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O projektu 

• Individuální projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora 

procesů v sociálních službách“ 

• Registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/04.00005  

• Podpořen z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost  

• Financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu České republiky 

• Web projektu www.podporaprocesu.cz 

• Celkem 13 klíčových aktivit 

• Realizace projektu od 1.6.2010 do 31.12.2015 

 

http://www.podporaprocesu.cz/


Partneři projektu 

• Unie zaměstnavatelských svazů ČR 

• Svaz měst a obcí ČR 

• Ministerstvo financí ČR 

• Ministerstvo zdravotnictví ČR 

• Úřad vlády ČR 

• Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

• Zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb 

• Asociace krajů České republiky - odstoupila na vlastní žádost v 

červenci 2012 



Témata projektu 

• Nová typologie sociálních služeb 

• Registrace sociálních služeb 

• Dlouhodobá sociálně zdravotní péče 

• Plánování a síťování 

• Financování sociálních služeb a veřejná podpora 

• Informační systém na sledování sociálních jevů 

• Psychiatrická péče 

• Asistivní technologie 



Nejdůležitější výstupy projektu 

• Podklady pro malou novelu zákona o sociálních službách 

• Podklady pro velkou novelu zákona o sociálních službách 

• Doporučené postupy pro oblast registrací  správních deliktů 

• Zahájení tvorby Informačního systému pro sledování 

sociálních jevů 

• Oblast detencí v zařízeních sociálních služeb 

• Podklady pro legislativní nastavení sociálně zdravotní péče 

• Podklady pro Národní strategie rozvoje sociálních služeb 



Malá novela ZSS 

• Aktuálně v legislativním procesu 

• Probíhá vypořádání připomínek z vnějšího 

připomínkového řízení 

• 3 hlavní tematické oblasti „malé novely“ 

– příspěvek na péči,  

– nelegální poskytovatelé sociálních služeb, 

– nepřípustné držení v sociálních službách (detence) – 

připomínkováno pracovní skupinou projektu. 



Velká novela ZSS 

• Podklady vznikaly v rámci několika systémových 

projektů MPSV: 

– Podpora procesů v sociálních službách 

– Transformace systému sociálních služeb 

– Inovace systému kvality sociálních služeb 

– Systémová podpora profesionálního výkonu sociální 

práce 

 

 

 

 

 



Velká novela ZSS 

• Hlavní témata zpracovávaná v „Podpoře procesů“: 

– Změna druhů sociálních služeb, 

– Úprava registračních podmínek,  

– Plánování a síťování, 

– Financování sociálních služeb. 

 



Shrnutí –  

celkový počet výstupů 

 

• Již zpracováno 26 výstupů (dostupné na webu) 

 

• Bylo vytvořeno přes 3.400 stránek odborných textů: 

– Analýzy a výzkumy, 

– Studie proveditelnosti, 

– Právní analýzy,… 

 

• Dalších cca 15 výstupů je plánováno do konce projektu 

 



Shrnutí -   

spolupráce s odbornou veřejností 

 

• Je zapojeno okolo 420 externích odborníků ve více jak 

32 pracovních skupinách projektu. 

• Přes 1.000 pracovníků sociálních služeb se účastnilo 

konzultačního procesu k nové typologii.  

 

 



Shrnutí - 

 komunikace s veřejností 
• 5 velkých konferencí projektu  

• 6 tiskových konferencí projektu 

• 8 tiskových zpráv 

 

• Okolo 36 publikovaných článků:  

– Nejčastěji v odborných časopisech (Sociální služby, Rezidenční 

péče, Sociální práce) 

– Deník MF Dnes, Deník Právo 

 

• Představení výstupů projektu na Hradeckých dnech sociální práce, 

2014 

 

• Představení výstupů asistivních technologií na konferenci ISSS 

(Internet ve státní správě a samosprávě) 



Děkuji za pozornost! 



 
 
 
 
 

I n g .  J I Ř Í  H O R E C K Ý ,  P h . D . ,  M B A  
P R E Z I D E N T  A S O C I A C E  P O S K Y T O V A T E L Ů  S O C I Á L N Í C H  S L U Ž E B  Č R  

P R E Z I D E N T  U N I E  Z A M Ě S T N A V A T E L S K Ý C H  S V A Z Ů  Č R  
 

 

Očekávání a přínosy projektu z 
pohledu poskytovatelů sociálních 

služeb  



r.  2008  

 UZS ČR iniciuje individuální projekt za účelem 
komplexní analýzy sociálních služeb a vytvoření 
optimálního systému financování sociálních služeb  

 K této aktivitě se přidává odborový svaz  

 V rámci přípravy projektu jsou osloveny kraje, resp. AK 
ČR 
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Květen 2009  

 NÁVRH OBSAHU A ROZSAHU PROJEKTU 
„KOMPLEXNÍ ANALÝZA SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB„ 

 

VČETNĚ NÁVRHU HARMONOGRAMU PŘÍPRAVY A 
REALIZACE PROJEKTU 
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Květen 2009  

Projekt bude předložen v rámci výzvy č. 4 vyhlášené Řídícím orgánem OP LZZ 
dne 22. 2. 2008. 
  

Maximální rozpočet projektu - 25 až 30 mil. Kč 
  
Maximální doba trvání projektu - 18 měsíců 
  
I. ORGANIZAČNÍ A KOMPETENČNÍ VYMEZENÍ 
  
Individuální projekt podává odbor sociálních služeb a sociálního začleňování 
(odbor 22) MPSV vůči ŘO OP LZZ - odboru řízení pomoci z ESF (odbor 72). 
  
Partnery projektu budou: 
o Unie zaměstnavatelských svazů ČR 
o Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR 
o Zástupci krajů - Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti 
o Zástupci obcí - Svaz měst a obcí ČR 
o Zástupci NNO z oblasti sociálních služeb a organizací zastupujících zájmy 
uživatelů služeb - SKOK Spolek oborové konference nestátních neziskových 
organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti 



Zdroj: Z-klub 



 Některé použitelné výstupy projektu  

• Česká a evropská legislativní úprava 

• Katalog jevů  

• Analýza a výzkum způsobů zajištění dlouhodobé sociálně 
zdravotní péči o příjemce příspěvku na péči 

• Posouzení parametrů v jednotlivých krajích a Analýza 
existujících Střednědobých plánů rozvoje sociálních 
služeb 

• Asistivní technologie  

• Výstupy pracovních skupin  

• Vytvoření datových základen  

• a další  

Silné stránky projektu  



• Výstup odborového svazu a AK ČR 

• Personální fluktuace  

• Aktivita č. 12 a její výstupy (LTC) 

• Kalkulační vzorce 

• Časový (ne)soulad s realizovanými změnami 

• Větší uchopení a použití některých analýz 

• Což je však předmětem politických rozhodnutí  

• Neúplné naplnění očekávání z r. 2008-2009   

 

 

 

 

Neutrální a slabé stránky projektu  



• Pokud mám za partnera projektu učinit zjednodušený 

závěr ve smyslu ohlédnutí za projektem, pak jej přes 

všechny problémy, některé minimálně diskutabilní 

výstupy, personální a politické turbulence, považuji za 

přínosný.  

• Existoval větší potencionál prezentace a využití výsledků 

projektu, při tomto sdělení je také nutné vnímat rozsáhlost 

projektu a to jak časovou, tak věcnou. 

• Závěrem také patří veliký dík všem, kteří se na jeho 

realizaci spolupodíleli.  

 

 

 

 

Závěrečné hodnocení  



  

 

 

 

 Děkuji za pozornost.  
 



Novela zákona o sociálních službách a  

metodika MPSV pro poskytování 

dotací krajům  

 

 
Mgr. Jan Vrbický,  

vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb,  

MPSV 

 



O projektu 

• individuální projekt Ministerstva práce a sociálních věcí 

„Podpora procesů v sociálních službách“ 

• registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/04.00005  

• podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost  

• financován z prostředků Evropského sociálního fondu a 

státního rozpočtu České republiky 

• web projektu www.podporaprocesu.cz 

• realizace projektu 1.6.2010 do 31.12.2015 

http://www.podporaprocesu.cz/


Malá novela zákona o sociálních 
službách 

• Aktuálně v legislativním procesu 

• Probíhá vypořádání připomínek z 

vnějšího připomínkového řízení 

• 3 hlavní tematické oblasti „malé novely“ 

– příspěvek na péči,  

– nelegální poskytovatelé sociálních služeb, 

– nepřípustné držení v sociálních službách 

(detence) 



Nelegální poskytování sociálních 
služeb 

Konkrétně se navrhuje doplnit a změnit: 

 

 § 82a odst. 1: Registrující orgán kontroluje osoby, u 
nichž je oprávněné podezření, že poskytují sociální 
služby, aniž jim bylo vydáno rozhodnutí  
o registraci. 

 

 § 107 odst. 5 písm. f): „2 000 000 Kč, jde-li  
o správní delikt podle odstavce 1.“  

 



Nelegální poskytování sociálních 
služeb 

• Poskytování sociální služby bez registrace je 

nejzávažnější porušení chráněných zájmů zákonem o 

sociálních službách – neplnění jednotlivých povinností a 

vyhýbání se kontrolním mechanismům 

• V současnosti MPSV eviduje cca 129 subjektů 

poskytující nelegální sociální služby (počty se monitorují 

prostřednictvím KÚ kvartálně) 

• KÚ je oprávněn zahajovat správní řízení a uložit pokutu 

do výše 1 mil. Kč (celkem bylo 18 pokut pravomocně 

uloženo, ve 34 případech probíhá dokazování, ve zbytku 

případů jsou zpracována rozhodnutí v prvním stupni) 



Velká novela zákona o sociálních 
službách 

• Příprava tzv. „Systémové novely“ se děje 

pohledem analýzy dopadu na systém s cílem 

vyřešení problematických míst, které staví 

bariéry pro poskytování sociálních služeb 

potřebným. 
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Nepřípustné držení v sociálních 
službách (detence) 

• Cílem je vytvoření jasných a předvídatelných 
pravidel a podmínek pro uzavření smlouvy o 
poskytování sociální služby bez souhlasu klienta u 
pobytové sociální služby, jestliže je při jejím 
uzavírání zastupován opatrovníkem nebo obecním 
úřadem obce s rozšířenou působností.  

• Upřesnění procesu a podmínek řízení o 
nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb 
– tzv. Detenční řízení v rámci zákona o sociálních 
službách a zákona o zvláštních řízeních soudních 

• Upřesnění lhůt a důkazních prostředků v 
detenčním řízení, včetně zpětné soudní kontroly, 
zda byla učiněna náprava – 3 měsíční lhůta 
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Cíle a základní idea novely 

• Ujasnění, definování východiska pro 

poskytování sociálních služeb – nepříznivé 

sociální situace 

• Sociální služby šité na míru potřebám 

vyplývajících z nepříznivé sociální situace 

(případně z nepříznivého zdravotního stavu) 

• Srozumitelnost nabídky 

• Odstranění duplicit v systému zajištění 

sociální služeb 

 



Cíle a základní idea novely 

– Sociální služba odpovídá klientovým potřebám, 

situaci, v které se nachází, zdravotnímu stavu.  

