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Několik poznámek ke genezi sociální péče, včetně služeb 

• Sociální služby začaly ústavní péčí – útulky pro nemocné tuláky (Boleslav I) 

• Ambulantní služby pro chudé již za Karla IV. – nabízí se práce na veřejných stavbách 

• Vstup veřejného sektoru do procesu pomoci chudým byl reakcí na masový 
pauperismus v 16. století (jako policejní opatření Ferdinanda V. Domovské právo) 

• Obce začaly regulaci „žebroty“ v zájmu měšťanů. Nabízela se veřejná práce pro 
zdravé a služby pro nemocné, nikoliv dávky 

• Mezi službami dominovala ústavní péče o zdravotně postižené a opuštěné děti 
(chudobince, špitály, sirotčince, atd.) 

• Za ambulantní služby odpovídaly obce – domovské právo (obecní zřízení ř. zákon    
č. 170/1849)  

• Komunisté považovali sociální péči za přežitek kapitalismu. Socialismus vyřeší vše. 
Změna názoru až v šedesátých letech. Služby jen pro těžce nemocné 
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Systémové ratio reforem 1991 a 2006 
• Očekávaly se nepříznivé dopady liberalizace a privatizace 

• Proto novela zákona č.100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení 
• Renesance sociální péče 
• Liberalizace poskytování sociálních služeb 

• Zákony o sociální potřebnosti a o životním minimu, 1992 

• Příprava zákona o sociální pomoci – Klausova vláda odmítla 

• V. Špidla obnovuje reformní proces, včetně sociálních služeb  

• Musí se dát sociálním službám systémové řešení, 2006 

• Social welfare = sociální péče – rozdělily se dávky a služby  
• Systémy jinde zahrnují dávky i služby 
• Vláda to rozdělila na dva systémy – dávky hmotné nouze a sociální služby –     

a nezavedla pravidlo volby: buď dávky hmotné nouze nebo sociální službu 
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Důvody pro reformu systému sociální péče 
Předchozí úprava neodstranila prvky předchozího režimu 

Napravovaly se hlavní nedostatky:   

• Absence uceleného systémového konceptu sociálních služeb 

• Omezení sociálních služeb především na těžce zdravotně postižené 

• Pasivní role klienta sociálních služeb 

• Centralizace řízení, převažoval autokratický byrokratický model 

• Nedostatečná nabídka sociálních služeb: systém postrádal především služby 
komunitního charakteru a terénní služby 

• Chybějící právní zázemí pro nově vznikající nestátní subjekty poskytující 
alternativní sociální služby 

• Chybějící právní vymezení kompetencí a odpovědnosti poskytovatelů 
sociálních služeb i samotných pracovníků v sociálních službách 
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Cíle reformy 2006 

• Zrovnoprávnit veřejné a soukromé poskytovatele sociálních služeb  

• Z 16 počinů sociální péče vytvořit systém sociálních služeb 

• Nedostatečná nabídka sociálních služeb: systém postrádal především 
služby komunitního charakteru a terénní služby 

• Vytvořit prostředí pro deinstitucionalizaci sociální péče – podmínky 
pro sociální začleňování osob  

• Poskytnout ucelené právní zázemí pro sociální služby 

• Právně vymezit kompetence a odpovědnost poskytovatelů                     
i samotných pracovníků v sociálních službách – ochránit klienty 

• Zaručit odbornost poskytovatelů i kvalitu poskytované podpory 
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Přínosy zákona o sociálních službách, 2006 
• Přijetí zákona můžeme hodnotit velmi positivně. Byl výrazným pokrokem 

správným směrem 

• Byl uzákoněn systém služeb (od poradenství až po ústavní), podstatné 
rozšíření nabídky soc. služeb a odstraněn chaos 

• Zrovnoprávnění veřejných a soukromých poskytovatelů soc. služeb 

• Posílení úlohy klienta jako objednavatele služby (PNP) 

• Vytvořen právní rámec pro odborné poskytovatele soc. služeb a omezena 
živelnost a diletantství 

• Uznání sociálních pracovníků v sociálních službách jako profese a definovány 
kvalifikační předpoklady pro výkon profese soc. pracovníka  a pracovníka      
v soc. službách 

• Důraz na kvalitu, vytvořeny předpoklady pro její kontrolu, licencování 
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Zásadní otázky, které před námi stojí 
Potřebujeme změnu právní úpravy sociálních služeb?  

