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Anotace 

V předloţené bakalářské práci je popsán proces rozvoje sociálních sluţeb v České 

republice od roku 1990 a uveden demografický vývoj populace v České republice 

v horizontu několika desítek let. Následně je zpracován celkový přehled o vybrané 

příspěvkové organizaci, uvedeny sociální sluţby, které organizace poskytuje a popsány 

hlavní zdroje, na kterých je zaloţeno financování sociálních sluţeb v dané příspěvkové 

organizaci. V další části jsou uvedena ekonomická data ukazující hospodaření vybrané 

příspěvkové organizace. V závěru práce jsou shrnuty základní problémy současného 

systému financování sociálních sluţeb v České republice a moţné způsoby jejich řešení.  

 

Klíčová slova: dotace, financování sociálních sluţeb, příspěvková organizace, sociální 

sluţba, náklady, výnosy 

 

 

 

 

Summary 

In the present thesis describes the process of development of social services in the 

Czech Republic since 1990 and given demographic trends of population in the Czech 

Republic over the next several decades. Following is an overview prepared by the selected 

contributory organization, given the social services provided by an organization and 

describes the main sources, which is based on the financing of social services in the 

contributory organization. The next section provides economic data showing the economic 

contribution the organization selected. Finally, we summarize the basic problems of the 

current system of financing social services in the Czech Republic and the possible ways to 

address them.  

 

Keywords: subsidies, financing of social services, an organization, social service, costs, 

revenues  
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1. Úvod 
 

Příspěvková organizace je právnickou osobou, která bývá zřízena za účelem plnění 

úkolů ve veřejném zájmu. V České republice upravuje právní postavení příspěvkových 

organizací zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. Příspěvková organizace vzniká či zaniká z rozhodnutí zřizovatele, 

který o vzniku příspěvkové organizace vydává zřizovací listinu, kde definuje zejména 

hlavní účel předmětu její činnosti a okruhy doplňkové činnosti, označí statutární orgány a 

způsob jejich vystupování jménem organizace a vymezí majetek ve vlastnictví zřizovatele, 

který se organizaci předává k hospodaření. Zákon nepředepisuje např. obci, na jaké účely 

má prostředky svého rozpočtu pouţít či jak uţívat majetek ve vlastnictví obce. Přikazuje 

však způsoby právoplatného rozhodování orgánů obce – zastupitelstva a rady, a taktéţ i 

obecné povinnosti k majetku obce [1]. Příspěvková organizace hospodaří s peněţními 

prostředky získanými vlastní činností a s peněţními prostředky od jiných osob, především 

z rozpočtu svého zřizovatele. Právní forma subjektu „příspěvková organizace“ je v České 

republice vyuţívána dost často s ohledem na skutečnost, ţe příspěvkové organizace ve 

většině případů zabezpečují činnosti zejména v oblasti sociální, školství, kulturní nebo 

zdravotnictví. 

 

Základní legislativa pro příspěvkové organizace: 

 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V bakalářské práci na téma „Financování sluţeb vybrané příspěvkové organizace“ 

jsem se zaměřila na konkrétní příspěvkovou organizaci s názvem Městská správa 

sociálních sluţeb v Mostě - příspěvková organizace (dále jen MSSS v Mostě). 

 

Cílem práce je osvětlit systém financování sociálních sluţeb v ČR obecně, provést 

rozbor financování poskytovaných sociálních sluţeb v podmínkách MSSS v Mostě a 

definovat v systému financování základní problémy a moţnosti jejich řešení. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%BD_z%C3%A1jem
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
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Stát by měl vytvářet podmínky pro stabilní sociální prostředí a podporovat subjekty 

působící v sociální oblasti. K tomu má k dispozici právní, úřední i finanční nástroje. 

Nezastupitelnou roli v rozvoji a zajišťování dostupnosti sociálních sluţeb mají kraje a 

obce. Obec pečuje o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, má k občanům 

nejblíţe. Při řešení problémů obce jsou nápomocny kraje, ale obce čím dál častěji 

spolupracují s nestátními organizacemi. Mohou to být např. obecně prospěšné společnosti, 

občanská sdruţení, humanitární organizace, zájmová sdruţení. Nestátní organizace se snaţí 

zpřístupnit pomoc i těm občanům, kteří nemají finanční prostředky k tomu, aby si sluţbu 

mohli zaplatit, a snaţí se najít řešení, jak zajistit úhrady za sluţby pro tyto skupiny 

obyvatel z jiných zdrojů [2].   

 

Výraz sociální sluţby se ve společnosti pouţívá jako forma sociální pomoci 

poskytované konáním státní, obecní nebo nestátní organizace ve prospěch druhé osoby, 

nebo jako sociální práce ve prospěch lidí v nepříznivé sociální situaci [3]. Sociální sluţby 

se od sluţeb komerčních liší: 

 jejich intimní povahou, 

 způsobem financování, 

 závislostí na rozhodnutí politiků, 

 provázaností se sluţbami, které fungují v místní komunitě. 

 

Aby byla spolupráce obcí a nestátních organizací účelná, realizují se projekty 

zaměřené na komunitní plánování sociálních sluţeb. Plánuje se struktura, kapacita, 

dostupnost a financování péče o seniory, handicapované občany, rodiny s dětmi. Do 

plánování sociálních sluţeb se obce snaţí aktivně zapojit i své občany, protoţe oni znají 

nejlépe potřebnost a druhy sluţeb, které na území své obce postrádají. Otázka plánování 

sociálních sluţeb v ČR je v současné době velmi aktuální a to zejména z důvodu 

předpokládaných demografických změn. Stárnutí populace v ČR v horizontu do roku 2060 

ukazuje tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1 Předpokládaný demografický vývoj v České republice do roku 2060 
(v tis. obyvatel) 

        

  celkem počet obyvatel 65+ 80+ % 80+ 

2008 10 345 1 515 349 3,3 

2010 10 394 1 600 373 3,6 

2020 10 543 2 132 432 4,1 

2030 10 429 2 391 691 6,6 

2040 10 158 2 674 853 8,4 

2050 9 892 3 060 921 9,3 

2060 9 514 3 175 1 274 13,4 

[4] 

 

Z dat uvedených v tabulce č. 1 vyplývá, ţe v současné době jsou z celkového počtu 

obyvatel ČR 3,3% starší 80-ti let. Do roku 2060 vzroste podíl osob starších 80-ti let na 

celkovém počtu populace ČR aţ na výši 13,4%.  Aby se do budoucna rozvíjely sociální 

sluţby správným směrem, je potřeba stanovit jejich potřebu, určit podíl státu a rodin 

občanů na jejich poskytování.  

 

Od roku 1990 se Česká republika snaţí zavádět do sociálních sluţeb nové prvky, 

které jsou běţně uplatňovány v sociálních systémech vyspělých evropských zemí.  