– Sociální služba je zajištěna odbornými metodami, 

kvalifikovaným personálem, dostatečnou časovou 

dotací aj., 

– Východiskem pro poskytování: vyjednání cíle 

spolupráce – proč do sociální služby přicházím a 

co je mi sociální služba schopna odborně 

poskytnout. 
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Témata novely 

• Změna druhů sociálních služeb 

• Úprava pojetí kvality, povinností poskytovatelů 

a inspekcí  

• Úprava registračních podmínek  

• Odborná způsobilost pro výkon povolání v 

sociálních službách 

• Plánování, financování  
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Změna druhů sociálních služeb 

• Změna z 33 druhů služeb na 28 druhů 

• Největší změny 

– Pobytová sociálně zdravotní péče 

– Terénní sociální zdravotní péče 

– Služby pro rodinu 

– Krizové bydlení 

– Centrum duševního zdraví 

– Tlumočení a zprostředkování komunikace 

pro osoby se sluchovým postižením pro a 

hluchoslepé 

 

 



Odborné sociální poradenství 

• Poskytováno v: 
– občanských poradnách,  

– poradnách pro oběti trestných činů a domácího 

násilí  

– a ve speciálních lůžkových zdravotnických 

zařízeních hospicového typu;  

– zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž 

způsob života může vést ke konfliktu se 

společností. 

• Poradenství v manželských a rodinných 

poradnách, poradnách pro seniory, poradnách 

pro osoby se zdravotním postižením 

přesunuto do jiných druhů sociálních služeb. 
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Služby sociální prevence 

• Raná péče 

• Krizová pomoc 

• Tlumočení a zprostředkování 

komunikace pro osoby se 

sluchovým postižením pro a 

hluchoslepé 

• Azylové domy 

• Domy na půl cesty 

• Kontaktní centra 

• Intervenční centra 

• Nízkoprahová centra 

• Služby následné péče 

• Sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

• Sociálně terapeutické dílny 

• Terapeutické komunity 

• Terénní programy 

• Sociální rehabilitace 

• Služby pro rodinu 

• Krizové bydlení 



Nově definované služby 

• Krizová pomoc 

– Sloučena krizová pomoc a telefonická 

krizoví pomoc 

• Nízkoprahová centra 

– Sloučeny nízkoprahová denní centra a 

noclehárny 
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Služby pro rodinu 

• Komplexní službu pro rodinu, zahrnující 

terénní, ambulantní, případně pobytovou formu 

služby 

• Služby jsou určeny pro osoby se sociálními 

vazbami mezi/k osobám blízkým (např. jedná 

se bezdětné páry, rodiny s dětmi, 

vícegenerační rodiny) 

• Zahrnuje 
– Nízkoprahové zařízené pro děti a mládež 

– Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

– Azylový dům pro rodiny 

– Manželské a rodinné poradenství 

– Domy na půl cesty ??? 

 



Definice rodiny pro sociální službu 

Služby pro rodiny 

• Rodina je chápána jako vztahově spřízněná a solidární skupina,  

minimálně dvou osob blízkých, (viz. občanský zákoník par. 22 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.), která naplňuje další jí uložené 

zákonné povinnosti.  

• Z nich je na prvním místě uváděna povinnost výchovy dětí a 

vzájemné podpory a pomoci manželů.  Rodina, rodičovství a 

manželství požívají zvláštní zákonné ochrany. 

• Služby pro rodinu jsou poskytovány: 

– dětem do 26 let 

– jednotlivým členům rodiny, u nichž nelze nebo není žádoucí 

pracovat s jejími ostatními členy 

– rodinám 

• nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci ohrožující funkčnost a 

celistvost systému rodiny. 



Tlumočení a zprostředkování 

komunikace pro osoby se sluchovým 

postižením pro a hluchoslepé 
• Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní 

služby poskytované osobám s poruchami komunikace 

způsobenými především smyslovým postižením, které 

zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné 

fyzické osoby.  

• Činnosti: 

– Tlumočení z/do českého znakového jazyka 

– Tlumočení z/do znakované češtiny 

– Vizualizace mluvené češtiny zvýrazněnou artikulací 

– Přepis mluvené řeči 

– Tlumočení pomocí komunikačních systémů hluchoslepých 

osob (Lormova abeceda - daktylografika, Braillovo písmo 

s využitím taktilní formy, taktilní odezírání, vibrační metoda 

tadoma)  
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Krizové bydlení 

• Krizové bydlení poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu 

osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

• Krizové bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního 

bydlení a nelze ho poskytovat v areálu jiné pobytové sociální 

služby.  

• Služba není určena pro rodiny s dětmi. 

• O rozhodnutí o přijetí uživatele do služby rozhoduje tým 

odborníků: 

– vedoucí sociální služby, sociální pracovník služby, sociální pracovník na 

obecním úřadě obce s rozšířenou působností místně příslušném trvalému 

pobytu žadatele os službu. 

• V případě nedodržení podmínek stanovených v plánu řešení 

bytové situace se služba ukončuje. 
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Služby sociální péče 

• Terénní sociální 

dlouhodobá péče 

• Tísňová péče 

• Průvodcovské a 

předčitatelské služby 

• Podpora samostatného 

bydlení 

• Denní centrum 

• Týdenní stacionář 

• Domov pro osoby se 

zdravotním postižením 

• Domov pro seniory 

• Domov se zvláštním 

režimem 

• Chráněné bydlení 

• Sociální služby ve 

zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče 

 



Denní centrum 

• Sloučeny tyto druhy služeb 

– denní stacionář 

– centrum denních služeb 
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Terénní sociální dlouhodobá péče 

• Nová služba bude zahrnovat: 
– Osobní asistenci 

– Pečovatelskou službu 

– Terénní formu odlehčovací služby 

• Terénní služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v 

přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, 

které osoba potřebuje.  

• Služba se poskytuje v domácnostech osob a v 

zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 
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Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem – lůžka 

soc. zdrav péče 
• DZR – snížená soběstačnost z důvodu 

chronického duševního onemocnění, nebo 

závislosti na návykových látkách 

• DS – snížená soběstačnost z důvodu: 

stařecká, Alzheimerova a další typy 

demence   
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Návrh personální standardu pro 

pobytové zařízení sociálních služeb 

(30 lůžek) 

• Sociální péče 
– Sociální pracovník 1,3 

– Pracovník v sociálních službách  13 

– Jiný odborný pracovník (psycholog, 

pedagogický, aktivizační) 1,5 

• Zdravotní péče 
– Lékař 0,2 

– Všeobecná sestra 7 

– Fyzioterapeut/Ergoterapeut 1,0 

– Nutriční terapeut 0,2 
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Nových pět oblastí kvality sociálních 

služeb 
• Garance služby – „sociální služba šitá klientovi na míru“ dle jeho nepříznivé sociální 

situace, část personálních standardů (vzdělávání, multidisciplinární spolupráce) 

• Proces poskytování služby – zahrnuje celý proces práce s klientem:  

» informování zájemcem, 

» jednání se žadatelem,  

» odmítnutí žadatele a evidence, 

» plánování a hodnocení poskytované sociální služby, 

» poskytování sociální služby dle uzavřené smlouvy. 

• Lidskoprávní oblast – vytvoření systému předcházení situací ohrožení lidských práv 

a náprava situací, kdy byla lidská práva porušena, stížnosti 

» Otázka etických problémů a dilemat 

• Vedení dokumentace – vytvoření pravidel pro správu dokumentace sociální služby, 

dokumentace vzniklé při procesu poskytování sociální služby klientovi 

• Spolupráce – podpora využívání dalších veřejných služeb dle potřeb klienta + důraz 

na využití přirozeného sociálního prostředí 
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Probíhají práce na návrhu nového znění 

povinností poskytovatelů a kritérií 

standardů kvality 

• Cíle revize: 

– Zajištění doložitelnosti a objektivnosti – 

obhajitelnost nálezů inspekcí dle kontrolního řádu 

– Zpřehlednění systému 

– Odstranění duplicit (např. se systémem registrace, 

ustanovení kvality vzájemně, s jinou právní 

úpravou) 

– Redukce možnosti subjektivního výkladu 

inspekce s respektem ke specifičnosti pro druhy 

sociálních služeb 

 

 



Probíhají práce na návrhu nového 

znění povinností poskytovatelů a 

kritérií standardů kvality 

Navrhovaná úprava: Povinnosti poskytovatelů 

(§ 88) 
– Nové povinnosti budou zpracovány v obecném znění  

budou závazné ve znění dílčích kritérií standardů  

– Na povinnosti poskytovatelů se v pojetí kvality často 

zapomíná. Jsou však vázány se správními delikty. 

– Nové pojetí zdůrazňuje individuální práci s klientem podle 

jeho nepříznivé sociální situace, která je nepodkročitelným 

východiskem pro poskytování sociální služby.  
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Podmínky registrace 

• Personální standard jako registrační podmínka 
• Cílem zavedení personálního standardu je nastavení 

minimálních parametrů sociální služby tak, aby byla 

zajištěna provozuschopnost a bezpečnost uživatelů dané 

sociální služby.  

• Materiálně technický standard jako 

registrační podmínka 
• Východiskem je uzpůsobení vybavení a prostor pro řešení 

nepříznivé situace klientů a reakce na potřeby cílových 

skupin. Tímto se usnadní práce registrátorů sociálních 

služeb a jak poskytovatelé, tak registrující orgán budou 

mít jasně definovány podmínky pro poskytování sociálních 

služeb v oblasti materiálního vybavení a technického 

zabezpečení provozu služby.   

• Bude nastaven pro pobytové sociální služby. 

 

 



Asistent sociální péče 

- zrušení institutu asistentů sociálních služeb a 
nahrazení osobou blízkou (NOZ) 

 

 Vyvstávají otázky 

 bude nutná registrace těchto osob? 

 jak to bude se Standardy péče?  

 budeme požadovat vzdělávání těchto osob? 



Osoba blízká 
 

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a 

manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího 

registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v 

poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za 

osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou 

utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako 

újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i 

osoby se švagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. 

 

§ 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 



Asistent sociální péče 

 

MPSV  zvažuje zrušení institutu asistentů 
sociálních služeb a nahrazení osobou blízkou 
(NOZ) 

 

 Vyvstávají otázky 

 bude nutná registrace těchto osob? 

 jak to bude se Standardy péče?  

 budeme požadovat vzdělávání těchto osob? 



Služby poskytované bez registrace 

 

 Poskytování sociální služby bez registrace je 
nejzávažnější porušení chráněných zájmů zákonem o 
sociálních službách – neplnění jednotlivých 
povinností a vyhýbání se kontrolním mechanismům 
-  zákaz činnosti a nucená správa (s MPO) 

 

 



Služby poskytované bez registrace 

 Poskytování na základě živnostenského oprávnění či bez 
jakéhokoli oprávnění 

 

 Poskytování sociální služby v pobytové formě na základě 
registrace služby terénní 

 

 Ke dni 30.9.2015 bylo MPSV zjištěno, že v ČR je přibližně 129 
poskytovatelů, kteří provozují sociál služby bez registrace (ale 
jsou i další, které nejsou ještě známy) 

 



Co MPSV dosud udělalo 

Navýšení pokuty z 250.000,- na 1.000.000,-  

 

 Vypracování doporučeného postupu, který slouží 
jako návod pro stíhání poskytovatelů 
neregistrovaných sociálních služeb 

 



Doporučený postup 

 Cílová skupina: krajské úřady (GR ÚP, Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb, Asociace 
poskytovatelů pečovatelské služby, VOP) 

 

 Zveřejnění 15. 12. 2014 

 



Doporučený postup 

     Obsah: 

 

  Formy neregistrovaných sociálních služeb 

 

  Podrobný postup při stíhání 

 

  Popis pravomocí institucí zapojených do      

      stíhání 

 



Co MPSV plánuje 

  Změna legislativy –zákona č. 106/2008  Sb.,      

     o sociálních službách, ve znění pozdějších       

     předpisů 

 

   Zrušení institutu asistentů sociálních služeb a    

      nahrazení osobou blízkou (NOZ) 

   Vyšší pokuty za pochybení 

   Upravení objektu kontroly registračních podmínek 

 



Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Návrh cílí na podnikatele, kteří na základě živnostenského 
oprávnění poskytují sociální služby, avšak nemají k tomu 
potřebné oprávnění podle zákona o sociálních službách 
(nezískali registraci). Taková to podnikatelská činnost je  
v rozporu se zákonem o sociálních službách a je považována 
za nelegální. Cílem návrhu je podvodné podnikatele  
od tohoto jednání odradit, umožnit kontrolu těch subjektů, 
které nelegální aktivity provozují, a umožnit uložení vyšší 
pokuty.  

