasti kompetencí 

sociálních pracovníků, úpravě kvalifikačních předpokladů, zefektivnění procesů v dalším vzdělávání a 

akreditacích, snížení administrativní zátěže jednotlivých subjektů i veřejné správy). Tato varianta nejlépe 

odpovídá potřebám z terénu a konzultačnímu procesu, který byl veden v procesu přípravy zákona o sociálních 

službách.   

Předkladatel nejméně preferuje variantu č. 2 a to zejména proto, že generuje vyšší nároky na státní rozpočet, a 

lze předpokládat, že dojde ke zhoršení dostupnosti podpory jednotlivým cílovým skupinám, všem osobám 

v nepříznivé sociální situaci. Sociální práce díky této variantě bude plně v kompetenci samosprávy a zejména 

ve strukturálně postižených regionech nebude výkon činností sociální práce prioritní. Následně budou dopady 

do všech veřejných rozpočtu vyšší, než MPSV předpokládá.  

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGSRD)



 

Stránka 127 z 143 

 

5 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 v dílčích ustanoveních duplicitní s registracemi, požadavky nejsou vždy konkrétně 

definovány, 

- 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 

stabilního 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 dostupnost výkonu 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 

6 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: 

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. 

V rámci vypořádání připomínek proběhly ještě další ad hoc schůzky s konkrétními připomínkovacími místy. 

Poslední jednání s MF proběhlo 24. 11. 2020. Poslední jednání s kraji a hejtmany 16. 7. 2020.  
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V rámci konzultačního procesu bylo navrženo velké množství návrhů, které MPSV průběžně konzultovalo a 

vznikl tak kompromisní návrh podoby novely zákona, který se snaží maximálně zohlednit připomínky 

zainteresovaných aktérů. 

V průběhu projednávání návrhu novely zákona o sociálních službách byly navrhovány pro oblast ochrany 

klientů sociálních služeb nové instituty – jednalo se o nucenou správu a skrytou identitu osob, které kontrolu 

provádějí. S tímto zásadně nesouhlasili jak zástupci krajů, tak poskytovatelů a zaměstnavatelů, Návrh byl tudíž 

vypuštěn. Dále pak byl inovativně doplněn tzv. stížnostní mechanismus. Zpracování bylo realizováno na 

základě požadavku Veřejného ochránce práv. V průběhu projednávání návrhu novely došlo k úpravě znění 

právě na základě připomínek ochránce. Došlo k doplnění ustanovení a takto je návrh předkládán k novelizaci. 

V oblasti sloučení sociálních služeb, vytvoření nových základních činností a nových služeb, probíhala 

komunikace s významnými zástupci zainteresovaných skupin, zejména pak s Národní radou zdravotně 

postižených, Asociací poskytovatelů sociálních služeb, Českou asociací pečovatelské služby, Jednotou pro 

deinstitucionalizaci a mnoha dalšími. Tematická setkání jsou doložitelná zápisy s dílčích jednání.  

V oblasti sociální práce proběhly následující konzultace: 

 23., 24. 7. 2019 – konzultační jednání – novela z. č. 108/2006 Sb. 

 25. 8. 2019 – účast na poradě KÚ Středočeského kraje  

 16. 9. 2019 – seminář Senát PSP ČR – novela z. č. 108/2006 Sb. 

 19. 9. 2019 – kulatý stůl sociální práce (financování) 

 20. 9. 2019 – konzultační jednání – novela z. č. 108/2006 Sb. 

 Pravidelná účast na poradách MV s tajemníky obcí (3x) 

 září 2019 - Setkání s tajemníky obcí ve Frymburku –  

 9. – 10.12.2019 - konzultační den s metodiky sociální práce KÚ  

 Jednání na MV – listopad 2019, leden 2020, březen–duben bezkontaktně ke změnám financování 

sociální práce 

 září 2019 – setkání se Sdružením tajemníků měst a obcí 

 

7 Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS. 

