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Od 1. 1. 2015 vstupuje v platnost 
tzv. Technická novela zákona o so-
ciálních službách. Jedním z bodů 
novely zákona je převod financo-
vání sociálních služeb do přímé 
působnosti krajů. V jakém časovém 
horizontu změny proběhnou a jak 
se budou týkat poskytovatelů soci-
álních služeb? 

Velmi často se zapomíná, že s přecho-
dem financování z MPSV na kraje po-
čítal zákon o sociálních službách již 
od své účinnosti, tedy od roku 2007. 
V zákoně bylo pouze dvouleté pře-
chodné ustanovení, a od roku 2009 byl 
do zákona implementován paragraf 
101a, který se ale čtyři roky odkládal. 
Tento paragraf pak nabyl účinnosti 1. 
1. 2014. Technická novela zákona sice 
upravuje znění tohoto paragrafu (ze-
jména ohledně termínů předkládání 
krajských přehledů o čerpání dotace 
a způsobu stanovení procentního po-
dílu kraje na celkovém ročním objemu 
finančních prostředků vyčleněných 
ve státním rozpočtu na podporu soci-
álních služeb pro příslušný rozpočtový 
rok), avšak fakticky je tento přechod již 
dovršen lednem tohoto roku. Dotační 
řízení, která pro rok 2015 samostatně 
vyhlašovaly kraje a Hlavní město Pra-
ha pro poskytovatele sociálních slu-
žeb s regionální působností jsou v této 
chvíli již uzavřena a probíhá hodnocení 
žádostí o dotace. Poslední dva roky už 
MPSV postupovalo tímto způsobem při 
realizaci dotačního řízení – v předcho-
zích dvou letech krajské úřady samo-
statně navrhovaly výši dotace pro jed-
notlivé poskytovatele. Ti by tedy neměli 
pocítit významný rozdíl oproti loňské-
mu roku. U poskytovatelů sociálních 
služeb, kteří poskytují sociální služby 
nadregionálně nebo celostátně, popř. 
realizují poskytování sociální služby 
zcela specificky a výjimečně, podávají 
žádosti standardně v dotačním progra-
mu B, který plně zůstává v gesci MPSV. 
Důležité je také zmínit, že ministerstvo 
si ponechává významnou kontrolní 
roli vůči krajům, zejména v souvislosti 
s garancí transparentnosti a rovného 
zacházení, tak aby nebyla naplněna 
obava, že by kraje při přidělování do-

tací upřednostňovali své příspěvkové 
organizace nebo jiné poskytovatele. 
V novele zákona je také nově upraveno, 
že program, ve kterém bude dotační ří-
zení realizováno, bude poskytován skr-
ze MPSV. Díky tomu bude zajištěno, že 
program bude v celé České republice 
jednotný. Kraje mohou ale po poskyto-
vatelích požadovat specifické přílohy 
zejména ve vztahu ke specifikaci služ-
by popř. rozpočtu. 

Výše dotací bude vždy závislá 
na výši státního rozpočtu. Nakolik 
novela vyřeší dlouhodobou finanč-
ní nejistotu poskytovatelů a nako-
lik jim umožní plánovat si rozvoj 
služeb?

Bohužel jsou dotace na sociální služby 
stále nenárokové. Velmi intenzivně vní-
mám tuto nestabilitu celého systému, 
o to více, že jsem sám byl v roli posky-
tovatele sociálních služeb. Poskytovate-
lé sociálních služeb, ale i kraje mohou 
velmi těžko plánovat rozvoj sociálních 
služeb, když jsou každoročně závis-
lí na schvalování státního rozpočtu. 
Osobně bych se přikláněl k tomu, aby 
se dotace staly mandatorním výdajem. 
Bohužel, ale toto je spíše otázkou pro 
Ministerstvo financí, které se této změ-
ně dlouhodobě brání. Tuto otázku jsme 
také řešili s poslanci a poslankyněmi 
parlamentu, kteří tuto nutnost této změ-
ny vnímali podobně. Na druhou stranu 
se nám alespoň podařilo i v závislosti 
na Vládním prohlášení změnit rozpočto-
vý výhled, tak aby nedošlo ke snížení alo-
kace na další tři roky včetně i navýšení 
prostředků o 750 milionů korun na růst 
platů a mezd pracovníků v přímé péči, 
kteří jsou dlouhodobě podfinancováni. 
Současně s kraji vyjednáváme postup-
ný přechod na tzv. vyrovnávací platby 
a systém pověření k zajištění veřejného 
závazku, které by mohlo garantovat po-
skytovatelům sociálních služeb na de-
set let dopředu alespoň základní jistotu 
finanční podpory. 

Poskytovatelé si stěžují na ne-
transparentnost současného sys-
tému financování. Jak tento pro-
blém novela řeší?

