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Základní charakteristiky 

systému 
• Počet a struktura služeb 

• Nákladovost jednotlivých druhů 

• Dotace MPSV 
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Sociální služby ve 3 číslech 

Registrováno cca 5,5 tis. 
sociálních služeb ve 32 druzích 

Cca 2,5 tis. poskytovatelů 

Celkové náklady systému 
sociálních služeb = 28 mld. Kč 

(cca 0,71 % HDP) 
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Pořadí registrovaných služeb 

podle počtu 
TOP 3:  

• Pečovatelská služba (750) 

• Odborné sociální poradenství (613) 

• Domovy pro seniory (495) 

 

MIN 3: 

• Intervenční centra (18) 

• Terapeutické komunity (18) 

• Tísňová péče (18) 

4 



Pořadí registrovaných služeb 

podle nákladovosti 

TOP 3:  

• Domovy pro seniory 

• Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

• Domovy se zvláštním režimem 
 

MIN 3: 

• Průvodcovské a předčitatelské služby 

• Tlumočnické služby 

• Tísňová péče  
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Dotace MPSV 
• Financování služeb je vícezdrojové, dotace 

2014 kryje cca 25% nákladů 

 

• Prostředky na dotace MPSV 2013:  

6,5 mld. Kč 

 

• Prostředky na dotace MPSV 2014:  

7,4 mld. Kč 

• Požadavky na dotace 2014: cca 10 mld. Kč 
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Novinka v dotacích 2014 
• Spoluúčast jiných zdrojů na financování  

• Pro rok 2014 povinný podíl financování 10% 

nákladů z jiných zdrojů 

• = 10% celkových nákladů (výše úhrad klientů 

a ZP nehraje roli) 

 

• Jiné zdroje = příspěvky od ÚP, dotace od 

obcí, dotace od krajů, příspěvek od 

zřizovatele – obce či kraje, strukturální fondy 

a další zdroje 
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10% financování z jiných zdrojů 

• 2014 = test; v rámci hodnocení na krajské 

úrovni mohl být poměr zdrojů zmírněn (dle 

úvahy hodnotitelů) 

• Výsledek praktické aplikace pravidla 

projednán se zástupci krajských úřadů v lednu 

2014 

 

Výsledek = požadavek 10% podílu 

financování z jiných zdrojů je v praxi reálný 
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Změny ve financování 

sociálních služeb 
• Pozvolné – např. 10% spolufinancování 

• Pečlivé hodnocení dopadů 

• Analýzy v rámci projektu MPSV „Podpora 

procesů v sociálních službách“ 

„Kalkulační vzorec…“ 

„Analýza veřejných a soukromých zdrojů…“ 

„Studie proveditelnosti variant financování…“ 
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Kalkulační vzorec 
• Vyjádření optimální nákladovosti jednotlivých 

sociálních služeb 

• Porovnání nákladů na sociální služby, v rámci 

jednotlivých služeb na různých úrovních (podle 

poskytovatelů, krajů, i mezi službami navzájem) 

• Zpřehlednění reálné ceny sociálních služeb 

veřejnosti   argument zapojení soukromých 

zdrojů  
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Kvalita je prioritou 
• Potřebná a žádaná úroveň kvality se odráží 

ve všech složkách kalkulačního vzorce – 

nákladech na jednotlivé zdroje (max = osobní 

náklady) 

• Cíl kalkulací: nastavit optimální poměr 

cena/kvalita  

• Výsledek = informace pro všechny zúčastněné 

strany: za tuto cenu lze očekávat takovou 

úroveň kvality 
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Konstrukce kalkulačního 

vzorce 
• Výpočet na kapacitní jednotku: 

 

CN = ON + ostatní náklady 

 

CN – celkové náklady 

ON – osobní náklady 

• Známe podíl ON k celkovým nákladům 

(př. OSP – 73%, OA – 84%, DPS 60%, PEČ 74%) 

12 



Ověřování kalkulačního 

vzorce 
• Kapacitní jednotka u jiných než pobytových 

služeb  hodina přímé péče? 

• Personální zajištění kapacitní jednotky  

kolik pracovníků, jaké kvalifikace 

• Mzdová úroveň pracovníků 

• Spolupráce:  

»APSS ČR 

»Vysoká škola ekonomická v Praze 
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„Komplexní analýza zdrojů“ 
• analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, 

včetně pojistných a nepojistných systémů 

sociální ochrany 

• analýza právních závazků veřejných rozpočtů 

• analýza soukromých zdrojů 

 

• Studie vypracována firmou Sociotrendy v rámci KA 6 

(Nastavení systému financování sociálních služeb) 

projektu PPSS 

• Realizace studie probíhala v období srpen-prosinec 

2013 
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Explicitní výdaje  

• Kolik občané, kteří nejsou v sociálně 

nepříznivé situaci, platí explicitně za 

politiky v oblasti vztahu k lidem v sociálně 

nepříznivé situaci ? 

