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1 ÚVOD 
 

Solidarita ve společnosti je základem sociálního státu. Pro zajištění solidarity jako sociálních 

jistot poskytovaných občanům v sociálním státu je hlavním nástrojem systém sociálního 

zabezpečení. Systém sociálního zabezpečení za pomoci sociálních institucí je používán ke 

zmírnění sociálních nerovností, napomáhá k řešení sociálních událostí osob, které se ocitly 

v tíživé životní situaci.   

Sociální zabezpečení v České republice představuje tři samostatné systémy, které však na 

sebe vzájemně navazují. Jedná se o systém sociálního pojištění, systém státní sociální 

podpory a systém sociální pomoci. Systém sociální pomoci je využíván v okamžiku, kde již 

nejsou k dispozici jiné zdroje, které by osobám pomohly překonat tíživou situaci. Na základě 

stanovených podmínek je občanům v těchto situacích poskytována peněžitá či věcná dávka 

nebo služba. 

Sociální služby představují činnost či soubor činností, které zajišťují pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby 

zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. 

Diplomová práce je zaměřena na ekonomiku sociálních služeb. Předmětem řešení je 

financování sociálních služeb poskytovaných v obci, konkrétně pak ve městě Mohelnici. 

Cílem diplomové práce je analyzovat finanční zajištění sociálních služeb a navrhnout opatření 

v oblasti financování jednotlivých sociálních služeb na území města Mohelnice. 

Řešení vychází z hypotézy, která předpokládá, že město dostatečně finančně zajišťuje oblast 

sociálních služeb. 

V diplomové práci je využita v teoretické části metoda popisu a v praktické části metoda 

analýzy výročních zpráv hospodaření, včetně metody časového srovnání. Při srovnání 

jednotlivých údajů ve sledovaném období byla použita metoda komparace. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol.  

Druhá kapitola je zaměřena na teoretické vymezení sociálních služeb. Obecně popisuje 

problematiku sociálních služeb včetně zařazení do systému sociálního zabezpečení, vymezuje 

působnost veřejné správy, definuje druhy, formy a zásady financování sociálních služeb.  
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Ve třetí kapitole je proveden monitoring veškerých sociálních služeb poskytovaných na území 

města Mohelnice a zhodnocení úrovně financování sociálních služeb ve městě Mohelnici. 

Jedná se o vymezení poskytovatelů sociálních služeb včetně druhů a forem poskytovaných 

sociálních služeb, jejich následná analýza financování z rozpočtu obce. 

Čtvrtá kapitola obsahuje zhodnocení zajištění a financování sociálních služeb městem 

Mohelnice a návrhy na zlepšení ekonomických podmínek při poskytování sociálních služeb.  

Pátá závěrečná kapitola obsahuje shrnutí celé diplomové práce. 

Informace pro vypracování této práce jsou čerpány z odborné literatury zabývající se 

problematikou sociálních služeb. Dále byly použity zákony a navazující předpisy, upravující 

poskytování sociálních služeb; zdrojem informací byly i webové stránky Ministerstva práce 

a sociálních věcí. V praktické části řešení byly použity interní materiály poskytnuté městem 

Mohelnice a ostatními organizacemi poskytujícími sociální služby na území města 

Mohelnice. 
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2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Sociální služby jsou hierarchicky zařazeny do systému sociálního zabezpečení České 

republiky do oblasti sociální pomoci. Systém sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou Ministerstva práce 

a sociálních věcí č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách. 

V této teoretické části diplomové práce jsou vymezeny základní pojmy týkající se oblasti 

sociálních služeb. Jedná se o definice, druhy sociálních služeb, vymezení poskytovatelů 

sociálních služeb, financování služeb a další oblasti. 

2.1 POSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SYSTÉMU SOCIÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ  ČR 

Systém sociálního zabezpečení je v České republice složen ze tří systémů: systém sociálního 

pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci.  

Systém sociálního pojištění byl vytvořen pro osoby, které se mohou připravit na určité 

sociální situace tím, že si odkládají část finančních prostředků, které mohou v budoucnu 

využít. Základ tohoto systému stojí na platbách důchodového, penzijního a nemocenského 

pojištění hrazených jednotlivými osobami.  

Systém státní sociální podpory je zaměřen především na zabezpečení a podporu rodin, 

především rodin s dětmi. Poskytuje osm základních sociálních dávek, které zabezpečují 

rodiny s dětmi v situacích, které jsou spojené s narozením dítěte a jeho výchovou. 

Systém sociální pomoci poskytuje osobám, které se ocitly v sociálně neuspokojivé situaci, 

sociálně právní ochranu, dávky sociální pomoci v hmotné nouzi v peněžité či věcné formě, 

sociální služby a poradenství.
1
  

Dávky sociální pomoci v hmotné nouzi pomáhají v řešení obtížných životních a existenčních 

situací osob, které nedokáží svoji tíživou situaci zvládnout vlastními silami nebo za pomoci 

své rodiny. V tomto systému je poskytována pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou 

dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, příslušnými dávkami v rámci sociálního 

pojištění, případně státní sociální podpory nebo jinými příjmy, a dále občanům, kteří potřebují 

pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, k překonání obtížné životní situace 

nebo nepříznivých životních poměrů. 

                                                 
1
 TRÖSTER, Petr, Právo sociálního zabezpečení, 4.vyd. Praha: C.H.BECK, 2008. 406 s. ISBN 978-80-7400-

032-4. 
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Dávky sociální pomoci jsou poskytovány při splnění zákonem stanovených podmínek. Jedná 

se zejména o jednorázové nebo měsíčně se opakující peněžité nebo věcné dávky 

k zabezpečení výživy a ostatních základních osobních potřeb a k zajištění nezbytných nákladů 

na domácnost a nebo sociální služby.  

Dle zaměření lze dávky poskytované v rámci sociální pomoci členit na dávky na ochranu 

proti chudobě a sociálnímu vyloučení, na příspěvky pro občany těžce zdravotně postižené 

a na příspěvky na péči o osoby při sociální potřebnosti. Jedná se o dávky a služby nárokové 

nebo nenárokové, peněžité nebo věcné, jednorázové nebo se opakující, podmíněné sociální 

potřebností nebo vymezenou sociální situací. O poskytování rozhoduje obecní nebo krajský 

úřad. Sociální služby mohou poskytovat také organizace a občané. 

Prostřednictvím sociálních služeb
2
 je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění 

stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, 

poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie 

a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Cílem služeb je: 

 podpora rozvoje nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele,  

 rozvoj schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést 

samostatný život, 

 snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.
3
 

2.2 ORGANIZACE A SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Systém poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé 

sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Ustanovení zákona jsou upravena 

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

službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Za nepříznivou sociální situaci lze považovat oslabení či ztrátu schopností z důvodu věku, 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, dále zdravotní postižení, nedostatečně podnětné 

sociální prostředí, krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života, který se 

nepodobá zvyklostem společnosti (trestná činnost, ohrožování práv a osob). 

                                                 
2
 Zákon č. 108/2006 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, 

částka 37, s. 1257-1289.. Dostupný také z: http:// http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb037-06.pdf. 

ISSN 1211-1244. 
3
 MPSV, Sociální služby, [on-line]. 2011. [cit. 5.11.2011]. Dostupné na internetu:  http://www.mpsv.cz/cs/9#sszp 
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Zdravotní postižení je definováno jako tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo 

kombinované postižení, jehož vlivem mohou být osoby plně nebo částečně závislými 

na pomoci jiné osoby. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je definován jako stav,  který 

na základě lékařských poznatků trvá déle jak jeden rok a současně omezuje duševní, smyslové 

nebo fyzické schopnosti, tudíž osoba ztrácí schopnost pečovat sama o sebe popř. být 

soběstačná. 

Sociální služba je definována dle zákona č. 108/2006 jako: „činnosti nebo soubor činností 

zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence proti 

sociálnímu vyloučení.“ 
4
 

Lze ji také charakterizovat jako vztahy mezi lidmi a institucemi, které významně ovlivňují 

kvalitu života lidí, u kterých jsou určité schopnosti v různé míře oslabeny.  

Hlavním cílem poskytování služeb je snaha o vytvoření podmínek pro uspokojování 

přirozených potřeb lidí, a to hlavně formou podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní 

osobu, v zajištění soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný život. Dále také podpora a pomoc 

v takových životních situacích, ve kterých může být ohrožena sociálním vyloučením či 

vyřazením z běžného společenského života (omezením přístupu ke vzdělání, k zaměstnání, 

kulturní vyžití atd.). 

Zajišťování podpory a pomoci prostřednictví sociálních služeb se zaměřuje převážně na 

oblasti pomoci při péči o vlastní osobu, zajišťování stravování, ubytování, pomoci při 

zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoci s výchovou, ale také poskytováním informací, 

zprostředkováváním kontaktů, zajišťování právních služeb aj. Všechny tyto činnosti musí být 

poskytovány v souladu s tím, aby nejenom zajišťovaly rozvoj osoby, ale aby současně alespoň 

zachovaly stávající soběstačnost osoby, zajistily jeho návrat do vlastního domácího prostředí, 

obnovily či zachovaly původní životní styl, podpořily schopnost vést samostatný život.
 5

  

Každý občan má právo na to, aby mohl požádat o pomoc a podporu v případě, že již není 

schopen samostatně vyřešit svou nepříznivou sociální situaci. Současně však musí být 

občanovi garantováno, že poskytnutá pomoc a podpora nadále zachová jejich lidskou 

důstojnost, bude vycházet z jejich individuálních potřeb a působit na občana tak, aby byla 

                                                 
4
 Zákon č. 108/2006 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, 

částka 37, s. 1257-1289.. Dostupný také z: http:// http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb037-06.pdf. 