 

 Na ostatní podnikatelské subjekty tento návrh nebude mít 
vliv.  

 



Nelegální poskytování sociálních 
služeb 

Konkrétně se navrhuje doplnit a změnit: 

 

 § 82a odst. 1: Registrující orgán kontroluje osoby, u 
nichž je oprávněné podezření, že poskytují sociální 
služby, aniž jim bylo vydáno rozhodnutí  
o registraci. 

 

 § 107 odst. 5 písm. f): „2 000 000 Kč, jde-li  
o správní delikt podle odstavce 1.“  

 



Nelegální poskytování sociálních 
služeb 

 Nově bude registrující orgán oprávněn provádět kontrolu  
i u fyzických a právnických osob, pokud je u nich důvodné 
podezření, že poskytují nelegální sociální služby 

 

 Zvýšení horní hranice pokuty z 250 tis. na 1 mil Kč realizované 
předchozí novelou zákona o sociálních službách nesplnilo zcela 
svou preventivní funkci. Z těchto důvodu je třeba tuto 
preventivní funkci a proporcionalitu mezi hrozícím postihem  
a možným přínosem nedodržování právní úpravy vyrovnat – 
zvýšení sankce z  1 mil. Kč na 2 mil Kč.  

 

 Bude ovšem stále hleděno na míru závažnosti neplnění dané 
povinnosti vůči výši pokuty, která bude udělena 



Asistent sociální péče 

• Cílem zavedení tohoto institutu bylo a je 
především zajistit dostupnost potřebné 
pomoci v oblastech s málo dostupnými 
sociálnímu službami terénního charakteru 
a současně umožnit lidem, kteří vyžadují 
pomoc jiné fyzické osoby, aby mohli 
i nadále zůstat ve svém přirozeném 
domácím prostředí bez nutnosti využívat 
pobytových zařízení sociálních služeb. 



Asistent sociální péče 

• Poskytuje-li osobě pomoc asistent sociální péče, 
nevyžaduje se registrace podle § 79 zákona o sociálních 
službách. 

• Asistent sociální péče musí být vždy uveden jako pečující 
osoba v žádosti o příspěvek na péči (na formuláři 
„Oznámení o poskytovateli pomoci“) pro účely rozhodnutí 
krajské pobočky Úřadu práce o přiznání příspěvku. 

• Asistent sociální péče je povinen s osobou, které poskytuje 
pomoc, uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. 
Náležitostmi smlouvy je označení smluvních stran, rozsah 
pomoci, místo a čas poskytování pomoci a výše úhrady za 
pomoc (§ 83 odst. 3 zákona o sociálních službách). 

 



Asistent sociální péče 

• Povinnost uzavření písemné smlouvy o poskytnutí 
pomoci je předmětem kontroly využívání příspěvku 
na péči v souladu s ustanovením § 29 zákona 
o sociálních službách. Kontrolu provádějí krajské 
pobočky Úřadu práce. Krajská pobočka kromě dalšího 
kontroluje také to, zda je pomoc poskytována 
osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek, 
popřípadě ohlášen podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo 
§ 21 odst. 2 písm. c) zákona o sociálních službách. 
Kontroluje i to, zda způsob poskytované pomoci a její 
rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti. 



Asistent sociální péče 

 

MPSV  zvažuje zrušení institutu asistentů 
sociálních služeb a nahrazení osobou blízkou 
(NOZ) 

 

 Vyvstávají otázky 

 bude nutná registrace těchto osob? 

 jak to bude se Standardy péče?  

 budeme požadovat vzdělávání těchto osob? 



Odborná způsobilost pro výkon 

povolání  

v sociálních službách 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 Kvalita a efektivní výkon 

 Soulad subjektivní a objektivní kvalifikace 

 Neuspokojivý stav má vliv na ochranu práv a lidské důstojnosti 

 

 



§ 115 Okruh pracovníků 
 

 Sociální pracovník – příprava profesního zákona 

 Pracovník v sociálních službách – změny (viz dále) 

 Konzultační práce na doplnění okruhu pracovníků 

 Další odborní pracovníci 

 Příprava bližších specifikací 

 Definování kompetencí a odborné způsobilosti 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPKI-tPs1ccCFUWXcgodKhsHTg&url=http://www.be-efficient.eu/old/zapojeni-se-a-spoluprace.php&ei=qZvlVbKQPMWuygOqtpzwBA&psig=AFQjCNG45rbpM2obssnn3kuu_nMdA5B9-Q&ust=1441197332182176


Pracovníci v sociálních službách § 116 
 

 Návrh na rozdělení na oblast péče a prevence 

 Rozčlenění úrovně kompetencí 

 PSS v oblasti péče: 

 a) pomocné a obslužné práce 

 b) přímá obslužná péče 

 c) samostatná pečovatelská činnost 

 PSS v oblasti prevence 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN2pzLj11ccCFcoWLAodH5QOMA&url=http://www.furka.cz/&ei=4KTlVd25IMqtsAGfqLqAAw&psig=AFQjCNE3edjji8_Fu-mR9o4TXyoomCR73w&ust=1441197128075998


Další vzdělávání sociálního pracovníka 

a pracovníka v sociálních službách 
 

 Bez ohledu na druh pracovně právního vztahu  

 24 hodin za kalendářní rok 

 Minimálně 6 hodin 

 Formy doplněny o klinickou supervizi 

 Maximální časová dotace 

 

 



Střednědobé plánování rozvoje 

sociálních služeb a jejich síťování – co 

připravujeme pro novelu? 

• Upřesnění role a způsobu spolupráce obcí a krajů při 
síťování sociálních služeb → přenos  potřebných 
informací, podíl na koncipování sítě, nutné kroky, časový 
rámec apod.  

• Zachycení spolufinancování sociálních  služeb z rozpočtů 
obcí a krajů → míra finanční účasti, příp. vůbec 
rozhodnutí o financování některých služeb 

• Celostátní síť sociálních služeb → určení parametrů a 
podmínek pro její ustanovení  
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Financování sociálních služeb v roce 

2016 

• Pro rok 2016 – sociální služby budou financovány 
v režimu Rozhodnutí č. 2012/21/EU 

 Pro oblast státních dotací poskytovaných kraji a 
Hlavním městem Prahou 

 Pro oblast dotací z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu 
zaměstnanost 
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Děkuji za pozornost! 



Plánování rozvoje  

sociálních služeb  

Linda Maršíková, 

Vladana Vasková, David Pospíšil  

MPSV ČR  
 



Národní strategie rozvoje 

sociálních služeb  

 rámcový dokument, který definuje základní cíle a opatření pro oblast sociálních 
služeb,  

 zpracovávána v souladu s § 96, písm. b) zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve 
znění pozdějších předpisů, 

 uložena jako úkol vládou ČR usnesením č. 38 z 19.1.2015, 

 připravena ve spolupráci s pracovní a řídicí skupinou – zástupci organizací 
poskytovatelů a uživatelů, krajů a obcí, akademické sféry, některých dalších 
ministerstev i poslanecké sněmovny a odborů,  

 postup podle Metodiky přípravy veřejných strategií,  

 další kroky – standardní proces připomínkování a konzultací,  

 předpoklad předložení vládě ČR: 12/2015, 

 zároveň vyhodnocení NSRSS na rok 2015. 

 



Národní strategie rozvoje 

sociálních služeb  
 

Obsah Národní strategie rozvoje sociálních služeb:  

 Úvod 

 Definice a analýza řešeného problému 

 SWOT analýza a souhrn výsledků klíčových analýz 

 Vize a základní strategické směřování 

 Popis cílů v jednotlivých strategických oblastech 

 Implementace strategie 

 Přílohy (rozpočet, implementační tabulky, grafy apod.) 

 

 

 



Národní strategie rozvoje 

sociálních služeb  
 

Vize: 

„V ČR existuje flexibilní síť sociálních služeb, která pomáhá řešit potřeby osob 

nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a je financovaná transparentním, 

efektivním a spravedlivým systémem.“ 

 

Globální cíl: 

„Nastavit dlouhodobě udržitelný systém dostupných sociálních služeb a 

podpory neformální péče pro osoby v nepříznivé sociální situaci.“  

 

 



Národní strategie rozvoje  

sociálních služeb  
Strategické cíle:  

• Zajistit jednotné chápání a používání základních pojmů. 

• Zajistit přechod od institucionálního modelu péče k podpoře osob v přirozeném 
prostředí.  

• Zajistit dlouhodobou udržitelnost financování sociálních služeb, které bude odpovídat 
potřebám uživatelů. 

• Prostřednictvím prostupných sociálních a zdravotních služeb naplňovat potřeby 
uživatelů/pacientů. 

• Zlepšit postavení pečujících osob a pečující rodiny. 

• Upravit nastavení systému inspekcí s důrazem na sledování kvality soc. služeb. 

• Upravit způsob vstupu do systému sociálních služeb. 

• Rozvoj sociální práce a profese sociálního pracovníka. Rozvoj povolání pracovníků 
v sociálních službách. 

• Vytvářet sítě soc. služeb, které reagují na nepříznivou sociální situaci obyvatel. 

• Podporovat tripartitní vyjednávání v oblasti rozvoje sociálních služeb. 

 

 

 



Minimální kritéria kvality plánování 

rozvoje soc. služeb na krajské úrovni  

 sjednocení pohledu na proces, výstupy a výsledky střednědobého plánování 
rozvoje soc. služeb,   

 bližší osvětlení a rozvedení některých ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o soc. 
službách, týkajících se tématu střednědobého plánování,  

 vytvořeny pracovní skupinou, poté připomínkové „předkolo“ se zástupci čtyř 
vybraných krajských úřadů, dále projednání se zástupci všech krajských úřadů + 
oponentura – zohlednění připomínek,  

 vodítko zejm. pro kraje při realizaci procesu plánování a při přípravě SPRSS, 

 ukotvení hlavních principů a postupů uvedených v Kritériích v prováděcí vyhlášce 
k zákonu č. 108/2006 Sb., o soc. službách (účinnost od 1. 1. 2017), 

 v průběhu roku 2015 doplněna o „Metodiku pro vytváření krajské sítě sociálních 
služeb a pro plánování finančních prostředků v rámci procesů vytváření krajských 
střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb“. 