Jedná se zejména o: 

 odstranění monopolu v poskytování sociálních sluţeb a umoţnit tak poskytování 

sociálních sluţeb i nestátním organizacím, 

 decentralizaci státní sociální správy a tím přenést rozhodování ze státní úrovně na 

kraje a obce, 

 četnost financování a forem sociálních sluţeb tak, aby se včasným rozpoznáním 

potřeb obcí a krajů předcházelo sociálnímu vyloučení jednotlivých osob nebo 

skupin,  

 změnu postavení člověka při poskytování sociálních sluţeb tak, aby byla 

respektována jeho důstojnost a podporována jeho nezávislost tím, ţe mu bude 

umoţněno ţít plnohodnotným ţivotem ve vlastním domově,  

 zajištění přiměřenosti sociální pomoci sociální potřebě tím, ţe se vytvoří dostatečně 

pestré a dostupné nabídky sluţeb s moţností volby pro občana,  
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 profesionalizaci sociální pomoci, tzn. ochrana uţivatelů proti nízké úrovni 

sociálních sluţeb, garantování odborných předpokladů a znalostí těch, kteří sociální 

sluţby poskytují [2]. 

 

Jako příklad odstranění monopolu v poskytování sociálních sluţeb lze uvést 

skutečnost, ţe v roce 1990 bylo novelou zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů, umoţněno realizovat sociální sluţby i obcím, městům a 

nestátním neziskovým organizacím. Nově se tak vytvořila stupnice poskytovatelů sociální 

pomoci, kaţdý subjekt získal postupně svoje nové postavení a roli [5]. Významným 

poskytovatelem se rovněţ stala rodina jako nejpřirozenější sociální skupina, která na 

základě vzájemné spolupráce jednotlivých členů je schopna zabezpečit péči o své členy. 

Rodina poskytuje v rámci svých moţností a schopností základní sociální jistotu a bezpečí, 

v níţ se uspokojují základní ţivotní potřeby jejích členů.  

 

V roce 1995 byl vládou ČR předloţen návrh zásad zákona o sociální pomoci. Návrh 

se setkal s kritikou odborné veřejnosti, přijat nebyl. Vzhledem k tomu, ţe bylo nutno řešit 

budoucnost financování sociálních sluţeb v ČR, začalo MPSV ČR v roce 1997 

zpracovávat nový model financování sociálních sluţeb, který byl poté zapracován do 

návrhu věcného záměru zákona o sociálních sluţbách, který vláda projednala aţ v roce 

2004. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o sociálních sluţbách) byl schválen v roce 2006 a nabyl účinnosti dnem 1. ledna 

2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lenka Maňáková: Financování sluţeb vybrané příspěvkové organizace 

2011  5 

2. Charakteristika organizace  
 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů upravuje, ţe obec 

v rámci samostatné působnosti pečuje v souladu s místními podmínkami o rozvoj sociální 

péče a stará se o uspokojování potřeb svých občanů. Pro zabezpečení těchto činností byla 

zřízena Městská správa sociálních sluţeb v Mostě - příspěvková organizace statutárním 

městem Most zřizovací listinou k 1. lednu 1992. Účelem zřízení organizace bylo 

zabezpečení záleţitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů v zájmu města a jeho občanů především za účelem uspokojování 

potřeb občanů v oblasti sociálních sluţeb dle zákona o sociálních sluţbách a vyhlášky 

MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

sluţbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). Sociální sluţby lze poskytovat 

jen na základě oprávnění k poskytování sociálních sluţeb. Toto oprávnění vzniká 

rozhodnutím o registraci. Podmínky registrace upravuje zákon o sociálních sluţbách. 

Registrujícím orgánem je příslušný krajský úřad a registrace je podmíněna personálním, 

finančním a materiálním vybavením poskytovatele sociálních sluţeb. Poskytovatel sluţeb 

musí před započetím poskytování sluţeb uzavřít pojistnou smlouvu pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sluţeb. Všichni poskytovatelé, kteří 

získají od příslušného krajského úřadu rozhodnutí o registraci, jsou zapsáni do registru 

poskytovatelů sociálních sluţeb. Tento registr je veden v listinné i elektronické podobě a je 

veřejně přístupný. MSSS v Mostě má registrováno Krajským úřadem Ústeckého kraje 

celkem 11 typů sociálních sluţeb. Devět sluţeb bylo zaregistrováno v roce 2007 (z toho 

dva nové domovy pro seniory, které se zřídily z původních penzionů pro seniory) a dvě 

sluţby byly zaregistrovány v roce 2008 (pobytová sluţba „domov pro osoby se zdravotním 

postiţením“ a ambulantní sluţba „sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi“).  

 

Kromě těchto sluţeb MSSS v Mostě: 

a) provozuje nestátní zdravotnické zařízení                                                               

 středisko denní péče o děti do tří let věku (tzv. jesle) s kapacitou 15 dětí,                                                                                   

b) provozuje penziony pro seniory s kapacitou 245 bytových jednotek, 

c) zajišťuje další odpovídající činnosti 
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 správa majetku ve vlastnictví zřizovatele, pronájmy nebytových prostor včetně 

vnitřního vybavení, pronájmy pozemků, hostinská činnost, masérské, rekondiční a 

regenerační sluţby [7]. 

 

Celkový přehled registrovaných sluţeb je uveden v tabulce č. 2.  

 

Tabulka č. 2 Přehled zaregistrovaných sociálních služeb 

 

Druh služby a místo poskytování Forma Cílová skupina 

Domov pro seniory 
Most, Barvířská 495 

pobytová senioři závislí na pomoci jiné fyzické osoby 

Domov pro seniory 
Most, Antonína Dvořáka 2166 

pobytová senioři závislí na pomoci jiné fyzické osoby 

Domov pro seniory 
Most, Jiřího Wolkera 404 

pobytová senioři závislí na pomoci jiné fyzické osoby 

Domov se zvláštním režimem 
Most, Barvířská 495 

pobytová 
osoby s chronickým duševním onemocněním 
osoby s demencí typu Alzheimerovy choroby 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Most, Barvířská 495 

pobytová osoby s tělesným a zdravotním postižením 

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, 
příp. kombinovaně handicapované občany 
s ukončenou školní docházkou 
Most, Barvířská 495      

ambulantní 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním a tělesným postižením 

Denní stacionář pro seniory                                            
Most, Barvířská 495 

ambulantní senioři    

Denní dětský rehabilitační stacionář 
Most, Františka Malíka 973      

ambulantní osoby s kombinovaným postižením 

Pečovatelská služba 
Most, Růžová 2071      

terénní 
osoby s tělesným postižením 
osoby se zdravotním postižením 
senioři 

Odborné sociální poradenství 
Most, Komořanská 818 

ambulantní osoby v krizi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Most, Komořanská 818 

ambulantní rodiny s dětmi 

[6] 
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MSSS v Mostě poskytuje v současné době sluţby pro 745 uţivatelů v systému 

registrovaných pobytových, terénních a ambulantních sluţeb a pro cca 400 seniorů, 

kterým zajišťuje bydlení v penzionech pro seniory (tato zařízení nepatří do systému 

registrovaných sluţeb dle zákona o sociálních sluţbách). Tímto rozsahem se řadí mezi 

největší poskytovatele v Ústeckém kraji. Tabulka č. 3 obsahuje údaje o kapacitách dle 

jednotlivých typů registrovaných sociálních sluţeb MSSS v Mostě.  