ISSN 1211-1244. 
5
 MPSV, Sociální služby, [on-line]. 2011. [cit. 5.11.2011]. Dostupné na internetu:  http://www.mpsv.cz/cs/9#sszp 
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zajištěna schopnost jeho sociálního začlenění popř. aby nebyl ohrožen sociálním vyloučením. 

Sociální služby lze rozčlenit na tři základní oblasti služeb, a to na: 

 sociální poradenství, 

 služby sociální péče, 

 služby sociální prevence. 

Sociální poradenství je nabízeno osobám za účelem poskytování potřebných informací ve 

snaze přispět k řešení nepříznivé sociální situace. Poradenství plní roli jak preventivní formou 

orientace na předcházení vzniku obtížných sociálních situací, jakož i eliminaci jejich příčin či 

nepříznivých podmínek, tak i roli nápravnou ve formě orientace na řešení problémů 

jednotlivce i jeho rodiny, jakož i zmírnění důsledků z nich vyplývajících. Nejčastěji se 

poradenství člení na základní sociální poradenství a na odborné sociální poradenství.  

Základní sociální poradenství je zabezpečováno všemi poskytovateli sociálních služeb 

bezplatně a bez ohledu na to, kdo je o radu požádá. Jeho smyslem je poskytnout jedincům 

potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Odborné sociální 

poradenství je již cíleně zaměřeno na konkrétní situaci či skupinu osob a je poskytováno 

většinou ve specializovaných poradnách.  

Odborné poradenství poskytuje jako základní činnosti a úkony v oblastech zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Součástí odborného 

poradenství je také sociální práce s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 

společností. Nejčastěji se jedná o občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny 

pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením či poradny pro oběti trestných činů 

a domácího násilí. V rámci činnosti odborných poraden je zajišťováno také půjčování 

kompenzačních pomůcek. 

Služby sociální péče (§38 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách) nabízejí pomoc 

lidem s cílem zajistit jim fyzickou a psychickou soběstačnost. Mezi tyto služby patří: 

 osobní asistence, 

 pečovatelská služba, 

 tísňová péče, 

 průvodcovské a předčitatelské služby, 

 podpora samostatného bydlení, 

 odlehčovací služby, 
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 centra denních služeb, 

 denní stacionáře, 

 týdenní stacionáře, 

 domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

 domovy pro seniory, 

 domovy se zvláštním režimem, 

 chráněné bydlení, 

 sociální služby poskytované ve zdravotnických  zařízeních ústavní péče.
6
 

Služby sociální prevence jsou upraveny §53 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Cílem služeb sociální prevence dle zákona o sociálních službách je: „napomáhat osobám 

k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením 

nežádoucích společenských jevů.“ 
7
 Mezi tyto služby sociální prevence patří: 

 ranná péče, 

 tlumočnické služby, 

 azylové domy, 

 domy na půl cesty, 

 kontaktní centra, 

 krizová pomoc, 

 intervenční centra, 

 nízkoprahová denní centra, 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

 služby následné péče, 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

 sociálně terapeutické dílny, 

 terapeutické komunity, 

 sociální rehabilitace. 

                                                 
6
 MPSV, Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, [on-line]. 2011. [cit. 3.12.2011]. 

Dostupné na internetu: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev3.pdf 
7
 Zákon č. 108/2006 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, 

částka 37, s. 1257-1289.. Dostupný také z: http:// http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb037-06.pdf. 

ISSN 1211-1244. 
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Zákon o sociálních službách upravuje čtrnáct druhů služeb sociální péče a sedmnáct druhů 

služeb sociální prevence. Zákon podle způsobu rozlišuje tři formy, ve kterých mohou být 

sociální služby poskytovány, a to formou: 

 terénní – služba je poskytována tam, kde osoba žije, tzn. v jeho přirozeném sociálním 

prostředí; 

 pobytovou – tato služba je spojena s ubytováním uživatele v zařízení sociálních služeb;  

 ambulantní - za tímto typem služby dochází osoby do zařízení sociálních služeb. 

Rozlišení formy sociálních služeb má v systému zákona význam i z hlediska stanovení 

způsobu úhrady za poskytované služby a stanovení dalších specifických podmínek 

a povinností poskytovatelů. Obsah každého druhu sociální služby uvedeného v zákoně je 

vymezen souborem základních činností. Základní činnosti mohou být u určitých druhů 

sociálních služeb stejné, avšak rozsah a zaměření jednotlivých úkonů uvedených v prováděcí 

vyhlášce u každého druhu sociální služby specificky charakterizuje daný druh sociální služby. 

Vedle základních činností mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány také další 

tzv. fakultativní činnosti. Tyto činnosti nejsou zákonem přímo stanoveny. Jejich vymezení 

záleží na nabídce poskytovatele nebo na přání osoby, která je uživatelem sociální služby. Tyto 

služby jsou poskytovány vždy s ohledem na to, aby došlo k maximálnímu zajištění potřebné 

sociální pomoci a péče. 

2.3 POSKYTOVATELÉ  SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Zákon o sociálních službách stanovuje, kdo je poskytovatelem sociálních služeb 

a prostřednictvím koho jsou tyto služby poskytovány. Za poskytovatele sociálních služeb lze 

ve smyslu uvedeného zákona chápat následující subjekty: 

 ministerstvo práce a sociálních věcí a jím zřízené organizační složky státu, 

 územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, 

 další právnické osoby, 

 fyzické osoby. 

Podle zákona o sociálních službách vykonávají státní správu v oblasti sociálních služeb 

ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

a úřady práce. Veškeré informace o sociálních službách, včetně jejich poskytování, lze získat 

přímo na obecních, městských a krajských úřadech, a u okresní správy sociálního 

zabezpečení. Dále také v občanských nebo jiných specializovaných poradnách, anebo přímo 

u poskytovatelů sociálních služeb. 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí vykonává nejen dohled z moci státního orgánu, 

zajišťuje legislativu a její plnění, ale současně je i zřizovatelem pěti specializovaných ústavů 

sociální péče. Současně je i správcem informačního systému o příspěvku na péči, předepisuje 

jeho tiskopis a umožňuje dálkový přístup. Zpracovává střednědobý národní plán rozvoje 

sociálních služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, 

kterým jsou sociální služby poskytovány. 

Obce a kraje mají za povinnost zajistit požadované sociální služby s ohledem na skutečné 

potřeby lidí a zdrojů, rovněž musí dbát na další rozvoj v oblasti sociálních služeb na jejich 

území (popř. regionu). Mimo jiné často bývají sami zřizovateli organizací, které následně 

poskytují požadovanou sociální službu. 

Postavení obce jako základního územního samosprávného celku je stále významnější. Je to 

výsledkem probíhající decentralizace kompetencí a odpovědnosti za zabezpečování různých 

druhů veřejných statků pro obyvatelstvo (v tomto případě  sociálních služeb) ze státu na 

územní samosprávu. Obce plní funkce vymezené zákonem o obcích
8
. Jedná se o vlastní 

samosprávnou funkci, tzv. samostatnou působnost a přenesenou funkci, tzv. přenesenou 

působnost. 

Pro oblast sociálních služeb obec v samostatné působnosti plní základní funkce, a to že, je 

veřejnoprávní korporací; je samostatným ekonomickým subjektem, tzv. právnickou osobou 

s vlastní právnickou subejktivitou, s možností vlastnit a nakládat s vlastním majetkem; je 

reprezentantem veřejných zájmů, zájmů občanů a ostatních subjektů; pečuje o všestranný 

sociálně ekonomický rozvoj svého území a o potřeby občanů; zabezpečuje veřejné statky 

a služby (včetně sociálních služeb) včetně toho, že může k tomu zřizovat neziskové 

organizace, tzv. organizační složky obce a příspěvkové organizace a obecně prospěšné 

společnosti; schvaluje územní plán obce a rozhoduje o směrech dlouhodobého sociálně 

ekonomického rozvoje obce. 

Rozsah přenesené působnosti je v ČR u obcí různý. Přenesenou působnost vykonává obec 

potažmo obecní úřad ve správním obvodu obce. U většiny obcí se jedná o zajištění evidence 

obyvatel, tzv. vedení matriky, dále vydávání stavebního povolení, regulace a výkon práva 

                                                 
8
 Zákon č. 128/2000 ze dne 12. dubna 2000 o obcích. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 38, s. 

1737-1764. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb038-00.pdf.  ISSN 1211-1244. 
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v oblasti životního prostředí, školství, kultury a veřejné dopravy apod. 
9
 Obecní úřad obce 

s rozšířenou působností v přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb nejčastěji: 

 rozhoduje o příspěvku na péči, 

 provádí sociální šetření, 

 rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce, 

 provádí řízení o příspěvku a současně kontroluje, zda byl příspěvek využit na zajištění 

pomoci,  

 spolupracuje s krajským úřadem při poskytování a zajišťování sociálních služeb občanům, 

včetně odborného sociálního poradenství a jiné služby s tím spojené. 

Postavení kraje jako vyššího územního samosprávného celku je důležité pro zabezpečování 

veřejných statků regionálního, případně i nadregionálního významu. Kraj plní funkce 

vymezené zákonem o krajích.
10

 Kraj zabezpečuje rozsáhlé úkoly v rámci samostatné 

působnosti i v rámci přenesené působnosti.   

V samostatné působnosti kraj plní funkci reprezentanta veřejných zájmů; schvaluje záměry 

rozvoje kraje; je veřejnoprávní korporací; pečuje o komplexní územní rozvoj, tzn. i sociálně-

ekonomický rozvoj svého území a o potřeby občanů. Dále je významným samostatným 

ekonomickým subjektem, tzv. právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou, která vlastní 

majetek, může s ním nakládat. Pro zabezpečení veřejných statků a služeb regionálního 

významu zřizuje neziskové organizace, a to organizační složky kraje a příspěvkové 

organizace. Může spolupracovat s obcemi na území kraje, dále s jinými kraji, s územními 

celky jiných států, vstupovat do regionálních sdružení se zahraničními partnery. 