Minimální kritéria kvality plánování 

rozvoje soc. služeb na krajské úrovni  
Členění na šest dílčích činností - pro jasnější strukturovanost a srozumitelnost textu: 

1. Stanovení a schválení záměru a zadání pro celé plánovací období 

2. Zjištění současného stavu v oblasti sociálních služeb na území kraje 

3. Určení strategického směřování a způsobu zajišťování sociálních služeb na území kraje 

4. Zpracování SPRSS (obsahujícího síť nebo koncept sítě sociálních služeb kraje) a příp. i 
AP 

5. Realizace, řízení SPRSS/AP a provádění změn  

6. Vyhodnocení/evaluace  

Přílohy:  

 Obsah SPRSS 

 Zdroje – Dokumenty - Organizační struktura a personální zajištění plánovacího procesu 

 Evaluační zpráva (zaznamenání ne/dosažení jednotlivých kritérií) 

 Slovník  



Minimální kritéria kvality plánování 

rozvoje soc. služeb na krajské úrovni  
Činnost procesu

  

1. Stanovení a schválení záměru a zadání pro celé plánovací období  

Vstup činnosti Podněty ke změně: 

 Vše, co se průběžně zaznamenalo v rámci minulého plánovacího období, tj. výstupy z monitoringu a evaluace týkající 

se procesní stánky plánování (tj. části z výstupu z Činnosti 6).  

 Platná legislativa (zákon o sociálních službách). 

 Relevantní související informace z metodických a strategických dokumentů ministerstva a kraje ……….. 

  

Obsah činnosti a způsob 

jejího provedení 

Obsah činnosti:  

 Shromáždění všech podnětů a jejich vyhodnocení z minulého plánovacího období týkajících se procesu plánování, 

příp. jejich doplnění. 

 Zohlednění platné legislativy a informací z metodických a strategických dokumentů ministerstva a kraje (směrnice, 

metodiky, koncepce rozvoje apod.), příp. dalších výše nespecifikovaných informací potřebných ke stanovení, 

projednání a schválení záměru a zadání. 

 ……………. 

  

Komentář ke způsobu provedení: 

Shromáždění všech podnětů a jejich vyhodnocení (co z nich vyplývá) z minulého plánovacího období (viz část činnosti 6 a 

Evaluační zprávy týkající se procesu plánování), příp. doplnění podnětů podle aktuální situace tam, kde jsou neúplné.  

Východiskem pro realizaci činnosti jsou výstupy a výsledky z činnosti 6 v části pojednávající o procesu přípravy, tvorby, 

realizace a řízení SPRSS, které shrnují, co a jak se ne/podařilo po procesní stránce realizovat v minulém cyklu 

střednědobého plánování rozvoje soc. služeb. Z těchto informací vyplývají podněty, ………….   

Minimální nutná 

spolupráce a zapojení 

  

 Političtí představitelé kraje (zejm. příslušný radní), pracovníci krajského úřadu, případně zástupci obcí 

Výstupy činnosti  Zpracovaný, projednaný (a příp. schválený) záměr a zadání.  

 Stručný záznam o průběhu, výstupech a výsledcích celé Činnosti 1 (pro účel evaluace). 

  

Výsledky činnosti  Nalezená společná shoda na záměru a zadání (tj. rámcová znalost toho, co a jak se má stát v průběhu celého 

plánovacího období).  

  

Kritéria evaluace 

činnosti  

 K dispozici je projednaný (a příp. schválený) záměr a zadání, které vznikly na základě shromáždění a vyhodnocení 

podnětů z minulého plánovacího období, zohlednění příslušných metodických a strategických dokumentů, příp. 

dalších relevantních (a aktuálních) informací.  

 Záměr a zadání obsahují rámcové určení obsahu a časové posloupnosti činností pro celé plánovací období a jejich 

personální a finanční zajištění. 

 …………… 



Metodika síťování sociálních služeb  

 Celý název: „Metodika pro vytváření krajské sítě sociálních služeb a pro plánování 

finančních prostředků v rámci procesů vytváření krajských střednědobých plánů 

rozvoje sociálních služeb“. 

 Vytvoření v rámci pracovní skupiny.  

 Připomínkování ze strany krajských úřadů v 11/2015 – zohlednění připomínek.  

 Blíže popíše principy tvorby, naplňování a úpravy krajské sítě sociálních služeb. 

 Umožní plánovat finanční prostředky v rámci procesů vytváření krajských 

střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb.  

 Ukotvení hlavních východisek a postupů uvedených v Metodice v prováděcí 

vyhlášce k zákonu č. 108/2006 Sb., o soc. službách (účinnost od 1. 1. 2017).  

 

 



Legislativní úpravy v oblasti plánování 

sociálních služeb   

 Zpřesnění podmínek pro zpracování a strukturu střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb (prováděcí právní předpis zejm. ve vztahu k § 3, písm. h + i) → 
neopominutelný procesní postup a náležitosti plánu + sítě sociálních služeb. 

 Popis principů obsazování a aktualizace krajské sítě sociálních služeb s využitím 
veřejných zakázek → síť služeb + zajištění služeb jednotlivými poskytovateli.  

 Upřesnění role a způsobu spolupráce obcí a krajů při síťování sociálních služeb 
→ přenos  potřebných informací, podíl na koncipování sítě, nutné kroky, časový 
rámec apod.  

 Zachycení spolufinancování sociálních  služeb z rozpočtů obcí a krajů → míra 
finanční účasti, příp. vůbec rozhodnutí o financování některých služeb. 

 Celostátní síť sociálních služeb → určení parametrů a podmínek pro její 
ustanovení.  

 

  

 



Registrace sociálních služeb 

a jejich nová typologie 

 

Jan Vrbický, MPSV 

 



 
 

§ 79 odst. 1 písm. f) 

Úprava § 79 odst.1 písm. f). 

 
Sjednocení posuzování materiálních a technických podmínek 

odpovídajících druhu poskytované sociální služby. 

 

Navrhované znění § 79 odst. 1 písm. f):  

 zajištění materiálních a technických podmínek 
odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb; při 
jeho posuzování registrující orgán vychází z právních 
předpisů vztahujících se k ochraně veřejného zdraví a 
stavebních předpisů podle druhu a formy poskytované 
sociální služby. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO  

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

(DOZP) A TÝDENNÍ STACIONÁŘE (TS) 

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO 

DOMOVY PRO SENIORY (DS)  

A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) 

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) 

PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB) 

 

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO 

PREVENTIVNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY (PPS) 

 

Materiálně technický 

standard 



Základní parametry materiálně technického 

standardu pobytových služeb 

Kapacita 

• Celkový počet 
klientů 

• Počet klientů, 
resp. lůžek v 
pokoji 

Budova 

• Vhodnost prostor 
pro cílovou 
skupinu 

• Bezbariérovost 

• Výtah 

• Dostupnost 

Vybavení 

• Pokoj 

• Signalizace 

• Koupelna/toaleta 

• Hygienické 
potřeby 

• Přístup k 
vybavení 

• Úklid 

• Praní 

Technicko-provozní 
vlastnosti 

• Teplota 

• Voda 

• Odběr elektřiny 



Účinnost materiálně technického standardu 

• Nově registrované služby musí splňovat podmínky 

MTS  

• U stávajících sociálních služeb je stanoveno 

přechodné období 20 let 



 

§ 79 odst. 1 písm. h) 
Zavedení tzv. personálního standardu jako registrační podmínky. 

 

 

Doplnění ustanovení § 79 odst. 1 písm. h). 

 

Znění § 79 odst. 1 písm. h) zatím nebylo přesně 

definováno. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Personální standard – základní principy 

• úkol – stanovit minimální počet personálního zabezpečení/pro 

provozuschopnost a bezpečnost v sociální službě (především pro 

uživatele/klienty – u některých služeb také pro pracovníky) 

 

• stanovit pracovníky v přímé péči – ne technicko – administrativní 

pracovníky 

 

• personální standard je v době registrace – počátku poskytování 

sociální služby (až 6 měsíců po rozhodnutí po registraci…) – 

NEJSOU TAM UŽIVATELÉ NENAPLŇUJEME POTŘEBY DLE § 

2 ZSS 

 



Personální standard – základní principy 

• personální standard zohledňuje: 

• povinnost dalšího vzdělávání – 24 hodin ročně u 

soc. prac. a prac. v soc. sl. 

• dovolená zaměstnanců – 5 týdnů ročně 

• nemocnost – průměrné statistické údaje – 3,6 % 

na rok 

• základní předávání informací – 1 hod denně 

 

 

 

 



Rozdělení logiky personálního standardu (PS) 

Pobytové 

Ambulantní  Terénní 



Rozlišujeme: 

• 24  hodinová podpora fyzické přítomnosti 

pracovníka v sociálních službách  

 

• bez 24 hodinové fyzické přítomnosti 

pracovníka 

 

 

Pobytové 



S 24 hod.  Bez 24 hodinového 

• domov pro osoby se zdravotním 

postižením  

• domov pro seniory  

• domov se zvláštním režimem  

• sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče  

• odlehčovací služby  

• týdenní stacionáře 

• azylové domy 

• domy na půl cesty  

• sociální rehabilitace 

• terapeutické komunity  

• krizová pomoc   

• služby následné péče  

• chráněné bydlení 

 

Pobytové - příklad 



Ambulantní – základní principy   

• doba poskytování = úvazky (cca max. 16 hod denně/max. 2 

směny) – EXTREMNÍ ROZDÍLNOST „PROVOZNÍ DOBY“ 

 

• min. dva pracovníci na směně – služby sociální péče  

 

• minimálně jeden pracovník ve směně ambulantní služby sociální 

prevence 

 

• jednání – potřeba u specifického okruhu osob/nepříznivých soc. 

situacích – osoby závislé na návykových látkách - min. 2 

pracovníci 

 

 

 



Terénní – základní principy 

• podpora je poskytována individuálně (ve výjimečných případech ve 

dvou zaměstnancích) – ČLOVĚK NA ČLOVĚKA 

 

• vycházíme z okamžité kapacity vůči pracovnímu fondu – 

OBSLOUŽÍME MAXIMÁLNĚ TOLIK LIDÍ, KOLIK MÁME 

AKTUÁLNĚ PRACOVNÍKŮ VE SLUŽBĚ 

 

• je spočítána průměrná týdenní pracovní doba (jako u ambulantních 

služeb) a tato kapacita je násobena okamžitou kapacitou 

 



 
 

§ 79 odst. 5 písm. d) bod 3 

Úprava registračních podmínek. 

Změna ustanovení § 79 odst. 5 písm. d) bod 3. 

 

 Navrhované znění § 79 odst. 5 písm. d) bod 3: 

 

okruh osob, pro které je sociální služba určena, jejich věková 

hranice, popřípadě druh zdravotního postižení a vymezení 

nepříznivé sociální situace 

 
 



 

§ 79 odst. 5 písm. d) bod 4. 

Úprava registračních podmínek. 

Změna ustanovení § 79 odst. 5 písm. d) bod 4.  

 

Navrhované znění § 79 odst. 5 písm. d) bod 4: 

Co by měl dle nového znění především obsahovat Popis realizace  

 

Zatím dvě varianty jak bude formulováno (Stanovením základních 

náležitostí v paragrafovém znění (varianta A) nebo v příloze 

prováděcího předpisu (Varianta B).  

 



 

§ 79 odst. 5 písm. d) bod 5 

Úprava registračních podmínek. 