• Ano, zákon platí už 8 let a potřebujeme odstranit nedostatky, které se objevily 

Stačí novela nebo potřebujeme nový zákon?  
• Potřebujeme nahradit „telefonní seznam“ služeb podle poskytovatelů 

racionálním systémovým uspořádáním podle potřeby klientů 

• Potřebujeme vyjmout úpravu profese sociálních pracovníků a umístit ji        
do samostatného zákona 

• Potřebujeme transformovat systém příspěvků na péči a nahradit jej  

 a) podporou pečujícím rodinám v systému státní sociální podpory 

 b) nahradit jej systémem kuponů, umožnily by volbu poskytovatele 

 c) propojit s hmotnou nouzí 

Tedy potřebujeme nový zákon   
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Potřebujeme změnu právní úpravy? 

• Systém zákona v dělení služeb na prevenci a péči je zavádějící –            
do prevence jsou zahrnuty služby, které mají charakter péče 

• Podporuje právní nestabilitu - přesně stanovený seznamu „povolených“ 
soc. služeb zabraňuje vzniku nových služeb a alternativních forem péče  
a nutí zákonodárce k častým novelám 

• Zákon neřeší dostupnost ani potřebnou kapacitu služeb 

• Problémy s příspěvkem na péči – směšuje dvě sociální události – to 
nepodporuje financování sociálních služeb a konkuruje s domácí péčí 

• Inspekce je formální, protože standardy kvality jsou formulovány spíše 
jako normy organizační a hygienické – chybí vazba na registraci 
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Co nového by měly nové zákony upravit? 
• Uspořádat sociální služby, bez podrobností, jen obecně definovat služby 

• Poradenské 

• Asistenční 

• Terénní  

• Pečovatelské 

• Ambulantní 

• Ústavní  

• Rozšířit oprávnění orgánů, které služby registrují, aby posoudily, zda 
služba má sociální povahu některé z uvedených služeb 

• Časově omezit platnost licence, zavést pravidelné prodlužování po 5 letech 

• Posílit sledování kvality a oprávnění inspektorů, jejich nezávislost 

• Definovat povinnou solidaritu, a to obcím uložit jako povinnost 
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Několik poznámek k financování sociálních služeb 

• Nahradit příspěvek na péči systémem kuponů, opravňují k poskytnutí 
péče, které by inkasovali poskytovatelé v zákonné výši 
• Zavést dávku obdobnou rodičovskému příspěvku, pro pečující rodinu  

• Pro ústavní služby zavést princip dávka nebo služba – umožní to lépe 
financovat ústavní péči.  Dávky mají zabezpečit úhradu nákladů života 

• V systému subvencování služeb z veřejných rozpočtů  
• Určit, které služby budou financovány  

• Financování vázat na podmínky, které, když služba splní, dostane finance              
i v dalším roce  

• Zachovat spolupodílení klienta na nákladech služby, byť symbolické 
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Jaké legislativní změny si reforma sociálních služeb vyžádá? 

• Nový zákon o sociálních službách 

• Nový zákon o komoře sociálních pracovníků 

• Novelu zákona o obcích 

• Novelu zákona o krajích a o hlavním městě Praha 

• Novelu zákona o státní sociální podpoře 

 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST 
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Konzultační proces k návrhu 

druhologie sociálních služeb a jejich 

vazeb na další sociální politiky 

 
Stav – únor 2013 

Mgr. Jan Vrbický 
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Úvod 

• Cíl: Zahájení konzultačního procesu k návrhům k 

druhologii sociálních služeb  

 

 

• Poděkování za vstřícnou spolupráci KU a omluva 

za „zmatky“ v období prosinec 2013 – únor 2014 



3 

Termíny setkání 

 

 

Konzultační proces druhologie sociálních služeb  

13. 2. 2014 Hradec Králové - konference 

17. 2. 2014 Jihomoravský kraj - Brno 

20. 2. 2014 Pardubický kraj - Pardubice 

26. 2. 2014 Karlovarský kraj – Karlovy Vary 

5. 3. 2014 Liberecký kraj - Liberec 

6. 3. 2014 Zlínský kraj - Zlín 

10. 3. 2014 Severočeský kraj – Ústí nad Labem 

11. 3. 2014 Hl. m. Praha a Středočeský kraj - Praha 

12. 2. 2014 Moravskoslezský kraj - Ostrava 

17. 3. 2014 Kraj Vysočina - Jihlava 

19. 3. 2014 Západočeský kraj - Plzeň 

25. 3. 2014 Olomoucký kraj - Olomouc 

26. 3. 2014 Jihočeský kraj – České Budějovice 

31. 3. 2014 Královéhradecký kraj – Hradec Králové 
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Cíle konzultačního procesu 