Krajský úřad v přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb zejména: 

 rozhoduje v odvolacím řízení o přidělení příspěvku na péči, 

 rozhoduje o registraci poskytovatelů sociálních služeb a současně vede registr těchto 

poskytovatelů, 

 provádí inspekci u poskytovatelů sociálních služeb, kde kontroluje rozsah služeb, jejich 

kvalitu a plnění podmínek stanovených pro registraci, 

 spolupracuje s ostatními poskytovateli sociálních služeb a obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností,  

                                                 
9
 PEKOVÁ, Jitka, Finance územní samosprávy, 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 588 s. ISBN: 978-80-

7357-614-1 
10

 Zákon č. 129/2000 ze dne 14. dubna 2000 o krajích. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 38, s. 

1765-1782. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb038-00.pdf.  ISSN 1211-1244. 
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koordinuje poskytování sociálních služeb, atd.
11

 

Poskytovatel sociálních služeb může poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění, 

které vzniká rozhodnutím příslušného krajského úřadu, a to registrací poskytovatele. Tyto 

podmínky registrace jsou vymezeny v §79 zákona o sociálních službách. Od 1.1.2007 byl 

povinně zaveden registr poskytovatelů sociálních služeb. Registr poskytovatelů sociálních 

služeb vede krajský úřad a správu registru vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Tento registr slouží pro kompletní přehled poskytovatelů sociálních služeb na území celé 

České republiky, včetně jejich zaměření na druh sociální služby a územní působnost. Registr 

je veden v listinné i elektronické podobě. Nyní si mohou zájemci o sociální službu sami 

vyhledat na internetu poskytovatele požadovaných sociálních služeb v příslušném kraji bez 

pomoci obecního úřadu.  

Za poskytovatele sociálních služeb však nelze považovat členy domácnosti nebo ostatní 

rodinné příslušníky, které pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí. 
12

 

Každý občan má ze zákona právo na to, aby v případě nepříznivé sociální situace požádal 

o pomoc a podporu, a to orgány veřejné správy nebo příslušné poskytovatele sociálních 

služeb. Jedná se nejen o občany České republiky, ale i o občany ostatních členských států 

Evropské unie a také o občany jiných států, pokud však mají na území České republiky 

legální dlouhodobý pobyt.  

Jelikož sociální služby mohou být jak veřejným statkem, tak mohou být poskytovány i tržním 

způsobem. V zásadě mohou být tímto poskytovatelem dva typy organizací, a to organizace 

neziskového sektoru a organizace ziskové. Přestože mezi těmito typy organizací existuje řada 

rozdílů, mají tyto organizace v oblasti sociálních služeb i hodně společného, avšak podíl 

neziskových organizací je na trhu sociálních služeb v současnosti dominantní. 

K nejpodstatnějšímu rozdílu mezi organizacemi patří to, že nezisková organizace vytvářející 

svými podnikatelskými aktivitami zisk, tak tento zisk může použít výhradně na svou další 

hospodářskou činnost, na své cíle a nikoli zisk přerozdělit mezi vedení organizace či 

vlastníky.
13

 

                                                 
11

 NRZP: Působnost veřejné správy v sociálních službách, [on-line]. 2011. [cit. 23.1.2012]. Dostupné na 

internetu: http://www.nrzp.cz/dokumenty/soc-zak-brozura.pdf 
12

 Zákon č. 108/2006 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, 

částka 37, s. 1257-1289.. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb037-06.pdf. 

ISSN 1211-1244. 
13

 VUPSV: Řízení organizací sociálních služeb, [on-line]. 2011. [cit. 21.2.2012]. Dostupné na internetu: 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_332.pdf 
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Velmi důležitou činností v organizaci sociálních služeb je komunitní plánování. Plánování 

sociálních potřeb musí probíhat na území obce, městských částí, krajů, regionů až na celém 

území České republiky. Vždyť každý člověk se může dostat do situace, kdy bude sociální 

službu potřebovat a začne danou službu ve svém okolí vyhledávat, aby ji mohla využít. 

Obdobně se chovají i lidé, kteří danou službu využívají, a proto chtějí, aby daná služba se 

i nadále vyskytovala v jejich lokalitě. Těmto krokům předchází komunitní plánování 

sociálních služeb. 

Komunitní plánování je moderní rozvojovou metodou plánování veřejných služeb, která 

shromažďuje názory občanů z celého území, od malých územních jednotek až po velká 

krajská území. Z těchto názorů jsou zpracovávána data, která jsou dále využívána např. 

v rozvojových materiálech obcí a krajů. Slovo komunitní znamená, že celé plánování 

sociálních služeb probíhá za účasti celé komunity, kterou tvoří zadavatelé, poskytovatelé, 

uživatelé služeb a veřejnost. 

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb, zjišťování 

stavu poskytování a dostupnosti sociálních služeb v dané lokalitě a zjišťování potřeb obyvatel, 

které nejsou naplňovány. Je to proces, který je charakteristický vysokým podílem účasti jak 

veřejnosti, tak i klientů či potencionálních klientů, kteří se podílí na definování svých 

vlastních potřeb, hledání zdrojů a možnosti řešení problémů v rámci komunity a v dané 

lokalitě. Tento proces efektivně stanovuje nejpotřebnější aktivity v oblasti sociálních služeb, 

které jsou následně vyžadovány v dané lokalitě po obcích či krajích; popisuje možnosti 

a podmínky spolupráce včetně vymezení potřebných finančních prostředků na jejich zajištění. 

V procesu komunitního plánování se nejčastěji na trhu sociálních služeb setkávají 3 základní 

skupiny, a to zadavatelé; uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. 

Zadavatelé sociálních služeb jsou zejména obce a kraje, někdy i sdružení obcí. Zadavatelé 

jsou zodpovědni  za zajištění sociálních služeb v příslušné lokalitě. Zadavatelé tyto služby 

zřizují, organizují a financují. Vstupují do procesu jako aktivní účastníci a jsou garant 

realizace výstupů  komunitního plánování. 

Uživatelé sociálních služeb jsou ti, kteří sociální službu přijímají, dostávají nebo 

spotřebovávají. Uživateli rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé životní situaci. Jsou 

nejdůležitějšími účastníky v procesu komunitního plánování, jelikož jejich pohled v plánování 

sociálních služeb je nepostradatelný, protože svými potřebami a zájmy se mohou přímo 

vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší a nejpotřebnější.  
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Poskytovatelé sociálních služeb jsou ti, kdo službu provozují, uskutečňují a poskytují 

klientům doma nebo v příslušných zařízeních, bez ohledu na to, zda se jedná o nestátní 

neziskové organizace či organizace zřízené obcí nebo krajem. Poskytovatelé se dokážou 

dobře orientovat v celé problematice sociálních služeb, reagují na výkyvy v poptávce a sledují 

měnící se trendy v dané oblasti. Jejich přínos je proto nenahraditelný. 

Komunitní plánování sociálních služeb je proces cyklicky se opakující, nejčastěji v intervalu 

tří až pěti let. Jedním z nejdůležitějších cílů je zjištění skutečné potřebnosti sociálních služeb 

pro jednotlivé území; definovat, jak by měla vypadat síť sociálních služeb v dané lokalitě 

a jakými způsoby se bude další rozvoj služeb realizovat; sledovat změny v poptávce 

a následovat skutečné trendy v oblasti sociálních služeb atd. 

Výsledkem komunitního plánovaní je vždy kompromisní řešení mezi tím, co veřejnost chce 

a tím, co jsme schopni zajistit s tím, co máme k dispozici. Nejčastěji je rozsah poskytování 

sociálních služeb limitován nedostatečnými materiálními, finančními a lidskými zdroji.
14

 

2.4 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Systém sociálních služeb v České republice je založen na „vícezdrojovém“ financování. 

Zdroje financování závisejí nejen na službě samotné, ale i na jejím poskytovateli. Mezi 

základní finanční zdroje patří:  

 dotace ze státního rozpočtu; 

 dotace z rozpočtů obcí, měst a regionů; 

 finanční prostředky na programy Evropského společenství z evropských fondů; 

 příspěvky od zřizovatelů; 

 úhrada od uživatelů sociálních služeb z vlastních zdrojů; 

 úhrada z veřejného zdravotního pojištění; 

 dary; 

 vedlejší hospodářská a mimořádná činnost (např. praní prádla, výroba stravy). 

Zdroje financování lze přiřadit i dle jednotlivých forem sociálních služeb, a to: 

 financování pobytových sociálních služeb je nejčastěji zajištěno platbami uživatelů 

sociálních služeb, státními dotacemi a platbami z veřejného zdravotního pojištění; 

                                                 
14

MPSV ČR: Komunitní plánování [on-line]. 2007. [cit. 23.2.2012]. Dostupné na internetu: 

http://www.mpsv.cz/cs/3820 
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 financování ambulantních a terénních sociálních služeb se opírá v největší míře o platby 

uživatelů sociálních služeb a o státní dotace.
15

 

K hlavním finančním zdrojů z veřejných rozpočtů patří státní rozpočet. Ze státního rozpočtu 

formou dotace jsou poskytovány finanční prostředky poskytovatelům sociálních služeb, kteří 

jsou zapsáni v registru poskytovatelů, a to na zajištění poskytování sociálních služeb. Tyto 

dotace jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtů jednotlivých krajů k financování běžných 

výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Dotace poskytuje MPSV na základě 

žádosti předložené příslušným krajským úřadem. Součástí žádosti musí dle zákona být 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb včetně ekonomické analýzy plánu potřeb 

a způsobu jejich finančního zabezpečení.
16

 

Pro rok 2011 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí dotační řízení v oblasti sociálních 

služeb v rámci těchto programů: 

 Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či 

regionální charakter (dle §101 zákona o sociálních službách). 