Navrhované znění § 79 odst. 5 písm. d) bod 5: 

 

Navrhované znění § 79 odst. 5 písm. d) bod 5: 

 

Co by měl dle nového znění především obsahovat Popis 

personálního zabezpečení  

 

Zatím dvě varianty jak bude formulováno (Stanovením základních 

náležitostí v paragrafovém znění (varianta A) nebo v příloze 

prováděcího předpisu (varianta B).  
 

 



 

§ 79 odst. 5 písm. d) bod 8. 
Úprava registračních podmínek 

Změna ustanovení § 79 odst. 5 písm. d) bod 8.  
 

Navrhované znění § 79 odst. 5 písm. d) bod 8: 

povinnost poskytnout údaje o plánu finančního zajištění SocS 

 

 

Ustanovení § 79 odst. 5 písm. d) bod 8 se ruší. 
 



 
 

§ 79 odst. 5 písm. j). 
Úprava registračních podmínek 

Změna ustanovení § 79 odst. 5 písm. j).  
 

 
Navrhované znění § 79 odst. 5 písm. j): 

 

 doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky  

a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti; doklad nesmí být starší 3 měsíců. 

Předložení splátkového kalendáře není považováno za 

splnění podmínky pro registraci. 
 

 

 



 

§ 79 odst. 5, § 85 odst. 3 a 4 
Úprava registračních podmínek. 

Změna ustanovení § 79 odst. 5 – doplnění písm. l), § 85 odst. 3 a 4. 
 Navrhované znění: 

§ 79 odst. 5 písm. l):  

 Kontaktní údaje žadatele o registraci, kontaktní údaje všech registrovaných sociálních 

služeb a osobu oprávněného vedoucího u místa zařízení či místa poskytování sociální 

služby.                       

§ 85 odst. 3:  

 Registr v listinné podobě obsahuje 

  a) údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d), 

  b) dokumenty a údaje uvedené v § 79 odst. 3 a odst. 5 písm. f) až l) a § 80. 

  c) zrušeno 

§ 85 odst. 4:Registr v elektronické podobě obsahuje údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. 

a) až d), údaje podle § 79 odst. 5 písm. l), identifikační číslo podle § 81 odst. 2 písm. 

b), číselné označení sociální služby podle § 81 odst. 2 písm. d) a informaci o výsledku 

kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci. Obsah informace o výsledku 

provedené inspekce stanoví prováděcí právní předpis. Krajský úřad, a jde-li o 

informaci o výsledku provedené inspekce krajská pobočka Úřadu práce, zapisují do 

registru údaje podle věty první a jejich změny bez zbytečného odkladu. 

 

 



Registrace budou vydávány na dobu určitou, a to na dobu 5 let. Po této 

době bude muset poskytovatel požádat o tzv. „obnovení“ registrace. Pro 

obnovení registrace bude požadováno splnění pouze těch registračních 

podmínek, které mají vazbu na poskytovatele sociálních služeb (tzn. 

doložení bezúhonnosti právnické osoby, doložení skutečnosti, že na 

majetek poskytovatele nebyl prohlášen konkurs atd., doložení dokladu  

o neexistenci daňových nedoplatků, nedoplatků na pojistném atd., 

popřípadě též kopie zakladatelských dokumentů a výpisu z obchodního 

rejstříku či jiné evidence). 

 

Přechodné období k doložení dokladů nezbytných pro obnovení registrace 

je  navrhováno 2 roky. 

Znění § 81a zatím nebylo přesně definováno. 

 

 

§ 81a  
Úprava registračních podmínek 

Doplnění § 81a 



§ 82a 
 

 

Kontrola poskytovatelů neregistrovaných sociálních služeb  

podle kontrolního řádu.  

 

Do ustanovení § 82a bude třeba doplnit nový odstavec, který by dával 

oprávnění registrujícímu orgánu kontrolovat poskytovatele 

neregistrovaných sociálních služeb tak, aby byla možná kontrola 

podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. 

Navrhované znění § 82a odst. 1: 

 Registrující orgán kontroluje osoby, u nichž je oprávněné podezření, 

že poskytují sociální služby, aniž jim bylo vydáno rozhodnutí o 

registraci. 

 

 



Doporučené postupy MPSV 

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje nové doporučené postupy 

k problematice podmínek registrace, správních deliktů vázaných na registraci 

sociálních služeb a kontrolu plnění podmínek stanovených pro registraci 

poskytovatelů sociálních služeb.  Tyto doporučené postupy mají zjednodušit a 

zefektivnit práci úředníků na krajských úřadech a celkově usnadnit postup 

registrace, změny nebo zrušení sociálních služeb. 

 

DP budou vydány pravděpodobně do konce roku 2015 pro potřebu krajských 

úřadů a MHMP. Zveřejněny budou na webových stránkách Ministerstva práce a 

sociálních věcí a budou poskytnuty všem krajským úřadům a MHMP k využití.  

 

Tímto Ministerstvo práce a sociálních věcí završí veškeré kroky, které je 

nezbytně nutné udělat v metodické rovině pro řešení problematiky 

nelegálních služeb i pro samotné nastavení registrace sociálních služeb. 

 



Doporučený postup k problematice podmínek 
registrace  

Cílem DP k problematice podmínek registrace je jasnější definování registračních 

podmínek bez možnosti dvojího výkladu, což bude vést k zajištění jednotného 

postupu registrujících orgánů ve všech krajích a posuzování všech poskytovatelů 

sociálních služeb stejným způsobem.  

 

Obsahem DP je nejen obecný výklad pojmů týkajících se registrace SocS, ale i 

podrobnější popis procesu udělení oprávnění k poskytování sociálních služeb. 

Vysvětluje například, jak probíhá jednání s žadatelem o registraci nebo jaké jsou 

podmínky registrace, jakou odbornou způsobilost musejí mít fyzické osoby, které 

budou přímo poskytovat sociální služby. DP se také podrobně zabývá specifikací 

druhů služeb, kapacitou služeb, cílovými skupinami, věkovými kategoriemi uživatelů. 

Řeší se také časový rozsah služeb, otázky místa poskytování SocS a její územní 

působnost. Samostatná kapitola DP se věnuje změnám údajů obsažených v žádosti o 

registraci a změnám podléhajícím oznamovací povinnosti. Neopomenutelná část 

doporučeného postupu je věnována zrušení či zániku registrace a vymezení 

povinností všech zúčastněných, kterých se zrušení registrace dotýká.  

 



Doporučený postup k problematice kontroly plnění 
podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů 

sociálních služeb  

 

DP se zaměřuje  na procesy kontroly, kontrolní 

mechanismy a návaznost na sociální služby. Cílem 

kontroly je zjistit, zda poskytovatel sociálních služeb, 

kterému bylo vydáno rozhodnutí o registraci, v 

kontrolovaném období plnil podmínky stanovené pro 

tuto registraci a povinnosti s tím související. 



Doporučený postup k problematice správních 
deliktů vázaných na registraci sociálních služeb 

S kontrolou subjektu samozřejmě úzce souvisí 

problematika správních deliktů vázaných na registraci 

sociálních služeb, a tím se zabývá tento DP. Jeho 

hlavním cílem je metodicky vést k správnému 

rozhodování ve správním řízení o deliktu. Podrobně se 

doporučený postup věnuje správní deliktům vázaným 

na registraci sociálních služeb.  

 



Změna druhů sociálních služeb 

• Změna z 33 druhů služeb na 28 druhů 

• Největší změny 

– Terénní sociální dlouhodobá péče 

– Odlehčovací služba 

– Služby pro rodinu 

– Nový druh služby – krizové bydlení 

 



Odborné sociální poradenství 

• Poskytováno v: 
– občanských poradnách,  

– poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí,  

– a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních 

hospicového typu, 

– zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života 

může vést ke konfliktu se společností. 

• Poradenství v manželských a rodinných poradnách, 

poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 

zdravotním postižením přesunuto do jiných druhů 

sociálních služeb. 



Služby sociální prevence 

• Raná péče 

• Krizová pomoc 

• Tlumočení a zprostředkování 

komunikace pro osoby se 

sluchovým postižením pro a 

hluchoslepé 

• Azylové domy 

• Domy na půl cesty 

• Kontaktní centra 

• Intervenční centra 

• Nízkoprahová centra 

• Služby následné péče 

• Sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

• Sociálně terapeutické dílny 

• Terapeutické komunity 

• Terénní programy 

• Sociální rehabilitace 

• Služby pro rodinu 

• Krizové bydlení 



Nově definované služby 

• Krizová pomoc 

– Sloučena krizová pomoc a telefonická 

krizová pomoc 

• Nízkoprahová centra 

– Sloučeny nízkoprahová denní centra a 

noclehárny 



Služby pro rodinu 

• Komplexní službu pro rodinu, zahrnující terénní, 

ambulantní, případně pobytovou formu služby 

• Služby jsou určeny pro osoby se sociálními vazbami 

mezi/k osobám blízkým (např. jedná se bezdětné páry, 

rodiny s dětmi, vícegenerační rodiny) 

• Zahrnuje 

– Nízkoprahové zařízené pro děti a mládež 

– Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

– Azylový dům pro rodiny 

– Manželské a rodinné poradenství 

– Domy na půl cesty 

 



Definice rodiny pro sociální službu 

Služby pro rodiny 
• Rodina je chápána jako vztahově spřízněná a solidární skupina,  

minimálně dvou osob blízkých, (viz. občanský zákoník par. 22 odst. 

1 zákona č. 89/2012 Sb.), která naplňuje další jí uložené zákonné 

povinnosti.  

• Z nich je na prvním místě uváděna povinnost výchovy dětí a 

vzájemné podpory a pomoci manželů.  Rodina, rodičovství a 

manželství požívají zvláštní zákonné ochrany. 

• Služby pro rodinu jsou poskytovány: 

– dětem do 26 let, 

– jednotlivým členům rodiny, u nichž nelze nebo není žádoucí 

pracovat s jejími ostatními členy, 

– rodinám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci ohrožující 

funkčnost a celistvost systému rodiny. 



Tlumočení a zprostředkování 

komunikace pro osoby se sluchovým 

postižením pro a hluchoslepé 
• Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 

poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými 

především smyslovým postižením, které zamezuje běžné 

komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.  

• Činnosti: 

– Tlumočení z/do českého znakového jazyka 

– Tlumočení z/do znakované češtiny 

– Vizualizace mluvené češtiny zvýrazněnou artikulací 

– Přepis mluvené řeči 

– Tlumočení pomocí komunikačních systémů hluchoslepých 

osob (Lormova abeceda - daktylografika, Braillovo písmo 

s využitím taktilní formy, taktilní odezírání, vibrační metoda 

tadoma)  



Krizové bydlení 

• Krizové bydlení poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu 

osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

• Krizové bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního 

bydlení a nelze ho poskytovat v areálu jiné pobytové sociální 

služby.  

• Služba není určena pro rodiny s dětmi. 

• O rozhodnutí o přijetí uživatele do služby rozhoduje tým 

odborníků: 

– vedoucí sociální služby, sociální pracovník služby, sociální pracovník na 

obecním úřadě obce s rozšířenou působností místně příslušném trvalému 

pobytu žadatele os službu. 

• V případě nedodržení podmínek stanovených v plánu řešení 

bytové situace se služba ukončuje. 