 

Tabulka č. 3 Kapacita registrovaných sociálních služeb (počet uživatelů) 

Typ služeb Kapacita služeb 

pobytové služby 436 

ambulantní služby 31 

terénní služby 278 

[8] 

 

Graf č. 1 Procentuální vyjádření kapacity registrovaných sociálních služeb  

pobytové služby

61%
ambulantní služby

4%

terénní služby

35%

 
 [8] 

 

Z grafu č. 1 je zřejmé, ţe přes polovinu z celkové kapacity registrovaných 

sociálních sluţeb tvoří sluţby pobytové (domovy pro seniory, domovy se zvláštním 

reţimem, domovy pro osoby se zdravotním postiţením), 35% představují sluţby 

poskytované v terénu, tzn. v domácím prostředí klientů a 4% sluţeb jsou poskytovány 

ambulantně, tzn., ţe uţivatelé za sluţbou docházejí (denní stacionáře, poradna apod.). 
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3. Analýza financování poskytovaných služeb 
 

Systém financování sociálních sluţeb byl v ČR do roku 2006 nejednotný. Nebyl 

upraven ţádným právním předpisem. Část finančních prostředků byla poskytována obcím 

a krajům, část přímo poskytovatelům sociálních sluţeb. Sociální sluţby byly financovány 

podle kapacity a ne podle potřeby. Mezi základní zdroje financování sociálních sluţeb 

patřily:  

 dotace od státu - příspěvek na lůţko v domovech důchodců a v ústavech sociální 

péče, výše příspěvku byla stanovována MF ČR vţdy na příslušný kalendářní rok, 

dotace byla zasílána na účty zřizovatelů organizací poskytující sociální sluţby, 

 příspěvky od zřizovatelů – obcí, krajů, 

 úhrady od klientů, 

 vedlejší činnost příspěvkové organizace. 

 

Od roku 2007 vstoupily do systému financování sociálních sluţeb v ČR další 

zdroje, financování se stalo vícezdrojovým. Poskytování dotací ze státního rozpočtu je 

upraveno zákonem o sociálních sluţbách. Základními zdroji financování sociálních sluţeb 

od roku 2007 jsou: 

 dotace ze státního rozpočtu – poskytuje MPSV ČR na základě metodiky pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních sluţeb v oblasti 

podpory poskytování sociálních sluţeb, dotace je zasílána prostřednictvím 

krajských úřadů přímo na účty poskytovatelů sociálních sluţeb, 

 příspěvky od zřizovatelů - obcí, krajů, 

 úhrady od uţivatelů sluţeb, 

 úhrady z veřejného zdravotního pojištění, 

 příspěvky nadací, sponzorské dary, 

 doplňková činnost příspěvkové organizace, 

 dotace z EU. 

 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny celkové finanční prostředky, které byly poskytnuty v 

ČR formou dotace ze státního rozpočtu v letech 1998 – 2010 na sociální sluţby. 
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Tabulka č. 4 Dotace ze státního rozpočtu na sociální služby celkem v letech 1998 - 2010  

                                                                                                                     (v tis. Kč)   

 

[9] 
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[9] 

Rok Dotace ze státního rozpočtu na sociální služby celkem 

1998 9 476 000 

1999 9 853 000 

2000 11 016 000 

2001 12 630 000 

2002 14 850 000 

2003 14 790 000 

2004 14 055 000 

2005 14 685 000 

2006 15 923 000 

2007 7 085 000 

2008 6 426 000 

2009 6 558 000 

2010 6 800 000 
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Z grafu č. 2 je zřejmé, ţe po přijetí zákona o sociálních sluţbách v roce 2007 došlo 

oproti předcházejícím rokům k výraznému sníţení finančních prostředků poskytovaných 

jako přímé dotace ze státního rozpočtu na sociální sluţby. Tato skutečnost jen potvrzuje 

zavedení tzv. vícezdrojového financování sociálních sluţeb, tzn., ţe se zvyšuje podíl 

úhrady od samotného uţivatele sociální sluţby (k tomu je určena v roce 2007 nově 

zavedená státní dávka - příspěvek na péči) a předpokládá se, ţe poskytovatelé vyuţijí ve 

větší míře dalších zdrojů pro financování sluţeb, zejména úhrady z fondů veřejného 

zdravotního pojištění. V dalších letech, zejména v roce 2008 a 2009, poklesla výše dotace 

oproti roku 2007 z důvodu napjaté situace státního rozpočtu.  

 

3.1 Financování sociálních služeb v organizaci MSSS v Mostě 

 

Mezi hlavní zdroje, na kterých je v současné době zaloţeno financování sociálních 

sluţeb MSSS v Mostě, patří dotace ze státního rozpočtu na financování sociálních sluţeb, 

příspěvky od zřizovatele, úhrady od uţivatelů sluţeb a úhrady z veřejného zdravotního 

pojištění. 

 

3.1.1 Dotace ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb 
 

Jak jiţ bylo uvedeno, poskytování dotace ze státního rozpočtu na financování 

sociálních sluţeb (dále jen dotace) upravuje od roku 2007 zákon o sociálních sluţbách. 

Dotace je nenároková (do roku 2006 byla dotace nároková a její výše se odvíjela podle 

kapacity lůţek jednotlivých ústavů sociální péče). 

 

Dotace je poskytována prostřednictvím rozpočtů jednotlivých krajů k financování 

běţných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních sluţeb v souladu se zpracovaným 

střednědobým plánem rozvoje sociálních sluţeb. Dotaci poskytuje MPSV ČR na základě 

souhrnné ţádosti předloţené příslušným krajským úřadem. Součástí ţádosti musí být 

střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb kraje vč. ekonomické analýzy a způsobu jejího 

finančního zabezpečení. Výše dotace pro jednotlivé kraje je stanovována na základě:  

 celkového ročního objemu finančních prostředků rozpočtovaných v závazném 

ukazateli státního rozpočtu pro příslušný rozpočtový rok, 
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 zpracovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb kraje,  

 počtu vyplácených příspěvků na péči a jejich finančního objemu,  

 počtu poskytovatelů sociálních sluţeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů, a 

jejich kapacit,  

 kapacit sociálních sluţeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

[11]. 