 Program podpory B – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální 

charakter (dle §104 odst.3 písmena a) zákona o sociálních službách). Jedná se o sociální 

služby (zejména odlehčovací služby a odborné sociální poradenství), které jsou 

poskytovány poskytovateli hospicové a paliativní péče pobytového charakteru; 

terapeutické komunity a pobytové služby následné péče, je-li služba využívána více kraji 

současně.
17

 

Za další formu finančních prostředků, které plynou přes státní rozpočet při splnění 

stanovených podmínek, lze použít finančních zdrojů z Evropské Unie. Jedná se o tzv. kohezní 

politiku nebo-li evropskou politiku hospodářské soudržnosti. 

Na období 2007 - 2013 má Česká republika z evropských fondů k dispozici 26,69 mld. eur 

(667,25 mld. Kč), což představuje přibližně tři čtvrtiny ročního státního rozpočtu ČR. 

Evropská unie pro přerozdělování finančních prostředků využívá tři hlavní fondy: Fond 

soudržnosti (FS) a strukturální fondy - Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

a Evropský sociální fond (ESF) 
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V České republice vyhlášeno 26 operačních programů na období 2007 - 2013, které jsou 

rozděleny mezi 3 cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jedná se o cíl 

Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a cíl Evropská územní 

spolupráce. Chce-li subjekt (obec, kraj, podnikatelé, školy, atd.) požádat o finanční podporu 

z evropských fondů, musí předložit projekt řídícímu daného operačního programu.  

V oblasti sociálních služeb může poskytovatel sociálních služeb čerpat dotace převážně 

z operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost,“ který je financován z Evropského 

sociálního fondu. Na poskytování sociálních služeb je zaměřena prioritní osa č.3 – Sociální 

integrace a rovné příležitosti. Na tuto osu je vyčleněno 398,6 mil. eur. (9 965 mil. Kč).
18

 

Financování sociálních služeb z rozpočtu obce lze rozdělit podle působnosti do dvou 

základních oblastí.  

V rámci přenesené působnosti jde o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek na péči. 

Jelikož se jedná o přenesenou působnost, tak veškeré náklady s tím spojené jsou hrazeny 

přímo ze státního rozpočtu.  

V rámci samostatné působnosti tvoří v rozpočtu obce největší položku příspěvek svým 

příspěvkovým organizacím. Dále z rozpočtu obce může být financována podpora 

registrovaným poskytovatelům sociálních služeb a jiná finanční zvýhodnění, podpora 

jednorázových projektů souvisejících se sociálními službami atd. 

2.4.1 Příspěvek na péči 

Příspěvek na péči je koncipován jako nástroj k financování sociálních služeb v rukou klienta. 

Jedná se o zásadní kvalitativní změnu v oblasti financování sociálních služeb. Příspěvek je 

určen na krytí zvýšených životních nákladů vyvolaných zvýšenou péčí o závislou osobu. 

Finančně vylepšuje rozpočet domácnosti u rodin, které pečují o své rodinné příslušníky, 

zůstanou-li v domácím prostředí a ústavní služby využijí jen v krizových situacích. 

O příspěvku rozhoduje obecní úřad s rozšířenou působností a v případném odvolání rozhoduje 

krajský úřad. 

Koncepce příspěvku na péči vychází z několika následujících skutečností, a to že: 

 se jedná pouze o příspěvek určený ke krytí části nákladů na potřebnou péči, na úplné krytí 

budou použity i jiné zdroje; 
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 poskytnutí příspěvku na hlavu umožní, aby se sám klient rozhodl o způsobu zabezpečení 

svých potřeb; 

 poskytnutí příspěvku osobě, která péči potřebuje, umožní lepší alokaci veřejných 

prostředků tam, kde je potřebná péče a ne tam, kde v minulosti byly vytvořeny kapacity.
19

 

Příspěvek na péči náleží těm osobám, které jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu 

závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu 

a v soběstačnosti. Tento nepříznivý zdravotní stav podle lékařského posouzení by měl trvat 

déle než jeden rok a omezuje u osoby duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti. Nároku na 

příspěvek na péči pozbývá osoba mladší jednoho roku. Tato základní podmínka nároku na 

příspěvek byla s účinností od 1.8.2009 doplněna o další podmínku. Osoba zařazená do 

některého ze čtyř stupňů závislosti má nárok na příspěvek jen za předpokladu, že jí  potřebnou 

pomoc poskytuje: 

 osoba blízká (příbuzná v řadě přímé nebo v nepřímé); 

 jiná fyzická osoba než blízká, pokud tuto činnost nevykonává jako podnikatel; 

 poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru poskytovatelů sociálních služeb podle 

85 odst.1; 

 speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
20

 

U osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby rozlišujeme různé stupně závislosti. Lehká 

závislost (I.stupeň) znamená, že osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

potřebuje každodenní pomoc nebo alespoň dohled při více jak 12 úkonech v péči o svoji 

vlastní osobu. Osoby mladší 18 let při více jak 4 úkonech. Další stupně závislosti jsou středně 

těžká závislost (II.stupeň), těžká závislost (III.stupeň) až po úplnou závislost (IV.stupeň), která 

se odvíjí od pomoci a dohledu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při více 

jak 30 úkonech v péči o svoji vlastní osobu a v soběstačnosti a u osoby mladší 18 let již při 

více než 20 úkonech . 

Při posuzování běžné denní péče o vlastní osobu jsou definovány úkony, které je osoba 

schopna zvládnout. Na základě hodnocení schopnosti provedení těchto úkonů jsou osoby 

zařazeny do příslušného stupně. Při posuzování soběstačnosti se hodnotí další úkony, a to 

komunikace slovní, písemná, neverbální, orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase 
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a mimo přirozené prostředí. Dále nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, obstarávání 

osobních záležitostí, uspořádání času, plánování života, mytí nádobí, vaření či ohřívání jídla 

atd.  

U osob se míra závislosti  stanovuje na základě lékařského vyšetření a místního sociálního 

šetření. Na základě výsledků těchto šetření rozhoduje úřad práce o konkrétním stupni 

závislosti. Výše příspěvku se odvíjí od žadatelova věku a míry jeho závislosti na pomoci jiné 

osoby (viz. tabulka č. 2.1).  

Tab.č. 2.1 Výše příspěvku na péči v Kč za měsíc. 

pro osobu mladší 18 let pro osobu  starší 18 let

I. Lehká závislost 3 000 800

II. Středně těžká závislost 5 000 4 000

III. Těžká závislost 9 000 8 000

IV. Úplná závislost 12 000 12 000

Výše příspěvku na péči
Stupeň závislosti

 

Zdroj: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vlastní zpracování 

Příjemcem příspěvku je vždy osoba, které vznikl nárok na dávku z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu. Pouze ve dvou případech lze ustanovit zvláštního příjemce 

příspěvku na péči, a to pokud: 

 osoba nemůže příspěvek přijímat (např. z důvodu závažné nemoci),  

 osoba nevyužívá příspěvek nebo jej nemůže využívat k zajištění potřebné pomoci. 

Zvláštního příjemce ustanovují obecní úřady obce s rozšířenou působností na základě žádosti 

oprávněné osoby nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Jedná 

se o fyzickou osobu, u které nemůže docházet ke střetu zájmů s oprávněnou osobou.  

Změní-li se skutečnost ovlivňující nárok na příspěvek tak, že příspěvek již osobě nadále 

nenáleží, odejme se příspěvek od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, v němž byl příspěvek vyplacen. Jedná se o situace, kdy osoba ztrácí 

nárok na příspěvek na péči, a to například z toho důvodu, že její zdravotní stav již 

neumožňuje zařazení do některého ze stupňů závislosti, nebo proto, že oprávněné osobě je po 

celý měsíc poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo v odborném 

léčebném ústavu.
21
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V roce 2009 byla výše příspěvku na péči upravena ve IV. stupni závislosti pro osoby od 1 do 

18 let z původních 11.000,- Kč na 12.000,- Kč a v I. stupni závislosti pro osoby starší 18-ti let 

z původních 2.000,- Kč na 800,- Kč.
22

 

V České republice dochází k nárůstu osob, kterým byl schválen příspěvek na péči. V roce 

2009 bylo vyplaceno 18,7 mld. Kč a v roce 2010 se navýšila tato částka o 0,9 mld. Kč, a to na 

částku 19,6 mld. Kč. Tento nárůst byl způsoben nejen vyšším průměrným počtem 

vyplacených dávek (cca 310 tisíc), ale i změnou ve struktuře příjemců dávky, kdy byl 

zaznamenán nárůst hlavně ve IV. stupni závislosti s vyšší částkou příspěvku.
23

 

Od 1. ledna 2012 se změnila některá důležitá ustanovení zákona o sociálních službách a jeho 

prováděcí vyhlášky. Zásadní změnou je přechod výkonu státní správy v oblasti sociálních 

služeb na Úřad práce České republiky. 

Jedná se o řízení ve věci výplat příspěvku na péči. Příspěvek na péči je pravidelná opakující 

se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách, která je určena na úhradu za 

potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami 

blízkými či jinými. Nově je vyplácen peněžní formou oprávněné osobě, a to přímo 

postiženému nebo seniorovi a ne poskytovateli sociálních služeb. To vše za podmínky, že 

bude nutné na požádání doložit správnost čerpání, pokud nebude k placení použita tzv. karta 

sociálních systémů. 

Ve II. stupni závislosti se zvýšil příspěvek na péči pro osoby od 1 do 18 let z 5.000,- Kč na 

6.000,- Kč. Příspěvky vyplácí měsíčně krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná 

k rozhodnutí o příspěvku. Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání správního orgánu, který 

provádí kontrolu využívání příspěvku, prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění pomoci. 

Další změny se týkají podmínek při posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby. 