Novela zákona o sociálních službách 
výše uvedené neřeší přímo, ale trans-
parentnost systému je zabezpečena 
prováděcí Metodikou Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům 
a Hlavnímu městu Praze, která stano-
vuje základní pravidla a podmínky při-
dělení dotace. V rámci dotačního říze-
ní jsou dále stanoveny ze strany MPSV 
principy a priority zaručující vyloučení 
střetu zájmů, vytvoření rovného přístu-
pu ke všem poskytovatelům sociálních 
služeb a transparentní dotační systém. 
Uvedená pravidla i principy jsou práv-
ně závazná a jejich nedodržení vede 
k sankcím stanoveným v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Tento podobný 
systém je aplikován u dotací z fondů 
Evropské unie, které poskytovatelé so-
ciálních služeb, ale i kraje velmi dobře 
znají. Metodika umožňuje větší pruž-
nost a současně dovoluje tyto principy 
více rozepsat, což legislativní doku-
ment neumožňuje. Na druhou stranu 
vnímáme i potřebu vydání legislativní-
ho dokumentu, který bude mít formu 
Nařízení vlády. Technická novela tak 
v zákoně o sociálních službách pone-
chala možnost toto nařízení vlády vy-
dat. V současné době na tomto doku-
mentu intenzivně pracujeme, tak aby 
pro dotační rok 2016 bylo vydáno.

BY MĚLY BÝT 
MANDATORNÍM VÝDAJEM
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V oblasti inspekcí došlo k přene-
sení kompetencí Inspekcí posky-
tování sociálních služeb z úřadů 
práce na ministerstvo, místo vámi 
preferované varianty na kraje a mi-
nisterstvo. Proč byla vybrána tato 
varianta a v čem bude výhodnější?

V rámci přípravy novely zákona o soci-
álních službách a během počátku le-
gislativního procesu bylo nezbytné vzít 
v úvahu několik skutečností. Zásadní 
problematika byla spatřována přede-
vším v potřebě snížení či odstranění 
možného střetu zájmu krajského úřa-
du, jako možného vykonavatele inspek-
ce poskytování sociální služby, a kraje, 
jako zřizovatele či provozovatele or-
ganizací poskytujících sociální služby. 
Jednou z uvažovaných variant řešení 
byla realizace inspekcí u krajských zaří-
zení mezi jednotlivými kraji navzájem. 
Avšak realizace této možnosti by vyža-
dovala složité normativní a organizač-
ní nastavení.  Pro odstranění možných 
střetů zájmu jsme nakonec přistoupili 
k variantě, že všechny služby v České 
republice budou pod inspekční činnos-
tí přímo Ministerstva práce a sociálních 
věcí. Tímto rozhodnutím chceme také 
snížit rozdílnost v postupech nebo po-
suzování inspekcí. Tato varianta také 
bude finančně méně nákladná a orga-
nizačně jednoduší. Inspekce se tak sta-

nou jedním z oddělení odboru sociál-
ních služeb, což umožní i lépe zapraco-
vávat nové metodické postupy, a lépe 
propojit novou koncepci inspekcí, 
standardů kvality s reálným výkonem 
inspekce u poskytovatelů sociálních 
služeb. 

Poskytovatelé od přesunu inspekcí 
na ministerstvo očekávají změny. 
V rozhovoru pro Rezidenční péči 
č. 2 jste řekl: „Původní smysl in-
spekcí se vytratil. Inspekci více 
zajímají formální a administrativní 
záležitosti, než kvalita služby.“ Co 
tedy mohou poskytovatelé služeb 
očekávat? 

Navrácení původního účelu inspekce je 
naším dlouhodobým úkolem. Na mou 
osobu, ale i na vedení ministerstva se 
obracejí poskytovatelé, kteří nám sdě-
lují praktické zkušenosti s výkonem in-
spekce. Problémy, na které poukazují, 
jsou velmi závažné. Na druhou stranu 
nelze plošně říci, že veškeré inspekce 
probíhají nestandardním nebo nekva-
litním způsobem. 
Prvním krokem pro pozitivní změnu 
je samotný přechod inspekcí z Úřadu 
práce na MPSV. Druhým krokem bylo 
prodloužení systémového projektu 
„Inovace systému kvality sociálních 
služeb“ do 31. října 2015 a dalších sys-

témových projektů MPSV. V nacházejí-
cím roce tak budeme za účasti expertů, 
sociálních partnerů a poskytovatelů so-
ciálních služeb připravovat legislativní 
změny v oblasti kvality a inspekce, tak 
abychom se vrátili k původnímu účelu 
inspekce a současně, abychom se ade-
kvátně vyrovnali s novým kontrolním 
řádem. Dovedu si osobně představit, 
že určitá část obsahu standardů se 
přesune do registračních podmínek, 
část se stane součástí dobrovolných 
kompetencí poskytovatelů sociálních 
služeb a část zůstane v oblasti státní 
kontroly. Důležité je hledat optimální 
hranici mezi tím, aby byly zajištěny zá-
kladní práva uživatelů a tím, aby byla 
služba realizována v dostatečné kvali-
tě. Nechci ale v tuto chvíli přesně spe-
cifikovat, jaké konkrétní změny jsou 
plánované, jelikož se budou diskutovat 
prakticky celý příští rok. K takto zásad-
ní změně systému musíme také nalézt 
odpovídající konsenzus. Změny by pak 
měly nastat až v roce 2017. 
Na závěr bych chtěl všem čtenářům 
Rezidenční péče popřát klidné vánoč-
ní svátky a vyzvat poskytovatele soci-
álních služeb, aby se aktivně zapojili 
do příprav změny zákona o sociálních 
službách. 
Děkuji za rozhovor.     
       

Lenka Kaplanová