• Analýza vychází ze mzdových poměrů a 

informací o daňové soustavě ČR 

• → Kvalifikovaný odhad výše odvodů 

jednotlivých příjmových skupin na sociální 

služby  
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Explicitně vynakládané částky občanů, kteří nejsou 

v sociálně nepříznivé situaci, v oblasti vztahu k lidem 

v nepříznivé situaci, podle platového rozmezí 

Hrubý příjem - platové 

rozmezí v Kč 

Částka v Kč odpovídající podílu na 

sociální příspěvky dle složené 

daňové kvóty pro rok 2011 (15,4 %) 

8 000-20 000 145 

21 000-30 000 481 

31 000-40 000 842 

41 000-50 000 1152 

51 000-100 000 1538 

101 000-1 000 000 9250 



 

• Odhad nezahrnuje tzv. „solidární 

příspěvek“ zavedený minulou vládou pro 

roky 2013-2015, který má být placen 

zaměstnanci s hrubým měsíčním příjmem 

nad 100.548,- Kč 

• Otázkou však zůstává nakolik tato daň 

opravdu plní solidární funkci a jaké příjmy 

reálně přinese? 

→    Skutečná solidarita je obsahem analýzy 

 implicitních soukromých zdrojů 
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Implicitní výdaje 
• zjišťováno v rámci sociologického šetření 

• téměř dvě třetiny respondentů finančně   

 přispívají na sociálně potřebné 
 

    Peněžní specifikace příspěvku v Kč na sociálně potřebné za rok (N=740) 
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Spolupodílení se na úhradách 

• zjištění míry ochoty podílet se finančně na 

úhradě soc. služeb pro sebe, nebo své blízké 

• 6 % respondentů není ochotno se podílet 

vůbec 

 Ochota podílet se vyššími finančními úhradami na sociální služby (N= 940) 
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Analýza ostatních soukromých 

zdrojů 
• Kvalitativní šetření mezi podnikateli 

• Identifikovány 4 typy podnikatelů na základě jejich 

ochoty přispívat, včetně přibližných částek darovaných 

ročně osobám v nepříznivé sociální situaci a typického 

postoje k sociálně potřebným: 

- „populisté“ (do 1.000 Kč), postoj: „nic o nich nevím“ 

- „mentalisté“ (do 50.000 Kč), postoj: „musím vědět, kdo 

        to je“ 

- „holisté“ (do 200.000 Kč), postoj: „jsem otevřený,  

   preferuji dlouhodobou spolupráci“ 

- „posuzovatelé“ (do 15.000 Kč), postoj: „jak k té situaci 

             přišel?“ 
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→ Výzva pro poskytovatele 

• čím je příspěvek adresnější, tím raději 

podnikatelé přispějí 

• rozšiřování povědomí o důležitosti 

příspěvků v rámci komunity 

    

     ← rozvíjení fundraisingových aktivit 
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Plánované výstupy 

• V rámci KA 6 (Nastavení systému 

financování sociálních služeb) je nyní na 

pořadu dne realizace:  

 „Studie proveditelnosti: Výběr a 

zdůvodnění optimální varianty 

financování sociálních služeb v ČR“ 

→ cílem studie je zodpovězení především  

 těchto otázek: 
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• Jaký systém financování sociálních služeb bude pro 

ČR nejvhodnější v krátkodobém a střednědobém 

horizontu  

• Za jakých ekonomických, politických a sociálních 

podmínek je realizovatelný? 

• Jaké hlavní změny financování bude třeba pro 

efektivní fungování nového systému provést? 

• Jakým způsobem se bude do budoucna muset měnit 

struktura zdrojů financování sociálních služeb a jaká 

změna legislativy s tím bude spjatá? 

• Jaká jsou hlavní ekonomická a sociální rizika pro 

udržitelnost optimálního systému financování 

sociálních služeb v dlouhodobém horizontu? 
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Plánované výstupy 
• V rámci KA 9 (Studie proveditelnosti 

k nastavení vybraných oblastí nového systému 

financování sociálních služeb) je nyní na 

pořadu dne realizace:  

 „Studie proveditelnosti k nastavení 

vybraných oblastí nového systému 

financování sociálních služeb “ 

→ cílem studie je zodpovězení především  

 těchto otázek: 
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• Jaká jsou specifika poskytování a financování 

sociálních služeb ve vztahu k jednotlivým 

právním formám organizací? 

• Existují nežádoucí a neefektivní jevy ve 

fungování jednotlivých právních forem z 

pohledu účetní a ekonomické praxe? 

• Jaká je optimální praxe pro jednotlivé právní 

formy s ohledem na platnou legislativu? 

• Jak lze vyložit problematiku veřejné podpory 

ve vztahu k dotacím na sociální služby? 
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Dotazy 

Děkujeme za pozornost 
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