• Nastolení témat (agenda settings) 

 - změny v oblasti poskytování sociálních 

 služeb (druhologie – definice, druhy, činnosti)  

• Vlastní sběr dat (do 31. 3. 2014)   

• Operacionalizace dat, identifikace rozporů 

(problémových míst) a navržení tezí  

(i alternativních) – (do 30. 4. 2014)  

• Kulaté expertní stoly – (do 30. 6. 2014) 

• Návrh věcného záměru (do 30. 7. 2014)  
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Prioritní cíl 

• Základem je zpřehlednění systému sociálních 

služeb, odstranění duplicit v systému zajištění 

sociální služeb, zvýšení spolupráce veřejné 

správy a neziskového sektoru a posílení 

meziresortní spolupráce včetně oblasti 

sociálního bydlení (příprava zákona o 

sociálním bydlení ve spolupráci MMR, MPSV 

a MV). Realizace plánovaných priorit by měla 

přispět k postupnému snížení administrativní 

zátěže poskytovatelů sociálních služeb. 
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Důvody změny 
• současné vymezení příliš úzké 

• není jasná logika 

• „vylobování“ specialit bez koncepce 

• nesrozumitelnost pro veřejnost 

• zjednodušení pro poskytovatele – změna registru 

• mnoho administrativy 

• „mizející„ sociální práce v systému sociálních 

službách  

• určení ukazatelů efektivity - chybějící 

• určení parametrů pro stanovení nákladovosti služby - 

chybějící 

• nesrozumitelné pojetí kapacitní jednotky 
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Cíle návrhu změny 
• zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních 

služeb 

• zvýšení spolupráce veřejné správy a neziskového 

sektoru 

• odstranění duplicit v systému zajištění sociální služeb 

• zpřehlednění nabídky sociálních služeb pro veřejnost 

• zvýšení prestiže „pracovat“ v sociálních službách  

• zvýšení prestiže profese sociálního 

pracovníka/pracovnice 
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Principy tvorby 

Hlavní 

• Kontinualita 

– prevence, péče, poradenství 

– formy, činnosti 

• Kauzalita 

– terén, ambulance, pobyt 

– krize a kontakt, aktivizace 
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Principy tvorby 

• Vyváženost 

– zakázka jedince a zakázka společnosti 

– proces (kvalita)  a dopad ( výsledek - 

kvantita) 

• Profesionalita  

• Důraz na sociální práci 

• „Multi zakázka „ pojmutí potřeb klienta 

(veřejnosti), OSPOD, sociálního bydlení, 

ÚP a samosprávy 



Jak nastavit revidovanou podobu 

sociální služby 

• Jevy 

• Potřeby (jedinců, komunity, lokality) 

• Cílové skupiny  

                            nepříznivé sociální situace 

 

• Nepříznivé sociální situace 

• Činnosti  

                         druh a obsah sociální služby 
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Jak nastavit revidovanou podobu 

sociální služby 

• Nastavení služby úzce souvisí s plánováním 

soc. služeb 

               povinnost plánování i pro ORP ???  

 

• Činnosti: povinné/volitelné 

• Zajištění hotelové služby (strava a ubytování)        

            podmínka pro poskytování služby ?? 

11 
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Varianta „6“ 

Péče 

-  Terénní služba sociální péče 

- Ambulantní služba sociální péče 

- Pobytová služba sociální péče 

Prevence 
- Krizová služba sociální prevence 

- Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence 

Poradenství 

- Služba sociálního poradenství a podpory 
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  Varianta „5“ 

Péče 

-  Terénní služba sociální péče 

- Ambulantní služba sociální péče 

- Pobytová služba sociální péče  

Prevence 
- Krizová služba sociální prevence 

- Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence 

Poradenství 

- Služba sociálního poradenství a podpory 
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  Varianta „4“ 

Péče 

-  Terénní služba sociální péče 

- Ambulantní služba sociální péče 

 

Prevence 
- Krizová služba sociální prevence 

- Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence 

 



 