 



Služby sociální péče 

• Terénní sociální 

dlouhodobá péče 

• Tísňová péče 

• Průvodcovské a 

předčitatelské služby 

• Podpora samostatného 

bydlení 

• Denní centrum 

• Týdenní stacionář 

• Domov pro osoby se 

zdravotním postižením 

• Domov pro seniory 

• Domov se zvláštním 

režimem 

• Chráněné bydlení 

• Sociální služby ve 

zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče 

 



Denní centrum 

• Sloučeny tyto druhy služeb 

– denní stacionář 

– centrum denních služeb 

 



Terénní sociální dlouhodobá péče 

• Nová služba bude zahrnovat: 
– Osobní asistenci 

– Pečovatelskou službu 

– Terénní formu odlehčovací služby 

• Terénní služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v 

přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, 

které osoba potřebuje.  

• Služba se poskytuje v domácnostech osob a v 

zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 



Domov se zvláštním režimem 

V domovech se zvláštním režimem se poskytují 

pobytové služby osobám s chronickým duševním 

onemocněním, se závislostí na návykových 

látkách nebo které vedou rizikový způsob života, 

jejichž situace a/nebo zdravotní stav vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 



Domov pro seniory 

• V domovech pro seniory se poskytují pobytové 

služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku a dále 

osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a 

ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 



Sociální služby ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče 

1. Varianta - Zrušení § 52 

2. Varianta - Ponechání § 52 ve stejném znění, 

ale nastavení stejných podmínek jako pro 

ostatní služby  

3. Ponechání § 52 ve stejném znění, ale 

nastavení povinnosti ORP vyhledat pro osoby 

užívající tuto službu do 3 měsíců jinou sociální 

službu 



Děkuji za pozornost! 



Financování sociálních 

služeb 
 

  

Linda Maršíková, Antonín Shejbal,  

MPSV ČR 



O čem budeme hovořit? 

• Aktivity týkající se financování sociálních 

služeb a jejich zaměření 

• Výstup KA 9 

• Výstup KA 6 

• Další využití výstupů 

• Budoucí koncepční činnost MPSV 

plynoucí z výstupů projektu 
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Kde byla řešena problematika 

financování sociálních služeb? 

 

• KA 6: „Nastavení systému financování 

sociálních služeb v ČR“ 

 

• KA 9: „Implementace evropských účetních 

a ekonomických standardů pro oblast 

sociálních služeb“ 
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Co přinesl výstup KA 9 

• „Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a 

ekonomických standardů pro oblast sociálních 

služeb“ 

- Analýza specifik poskytování sociálních služeb ve vztahu 

k právní subjektivitě poskytovatelů, 

- Právní rozbor financování sociálních služeb coby služeb 

v obecném hospodářském zájmu (SGEI), 

- Výpočet vyrovnávací platby, 

- Vypracování vzoru Pověření SGEI, 

- Zpracovatel: Sdružení advokátů Zuska & Nohejl. 
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A co výstup KA 6? 

• „Studie proveditelnosti: Výběr a zdůvodnění 

optimální varianty financování sociálních služeb 

v ČR“ 

- Analýza a zhodnocení udržitelnosti současného stavu 

financování sociálních služeb ve vztahu k predikcím 

demografického a ekonomického vývoje, 

- Navržení optimální varianty financování, její zdůvodnění 

a popis struktury zdrojů, 

- Kvantifikace přínosů a nákladů implementace, 

- Realizace dotazníkového šetření, 

- Zpracovatel: Deloitte. 
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Jaké byly důvody pro realizaci 

Studie proveditelnosti 

Rostoucí počet klientů sociálních služeb  

Rostoucí počet registrovaných služeb 

Zvyšující se nároky na veřejné rozpočty 

 

Nutnost hledání způsobů financování sociálních 

služeb, jež nebudou zcela závislé na 

nenárokových zdrojích státního rozpočtu. 
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Jak se pohybují dotace MPSV 

• Financování služeb je vícezdrojové, dotace 

MPSV kryjí cca 25% nákladů 

• Prostředky na dotace MPSV 2014:  

7,7 mld. Kč 

Požadavky na dotace 2014: cca 10,9 mld. Kč 

• Prostředky na dotace MPSV 2015:  

8,57 mld. Kč 

Požadavky na dotace 2015: cca 11,8 mld. Kč 
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Jaká byla nákladovost systému 

sociálních služeb v roce 2014? 

Celkové náklady všech služeb: 30,5 mld. Kč 

TOP 5 druhů služeb dle nákladovosti:  

 Domovy pro seniory: 10,8 mld. Kč, 

 Domovy pro osoby ZP: 4,9 mld. Kč, 

 Domovy se zvláštním režimem: 4,5 mld. Kč, 

 Pečovatelská služba: 2,5 mld. Kč, 

 Azylové domy: 0,77 mld.  

Zaměření zakázky především na problematiku 

financování sociální péče. 
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Jak dodavatel ke zpracování Studie 

přistoupil? 

• Část A: analýza stávajícího systému, identifikace 

rizik, zhodnocení udržitelnosti, realizace 

dotazníkového šetření. 

• Část B: návrh udržitelného systému financování 

sociálních služeb, zhodnocení možností jeho 

zavedení. 

• Část C: Identifikace rizik systému v 

dlouhodobém horizontu, návrhy na jejich 

eliminaci. 
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Analytická část Studie – současný stav 

• Detailní analýza struktury financování 
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Analytická část Studie – současný 

stav 

 

SWOT analýza současného stavu 

 

PEST analýza 
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Analytická část Studie - výzkum 

• Realizace reprezentativního 

dotazníkového šetření s primárním cílem 

zjistit ochotu respondentů podílet se vyšší 

měrou na financování sociálních služeb 

• 1005 respondentů z celé ČR 

• Kvótní výběr, použité kvóty: kraj, velikost 

bydliště, vzdělání, pohlaví, věk     
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Analytická část Studie - výzkum 

Ve spolupráci s dodavatelem stanoveny 4 hypotézy:  

 

1) Většina osob se o svého blízkého v případě nutnosti zajištění 

každodenní péče nepostará sama.  

2) Občané budou ochotni vzdát se svého zaměstnání na úkor 

zajištění péče o své blízké v případě, že jim bude dostatečně 

kompenzován příjem.  

3) Občané budou víc ochotni přispívat na zajištění sociálních služeb   

využívaných osobou blízkou, než na budoucí využívání sociálních  

služeb vlastní osobou.  

4) V populaci bude nízká míra ochoty přispívat na sociální služby 

nad rámec stávajících odvodů.  
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Analytická část studie - výzkum 

• Hypotéza 1: Většina osob by se o svého blízkého v 

případě nutnosti zajištění každodenní péče nepostarala 

sama - nebyla potvrzena. 

 Většina respondentů se přikláněla k možnosti buď se o 

svého blízkého postarat sama, nebo občas využít 

terénních či ambulantních služeb. 

 Pouze čtvrtina respondentů by zvolila pobytové služby 

sociální péče. V případě, že by rodinný příslušník nebyl 

zcela závislý na péči jiné osoby, se tento poměr ještě 

snížil. 
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Analytická část studie - výzkum 

• Hypotéza 2: Občané budou ochotni vzdát se svého 

zaměstnání na úkor zajištění péče o své blízké v 

případě, že jim bude dostatečně kompenzován příjem – 

byla potvrzena částečně. 

 Většina respondentů uvedla, že by se zaměstnání ve 

prospěch péče o osobu blízkou nevzdala. 

 Jako nejčastější důvod byl uváděli chybějící zdroj příjmu. 

 Existuje tedy předpoklad, že při dostatečné kompenzaci 

příjmu by lidé byli ochotni se vzdát svého zaměstnání ve 

prospěch péče o osobu blízkou. 
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Analytická část studie - výzkum 

• Hypotéza 3: Občané budou víc ochotni přispívat na 

zajištění sociálních služeb   využívaných osobou blízkou, 

než na budoucí využívání sociálních  služeb vlastní 

osobou – byla potvrzena. 

 

 Ochotu přispívat na služby využívané osobou blízkou 

vyjádřila více než polovina respondentů. 

 Pouze 36 % respondentů by bylo ochotno si spořit pro 

případ budoucího využití služeb vlastní osobou. 
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Analytická část studie - výzkum 

• Hypotéza 4: V populaci bude nízká míra ochoty 

přispívat na sociální služby nad rámec stávajících 

odvodů – byla potvrzena. 

 Většina respondentů (63 %) se neztotožňuje s možností 

platit speciální sociální daň ve výši 500 Kč z hrubé mzdy. 

 Jako důvody byly nejčastěji uváděny současná již 

poměrně vysoká míra odvodů nebo obava z neefektivity 

fungování systému. 

 Většina respondentů ve výsledku spoléhá, že v případě 

potřeby bude schopna služby platit z 

invalidního/starobního důchodu, případně spoléhají na 

pomoc státu. 
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Analytická část studie - predikce 

• Predikce vývoje, zhodnocení udržitelnosti 

stávajícího stavu 

• Využití matematické modelace s 

následujícími parametry: 

 populační vývoj ČR v jednotlivých věkových kategoriích,  

 počet uživatelů sociálních služeb,  

 počet příjemců PnP,  

 podíl veřejných výdajů na sociální služby na HDP atd. 
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Analytická část - predikce 
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Analytická část - predikce 

• Pro predikci a zhodnocení udržitelnosti byla zvolena tzv. 

konzervativní varianta 

 
2015 2016 2017 2018 2019 Změna v % 

Počet příjemců PnP 350 494 363 962 376 511 388 180 400 301 14,2 % 

Počet uživatelů pobytových sociálních služeb 76 758 80 769 84 434 87 743 91 011 18,6% 

Počet uživatelů ostatních sociálních služeb 49 451 51 572 53 542 55 401 57 293 15,9% 

Počet uživatelů registrovaných sociálních služeb 126 209 132 341 137 976 143 145 148 304 17,5% 

Vyplacená částka na PnP (v mld. Kč) 21,10 22,48 23,83 25,14 26,51 25,7% 

Veřejné výdaje na služby sociální péče  

(v mld. Kč) 
11,17 11,95 12,71 13,45 14,22 27,3% 

Veřejné výdaje na prevenci a poradenství  

(v mld. Kč) 
3,03 3,24 3,45 3,65 3,86 27,3% 

Celkové veřejné výdaje (v mld. Kč) 35,30 37,67 39,98 42,24 44,59 26,3% 

Nominální HDP (v mld. Kč) 4 172,79 4 302,78 4 470,77 4 728,26 4 984,47 19,5% 

Podíl na HDP (v %) 0,85% 0,88% 0,89% 0,89% 0,89% 5,7% 
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Analytická část - predikce 
• Predikce vývoje výdajů – střednědobý horizont: 
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Analytická část - predikce 
• Predikce vývoje výdajů – dlouhodobý horizont: 
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Analytická část - predikce 
• Závěr modelace vývoje v tzv. konzervativní variantě: 

Současný systém financování sociálních služeb z veřejných zdrojů 

v konzervativní variantě není udržitelný ani za předpokladu silného 

růstu nominálního HDP v dlouhodobém horizontu. Ve střednědobém 

horizontu predikuje model růst podílu veřejných výdajů na sociální 

služby na HDP z 0,77 % na 0,89 %, v dlouhodobém horizontu dochází 

k růstu na úroveň 1,07 % a následnému poklesu na úroveň 1,05 % 

v roce 2064 z důvodu poklesu podílu počtu příjemců PnP na celkové 

populaci. Tento scénář je založen na optimistickém vývoji růstu HDP, 

který může být ve skutečnosti výrazně nižší. Tato skutečnost by vedla 

k ještě výraznějšímu narušení udržitelnosti financování sociálních 

služeb. Model navíc nezohledňuje nutné výdaje, které je potřeba 

v rozpětí 5 let investovat do zvýšení kapacit pobytových zařízení 

sociálních služeb a zejména zvýšení kapacit ambulantních a terénních 

služeb (investice do prostorů, materiálního a technického vybavení, 

personálních kapacit atd.). 
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Jak vypadala návrhová část? 