 

MPSV ČR vyhlašuje dva typy programů podpory: 

1/ Program podpory A – tento je zaměřen na podporu poskytování sociálních sluţeb, 

které mají místní či regionální charakter, 

2/ Program podpory B – podpora sociálních sluţeb, které mají celostátní či nadregionální 

charakter [12]. 

 

MPSV ČR v návaznosti na § 101 a § 104 zákona o sociálních sluţbách a na zákon 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla) vydává kaţdoročně pro účely dotačního 

řízení Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu poskytovatelům sociálních sluţeb v oblasti podpory poskytování sociálních 

sluţeb (dále jen “metodika”). Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí 

dotace, postup pro podání ţádosti, postup pro posouzení ţádosti a stanovení výše dotace, 

pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace. Dotaci lze 

poskytnout pouze těm poskytovatelům, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů 

sociálních sluţeb. Zálohy na dotaci posílá MPSV ČR v předem stanovených termínech 

(nejčastěji ve třech splátkách). Na dotaci není právní nárok a dotace podléhá finančnímu 

vypořádání.  

 

Z poskytnuté dotace lze hradit tzv. uznatelné náklady, mezi které se řadí: 

a) osobní náklady včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance, 

b) provozní náklady, které jsou nezbytné pro poskytování sociální sluţby: 

 nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, 

 spotřeba materiálu – kancelářské potřeby, pohonné hmoty, potraviny,  úklidové  

prostředky apod., 

 sluţby - energie, telefony, internet, poštovné, právní a ekonomické sluţby,  
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       opravy a udrţování, školení a kurzy v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků, 

   cestovní náhrady v souvislosti s poskytováním sociální sluţby. 

 

Z dotace poskytovatel sociální sluţby nesmí hradit tzv. neuznatelné náklady, mezi 

které patří: 

 pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

 majetku, odpisy majetku, 

 náklady na reprezentaci, 

 příspěvky na penzijní připojištění, ţivotní pojištění, dary k ţivotním jubileím  

a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci apod., 

 finanční leasing, 

 zahraniční pracovní cesty, 

 výzkum a vývoj, daně a poplatky,  

 náklady na zdravotní péči [12].  

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe MSSS v Mostě poskytuje sociální sluţby v regionu 

Ústeckého kraje, je jí poskytována dotace z Programu podpory A. Tabulka č. 5 ukazuje 

výši státní dotace na sociální sluţby, kterou obdrţela MSSS v Mostě v letech 2006 – 2010.   

 

Tabulka č. 5 Výše dotace na sociální služby v letech 2006 - 2010  
 

                                                                                 (v tis. Kč)   

Rok Dotace na sociální služby celkem  

2006 14 851 

2007 12 115 

2008 7 992 

2009 10 767 

2010 11 305 

[13] 
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Graf č. 3 Výše dotace na sociální služby v letech 2006 - 2010  
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[13] 

I v podmínkách MSSS v Mostě se potvrzují tendence státu sniţovat po roce 2007 

finanční objem dotací. Skutečnost, ţe na státní dotaci není právní nárok, vyvolává 

kaţdoroční nejistotu nejen u MSSS v Mostě, ale i jejího zřizovatele, zda bude dotace 

poskytnuta a jaká bude její výše. MSSS v Mostě se ani po oznámení schválené výše dotace 

nedozví důvod případného sníţení schválených finančních prostředků oproti poţadavku, 

který předloţila. K zajištění řádných a včasných úhrad závazků MSSS v Mostě nepřispěla 

ani ta skutečnost, ţe v letech 2008 a 2009 nebyly opakovaně ze stany MPSV ČR dodrţeny 

termíny dané pro poukázání zálohových splátek státní dotace. V roce 2008 obdrţela MSSS 

v Mostě dotaci ve čtyřech splátkách, v roce 2009 v šesti splátkách. Pro zlepšení 

komunikace vůči ţadatelům o dotaci ze státního rozpočtu pro poskytování dotací 

poskytovatelům sociálních sluţeb v oblasti podpory poskytování sociálních sluţeb 

uveřejňuje MPSV ČR od roku 2010 termíny pro jednotlivé kroky procesu dotačního řízení 

[14]. Termíny jsou ze strany MPSV ČR dodrţovány.   

3.1.2 Příspěvky zřizovatele 

 

Statutární město Most zřídilo MSSS v Mostě především za účelem uspokojování 

potřeb občanů v oblasti sociálních sluţeb. K zajištění těchto sluţeb schvaluje 

Zastupitelstvo města Mostu v rámci závazného ukazatele rozpočtu města na příslušný rok 
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poskytnutí neinvestičního příspěvku MSSS v Mostě na provoz. Přehled výše 

neinvestičního příspěvku pro MSSS v Mostě v letech 2006 – 2010 je uveden v tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 6 Výše příspěvku zřizovatele v letech 2006 – 2010  
  

                                                                                                                                (v tis. Kč)   

Rok Výše příspěvku v tis. Kč 

2006 53 766 

2007 42 475 

2008 37 872 

2009 38 185 

2010 38 698 

[15] 

 

Sníţení příspěvku ze strany zřizovatele mezi roky 2006 a 2007 bylo způsobeno 

skutečností, ţe od roku 2007 není státní dotace posílána do rozpočtu zřizovatele, ale přímo 

na účet poskytovatele. V roce 2008 oproti roku 2007 došlo ke sníţení příspěvku zřizovatele 

o 4.603 tis. Kč. Toto sníţení přímo korespondovalo tím, ţe v roce 2008 se výrazně zvýšily 

výnosy MSSS v Mostě z úhrad za poskytované sluţby. V dalších letech je jiţ výše 

příspěvku statutárního města Most stabilní.   

3.1.3 Úhrady od uživatelů služeb 
 

Uţivatelé sociálních sluţeb hradí MSSS v Mostě úhradu za ubytování, stravu a za 

poskytovanou péči: 

 

a) úhrada za ubytování 

MSSS v Mostě poskytuje ubytování jednak v zařízeních sociálních sluţeb (tj. DpS, 

DpOsZP, DsZR) a dále pak bydlení v penzionech pro seniory (PpS). Výše úhrady za 

ubytování v zařízeních sociálních sluţeb (DpS, DpOsZP, DsZR) je stanovena vyhláškou 

(zde je uvedena maximální výše úhrady, která činí 180 Kč/den). Při stanovení konkrétní 

výše úhrady za ubytování musí MSSS v Mostě přihlíţet jednak k této skutečnosti a jednak 

k reálné výši příjmů jednotlivých uţivatelů, kteří tuto úhradu hradí z dávek důchodového 

zabezpečení. V současné době platí uţivatelé za ubytování v zařízeních sociálních sluţeb 

provozovaných MSSS v Mostě částku 135 Kč/den. Ve stávajících podmínkách 
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stanovených zákonem o sociálních sluţbách a vyhláškou by bylo schopno maximální 

částku uhradit 37% uţivatelů MSSS v Mostě.  