Pobytová služba sociální péče – 

návrh definice 

 • Kompenzace, udržení a rozvoj chybějících 

kompetencí v péči o vlastní osobu a sociální 

dovednosti u osob, které mají sníženou 

soběstačnost a  vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby , přičemž podpora je nutná v 

rozsahu, který není možné zajistit 

prostřednictvím terénní nebo ambulantní formy 

poskytování;  jak v rozsahu časově omezeném, 

případně nepřetržitě 
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Ambulantní služba sociální péče – 

návrh definice 

 • Kompenzace, udržení a rozvoj chybějících 

kompetencí v péči o vlastní osobu a 

sociální dovedností u osob, které tuto 

pomoc a podporu potřebují z důvodu 

snížené soběstačnosti a jejíž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem 

služby je zajistit podporu člověka  a jeho 

udržení v přirozeném prostředí; včetně 

podpory pečujících osob. 
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Terénní služba sociální péče – návrh 

definice 

 • Kompenzace, udržení a rozvoj chybějících 

kompetencí v péči o vlastní osobu, 

domácnost a sociálních dovedností  

u osob, které tuto pomoc a podporu 

potřebuji z důvodu snížené soběstačnosti 

a jejíž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Cílem služby je zajistit podporu 

člověka  a jeho udržení v přirozeném 

prostředí; včetně podpory pečujících osob. 
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Kontaktní a aktivizační služba 

sociální prevence – návrh definice 

 • Stabilizace sociální situace osoby, rodiny 

nebo komunity. Podpora směřující  

k rozvojí kompetencí, schopností  

a dovedností vedoucích k řešení 

nepříznivé sociální situaci a to především 

v oblastech: nalezení vlastního bydlení, 

začlenění na trh práce nebo začlenění do 

běžného sociálního prostředí. 
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Krizová služba sociální prevence – 

návrh definice 

 • Stabilizace situace osoby, která se 

nachází v akutní krizi (sociální nebo 

zdravotní).  Je poskytována podpora a 

základní péče v akutní krizi a podpora v 

řešení situace osoby. 
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Služba odborného sociálního 

poradenství – návrh definice 

 • Odborné sociální poradenství poskytované 

osobám na odborných poradenských 

pracovištích vedoucí k řešení a prevenci 

jejich nepříznivé sociální situace. 

    

   Nutné vyspecifikovat odbornost a  

                     odlišnost od jiných druhů –  

   proběhl první expertní kulatý stůl 
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Nepříznivá sociální situace 

Jevy, Potřeby, Cílové skupiny 

 

 

 

 

Nepříznivá sociální situace  



 

Mapa sociálních jevů – nástroj pro 

plánování 

 • Identifikace a vyhodnocování 

problematických sociálních jevů a vlivů 

sociálních služeb na řešení těchto jevů  

• Nástroj ke sledování provázanosti různých 

soc. jevů a jejich dopadů a promítání 

zvolených intervencí do jejich vývoje 

• Pilotáž !!!!!!! od listopadu 2014 – 14 

přístupů 
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Mapa sociálních jevů – nástroj pro 

plánování - cíle 

 • nástroj pro plánování  a rozvoj sociálních služeb 

• nástroj pro tvorbu strategických dokumentů 

• účinný (objektivizující) podklad pro politické 

rozhodování 

• nástroj pro boj s chudobou, kriminalitou a 

sociálním vyloučením 

• nástroj pro zefektivnění financování v oblasti 

sociálních politik 
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Zdroje dat 

 
• informace sociodemografického 

charakteru 

• dostupná data ve statistických a 

evidenčních systémech (např. rezorty) 

• vytipováno cca 60 ukazatelů 

• oslovené instituce: ČHMÚ, ČSÚ, ČŠI, 

GAC, CHAPS, MF, MS, MV, NMS, P ČR, 

ÚZIS, VS 
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Software 

 
Zaměření: 

- procesní identifikace souvislostí mezi 

sociálními jevy ve společnosti a jejich 

dopady a návrhy adekvátních řešení 

Prostředek: 

- činnosti analytického charakteru, jako je 

sběr dat, jejich interpretace a popis celého 

kauzálního systému 
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Software 
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Software - ukázka 
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Software - ukázka 
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Software - ukázka 
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Software – ukázka - MIS 
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Číselník „Nepříznivých sociálních 

situací“ – Péče 2. varianta 

 – Nesaturovaná potřeba z důvodu věku 

– Nesaturovaná potřeba z důvodu zdravotního znevýhodnění 

– Nesaturovaná potřeba z důvodu smyslového znevýhodnění 

– Nesaturovaná potřeba z důvodu duševního onemocnění 

– Nesaturovaná potřeba z důvodu neurobiologických příčin 

(neurodegenerativní změny, stařecká demence, ostatní typy 

demence, pervazivní vývojové poruchy 

– Sociální problémy vyplývající z péče o osobu závislou 

– Sociální problémy vyplývající ze sociálního vyloučení 

(ohrožení) v důsledku věku, zdravotního či mentálního 

postižení 

 