• Analýzy zahraničních zkušeností a několika teoretických 

přístupů k financování sociálních služeb 
 

• Navrženy 3 varianty financování služeb 

 1) Pojištění, 

 2) Povinné spoření, 

 3) Kombinace pojištění a dobrovolného spoření. 
 

• K podrobnějšímu zpracování byla nakonec na základě 

expertního posouzení a realizovaného workshopu za 

účasti stakeholderů zvolena varianta pojištění. 
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• Pojištění sociální péče: 

 Doplněk stávajícího zdravotního a  sociálního pojištění v 

úrovni 1,5 % - 2 % hrubé mzdy, 

 Využití stávajících struktur pro výběr pojistného a jeho 

následnou distribuci (z institucionálního nebo 

technologického hlediska), 

 Okamžité zajištění prostředků na financování sociálních 

služeb bez nutnosti přechodného období na změnu 

financování, 

 Možnost upravovat sazbu pojistného, 

 Uplatnění principu solidarity. 

 

Vybráno bylo pojištění 
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Jaké jsou jeho nevýhody? 

• Pojištění sociální péče – nevýhody: 

 Pravděpodobné snižování podílu ekonomicky aktivní 

populace, 

 Nízká ochota občanů přispívat do systému,  

 Riziko zneužívání systému vzhledem k možnosti čerpání 

prostředků i bez nutnosti přispívání, 

 Nebude mít výrazný dopad na posílení tržních principů na 

trhu sociálních služeb, 

 Možnost upravovat sazbu pojistného je v realitě rigidní (za 

posledních 23 let se sazba u zdravotního pojištění 

nezměnila). 

27 



Struktura financování na základě 

pojištění 

28 



Jaké budou další návazné 

aktivity MPSV? 

• Zjištění skutečných potřeb klientů a 

nákladovost na zajištění těchto potřeb 
 sledování dopadu využívání služeb na stav uživatele 

 systematické hodnocení kvality služeb 

 

• Zvýšení kvality sledovaných dat o 

sociálních službách 



Studie je ke stažení na webu projektu 

 

http://podporaprocesu.cz  

 

v sekci „Výstupy a dokumenty“ 
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Dotazy 

Díky za pozornost 
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Asistivní technologie jako 

prostředky efektivních 

služeb a pomoci 

 

Jiří Schlanger, MPSV ČR 



 

KA 13 projektu  

„Podpora procesů v sociálních službách“ 

 

Prezentace záměru a částí výstupu 

klíčové aktivity 

„Podpora rozvoje asistivních technologií“ 



Kde se s AT potkáváme? 

• EAS (Enabling assistive services – 

podpůrné či aktivizující asistivní služby), 

• sociální služby, 

• služby sociálního charakteru, 

• elektronické zdravotnictví (eHealth a 

eSocial), 

• zdravotní služby – Telemedicína. 



Kde AT pomáhají? 
• U osob se zdravotním postižením 

Kompenzační pomůcky a prostředky pro pomoc vyrovnání hendikepu a pro 

úplnou integraci do společnosti. 

• V oblasti sociálních služeb 

Lepší a efektivnější služby s využitím asistivních technologií jako prostředků 

pro jejich poskytování. 

• U služeb sociálního charakteru 

Nejen u služeb, jež jsou dle zákona o SS, lze AT kvalifikovaně využít. 

• V neformální péči 

V domácím prostředí i při neformální péči AT zlepší kvalitu a posilují efektivitu. 

• V oblasti telemedicíny 

Sběr a vyhodnocování základních údajů o aktuálním stavu pacienta, 

komunikace s lékařem a poskytovatelem služby, usnadnění práce 

zdravotníkům. 

• V oblasti péče o děti 

Prostředky pomáhající rodičům a dalším osobám pečujícím o děti zejména se 

specifickými potřebami. 



Jaké byly problémy? 

Kde jsme viděli v této oblasti největší problémy? 

• Neexistuje definice toho, co je asistivní technologie a klasifikace AT 

dle účelu a možností. 

• Neexistuje vazba legislativního či procesního charakteru mezi 

používanými technologiemi a poskytovanými službami, které se 

poskytují za pomoci takových technologií. 

• Není jasný legislativní rámec pro podporu vývoje, využívání a forem 

spoluúčasti státu na hrazení technologií pro potřebné uživatele. 

• O asistivních technologiích a o jejich možnostech se příliš neví, a to 

ani mezi cílovými skupinami (uživatelé, poskytovatelé služeb, 

veřejná správa apod.). 



Co bylo podle nás důležité? 

• Budování asistenčních služeb, jejichž neoddělitelnou součástí 

budou využívané technologie. 

• Regulace a podpora rozvoje technologií a služeb. 

• Striktní oddělení služeb asistenčního typu od dalších služeb 

využívajících dohled (bezpečnost, EZS, ochrana osob apod.). 

• Regulační zakotvení možností přímé telemedicíny a jejího 

využívání při prevenci, monitoringu zdravotního stavu a léčbě. 

• Vyjasnění potřeby a účelnosti  a efektivity využívání 

technologie pro konkrétní případy a cílové skupiny. 



Co pro to uděláme? 

Zjistíme,  jak to vypadá dnes a co o tom vědí 

aktéři, zejména v sociálních službách? 

Napíšeme, jak mohou AT pomoci ve formální i 

neformální péči. 

Nabídneme způsoby hodnocení efektivity služeb a 

péče při využití AT. 

Navrhneme změny regulatorního rámce. 

Popíšeme trendy a možnosti financování aplikací 

AT. 

 



Aktivita 13 projektu PPvSS 

• Navazovala na dřívější aktivity a projekty. 

• Realizována klíčová aktivita 13 Rozvoj 

asistivních technologií, jež má být analytickým 

základem pro budoucnost AT v ČR. 

• Výstupem je studie obsahující popis, série 

analýz a doporučení do budoucna. 

• Na realizaci této aktivity pracovali experti ze 

všech sektorů, na různé oblasti AT a hledali 

společnou řeč. 

 



Portfolio expertů 

• akademický sektor (FEL ČVUT, FBMI ČVUT, 

ÚCEEB ČVUT, NTMC /LF UPOL a FN Olomouc, 

ETF UK Praha), 

• poskytovatelé služeb (APSS, MěÚSS Jirkov, 

Polovina nebe, Život 90), 

• veřejná správa (MPSV, Praha 14, KÚ Olomouc), 

• spolky (ATIS fórum, OAAT), 

• podnikatelské subjekty (HT Park, Mediware, 

Promaco). 

 

 



Části aktivity 13 
1. Část 1: dokument shrnující oblast asistivních technologií a jejich 

využití, 

2. Část 2a: asistivní technologie při poskytování sociálních služeb, 

3. Část 2b: asistivní technologie u některých zdravotních služeb, 

4. Část 2c: asistivní technologie v prostředí neformální a domácí 

péče, 

5. Část 2d: specifické asistivní technologie pro kompenzaci 

handicapu u OZP, 

6. Část 3a: ekonomická rozvaha využívání asistivních technologií, 

7. Část 3b: společné principy pro stanovení regulačního a 

procesního rámce pro využívání asistivních technologií v ČR, 

8. Část 3c: definování oblastí dalšího rozvoje asistivních 

technologií v ČR. 



AT a jejich využití 
Dokument shrnující obecně problematiku 

asistivních technologií a jejich využití: 

• vymezení pojmů (asisitivní technologie, 

kompenzační pomůcky, služby, uživatelé...), 

• vymezení cílových skupin, 

• vymezení typů péče, 

• rozdělení a klasifikace využitelných technologií 

(podle formy, druhu, účelu, použití...), 

• zkušenosti ze světa i od nás a úspěšné projekty, 

• instituce, organizace a platformy věnující se AT. 



AT v sociálních službách 

Předpoklad: 

• AT jsou využitelné v mnoha sociálních službách 

(tísňová péče, pečovatelská služba apod.), 

• nesmíme zapomínat na "služby sociálního 

charakteru„, 

• AT jsou prostředky pro kvalitní službu i pro 

možnost lepšího managementu a vyšší efektivitu, 

• potřeba vazby technologií na služby. 

 



class Diagram forem v yužív ání sociálních služeb

«business actor»

Uživ atel potřebuj ící péči

pobírá příspěvěk na

péči
Formální péče Neformální péče

Registrovaný

poskytovatel

sociálních služeb

fyzická osoba

Dohoda mezi

příjemcem a

poskytovatelem

neformální péče

Smlouva o

poskytování sociálních

služeb

je poskytov ána 

kv alifikov aná služba se 

stanov enou a 

hodnotitelnou kv alitou

je poskytov ána 

neformální péče s 

dohodnutou kv alitou, jež 

není hodnotitelná



AT v sociálních službách 

• charakteristika cílových skupin, odpovídající 

sociální služby a využití AT,  

• etika využívání AT v sociálních službách, 

• kvantitativní průzkum v sociálních službách, 

• kvalitativní výzkum u poskytovatelů tísňové péče, 

• doporučení pro přechod od tísňové péče ke 

službám asistovaného života, 

• přehled vybraných dostupných technologií pro 

sociální služby. 



Kvantitativní výzkum 

• obesláno 959 poskytovatelů, 

• výtěžnost 64 poskytovatelů, tj. 7%, 

• o AT ví 65% z nich, 

• rozporuplné informace o účelu využívání 

AT a využívaných technologiích, 

• nejvíce – 6 poskytovatelů - využívá systém 

Aerion pro tísňovou péči. 



Kvalitativní výzkum u 18 registrovaných 

poskytovatelů tísňové péče 
• působnost a počet poskytovatelů v krajích, 

• počet klientů, 

• způsob poskytování péče, 

• subjekt přímého kontaktu s klientem, 

• kapacita a cílová skupina, 

• využívaná technologie, 

• cena za službu a výjezd, 

• počet výjezdů, 

• frekvence telefonické komunikace, 

• dotace MPSV, 

• počet pracovníků služby. 



Počty klientů v jednotlivých krajích 
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Počty klientů dle poskytovatelů v krajích 
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AT u některých zdravotních služeb 

• AT a ICT obecně v prostředí zdravotnictví 

o jako zdravotnické prostředky pro pacienta, 

o jako technologie pro poskytování zdravotní péče a služeb. 

• Služby pro cílové skupiny (diagnózy) 

• Elektronická zdravotní dokumentace 

• Vzdělávání pro využití AT ve zdravotnictví 

• Standardizace, certifikace a akreditace pro technologie, 

služby a poskytovatele 

• Procesní aspekty využívání AT ve zdravotnictví  

(infrastruktura, pilotní ověřování, provoz a údržba, 

bezpečnost) 

 



AT u některých zdravotních služeb 

 



AT u některých zdravotních služeb 



 

AT v prostředí neformální a domácí 

péče 

 • Využívání technologií v domácím prostředí 

• Inteligentní domácnost (parametry prostředí, 

ovladače) 

• Služby a technologie umožňující samostatnost a 

péči (vitální parametry, self-management a 

komunikace) 

• Zvyšování kvality služeb a života, snižování 

nákladů a administrativní zátěže 



  

AT v prostředí neformální a domácí 

péče 

 
 



 

Specifické AT pro kompenzaci 

handicapu u OZP 

 • AT také jako kompenzační a inkluzní pomůcky pro OZP 

• Komu a v čem to pomáhá zdravotně postiženým? 