Zákon zavádí pouze deset okruhů, ve kterých bude hodnocena schopnost zvládat základní 

životní potřeby. Jedná se o mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, 

tělesnou hygienu, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče 

o domácnost. 

Dosavadní model čtyř stupňů závislosti zůstává zachován, pouze s ohledem na podstatné 

snížení počtu hodnocených skutečností z 36 na 10. Jsou stanoveny nové podmínky pro 
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zařazení osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem do jednotlivých stupňů 

závislosti, přičemž platí, že s počtem stupňů klesá samostatnost klienta a stoupá jeho závislost 

na systému.  

Dále byl zaveden institut tzv. asistenta sociální péče. Jedná se o fyzickou osobu starší 18-ti 

let, zdravotně způsobilou. Jedná se o jinou než blízkou osobu, která není registrovaným 

uživatelem sociálních služeb. Asistent sociální péče je povinen s osobou které poskytuje 

pomoc, uzavřít formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci.
24

 

2.4.2 Úhrada nákladů za sociální služby 

Zákon o sociálních službách v § 71 až § 77 přesně definuje služby, které jsou poskytovány za 

úhradu nákladů či nikoliv. Tomu však předchází několik povinných kroků. Jedním z těchto 

kroků je požádání si klienta o službu u poskytovatele sociálních služeb. S následným 

souhlasem dojde k uzavření smlouvy v písemné formě mezi klientem a poskytovatelem, čímž 

vzniká závazkový právní vztah. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb podle § 91 zákona 

o sociálních službách je občanskoprávní smlouvou podle § 51 občanského zákoníku, tzv. 

nepojmenovanou. 

Výše úhrady nákladů vychází z této smlouvy, ve které je cena za službu přesně stanovena. 

Pokud si klient vyžádal službu za úhradu, je povinen si tuto službu uhradit ze svého příspěvku 

na péči. Ve vymezení rozsahu sociální služby musí smlouva obsahovat přesné vymezení 

základních činností a podrobný popis fakultativních (nadstandardních) činností, které jsou 

klientovi poskytovány na jeho žádost, avšak rozsah těchto služeb musí být sjednaný v souladu 

se schválenou registrací. 

Pokud by zájemce o poskytnutí sociální služby nemohl sám vyhledat potřebnou sociální 

službu nebo by nemohl s dostupnými poskytovateli uzavřít smlouvu z důvodu nedostatečné 

kapacity, přičemž by byl v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo 

jeho život nebo zdraví, musí této osobě podle § 92 písm. a) zákona o sociálních službách 

zajistit poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci obecní úřad obce s rozšířenou 

působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby. 

Zákon o sociálních službách přesně uvádí  spektrum jednotlivých služeb včetně jejich přesné 

definice a současně stanovuje, zda dané služby jsou poskytované za plnou úhradu nákladů, 
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částečnou či úplně bez náhrady nákladů. Podle těchto pravidel lze rozdělit sociální služby do 

několika okruhů, a to: 

 sociální služby bez úhrady nákladů (dle § 72  zákona o sociálních službách) 

o jedná se o služby - sociální poradenství, ranná péče, telefonická krizová pomoc, 

tlumočnické služby, krizová pomoc, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

sociální rehabilitace, sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních 

pro děti a mládež, služby sociálně terapeutických dílen, sociální služby poskytované 

v intervenčních centrech; 

 sociální služby za úhradu nákladů (dle § 73 až § 77  zákona o sociálních službách): 

o úhrada za sociální služby v pobytových zařízeních sociálních služeb, 

o úhrada za základní činnosti u dalších druhů sociálních služeb, 

o úhrada specificky stanovená podle jednotlivých druhů sociálních služeb.
25

 

Současně je velmi důležité při řešení úhrady za sociální služby vzít ohled na charakter 

organizace, která danou službu poskytuje. Je-li poskytovatelem nezisková organizace, 

předpokládá se, že sociální služba je veřejným statkem, tak úhrada nákladů placená klientem 

zahrnuje ubytování, stravování a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu s ohledem na výši 

úhrady definovanou zákonem o sociálních službách. Pokud však sociální služba poskytována 

na tržním principu a je chápána jako tržní statek, tak výše úhrady placené klientem je 

výsledkem individuální dohody mezi ním a poskytovatelem.
26
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3 ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
POSKYTNUTÝCH VE VYBRANÉ OBCI 

Tato kapitola je zaměřena na poskytování konkrétních sociálních služeb ve městě Mohelnice, 

její základní charakteristiky včetně rozboru hospodaření v jednotlivých letech 2007 až 2011. 

Následně je provedena analýza poskytování a financování konkrétních sociálních služeb.  

Historie města Mohelnice sahá až do roku 1141. V současnosti město Mohelnice představuje 

poměrně rozsáhlou územní jednotku, jehož součástí je 7 okolních obcí, a to Libivá, 

Křemačov, Újezd, Podolí, Studená Loučka, Květín a Řepová. Město Mohelnice má téměř 

9 900 obyvatel a je třetím největším městem okresu Šumperk. 

Město Mohelnice leží na důležité silniční křižovatce, jejíž západní částí prochází komunikace 

z Olomouce do Moravské Třebové a dále do Čech, na ní navazuje silnice vedoucí přes Zábřeh 

na Moravě do Šumperka a dále do Jeseníků. Městem také vede železniční trať mezi Prahou 

a Olomoucí. 

Mohelnice je obec s rozšířenou působností. Do jejího správního obvodu náleží 14 okolních 

obcí. Výměra správního obvodu činí 130 km
2
. Město zajišťuje služby veřejné správy pro cca 

18 700 obyvatel.  

3.1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V MOHELNICI 

Sociální služby svých charakterem nelze vztáhnout pouze na území města Mohelnice, ale 

jedná se spíše o oblast správního obvodu Mohelnicka. Instituce veřejné správy, které 

kooperují na tomto katastrálně větším území, se snaží o monitorování sociálních služeb 

v dané oblasti, o jejich plánování a o optimalizaci při poskytování sociálních služeb na 

základě skutečné potřeby. 

K těmto účelům se zpracovává na území Mohelnicka strategický dokument pro oblast 

sociálních služeb, tzv. komunitní plán sociálních služeb na Mohelnicku. Tento plán byl 

schválen Zastupitelstvem města Mohelnice a je platný na období 2007 až 2009. V současnosti 

se tento komunitní plán sociálních služeb aktualizuje a doplňuje o nové skutečnosti a potřeby. 

Při tvorbě komunitního plánu rozvoje sociálních služeb byl zjištěn skutečný stav sociálních 

služeb na území města Mohelnice i na území správního obvodu Mohelnicko. Dále byly 

zjišťovány konkrétní potřeby občanů, byly zpracovávány nové podněty a přání veřejnosti, 

byly osloveni poskytovatelé sociálních služeb atd. Zpracovávaly se data formou dotazníků, 



 

 22 

přímého oslovení občanů a klientů, z výročních zpráv poskytovatelů a veřejných institucí 

fungujících v oblasti sociálních služeb. 

Do procesu komunitního plánu byly zapojeny všechny rozhodující skupiny (zadavatelé, 

poskytovatelé a uživatelé), které v dané oblasti sociálních služeb a v dané lokalitě působí. 

Komunitní plán definuje silné a slabé stránky, které se na území města v oblasti sociálních 

služeb vyskytují. Za silné stránky byly uvedeny dobře fungující stávající služby; jejich 

kvalita; široká síť poskytovatelů a kvalifikovanost pracovníků v sociálních službách včetně 

jejich dlouhodobé odbornosti. Jako slabé stránky byly zachyceny jak neochota a pasivita lidí 

v problematice sociálních služeb, tak i nejistota při zajišťování finančních prostředků na 

investice a provoz.
27

 

Nejvýznamnější  institucí působící se v oblasti sociálních služeb je městský úřad Mohelnice. 

Tato instituce rozhoduje o přidělení dávek, ať již peněžitých nebo věcných; jednorázových, 

opakujících se či mimořádných, osobám fyzickým nebo právnickým. Provádí šetření 

v rodinách i u problémových skupin obyvatelstva. Rozhoduje o příspěvku občanům, kteří se 

ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí. Také rozhoduje o přidělení 

příspěvku občanům, kterým nelze zajistit zaměstnání. Mezi další činnosti, které zajišťuje 

městský úřad Mohelnice patří vedení evidence sociálně slabších rodin a koordinace činnosti 

komise péče o rodinu a děti. 

V oblasti zajišťování sociálních služeb je město postaveno do více rolí. Největší roli plní ve 

funkci zřizovatele příspěvkové organizace. Další role města je ve funkci podporovatele 

sociálních služeb zřizovaných jinými právnickými nebo fyzickými organizacemi. Plní i roli 

garanta sociálních služeb na území Mohelnicka. Dále se podílí na řešení otázek bydlení 

starých občanů nebo zdravotně postižených občanů. Spolupracuje se střediskem pečovatelské 

služby a charitativními organizacemi. Zabezpečuje provoz domů s pečovatelskou službou, 

domovů nebo penzionů pro seniory. Současně rozhoduje o umístění žadatelů do těchto 

zařízení.  

Druhou institucí veřejné správy je úřad práce Šumperk – Disponované pracoviště 

Mohelnice. Tato instituce poskytuje poradenství v oblasti zprostředkovávání zaměstnání 

a zajišťuje evidenci uchazečů o zaměstnání. Dále zabezpečuje výplaty podpor 
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 Město Mohelnice: Komunitní plán sociálních služeb na Mohelnicku, [on-line]. 2012. [cit. 24.1.2012]. 
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v nezaměstnanosti, evidenci volných pracovních míst a zajišťuje rekvalifikace uchazečů 

o zaměstnání. 