31 



Číselník „Nepříznivých sociálních 

situací“ – Prevence, poradenství 
– Krizová situace v oblasti materiální, vztahové, intrapsychické, funkcionální, 

rolové a systémové 

– Riziko ztráty bydlení, ztráta či absence bydlení 

– Sociální vyloučení (ohrožení) v důsledku příslušnosti k národnostní 

menšině nebo lokální komunitě 

– Sociální problémy vyplývající z rizikového způsobu života 

– Oběť trestného činu, oběť domácího násilí 

– Sociální problémy vyplývající ze ztráty zaměstnání a dlouhodobé 

nezaměstnanosti 

– Sociální problémy vyplývající z nekompetence hospodařit s finančními 

prostředky, nízkých příjmů a zadlužení 

– Sociální problémy vyplývající z imigrace 

– Výchovné problémy dětí 

– Vztahové problémy v rodině 

– Sociální problémy vyplývající ze sociálního vyloučení (ohrožení) 

v důsledku věku, zdravotního či mentálního postižení 

– Sociální problémy vyplývající z péče o osobu závislou 
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Kvalifikovaný odhad dopadu změny 

• 2198 – 5836 registrovaných služeb 

(počet poskytovatelů – počet registrací – 

k 1. 7. 2013) 

• Pozn.: na stávající počet inspektorů 

kvality pro dodržení 5-ti letého cyklu 

inspekce by muselo býti  1000 

registrovaných služeb 



Pro-vazby na jiné systémy 

• Sociální práce  

• Sociální práce dle ZSS na 

samosprávných úřadech v přenesené 

působnosti 

• SPOD 

• Sociální bydlení 

• Dávkové nepojistné systémy 

• Financování (221) 
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Pro-vazba na sociální práci 

• Sociální pracovní „hlídá“ dodržování 

důstojnosti klienta a jeho práv, 

zprostředkovává kontakt se sociálním 

prostředím a pracuje s komplexními 

potřeby klienta v rámci svých činností. 
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Pro-vazba na sociální práci 
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Pro-vazba na sociální práci 

• Sociální pracovník – zaměstnání x profese 

• Horizontální činnosti 

• Vertikální činnosti 

– Odpovědnost 

• Sociální pracovník („všeobecný“) 

• Sociální pracovník („se specializaci“)  

• Pracovník v sociálních službách 

• Další odborné pozice 
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Pro-vazba na sociální práci 

• sociální pracovník 

– „Care management“ 

– Individuální plánování průběhu služby 

– Individuální plánování intervence 

– posuzování situace (klienta, lokality) 

– koordinace sítě sociálních a navazujících služeb 

• Činnost sociálních pracovnic a pracovníků není nákup, 

administrativa, pořádání výletů, aj… 
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Pro-vazba na SPOD 

• Možná varianta – prostoupení pověření k 

SPOD a registrace soc. služeb (činnosti) – 

kromě NRP 

• Sanace rodiny 

• Činnosti Dětského domova (se školou), 

ZDVOP, SVP v rámci činností soc. služeb 

• 3000 uživatelů 

• Do 26 let 
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Pro-vazba na sociální bydlení 

• Činnosti sociálních služeb jsou začleňovány do režimů 

sociálního bydlení 

• Režimy – vycházejí z ETHOS 

• Pracovní názvy: 

–  „bez střechy“,  

–  „ubytovna“, 

– „zařízení soc. služeb“, 

– „bydlení s podporou“, 

– „samostatné bydlení“, 

– „riziko ztráty bydlení“- 

 

 40 



Pro-vazba na nepojistné 

dávkové systémy 
• Spolupráce s ÚP ČR – společenská zakázka 

• Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi – 

výjimka – DnB, 

• Materiálně technický standard 

• Personální standard 

• Depistáž !!!! 

• Fakultativní činnosti – Mgr. Naděžda Krausová 

(nadezda.krausova@mpsv.cz) 
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Materiálně technický standard 

• Kapacita 

• Budova 

• Vybavení 

• Technicko provozní vlastnosti (teplota??) 
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    Děkuji za pozornost 

 

 

jan.vrbicky@mpsv.cz 

Mob: 608797081 

Tel: 221 924 539 
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Financování a plánování 

sociálních služeb 

 
 Hradec Králové, únor 2014 

L. Maršíková, A. Waageová, A. Shejbal 

Odbor sociálních služeb 



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%) 
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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?“ 

    20 



→ 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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