• Modely pomůcek a služeb 

o jako zvláštní pomůcky financované ze sociálního systému, 

o jako zdravotnické prostředky financované ze zdravotního 

pojištění, 

o jako technologie a prostředky pro poskytování služeb. 

• Identifikace problematických oblastí 

• Tvorba metapopisu a specifikace u pomůcek a prostředků, 

které jsou AT 

• Hodnocení rozsahu pomůcek a návrhy na změny 



Business Process Diagram Proces pořízení pomůcky z příspěv ku na zv láštní pomůcku
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Business Process Diagram Proces pořízení pomůcky jako zdrav otnického prostředku
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Ekonomická rozvaha využívání AT  

 
 

Analýza nákladů a zhodnocení různých aspektů 

efektivity nasazení, využití a rozvoje asistivních 

technologií a realizace služeb ve všech popsaných 

modelech. Pro hodnocení efektivity jsou využity 

obecné metody a standardy užívané ve světě a 

zohlední se také specifika ČR.  

 



 

Ekonomická rozvaha využívání 

asistivních technologií 

 
• Studie nákladů v oblastech užití 

asistivních technologií 

• Způsoby hodnocení efektů a efektivity užití 

asistivních technologií 

• Nákladové analýzy 

• Praktické ukázky nákladových analýz na 

základě příkladů z částí 2a až 2d 



 

Ekonomická rozvaha využívání 

asistivních technologií 

  

• Ekonomická analýza spuštění nové služby Tísňové péče – 

případová studie, 

• Náklady a výnosy v domově pro seniory  - vybrané ukazatele – 

případová studie,  

• Náklady a výnosy na sociálních lůžkách ve zdr. zařízeních (§52) 

– srovnání,  

• Nákladová efektivity využití AT pro osoby s demencí, 

• Nákladová efektivita asistivních technologií v kardiologii, 

• Nákladová efektivita AT v diabetelogii,  

• Nákladová efektivita AT v obezitologii, 

• Nákladová efektivita využití plicních ventilátorů v domácí péči. 



 

 

Společné principy pro stanovení 

regulačního a procesního rámce pro 

využívání AT v ČR 

 
 

 

Z  částí 2a až 2d aktivity plynou identifikované 

problematické okruhy a také návrhy na jejich 

řešení a návrhy vyhodnocující správnost a 

dostatečnost v oblasti legislativy a procesů. 

Výsledkem části 3b bude integrace návrhů na 

změny v regulačním rámci. 



Doporučení pro legislativu… 

…..směřuje k zákonům: 

• o sociálních službách, 

• o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, 

• o veřejném zdravotním pojištění, 

• o zdravotních službách, 

• o zdravotnických prostředcích. 



Další doporučení a nástroje 

• Návrh metodiky určování přínosu 

asistivních technologií a služeb pro cílové 

skupiny 

• Návrh na kategorizaci zdravotnických 

prostředků (včetně AT) 



Definování oblastí dalšího rozvoje 

AT v ČR 

• Cíle rozvoje asistivních technologií 

• Tematické oblasti rozvoje asistivních technologií 

• Srovnávací analýza využitelnosti realizovaných 

projektů EU v podmínkách ČR 

• Analýza operačních programů fondů EU 

umožňujících podporu asistivních technologií 

• Analýza absorpční kapacity dle cílových skupin 

a sektorů 

 



Využití výstupů 

• Hodnocení potenciálu AT v sociálních službách, neformální 

péči, zdravotních službách 

• Využití metod  analýz efektivity AT a služeb využívajících AT 

(nejenom ekonomické efektivity, ale i společenského přínosu) 

• Stanovení věcných okruhů pro budoucí aktivity a projekty 

• Návrhy na změnu legislativního a procesního rámce (nejen pro 

oblast sociálních služeb) 

• Zvýšení osvěty o fungujících AT a výzkumných a 

implementačních projektech 

• Vytvoření národní platformy ECHALLIANCE 

• Zapojení ČR do programu AAL 



Harmonogram prací 

 

• Aktivita schválena v srpnu 2014. 

• V říjnu 2014 proběhlo výběrové řízení z něhož 

vzešlo 35 expertů. 

• Od 4. prosince 2014  byly ustaveny expertní skupiny 

a byly zahájeny práce. 

• Práce expertů a aktivita ukončeny 31. října 2015. 



Děkuji za pozornost 

Sledujte informace na 

www.podporaprocesu.cz 



Kontakt: 

 

 

RNDr. Jiří Schlanger 

 

jiri.schlanger@gmail.com 

jiri.schlanger@mpsv.cz 
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Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. 

LF UK A FN Hradec Králové 



 WHO 2002: paliativní péče- přístup usilující o 
zlepšení kvality života pacientů, 

 paliativní péče je v závislosti s život 
ohrožujícími onemocněními, není důraz 
pouze na terminálně nemocné a umírající. 

 nutnost včasného rozpoznání a zhodnocení, 
u léčby bolesti a dalších tělesných, 
psychosociálních a duchovních problémů a 
zmírnění utrpení pro pacienty a jejich rodiny.  



 „Hospic je specializované zařízení, poskytuje 
pacientovi paliativní, symptomatologickou léčbu a 
péči a současně se snaží uspokojit i jeho potřeby 
psychické, sociální a spirituální. Neslibuje uzdravení, 
ale také nebere naději.“  

 „Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k 
člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti. 
Hospic nemocnému garantuje, že:  

  nebude trpět nesnesitelnou bolestí,  

  v každé situaci bude respektována jeho lidská 
důstojnost,  

  v posledních chvílích života nezůstane osamocen.“  



 Světový den hospicové a paliativní péče se 
koná vždy druhou říjnovou sobotu a pro 
každý ročník je vyhlášeno speciální téma . 



 Potřeby biologické  

 Příjem potravy, mnohdy speciálně upravené 

 Vyměšování (bez cévek a klystýrů),  

 Aktivita, svalová činnost 

 Boj proti dekubitům 

 Spánek, odpočinek, tišení bolesti  



 Potřeby psychologické  

 Respektování lidské důstojnosti. 

 Potřeba komunikace 

 Nelhat,  říkat jen tolik, kolik chce slyšet a kdy 
to chce slyšet.  



Potřeby sociální  

 Návštěvy 

 Kontakt s rodinou.  

Potřeby spirituální  

 Nejde o religiozitu 

 Jde o smysl života a jeho pozitivní hodnocení.  



 
 Snížení porodnosti 
 Stagnace střední délky života 
 Zvyšování stárnoucí populace 
 S tím spojená zvýšená spotřeba 

zdravotnických služeb- ambulantních, 
nemocničních a dlouhodobých ústavních  
pobytů 

  do r. 2020 zvýšení počtu osob nad 65 let 
o 31% 



Dětská složka (0 – 14 let) 

Reprodukční složka (15 – 49 let), je definována rodivým věkem žen 

Postreprodukční složka (obyvatelstvo nad 50 let věku) 

věkový medián – věk, při 

němž je 50 % obyvatel 

mladších a  50 % starších 

průměrný věk –   

vážený aritm. průměr 

počtu let, který prožili 

příslušníci dané populace 

 

ČR 





  onkologická onemocnění,  
  neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené 

sklerózy, Parkinsonovy nemoci, demence,  
  konečná stadia chronických orgánových onemocnění: 

chronické srdeční, renální nebo jaterní selhání,  
  CHOPN,  
  AIDS,  
  polymorbidní nemocní a geriatričtí nemocní 
 pacienti ve vegetativním stavu,  
  některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění 

(např. cystická fibróza),  
  kriticky nemocní pacienti s nevratným 

multiorgánovým selháváním v prostředí intenzivní 
péče.  
 
 



Organizační podmínky: 
 Spolupráce mezi jednotlivými složkami péče, 

plynulost přechodu z jednoho zařízení do 
druhého 

 Limit 3 měsíců – pouze změna režimu 
financování, nikoliv ukončení-  

 Po uplynutí 3 měsíců- domácí péče event. 
ošetřovatelská odd., která by byla součástí 
zdravotnických celků , méně nároční 
pacienti na lůžkách ošetřovatelských odd., 
součástí sociálních zařízení-vyváženo 
civilností a příjemností prostředí 



 Domovy pro seniory- pobytová zařízení 
režimového typu, trvalé služby osobám se 
zdravotním postižením 

 Domovy penziony- zřízen státem, občasná 
pomoc ve věcech domácnosti, jinak soběstačné 
osoby 

 Domy s pečovatelskou službou-zřízen obcí 
 Poskytování pomoci v zajištění fyzické a 

psychické soběstačnosti zabezpečením 
základních životních potřeb osob 



 Pečovatelská služba- zajišťuje určité 
úkony, potřebné pro chod 
domácnosti( rozvoz obědů, úklid, 
nákup, vyprání prádla) 

 Respitní péče- „pohlídání pacienta“ 
trvale važydujícího dohled, forma 
denních pobytů, krátké pobyty v 
instituci, nebo v domácnosti pacienta 



 Integrace pacienta v domácím prostředí, pomoc v 
začlenění do společnosti 

 Obecné poradenství: poskytování informace o 
právech, povinnostech občanů, -Poradny Svazu 
důchodců, občanské sdružení Život 9o 

 Speciální poradenství ,informace o sociálním 
zabezpečení, právních aspektech a o sociálních 
službách 

 Výchovné, vzdělávací a aktivační služby, kurzy 
pro seniory 



 Hospicová péče v domácím prostředí (tzv. 
mobilní hospic)  

 Stacionární hospicová péče (denní pobyty  

 Lůžková hospicová péče (tzv. kamenné 
hospice)  

 Dětský hospic a hospicová péče u dětí  



Relativní počet pacientů s DZP*

8%

32%48%

12%

Praktický lékař

LDN

GMK- ambulance

Ostatní oddělení FN



Počet pacientů v péči DZA* u jednotlivých diagnóz
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 Cíle centra  

 specializovaná zdravotní péče o nemocné 
s nevyléčitelným onemocněním. Centrum 
zajišťuje koordinaci mezioborové spolupráce 
poskytované péče o osoby s nevyléčitelným 
onemocněním vyžadující specializovanou 
paliativní péči.  

 Mezioborové centrum je horizontální organizační 
strukturou, jejímž úkolem je zajištění účelné 
koordinace činností více oborů FN HK. Má 
vedoucího centra, odbornou radu a 
spolupracující pracoviště.  

 

 



 I. interní angiokardiologická klinika FN HK 
 II. interní gastroenterologická klinika FN HK 
 III. interní gerontometabolická klinika FN HK 
 IV. Interní hematoonkologická klinika FN HK 
 Klinika onkologie a radioterapie FN HK 
 Chirurgická klinika FN HK 
 Gynekologicko-porodnická klinika FN HK 
 Urologická klinika FN HK 
 Ortopedická klinika FN HK 
 Plicní klinika FN HK 
 Neurologická klinika FN HK 
 Psychiatrická klinika FN HK 
 Klinika infekčních nemocí FN HK 
 KARIM FN HK 
 Dětská klinika FN HK 
 

 



Děkuji za pozornost 