Správu města zabezpečuje městský úřad Mohelnice, který vykonává prostřednictvím svých 

odborů činnosti v samostatné působnosti i v přenesené působnosti. Hospodaření města 

Mohelnice v letech 2007 až 2011 je zachyceno v tabulce č. 3.1. Jedná se o příjmy a výdaje 

zachycené v účetnictví města v daném rozpočtovém období, přičemž rozpočtové období je 

období od 1. ledna do 31. prosince. Tyto příjmy i výdaje jsou uvedeny v hodnotách po 

konsolidaci. 

Tab.č. 3.1 Hospodaření města Mohelnice v letech 2007 až 2011 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výroční zprávy hospodaření města Mohelnice v letech 2007 až 2011,
28

 vlastní zpracování 

V hospodaření města je patrný pravidelný mírný nárůst příjmů z daní i nedaňových příjmů. 

Daňové příjmy tvoří v rozpočtu města necelých 50 % celkových příjmů města. Nejvyšší 

výnos z daní byl v roce 2008 a to ve výši 104,1 mil. Kč (49 %). V rozpočtových příjmech jsou 

zahrnuty i transfery, které však rozpočtem města Mohelnice pouze procházejí. Jedná se 

o dotace, které pocházejí ze státního nebo krajského rozpočtu a lze je využít pouze na předem 

přesně stanovené a specifikované účely. Zejména se jedná o sociální transfery např. na 

vyplacení dávek v hmotné nouzi či na příspěvek na péči. Tyto transfery tvoří přibližně 43 % 

celkových příjmů města Mohelnice a v průměru se pohybovaly ve sledovaných letech kolem 

80 mil. Kč. Běžné výdaje mají v letech 2007 až 2011 vzrůstající tendenci. V roce 2008 byly 

běžné výdaje nejvyšší, z rozpočtu bylo vyplaceno 176,7 mil.Kč. 
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 Město Mohelnice, Závěrečné účty  města Mohelnice v letech 2007 až 2011, [on-line]. 2012. [cit. 1.2.2012]. 

Dostupné na internetu: http://www.mohelnice.cz/odbor-financni/ds-5316/archiv=0 
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Pouze v roce 2007 mělo město Mohelnice záporný hospodářský výsledek, který činil 633 

tis. Kč. Od roku 2008 však již město vykazuje pouze kladné hospodářské výsledky, přičemž 

nejvyšší saldo bylo v roce 2011 ve výši 26,5 mil. Kč (viz. Graf 3.1).  

Graf  3.1 – Hospodářský výsledek města Mohelnice v letech 2007 až 2011 (v tis.Kč)  

 
Zdroj: Výroční zprávy hospodaření města Mohelnice v letech 2007 - 2011

29
,  vlastní zpracování. 

 

Město Mohelnice zajišťuje hospodaření a správu pro téměř deset tisíc obyvatel. 

Demografický vývoj v Mohelnici koresponduje s demografickým vývojem obyvatel v České 

republice. Z hlediska procesu stárnutí se podíl obyvatel ve věku 65 a více let v Mohelnici 

pohybuje kolem 15 %. Ze zveřejněných statistických údajů dle tabulky 3.2 se počet obyvatel 

v Mohelnici neustále snižuje. 

Tab. 3.2  – Demografický vývoj počtu obyvatel v Mohelnici v letech 2007 až 2011 

 Rok 2007 2008 2009 2010 2011  

Počet obyvatel 9 700 9 628 9 615 9 563 9 550 

Průměrný věk mužů 38,9 39,2 (v %) 

Průměrný věk žen 42,1 42,4 (v %) 

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let 15,0 15,3 (v %) 

Index stáří 107,9 109,8  
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Současně dochází k plnění i současného celosvětového trendu v oblasti stárnutí obyvatel. 

Nejvíce tento trend vystihuje index stáří, který vypovídá, kolik obyvatel ve věku 65 let a více 

připadá na 100 dětí ve věku 0-14 let. Tento index se neustále zvyšuje, což znamená, že 

                                                 
29

 Město Mohelnice, Závěrečné účty  města Mohelnice v letech 2007 až 2011, [on-line]. 2012. [cit. 1.2.2012]. 
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populace stárne a tudíž v oblasti sociálních služeb dochází k neustálému tlaku klientů na 

dostupnost a finanční prostředky v oblasti poskytování sociálních služeb.
30

 

V roce 2011 byly poskytovány v městě Mohelnici sociální služby, které jsou do tří základních 

oblastí: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. 

Sociální poradenství v základním rozsahu poskytují všichni poskytovatelé sociálních služeb 

pro občany města Mohelnice bezplatně a bez ohledu na to, kdo je o radu požádá. Odborné 

sociální poradenství je již cíleně zaměřeno na konkrétní situaci či skupinu osob a je 

poskytováno většinou ve specializovaných poradnách, která je zřízena i v Mohelnici. V rámci 

činnosti odborné poradny jsou zapůjčovány kompenzační pomůcky. 

Mezi služby sociální péče poskytované obyvatelům města Mohelnice patří: 

 osobní asistence, 

 pečovatelská služba, 

 odlehčovací služby, 

 denní stacionáře, 

 domovy pro seniory. 

V oblasti sociální prevence jsou na Mohelnicku poskytovány tyto služby:   

 azylové domy, 

 kontaktní centra, 

 nízkoprahová denní centra, 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

 sociální rehabilitace. 

Poskytování sociálních služeb lze taktéž rozčlenit dle cílové skupiny osob, kterým jsou 

sociální služby na Mohelnicku poskytnuty. Jedná se o: 

 seniory, 

 osoby zdravotně postižené, 

 uživatelé návykových látek (drog, alkoholu, atd.), 

 děti a mládež, 

 a jiné skupiny osob. 
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3.1.1 Sociální služby poskytované městem Mohelnice v roli zřizovatele 

Největší organizací ve vlastnictví veřejné správy v oblasti sociálních služeb na území 

mikroregionu Mohelnicko je příspěvková organizace Domov pro seniory a pečovatelská 

služba Mohelnice, p.o.
31

 Jejím zřizovatelem je město Mohelnice. Tato organizace sdružuje 

čtyři objekty, vyskytujících se na různých adresách na území města Mohelnice, které 

poskytují sociální služby převážně pro seniory. Jedná se o: 

 Domov důchodců Mohelnice, Lidická 4 - Tento domov zajišťuje nepřetržitý provoz, 

ubytovací službu, pečovatelskou službu a další základní služby dané vyhláškou.
32

 Pobyt 

zajišťuje občanům se starobním nebo plně invalidním důchodem, kteří potřebují 

komplexní péči, jež nemůže být zajištěna jejich rodinou popřípadě jinou sociální 

službou. 

 Domy s pečovatelskou službou Mohelnice, Lékárnická ulice 1 a Třebovská 17 - Tyto dva 

domovy pronajímají seniorům byty na základě nájemních smluv a poskytují 

pečovatelskou službu. Domovy poskytují svým obyvatelům 1- pokojové a 2-pokojové 

bytové jednotky se sociálním příslušenstvím. Pracovnice pečovatelské služby nejsou 

zaměstnanci příspěvkové organizace Města Mohelnice, avšak při vykonávání 

pečovatelské služby se však musí řídit vyhláškou. 

 Domov – penzion pro důchodce Mohelnice, Medkova 1 - Tento domov rovněž zajišťuje 

ubytovací službu, pečovatelskou službu a další základní služby dané vyhláškou. Pobyt 

zajišťuje občanům se starobním nebo plně invalidním důchodem, avšak jejich zdravotní 

stav nesmí vyžadovat komplexní péči. 

V roce 2004 začala organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba působit v oblasti 

sociálních služeb. Ve zřizovací listině byly vymezeny, kromě jiného, jak hlavní účel 

příspěvkové organizace, tak i okruh vedlejší hospodářské činnosti. V příspěvkové organizaci 

za vedlejší hospodářskou činnost je stanoveno praní prádla. V hlavní činnosti je poskytována 

pečovatelská služba. 

Hospodářská činnost příspěvkové organizace města je založena na vícezdrojovém 

financování. Dle bližší analýzy a dodatečné písemné komunikace bylo zjištěno, že finanční 

prostředky do organizace plynou z pěti základních zdrojů, které jsou seřazeny dle nejvyššího 

finančního zastoupení až k nejnižšímu. Jedná se o: 
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 platby klientů, 

 příspěvek zřizovatele, 

 MPSV ČR, 

 úhrady za zdravotnické úkony zdravotními pojišťovnami, 

 sponzorské dary. 

V roce 2011 bylo příspěvkové organizaci Domov pro seniory a pečovatelská služba vyplacen 

finanční obnos ve výši 2.524.000 Kč za poskytnuté sociální služby pro 114 obyvatel domů 

pro seniory (viz. graf 3.2).  

Graf  3.2 – Dotace města Mohelnice příspěvkové organizaci v letech 2007 až 2011 (v Kč)  

  Zdroj: Výroční zprávy hospodaření města Mohelnice v letech 2007 - 2011
33

,  vlastní zpracování. 

3.1.2 Sociální služby poskytované ostatními organizacemi 

Další organizace již nejsou organizacemi veřejné správy, ale jedná se převážně o nestátní 

neziskové organizace, převážně o občanská sdružení. Tyto organizace si musí podat žádost na 

městský úřad o dotaci na sociální služby, pokud chce získat finanční podporu na provoz 

v následujícím kalendářním roce. Všechny tyto žádosti musí být v souladu se zákonnými 

podmínkami a v souladu s pravidly pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb.
 34

  

O poskytnutí dotace podle těchto pravidel rozhoduje na základě doporučení odboru sociálních 

věcí: 

 Rada města Mohelnice v případě dotací do výše 50.000,- Kč nebo  

 Zastupitelstvo města Mohelnice v případě žádosti o dotaci nad 50.000,- Kč. 
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V Mohelnici působí v současnosti více neziskových nestátních organizací, které v letech 2007 

až 2011 získaly finanční prostředky formou dotací z rozpočtu města Mohelnice
35

. K těm 

největším patří Charita Zábřeh a  RES-SEF Šumperk, o.s. 