Odbor sociálních služeb a sociální práce, ředitel odboru 

Tel.: +420 221 920 014 

Email: david.pospisil@mpsv.cz 

 

Mgr. Jan Vrbický 

Odbor sociálních služeb a sociální práce, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb   

Tel.: +420 221 924 539 

Email: jan.vrbicky@mpsv.cz 

 

Ing. Martina Borošová 

Odbor sociálních služeb a sociální práce, vedoucí oddělení koncepce financování sociálních služeb 

Tel.: +420 221 922 835 

Email: martina.borosova@mpsv.cz 
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9 Přílohy 

Příloha č. 1 Doplňující data k sociálním službám 

Tabulka 33 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 
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Pardubický 12 235 13 239 13 239 

Plzeňský 12 170 13 192 12 183 

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 
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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 

Středočeský 3 4 3 4 3 4 
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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 

Hlavní město Praha 47 2169 46 2161 46 2114 

Jihočeský 20 547 19 493 18 453 

Jihomoravský 31 909 31 942 31 942 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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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Tabulka 34 Přehled počtu poskytovatelů sociálních služeb s rozdělením dle jednotlivých krajů (Zdroj, MPSV OK registr 2019) 

Druh sociální 
služby 

Kraj Celkový 
součet 

PHA JHČ JHM KVK HKK LBK MSK OLK PAK PLK STC ULK VYS ZLK 

azylové domy 8 7 4 1 2 3 7 7 3   5 6 2 1 56 

centra denních 
služeb 

4 1 2 1 4 3 4 2 2   1 1 4 1 30 

denní stacionáře 9 3 1 2 7 7 12 5 5 3 13 5 6 8 86 

domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

4 4 7 5 4 5 8 4 5 6 14 9 5 2 82 

domovy pro 
seniory 

23 16 25 11 25 8 35 24 13 8 48 13 13 11 273 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

20 5 20 6 7 11 26 4 4 4 27 15 7 3 159 

domy na půl 
cesty 

3   1 1   1   1 1   1 2   1 12 

chráněné 
bydlení 

6 3 7 2 4 3 3 8 1 2 7 9 3 2 60 

intervenční 
centra 

1     1   1             1 1 5 

kontaktní centra 2 1         1 1     1 2 1 1 10 

krizová pomoc 1 1 1   1   1   2   1       8 

nízkoprahová 
denní centra 

2           1 2     2 2   2 11 

nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež 

9 8 5 5 3 6 14 1 1 2 3 10   6 73 

noclehárny   1 1   1   1     2 1 1     8 

odborné sociální 
poradenství 

39 17 15 6 10 3 16 5 7 8 26 21 12 9 194 

odlehčovací 
služby 

8 10 10 1 6 6 10 1 6 3 20 7 5 2 95 

osobní 
asistence 

17 7 5 3 7 4 9 4 3 2 9 7 3 6 86 

pečovatelská 
služba 

23 28 23 18 30 30 29 21 34 37 60 36 32 13 414 

podpora 
samostatného 
bydlení 

1       1           2 2     6 

průvodcovské a 
předčitatelské 
služby 

1 1   1                     3 

raná péče 2 3 2     1 2 1 1 3 1 1   3 20 

služby následné 
péče 

2   2     1 3     2   1 1   12 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

9 4 4 2 5 3 5 4 10 5 10 9 1 3 74 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a osoby 
se zdravotním 
postižením 

10 3 4 1 1 2   4 2 1 7 6   1 42 

sociálně 
terapeutické 
dílny 

5 6 4 1   4 8 3 4 1 2 3   2 43 
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sociální 
rehabilitace 

20 7 5   8 4 10 7 10 2 10 9 5 4 101 

sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 
zařízeních 
lůžkové péče 

13 8 9 3 3 5 12 4 4 10 13 11 8 8 111 

telefonická 
krizová pomoc 

6   1       1   1   3 1 1 1 15 

terapeutické 
komunity 

    1             1         2 

terénní 
programy 

4 1 1 3 1 1 7 1 2 3 4 9 2 3 42 

tísňová péče 3 1 1   1           1       7 

tlumočnické 
služby 

1 1 1   2   1     2         8 

týdenní 
stacionáře 

2 3 3       1   1   3 1 1 1 16 

Celkový součet 258 150 165 74 133 112 227 114 122 107 295 199 113 95 2164 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGSRD)