 

Tabulka č. 7 Výnosy z úhrad za ubytování v zařízeních sociálních služeb v letech 2007 –     

                     2010 
                                                                                                      (v tis. Kč)   

Rok Výnosy z úhrady za ubytování v tis. Kč 

2007 10 142 

2008 10 852  

2009 12 200 

2010 17 831 

[15] 

Z tabulky č. 7 je zřejmý nárůst výnosů z úhrad za ubytování. MSSS v Mostě 

reprofilizovala v roce 2007 dva penziony pro seniory na domovy pro seniory a tím bylo 

vytvořeno 93 nových lůţek pro zájemce o umístění v tomto zařízení. Dále v roce 2008 

zaregistrovala a začala provozovat další pobytovou sociální sluţbu – domov pro osoby se 

zdravotním postiţením, čímţ zvýšila kapacitu pobytových sluţeb o dalších 6 lůţek. Nárůst 

výnosů z úhrad za ubytování ovlivnila i skutečnosti, ţe od měsíce dubna 2008 MSSS 

v Mostě zvýšila o 4% denní sazbu na ubytování. 

 

Naopak PpS nejsou zařízeními sociálních sluţeb, nájemné není upraveno 

vyhláškou. Senioři hradí úhradu za 1m
2 

plochy a zálohově platby s nájmem související 

(vodné, stočné, teplo a teplá ústřední voda, elektrická energie společných prostor). Výnosy 

z úhrad za bydlení v PpS jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

 

Tabulka č. 8 Výnosy z úhrad za ubytování v PpS v letech 2007 – 2010 

                       
                                                                                                      (v tis. Kč)   

Rok Výnosy z úhrady za ubytování v tis. Kč 

2007 9 917 

2008 9 632  

2009 9 527 

2010 2 811 

[15] 

Od roku 2010 přistoupila organizace k tomu, ţe energie spojené s bydlením (tj. 

vodné, stočné, teplo a teplá ústřední voda, elektrická energie společných prostor) neúčtuje 
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do nákladů ani do výnosů, ale účtování probíhá přes účty zúčtovacích vztahů. Obyvatelům 

se provádí 1 x ročně vyúčtování dle skutečně spotřebovaných nákladů. Ve výnosech jsou 

pak jen úhrady za pronájem obytné plochy v bytových jednotkách. 

 

b) úhrada za stravu 

 

Maximální výše úhrady za celodenní stravu je rovněţ upravena vyhláškou (její výše 

činí 150 Kč denně). MSSS v Mostě poskytuje celodenní stravu za 117 Kč denně. Do ceny 

stravy jsou promítnuty jednak potravinové náklady a dále provozní náklady související 

s přípravou stravy. Také tuto úhradu hradí uţivatelé z příjmů z důchodového zabezpečení.  

Odebírání stravy není pro uţivatele povinné, uţivatel se můţe rozhodnout pro jedno jídlo 

nebo odebírat stravu celodenní. MSSS v Mostě se však snaţí stravovací sluţby 

zkvalitňovat tak, aby většina uţivatelů tuto sluţbu vyuţívala. Toto se jí daří, coţ ukazují i 

rostoucí výnosy z úhrad za stravu uvedené v tabulce č. 9 

 

Tabulka č. 9 Výnosy z úhrad za stravu v letech 2007 – 2010  

 
                                                                                                      (v tis. Kč)   

Rok Výnosy z úhrad za stravování v tis. Kč 

2007 11 178 

2008 12 984  

2009 14 185  

2010 14 941  

[15] 

 

c) úhrada za sluţby 

 

V zařízeních sociálních sluţeb se poskytuje uţivatelům pomoc při zvládání běţných 

úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí [11]. 

K zajištění úhrady za výše uvedenou pomoc slouţí uţivatelů od ledna 2007 nově zavedená 

státní dávka příspěvek na péči, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné 

fyzické osoby. Je na samotném občanovi, u koho si sociální sluţbu objedná a zaplatí. 

Příspěvek na péči je určen na krytí zvýšených ţivotních nákladů vyvolaných potřebou péče 

o závislou osobu. Jedná se o příspěvek, který kryje pouze část nákladů občana na 
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zabezpečení potřebné péče. Předpokladem je, ţe k úplné úhradě občan pouţije i jiné další 

zdroje (např. důchod, vlastní úspory, systém veřejného zdravotního pojištění). Příspěvek na 

péči je poskytován těm osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění 

soběstačnosti. Při posuzování péče o vlastní osobu je hodnocena schopnost zvládat celkem 

18 úkonů (např. příprava stravy, dodrţování pitného reţimu, mytí těla, výkon fyziologické 

potřeby včetně hygieny, chůze po rovině, chůze po schodech nahoru a dolů, atd.), při 

posuzování soběstačnosti je hodnocena schopnost zvládat dalších 18 úkonů (např. 

komunikace slovní, písemná, neverbální, nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, 

obstarávání osobních záleţitostí, běţný úklid v domácnosti, atd.). Příspěvek je poskytován 

ve čtyřech úrovních:  

 v stupni I., který je definován jako lehká závislost;  

 ve stupni II., který je definován jako středně těţká závislost;  

 ve stupni III., který je definován jako těţká závislost;  

 ve stupni IV., který je definován jako úplná závislost [11].  

 

Tabulka č. 10 Výše příspěvku na péči (měsíčně v Kč) k 31. 12. 2010   

stupeň závislosti 
Výše příspěvku na péči (měsíčně v Kč) 

pro osobu mladší 18 let pro osobu starší 18 let 

I. - lehká závislost 3 000 2 000 

II. - středně těžká 
závislost 

5 000 4 000 

III. - těžká závislost 9 000 8 000 

IV. - plná závislost 11 000 11 000 

[11] 

 

Počet uţivatelů dle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby v pobytových 

zařízeních provozovaných MSSS v Mostě je uveden v tabulce č. 11. 
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Tabulka č. 11 Počet uživatelů v pobytových zařízeních provozovaných MSSS v Mostě podle  

                       stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby   

 

Stupeň závislosti Počet uživatelů 

bez závislosti 148 

I. stupeň závislosti 69 

II. stupeň závislosti 67 

III. stupeň závislosti 50 

IV. stupeň závislosti 41 

[16] 

 

 

Graf č. 4 Podíl uživatelů v pobytových zařízeních provozovaných MSSS v Mostě podle  

               stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby   
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[16] 

 

Graf č. 4 ukazuje, ţe 40% uţivatelů v pobytových sluţbách MSSS v Mostě není 

závislých na pomoci jiné fyzické osoby a nepobírá příspěvek na péči a 18% uţivatelů 

pobírá příspěvek na péči v I. stupni závislosti. 