Charita Zábřeh
36

 je jednou z největších soukromých organizací. Jedná se o účelové zařízení 

církve, kterou zřizuje Římskokatolická církev. Charita zajišťuje sociální služby, a to 

pečovatelské úkony, sociální pracovníky aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně 

postižené, zdravotní sestry pro domácí péči, odlehčovací službu, osobní asistenci, přepravní 

služby, chráněné dílny, humanitární činnost aj.  

V současnosti v Mohelnici existuje od roku 2005 denní stacionář „Okýnko“, který slouží pro 

osoby s kombinovaným, mentálním nebo těžkým zdravotním postižením, které jsou starší 18 

let. Okýnko poskytuje služby, které umožní postiženým lidem smysluplně trávit svůj volný 

čas, osvojit si návyky péče o vlastní osobu. Dříve klienti z Mohelnicka navštěvovali denní 

stacionář Domovinka, který byl v nedalekém městě Zábřeh. Ale z důvodu zvyšujícího se 

počtu klientů z Mohelnicka, byl tento stacionář zřízen přímo v Mohelnici. 

Na základě potřeb klientů vznikla v Mohelnici i občanská poradna, která poskytuje odborné 

poradenství jak pro seniory, osoby se zdravotním postižením, tak i matkám s dětmi 

a národnostním menšinám. Dále Charita provozuje středisko odlehčovacích služeb. 

Občanské sdružení RES-SEF
37

. Toto sdružení nabízí na území okresu Šumperk 3 různé 

typy sociálních služeb pro mladé lidi od 12-26 let. Jedná se o STREETWORK (tzv. práce 

v terénu, na ulici), program INTEGRA a NZDM Nitka.  

Program streetwork je zaměřen na mladé lidi ohrožené závislostí nebo již závislé na drogách 

a jiných omamných látkách. Dále se zabývá osobami bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou 

bydlení. Poskytují jim základní sociální poradenství, zajišťují čisté zdravotnické potřeby, 

testování na HIV aj.   

Program Integra je zaměřen na lidi, kteří chtějí, nebo by chtěli být začleněni do společnosti, 

ale vlivem různých okolností se diskvalifikovali z účasti, nebo rezignovali na vlastní 

schopnosti a do společnosti se nezapojili. Zde se sdružení snaží o zapojení účastníků do práce 

                                                 
35

 MěÚ Mohelnice, Odbor sociálních věcí, Přehled žádostí o dotace v oblasti sociálních služeb za rok 2010 
36
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http://www.res-sef.cz/ 
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a zajišťuje osobám pracovněprávní poradenství, rekvalifikace a přípravu na pracovní 

pohovory. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nitka je otevřena v Mohelnici od 1.5.2009, kdy 

získala na zařízení prostor od města dotaci ve výši 140.000,- Kč. Nabízí mladým lidem ve 

věku od 12 do 26 let bezpečný prostor pro alternativní trávení volného času.  

SONS o.s.
38

 je sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Tato organizace poskytuje 

poradenské služby pro nevidomé a slabozraké, a to základní poradenské služby, pracovně 

právní služby a technické poradenství při výběru pomůcek. Současně zajišťuje rozvoj 

a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce 

v domácnosti, čtení atd.), dále vyučuje nevidomé braillově písmu, ať již ve zvukové podobě, 

zvětšeném černotisku a digitálním textu (včetně vlastního vydávání časopisů) a jiné služby. 

Sdružení poskytuje 1x týdně konzultační návštěvy v kanceláři a současně zajišťuje i terénní 

sociální služby včetně osobní asistence (průvodcovské a předčitatelské služby). 

OSZP Mohelnice je občanské sdružení zdravotně postižených. Tato organizace sdružuje 

zdravotně postižené občany (tělesně, sluchově i zrakově) z okolí Mohelnicka. Pořádá pro své 

členy akce, zájezdy, zajišťují pro ně masáže, bazén, úhradu rehabilitačních služeb 

a poradenskou činnost. V Mohelnici je k dispozici kontaktní místo pro zdravotně postižené, 

ve kterém poskytují poradenskou činnost z oblastí sociálně-právní, daňové i pracovně-právní 

problematiky.  

APZ Pomněnka Šumperk
39

 je agentura podporovaného zaměstnávání. Jedná se o školní 

zařízení (soukromá ZŠ a SŠ) pro děti, u kterých je diagnostikován určitý stupeň mentální 

retardace v kombinaci s jiným postižením, pro který se nemohou vzdělávat ve školách 

běžného typu. Jedná se o děti s nejzávažnějšími formami postižení, s poruchami hybnosti, se 

smyslovými, zdravotními a sociálními poruchami.  

V roce 2010 poskytlo Město Mohelnice dotace z rozpočtu na sociální služby i mimo pravidla  

pro poskytování dotací. Jedná se o organizace, které poskytují sociální služby jen pro náhodné 

jedince či určitou skupinu osob, kteří dojíždí za speciálním druhem sociálních služeb mimo 

oblast mikroregionu Mohelnicko. Jedná se o organizace: ISIS Olomouc, NIPI Šumperk, 

Armáda spásy a Domov sv. Josefa. 

                                                 
38

 SONS o.s., Sjednocená agentura nevidomých a slabozrakých, [on-line]. 2012. [cit. 4.3.2012]. Dostupné na 

internetu: http://www.sons.cz/ 
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Domov sv. Josefa poskytuje důstojné dožití pro osoby s roztroušenou sklerózou. V roce 2008 

byl do tohoto domova umístěn občan z Mohelnice. Od té doby si každý rok žádá o dotaci bez 

uvedení požadované částky, avšak žádný finanční obnos již z rozpočtu města neobdržel. 

ISIS je občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci. Z Mohelnice 

toto sdružení navštěvují dvě rodiny s dětmi v náhradní péči a každoročně žádají o finanční 

příspěvek. V letech 2010 a 2011 jim žádný finanční obnos již nebyl z rozpočtu města 

poskytnut. 

NIPI je Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, 

o.s. V roce 2010 získalo od města finanční částku ve výši 4.000,- Kč pro oblast veřejně 

účelných aktivit v oblasti bezbariérové přístupnosti. 

Mezi další organizace působící na území Mohelnicka patří PONTIS, o.p.s. Tato společnost 

provozuje kontaktní a poradenské centrum v oboru drogových závislostí. K-centrum je 

nízkoprahové zařízení určené pro rizikové skupiny mládeže, osoby ohrožené drogami  nebo 

na drogách závislé, blízké  příbuzné uživatelů drog. Tato společnost spolupracovala s městem 

Mohelnicí do roku 2007, kdy získala poslední dotace. Od roku 2008 jejich činnost a klienty 

pro Mohelnicko převzala společnost RES-SEF, Šumperk. 

V následné kapitole budou tedy konkrétně analyzovány finanční prostředky přímo poskytnuté 

na konkrétní sociální služby a rozčleněné podle rozpočtové skladby výdajů města Mohelnice. 

3.2 ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MOHELNICI 

Financování sociálních služeb v Mohelnici je založeno na vícezdrojovém financování. Město 

Mohelnice jako obec s rozšířenou působností zajišťuje financování sociálních služeb 

v územní samosprávě ve dvou základních oblastech, a to v rámci přenesené působnosti 

poskytuje příspěvek na péči a v rámci samostatné působnosti poskytuje příspěvek své 

příspěvkové organizaci, dotace registrovaným poskytovatelům sociálních služeb, finanční 

prostředky pro ostatní poskytovatele sociálních služeb, jednorázovou finanční podporu na 

projekty související se sociálními službami nebo jiná zvýhodnění poskytovatelům sociálních 

služeb. 

Změnou v legislativě od 1. ledna 2012 však již město Mohelnice nevykonává výkon státní 

správy v oblasti sociálních služeb. Nyní tuto funkci vykonává Úřad práce České republiky – 

krajské úřady. Jedná se především o veškerá řízení v oblasti příspěvku na péči. 
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Finanční prostředky vynaložené z rozpočtu města Mohelnice v analyzovaných letech 2007 až 

2011 jsou zachyceny v tabulce č. 3.3. Největší položku v rozpočtu města na sociální služby 

tvoří příspěvek na péči. Tyto prostředky však rozpočet města nezatěžují, jelikož se jedná 

o obligatorní příspěvek a je plně hrazen ze státního rozpočtu.  

Tab.č. 3.3 – Sociální výdaje města Mohelnice dle rozpočtové skladby v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

2007 2008 2009 2010 2011

417  Dávky v hmotné nouzi 5 177 3 337 4 841 7 818 7 890

418  Dávky ZPS občanům 7 745 5 732 5 062 4 291 4 023

419  Příspěvek na péči 25 766 33 455 35 472 40 319 34 730

433  Sociální pomoc, pomoc manž. 0 20 0 0 0

434  Sociální rehabilitace 370 377 310 627 0

435  Služby sociální péče 4 596 4 005 2 411 3 532 3 248

z toho Osobní asistence, pečovatelská služba 4 583 4 000 2 370 3 458 3 176

Ostatní služby sociální péče 14 5 41 74 72

436  Správa sociálního zabezpečení 323 344 337 381 408

439  Ostatní záležitosti sociálních věcí 50 32 43 47 0

Sociální výdaje města celkem 44 028 47 303 48 475 57 014 50 299

z toho Výdaje na sociální služby 4 966 4 402 2 721 4 159 3 248

Výdaje města celkem 195 559 205 281 181 433 183 700 181 653

Podíl sociálních výdajů na celkových výdajích 22,5% 23,0% 26,7% 31,0% 27,7%

Podíl výdajů na sociální služby na celkových výdajích 2,5% 2,1% 1,5% 2,3% 1,8%

Druh sociálních výdajů / Rok

 

Zdroj: Výroční zprávy hospodaření města Mohelnice v letech 2007 – 2011,
40

  vlastní zpracování. 

