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Náklady a struktura zdrojů systému 
sociálních služeb v ČR (2012) v % 

• 30 mld. – náklady systému sociálních služeb (MPSV) 
• 0.75% HDP ČR 
• PnP: 1/3 využita na nákup služeb od registrovaných poskytovatelů 
• Soukromé zdroje? Dobrovolná solidarita? 

 
 



Projekt Podpora procesů 

• Pracovní skupina v rámci realizace projektu 

• Sumář 27 variant a jejich analýza (kombinace 
základních nástrojů financování a jejich 
technické alternativy a kombinace) 

• Vazba na §101a Zákona o sociálních službách 

• Jak dál…? 

 



KOMPONENTY 
FINANCOVÁNÍ 

SOUKROMÉ 
ZDROJE 

PŘÍJMY 

MAJETEK 

VYŽIVOVACÍ 
POVINNOST RODINY 

(POTOMKŮ) 

DÁVKA  

FINANČNÍ 

PLOŠNÁ DÁVKA  

PŘÍJMOVĚ TESTOVANÁ 
DÁVKA   

MAJETKOVĚ / ZDROJOVĚ 
TESTOVANÁ DÁVKA 

DÁVKA  

HMOTNÁ 

VYROVNÁVACÍ PLATBA  

DOTACE 

POJIŠTĚNÍ 



Přístupy k řízení 

• Tržní přístup 
– předpoklad fungování „tržní síly“ (tendence trhu nabývat stavu rovnováhy), 
– vliv státu vykonáván pouze formou ochranné regulace, 
– přenáší vysokou odpovědnost a nároky na občana (předpokládá „kvalifikovaného uživatele“), 
– v praxi (Velká Británie, Německo) trh selhává, reálně strukturu, formu a kvalitu služby určují dominantní 2-3 

poskytovatelé služeb, 
– státy čelí obtížím dostát závazkům vyplývajícím z mezinárodních smluv (např. Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením). 

• Normativně centralistický přístup 
– jádrem přístupu jsou normativy vybavenosti – definované centrem na základě statistického zkoumání 

praxe a politického rozhodnutí, 

– předpokladem jsou typologizovaná řešení,  

– založen na přístupu ze shora (vertikála ústředí – region - místo). 

• Otevřený komunitní přístup 
– jádrem přístupu je hledání inovativních na míru šitých řešení – poskytované služby jsou výsledkem 

vyjednávání zainteresovaných stran,  
– předpokladem je partnerství všech zainteresovaných subjektů, 
– založen na přístupu ze zdola (vertikála místo – region – ústředí). 



Principy veřejné podpory a 
Vyrovnávací platba 

Altmarkská kritéria: 

• POVĚŘENÍ, 

• KALKULACE, 

• PŘIMĚŘENOST  (možnost zisku), 

• SOUTĚŽ (či dobrý hospodář). 

 
Pozn.: Judikát soudního dvora Evropské unie ve věci Altmark (C-280/00) 

 



Klíčové otázky: 

• Čeho má být prostřednictvím systému 
dosaženo? 

• Jaké je žádoucí chování aktérů systému 
sociálních služeb? 

• Jaké jsou cíle (SMART) zákonné úpravy, zejm. 
§2 a §3 zák. 108/2006 Sb? 

• Jaké mechanismy financování podporují 
dosažení výše uvedeného? 



„Předvečer výročí“ … šance si vyjasnit 
klíčové otázky 

• Víme po téměř 10 letech od přijetí zákona, co 
financujeme u poskytovatelů sociálních služeb 
a s jakou efektivitou? 

• Je všeobecně znám smysl a obsah nepříznivé 
situace na základě zjišťování potřeb? 

• Poskytujeme činnosti, nebo uspokojujeme 
potřeby osob v nepříznivé situaci? 

• Krajská Kritéria dle §101a – kvantifikace, nebo 
kvalitativní – žádoucí stav? 

 

 