 

Tabulka č. 12 Výnosy z úhrad za služby v období let 2007 – 2010  

 
                                                                                                       (v tis. Kč)   

Rok Výnosy úhrad za služby v tis. Kč 

2007 6 261 

2008 17 033 

2009 17 452 

2010 19 517 

[11] 
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Z tabulky č. 12 vyplývá, ţe v roce 2008 se oproti roku 2007 zdvojnásobily výnosy 

MSSS v Mostě za poskytované sluţby. Tento nárůst byl způsoben dvěma faktory: 

1) o příspěvek na péči si poţádali i klienti, kteří do této doby ţádnou ze sociálních dávek 

nevyuţívali, 

2) z důvodu prudkého nárůstu počtu ţadatelů o PnP se prodlouţilo správní řízení ve věci 

rozhodování o přiznání příspěvku na péči (zejména posouzení zdravotního stavu ţadatelů 

posudkovými lékaři trvalo i několik měsíců) a PnP byl vyplacen uţivatelům aţ v I. nebo ve 

II. čtvrtletí roku 2008, ačkoliv náleţel za rok 2007. 

3.1.4 Úhrady z veřejného zdravotního pojištění 
 

Za účelem zajištění ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uţivatelům 

umístěným v zařízeních sociálních sluţeb uzavírají zdravotní pojišťovny s poskytovateli 

sluţeb zvláštní smlouvy. Poskytovatel sociálních sluţeb musí prokázat, ţe ošetřovatelská a 

rehabilitační zdravotní péče bude poskytována zdravotnickými pracovníky zařízení 

sociálních sluţeb, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání [18]. MSSS 

v Mostě uzavřela v roce 2007 zvláštní smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR 

a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR na úhradu úkonů při zajišťování zdravotní 

péče. V roce 2008 uzavřela smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR na úhradu 

úkonů při provádění rehabilitace.  

 

Tabulka č. 13 Výnosy z úhrad veřejného zdravotního pojištění v období let 2007 – 2010  

                                                                                                             (v tis. Kč)   

Pojišťovna 
Druh zdravotní 

péče 
2007 2008 2009 2010 

VZP 

rehabilitační  0 526 668 824 

ošetřovatelská 1 378 1 852 1 461 245 

ZPMV 

rehabilitační  94 96 150 154 

ošetřovatelská 0 0 0 0 

celkem   1 472 2 474 2 279 1 223 

[15] 

 

Z tabulky č. 13 je zřejmé, ţe v roce 2010 se dost výrazně sníţil objem hrazené 

ošetřovatelské péče (sníţení představuje aţ 80% oproti roku 2009). Všeobecná zdravotní 
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pojišťovna sníţila v období let 2007 aţ 2010 hodnotu bodu z částky 1 Kč/bod na 0,90 

Kč/bod. Nejvíce však sníţení výnosů z veřejného zdravotního pojištění ovlivnila 

skutečnost, ţe od měsíce května 2009 všeobecná zdravotní pojišťovna zrušila intervenci 

zdravotní sestry kratší neţ 10 minut, tzn., ţe není moţné vykazovat zdravotní výkony např. 

podávání léků, aplikace inzulínu apod. Tyto úkony představují cca 80% všech úkonů 

zdravotních sester v pobytových sluţbách provozovaných MSSS v Mostě.  

 

Pro zajištění odborné ošetřovatelské zdravotní péče zaměstnává MSSS v Mostě 

celkem 21 kvalifikovaných zdravotních sester. Mzdové náklady včetně odvodů 

představovaly pro tyto pracovníky v roce 2010 částku 8.700 tis. Kč, výnosy z veřejného 

zdravotního pojištění činily pouze 245 tis. Kč. Na krytí mzdových nákladů zdravotnických 

pracovníků nelze dle metodiky pouţít dotaci ze státního rozpočtu na financování sociálních 

sluţeb. Vzhledem k výše uvedenému pouţívá MSSS v Mostě ke krytí mzdových nákladů 

zdravotnického personálu příspěvek zřizovatele. 

 

3.2 Přehled nákladů a výnosů  
 

Pro přehlednost jsou zpracovány tabulky dle druhového členění nákladů a výnosů. 

Členění je rovněţ upraveno tak, aby bylo moţno porovnat roky 2007 - 2010. 

 

3.2.1 Náklady           

        

Jak jiţ bylo uvedeno, MSSS v Mostě bylo v roce 2007 zaregistrováno 9 sociálních 

sluţeb, v dalším roce 2 sluţby. Toto s sebou přineslo zvyšování nákladů, protoţe pro 

udrţení kvality poskytovaných sluţeb je třeba zabezpečit odpovídající materiálové a 

zejména pak personální vybavení. Vývoj nákladů je zobrazen v tabulce č. 14.  
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Tabulka č. 14 Náklady MSSS v Mostě  

(v tis. Kč) 

  2007 2008 
08/07             
(%) 

2009 
09/08             
(%) 

2010 
10/09             
(%) 

spotřeba materiálu 10 656 11 948 112,12 14 401 120,53 16 059 111,51 

spotřeba energie 14 181 15 837 111,68 17 432 110,07 13 514 77,52 

opravy a údržba 9 111 8 504 93,34 10 690 125,71 8 552 80,00 

ostatní služby 4 780 4 961 103,79 5 482 110,50 5 637 102,83 

mzdové náklady 38 702 39 793 102,82 42 338 106,40 45 508 107,49 

zákonné sociální pojištění 13 727 14 015 102,10 13 494 96,28 15 603 115,63 

ostatní náklady z činnosti 1 507 1 473 97,74 1 944 131,98 2 565 131,94 

odpisy 695 608 87,48 507 83,39 543 107,10 

náklady celkem 93 359 97 139 104,05 106 288 109,42 107 981 101,59 

[15] 

 

Graf č. 5 Procentuální členění nákladů MSSS v Mostě v roce 2010  

 

[15] 

 

Z grafu č. 5 je zřejmé, ţe nejvyšší nákladovou poloţkou v rozpočtu MSSS v Mostě 

jsou mzdové náklady. Pokud ke mzdovým nákladům připočítáme i související zákonné 

sociální pojištění, dostaneme více jak 50-ti% podíl v rámci celkových nákladů. 
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 MSSS v Mostě postupně, z důvodu řádného personálního zabezpečení sociálních 

sluţeb, navyšovala počet zaměstnanců z 226 (v roce 2007) na 258 (rok 2010). Mzdové 

náklady tak vzrostly o 6 806 tis. Kč. Přitom průměrná mzda v MSSS v Mostě činila k 31. 

prosinci 2010 částku 14.897 Kč a je tedy pod výší průměrné mzdy v národním 

hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí 2010 (průměrná mzda v národním hospodářství činí 23.324 

Kč) [17].  

 

3.2.2 Výnosy           
 

V tabulce č. 15 je uvedeno, co tvoří výnosy MSSS v Mostě. Je patrné, ţe od doby 

platnosti zákona o sociálních sluţbách se výrazně zvýšily úhrady od uţivatelů za sluţby. 

Nejvýrazněji mezi roky 2007 a 2008, a to o 272%. Toto zvýšení bylo způsobeno zejména 

tím, ţe z titulu sloţitosti správního řízení ve věci rozhodování o přiznání příspěvku na péči 

byl příspěvek na péči vyplacen uţivatelům aţ v I. nebo ve II. čtvrtletí roku 2008, ačkoliv 

náleţel za rok 2007.  

 

Tabulka č. 15 Výnosy MSSS v Mostě 

 (v tis. Kč) 

  2007 2008 
08/07             
(%) 

2009 
09/08             
(%) 

2010 
10/09             
(%) 

výnosy - úhrada za ubytování v 
DpS, DpOsZP, DsZR 10 142 10 852 107,00 12 200 112,42 17 831 146,16 

výnosy - nájemné v PpS 9 917 9 632 97,13 9 527 98,91 2 811 29,51 

výnosy - úhrada za stravu 11 178 12 984 116,16 14 185 109,25 14 941 105,33 

výnosy - úhrada za služby 6 261 17 033 272,05 17 452 102,46 19 517 111,83 

výnosy - úhrady z veřejného 
zdravotního pojištění 1 472 2 474 168,07 2 279 92,12 1 223 53,66 

úroky 324 443 136,73 294 66,37 187 63,61 

zúčtování fondů 631 921 145,96 541 58,74 959 177,26 

jiné ostatní výnosy 2 864 3 010 105,10 2 298 76,35 1 769 76,98 

příspěvky a dotace na provoz 54 590 45 864 84,02 48 952 106,73 50 003 102,15 

výnosy celkem 97 379 103 213 105,99 107 728 104,37 109 241 101,40 

[15] 
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Rovněţ výnosy z úhrad za ubytování v DpS, DpOsZP a DsZR kaţdým rokem 

rostly, v porovnání let 2007 a 2010 je to nárůst 73%.  Důvodem je zvýšení kapacity 

pobytových zařízení v letech 2007 a 2008. 

 

Tabulka č. 16 Členění výnosů MSSS v Mostě dle zdrojů 

 (v tis. Kč) 

  2007 2008 
08/07             
(%) 

2009 
09/08             
(%) 

2010 
10/09             
(%) 

výnosy z vlastní činnosti 42 789 57 349 134,03 58 776 102,49 59 238 100,79 

příspěvek na provoz - zřizovatel 42 475 37 872 89,16 38 185 100,83 38 698 101,34 

státní dotace na sociální služby 12 115 7 992 65,97 10 767 134,72 11 305 105,00 

výnosy celkem 97 379 103 213 105,99 107 728 104,37 109 241 101,40 

[15] 

 

Graf č. 6 Procentuální podíl jednotlivých zdrojů financování v roce 2010  
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 [15] 

 

Podíl jednotlivých typů zdrojů v rozpočtu MSSS v Mostě je zachycen v grafu č. 6.  

Je zřejmé, ţe státní dotace na sociální sluţby a příspěvek zřizovatele tvoří podstatnou část 

rozpočtu MSSS v Mostě. Tyto poloţky tvoří 45 % celkových výnosů organizace. 
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3.2.3 Rozbor hospodářského výsledku 

 

Rozbor hospodářského výsledku ukazuje, jak MSSS v Mostě hospodařila, jak se 

sniţovaly či zvyšovaly její jednotlivé nákladové a výnosové poloţky v daných letech. 

Součástí výnosů jsou i dotační prostředky ze státního rozpočtu a příspěvky na provoz od 

zřizovatele.  

 

Tabulka č. 17 Výše hospodářského výsledku v letech 2007 - 2010  

(v tis. Kč) 

ukazatel 2007 2008 
08/07             
(%) 

2009 
09/08             
(%) 

2010 
10/09             
(%) 

náklady celkem 93 359 97 139 104,05 106 288 109,42 107 981 101,59 

výnosy celkem 97 379 103 213 105,99 107 728 104,37 109 241 101,40 

hospodářský výsledek 4 020 6 074 151,09 1 440 23,71 1 260 87,50 

[15] 

Z porovnání výše hospodářského výsledku v letech 2007 a 2008 (tabulka č. 17) lze 

pozorovat dopad na organizaci v souvislosti s přijetím zákona o sociálních sluţbách s 

účinností od 1. ledna 2007. Organizace docílila v letech 2007 významného zisku 4 020 tis. 

Kč a v roce 2008 zvýšila svůj zisk ještě o 50%, a to na částku 6 074 tis. Kč. Výši obou 

hospodářských výsledků ovlivnily jiţ zmiňované zpětné výplaty příspěvků na péči 

uţivatelům v pobytových sluţbách. Doplacené částky se pohybovaly v řádech milionů 

korun. Tím nastala situace, ţe MSSS v Mostě „ušetřila“ provozní příspěvek zřizovatele. 

V roce 2009 hospodařila MSSS v Mostě se ziskem 1 440 tis. Kč, coţ je v porovnání 

s rokem 2008 pokles o 76,29%. Z dat uvedených v tabulce č. 17 je zřejmé, ţe v roce 2009 

oproti roku 2008 organizace zvýšila celkové náklady o 9,42% (v absolutní výši 9.149 tis. 

Kč). Nejvíce se na této skutečnosti podílely náklady spotřeba materiálu a opravy a údrţba. 

V roce 2010 byl hospodářský výsledek na úrovni roku předcházejícího. 

 

 

 

 

 

 



Lenka Maňáková: Financování sluţeb vybrané příspěvkové organizace 

2011  25 

4. Návrhy a doporučení  
 

Náklady na sociální sluţby, zejména na dlouhodobou péči, se jen dost špatně 

plánují. Nicméně je zřejmé, ţe se jednotlivé země Evropské unie, tedy i ČR, z důvodů 

předpokládaných demografických změn v příštích několika desetiletích obávají nárůstu 

nákladů na dlouhodobou péči. Zatímco náklady na zdravotní péči budou ovlivněny 

zejména rozvojem moderních přístrojů a léčebných postupů, náklady na dlouhodobou péči 

budou ovlivněny zmiňovanými demografickými změnami. Zajištění celodenní komplexní 

péče vzrůstá přímoúměrně s věkem obyvatel a naprostou většinu takovéto péče potřebují 

lidé starší 80-ti let.  

 

Základní problémy stávajícího systému financování a moţné způsoby jejich řešení: 

 

1. Nejistá výše státní dotace na sociální sluţby 

 

Státní dotace poskytovatelům sociálních sluţeb je dle zákona o sociálních sluţbách 

nenároková a její výše bývá závislá od toho, jaký objem finančních prostředků bude na 

tyto účely vyčleněn ve státním rozpočtu na příslušný rok. MSSS v Mostě neví, zda a v jaké 

výši dotaci obdrţí. Tento systém kaţdoročně MSSS v Mostě, ale i další poskytovatele 

sociálních sluţeb přivádí do nejistoty, jak budou finančně zajištěny stávající poskytované 

sociální sluţby a neumoţňuje plánovat jejich další rozvíjení. Moţným východiskem 

z tohoto problému by bylo zavedení víceletého financování poskytovatelů sociálních 

sluţeb. Poskytovatelé by měli i na několik let dopředu jistotu, ţe státní dotaci obdrţí a 

znali by její výši. Současně by bylo vhodné stanovit jasná pravidla pro rozdělování státní 

dotace (je třeba zabránit tomu, aby zařízení stejného typu v různých krajích dostávala na 

provoz v přepočtu na jednoho uţivatele různou výši dotace). 

 

2. Rozdělování státní dotace na sociální sluţby na centrální úrovni 

 

Rozdělování státní dotace na sociální sluţby provádí MPSV ČR. Toto ministerstvo 

současně uvolňuje zálohové splátky dotace, přičemţ v minulých letech docházelo ke 

zpoţďování v zasílání těchto splátek na účty poskytovatelů, coţ opět vedlo k finanční 

nejistotě poskytovatelů. Zálohové splátky MPSV ČR posílá krajským úřadům, které dále 
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finanční prostředky bez jakéhokoli zásahu přeposílají na účty jednotlivým poskytovatelům 

sociálních sluţeb. Ke zlepšení tohoto stavu by přispělo převedení kompetencí 

k rozdělování dotací na úroveň krajů. Kraj dle zákona o sociálních sluţbách zjišťuje 

potřeby poskytování sociálních sluţeb osobám nebo skupinám osob na svém území, 

spolupracuje s obcemi a s poskytovateli sociálních sluţeb při zprostředkování pomoci 

osobám a zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb ve spolupráci s obcemi 

na území kraje.  

 

3. Změny v příspěvku na péči 

 

Výše příspěvku na péči je daná zákonem o sociálních sluţbách a lze ji sniţovat či 

zvyšovat pouze změnou tohoto zákona. Tato situace nastala od ledna 2011, kdy vzhledem 

k napjatosti státního rozpočtu byla přijetím zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV ČR sníţena 

s účinností od 1. ledna 2011 výše příspěvku na péči v I. stupni z částky 2 000 Kč/měsíc na 

800 Kč/měsíc. U vyšších stupňů závislosti zůstal příspěvek stejný. K tomuto kroku 

přistoupilo MPSV ČR proto, ţe výše příspěvku 2 000 Kč/měsíc neodpovídala četnosti a 

náročnosti péče u tohoto nejniţšího typu závislosti. Někteří občané si za finanční 

prostředky nezajišťovali ţádnou sociální sluţbu. Tato změna zasáhne od roku 2011 výši 

zdrojů v rozpočtech poskytovatelů sociálních sluţeb. Aby byly výnosy poskytovatelů 

sociálních sluţeb těmito změnami ohroţeny co nejméně, měly by pobytové sluţby, u 

kterých PnP náleţí v plné výši poskytovatelům, vyuţívat zejména osoby závislé na pomoci 

jiné fyzické osoby ve stupni III – IV. Péči o osoby pobírající PnP v I. nebo II. stupni by 

měla zajišťovat rodina, případně tuto pomoc zabezpečovat prostřednictvím terénních nebo 

ambulantních sociálních sluţeb. Úhradu za terénní nebo ambulantní sluţby pak realizovat 

obecním úřadem s rozšířenou působností, který PnP vyplácí, přímo na účet poskytovatele. 

Tím by se částečně zabránilo zneuţívání této státní dávky. Finanční prostředky by se tak 

dostaly do systému sociálních sluţeb a občané by nepouţívali PnP jako peněţní 

prostředky, které jim slouţí jako přilepšení k důchodu.   
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4. Usměrňování cen sociálních sluţeb 

 

Ceny za sociální sluţby jsou regulovány vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádí zákon o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška 

stanovuje maximální ceny, které lze od uţivatelů poţadovat za jejich poskytnutí. Skutečné 

ceny za některé sluţby, které MSSS v Mostě poskytuje, přesahují maximální hranici 

stanovenou vyhláškou. MSSS v Mostě i přesto, ţe uţivatel má dostatečný příjem a 

skutečnou cenu sluţby by mohl uhradit, tuto poţadovat nemůţe. Současně je u pobytových 

sluţeb třeba dodrţet ustanovení zákona o sociálních sluţbách, kdy uţivateli pobytové 

sluţby musí zůstat k osobní spotřebě alespoň 15% z jeho příjmu. Tato omezení brání 

vzniku trţního prostředí v sociálních sluţbách. Pokud by se maximální hranice cen 

uvolnila, mohli by poskytovatelé od uţivatelů poţadovat skutečnou úhradu nákladů za 

poskytnutou sluţbu.  
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5. Závěr  
 

Problém financování sociálních sluţeb je v současné době velmi aktuální. Cílem 

práce bylo zmapovat systém financování sociálních sluţeb v ČR obecně, popsat zdroje 

financování poskytovaných sociálních sluţeb v podmínkách MSSS v Mostě, provést jejich 

rozbor a navrhnout moţné způsoby řešení základních problémů systému financování 

sociálních sluţeb v ČR. 

 

V úvodu bakalářské práce bylo popsáno obecné postavení příspěvkových 

organizací a nastíněn vývoj sociálních sluţeb v ČR. U vybrané příspěvkové organizace 

byly uvedeny hlavní zdroje financování sociálních sluţeb, které poskytuje a předloţena 

konkrétní ekonomická data.  Z těchto dat lze usoudit, ţe MSSS v Mostě se snaţí hospodařit 

se svými prostředky ekonomicky a účelně. Pokud v organizaci rostou náklady, tak je to 

vţdy za účelem zkvalitnění poskytovaných sluţeb a tento růst nákladů organizace kryje 

zvýšením výnosů zejména z vlastní činnosti. Ve sledovaných letech 2007 aţ 2010 

vykazovala vţdy kladný hospodářský výsledek. V závěru práce jsou uvedeny nejzávaţnější 

problémy současného financování sociálních sluţeb a jistá doporučení, jak tyto problémy 

řešit. Tato doporučení bude moţné realizovat zejména za předpokladu přijetí nových 

právních norem či novelizací stávajících právních předpisů. 

  

Přijetí zákona o sociálních sluţbách vytvořilo od roku 2007 prostor pro to, aby se 

sociální sluţby začaly rozvíjet a začaly se při jejich poskytování a financování pouţívat 

moderní postupy. Zákon zavádí do praxe zcela nové principy financování a řízení 

sociálních sluţeb, ale i nové mechanizmy chránící samotného uţivatele. Tento nastolený 

proces však potřebuje určitou dobu k tomu, aby bylo moţno zhodnotit, jestli bude 

v podmínkách ČR realizovatelný a zda bude zejména přínosem pro samotné občany ČR.  
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