Sociální výdaje města ve sledovaném období jsou dle rozpočtové skladby rozčleněné na 

dávky v hmotné nouzi, dávky určené zdravotně postiženým občanům, příspěvek na péči, 

sociální pomoc, sociální rehabilitace, služby sociální péče, správu sociálních věcí a ostatní 

záležitosti sociálních věcí. Sociální výdaje mají v letech 2007 až 2011 rostoucí tendenci. 

V roce 2007 bylo na sociálních výdajích vyplaceno z rozpočtu 44 mil. Kč a v roce 2011 jsou 

tyto výdaje již ve výši 50,2 mil. Kč. Nejvíce tento rostoucí trend způsobují navyšující se 

finanční prostředky na příspěvek na péči a také dávky v hmotné nouzi. Sociální výdaje se 

podílí na celkových výdajích města v roce 2007 cca 22,5 %. V roce 2011 se již tento trend 

pohybuje okolo 30 %. 

                                                 
40

 Město Mohelnice, Závěrečné účty města Mohelnice v letech 2007 až 2011, [on-line]. 2012. [cit. 1.2.2012]. 

Dostupné na internetu: http://www.mohelnice.cz/odbor-financni/ds-5316/archiv=0 

 



 

 32 

Finanční prostředky na příspěvek na péči každoročně rostou. V roce 2007 bylo vyplaceno 

25,7 mil.Kč, a to je v podílu k celkovým sociálním výdajům 58 %. V roce 2010 to bylo již 

40,3 mil. Kč, tzn. nárůst o 55,2 %. Podíl výdajů v roce 2011 na příspěvek na péči vůči 

celkovým sociálním výdajům činí 70 %. Tento trend spolu s demografickým trendem stárnutí 

obyvatel nadále poroste. Důvodem je nejen nárůst počtu osob, kteří získávají nárok na tento 

příspěvek, a tzn. vyšší počet vyplacených dávek, ale i druh závislosti těchto osob, a tzn. nárůst 

ve čtvrtém stupni závislosti s vyšší částkou příspěvku. Jelikož se ale jedná o finanční 

prostředky hrazené státem, nebudou tyto prostředky dále zahrnuty v následující části analýzy 

finančních prostředků sociálních služeb hrazených z rozpočtu města Mohelnice v letech 2007 

až 2011. 

Výdaje na sociální služby ve sledovaných letech v Mohelnici měly klesající tendenci na rozdíl 

od celkových sociálních výdajů města Mohelnice. Podle rozpočtové skladby tvoří 

v Mohelnici výdaje na sociální služby 3 položky, a to sociální pomoc; sociální rehabilitace 

a služby sociální péče, které lze dále dělit na služby osobní asistence a pečovatelská služba 

a ostatní služby sociální péče. 

Nejvyšších hodnot ve výdajích na sociální služby dosáhlo město v letech 2007, kdy tyto 

výdaje činily téměř 5 mil. Kč. Podíl výdajů na sociální služby na celkových výdajích města 

v roce 2007 činí 2,5%. V roce 2008 bylo vyplaceno 4,4 mil. Kč. Tento pokles by i nadále 

průměrně činil cca 400 tis. Kč, avšak rok 2009 tento trend poněkud pozměňuje.  

Rok 2009 měl v oblasti sociálních služeb značná vychýlení. Tyto odchylky byly způsobeny 

ukončením činnosti Střediska pečovatelské služby, následným navýšením dotací společnosti 

Charita Zábřeh a vyplacením mimořádné dotace společnosti RES-SEF na vznik NZDM 

NITKA. 

Středisko pečovatelské služby Šumperk přestalo v polovině roku 2009 poskytovat 

pečovatelské služby pro Mohelnicko. Tuto činnost převzala církevní společnost Charita 

Zábřeh, které byla městem Mohelnice v daném roce navýšena dotace z 250 tisk. Kč na 300 

tis. Kč. Vyúčtování těchto sociálních služeb však od Charity vstoupilo až do výdajů v roce 

2010, kde bylo toto navýšení zachyceno ve výdajích dle rozpočtové skladby, a ty se zvýšily 

na 4,1 mil. Kč. 

Dalším důvodem, který velmi ovlivnil výdaje, byl vznik nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež Nitka, kterou provozuje sdružení RES-SEF. Toto sdružení dostalo mimořádnou 

dotaci ve výši 140 tis. Kč, které však nebyly určeny na konkrétní sociální služby, nýbrž jako 
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spoluúčast města na zřízení denního centra. Proto z hlediska účetnictví organizace města 

Mohelnice tato hodnota nevstoupila v účetnictví do výdajů za sociální služby. 

3.3.1 Analýza financování sociálních služeb dle poskytovatelů 

V této části je analyzováno financování sociálních služeb, které je zabezpečováno finančními 

prostředky poskytnutými formou dotací z rozpočtu města Mohelnice v samostatné působnosti. 

Příspěvková organizace města je samostatně analyzována v následné podkapitole. 

Přehled poskytnutých dotací je zachycen v tabulce č. 3.3. Nejvyšší položky tvoří dotace 

organizacím: Charita Zábřeh a RES-SEF Šumperk. 

Tab.č. 3.4 – Dotace vyplacené poskytovatelům sociálních služeb v letech 2007 - 2011 (v Kč) 

Poskytovatelé sociálních služeb v Mohelnici v letech: 2007 2008 2009 2010 2011

APZ - Poměnka Šumperk 10 000 20 000 20 000

Charita Zábřeh 250 000 250 000 300 000 300 000 420 000

OSZP, Oblast Mohelnicka 8 000 20 000 15 000

PONTIS Šumperk, o.p.s. 100 000

RES-SEF Šumperk 100 000 240 000 300 000 120 000

SONS Praha, Oblastní odbočka Šumperk 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000

Středisko pečovatelské služby, Šumperk 120 000 120 000 60 000

Ostatní poskytovatelé 0 10 000 29 000 9 000 23 000

Celkem za sociální služby 475 000 495 000 642 000 654 000 608 000  

Zdroj: MěÚ – sociální odbor, vlastní zpracování 

Charita Zábřeh je jednou z největší organizací působící v oblasti sociálních služeb nejen na 

Mohelnicku, ale po celé České republice. Mezi největší položky při poskytování sociálních 

služeb se Charita na Mohelnicku zabývá charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službou. 

V roce 2011 se postarali o 142 klientů. Graf č. 3.3 vymezuje vývoj klientů církevní 

organizace v analyzovaných letech. 

Graf č.3.3 – Vývoj klientů charitativní pečovatelské a sociální služby v letech 2007 – 2011 

 
Zdroj:  Výroční zpráva Charita Zábřeh, vlastní zpracování 
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Z vývoje klientů je vidět setrvalý stav domácí zdravotní péče zajišťované ošetřovatelskou 

službou. Průměrně ročně ve sledovaných letech se jednalo o 79 klientů. Vývoj počtu klientů 

v pečovatelské službě se skokově navýšil hlavně v roce 2009, a to o 43 klientů (nárůst 

o 200 %). V polovině roku 2009 převzala Charita klienty Střediska pečovatelské služby 

Šumperk, příspěvkové organizace Olomouckého kraje, která pro oblast Mohelnicka ukončila 

svoji činnost. Zvyšující se podíl využívání pečovatelské služby se odráží v nárůstu počtu 

provedených úkonů. V roce 2010 u 82 klientů bylo provedeno 18 741 úkonů a v roce 2011 

u 79 klientů bylo provedeno 18 651 úkonů. Je to z důvodu nemohoucnosti klientů, kdy je 

potřeba navýšit i další úkony – např. úklid, proveden osobní hygieny. 

Denní stacionář Okýnko v roce 2011 navštívilo 17 osob s mentálním, kombinovaným nebo 

zdravotním postižením starší 19 let, z nichž je 6 občany města Mohelnice. Denní stacionář 

Domovinka poskytuje sociální, terapeutické, výchovné a aktivizační služby seniorům. V roce 

2011 se starali o 27 uživatelů, z nichž 4 jsou z Mohelnice. Věkový průměr klientů 

Domovinky je 77 let. Veškeré tyto služby jsou vykazovány na klienta a na tzv. osobodny 

skutečných návštěv. Vývoj klientů je zachycen v grafu č. 3.4. 

Graf č.3.4 – Vývoj klientů denního stacionáře Domovinka a Okýnko v letech 2007 – 2011 

 
Zdroj:  Výroční zpráva Charita Zábřeh, vlastní zpracování 

Služby osobní asistence Charita na Mohelnicku provozuje již od roku 2003, terénní 

odlehčovací službu od roku 2007. Počet klientů se u osobní asistence pohybuje mezi 3 až 4 

klienty za rok (viz. graf č. 3.5). Odlehčovací služba má zvyšující se tendenci v analyzovaných 

letech, a to pro rok 2011 to bylo 7 klientů. Avšak v přepočtu na odpracované hodiny je 

v těchto službách zaznamenán zhruba třetinový pokles poptávky. V roce 2010 bylo 

poskytnuto 1176 hodin, ale v roce 2011 pouze 835 hodin. 
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Graf č.3.5 – Vývoj klientů osobní asistence a odlehčovací služby v letech 2007 – 2011 
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Zdroj:  Výroční zpráva Charita Zábřeh, vlastní zpracování 

Odborné sociální poradenství zajišťuje Charita pomocí své Občanské poradny. Nejčastěji řeší 

otázky sociálně-právní, pracovněprávní, vztahové a bytové. Největší nárůst je zaznamenán 

u klientů v oblasti dluhového poradenství a návrhů na osobní bankroty. V roce 2011 bylo 

poradenství poskytnuto 136 lidem, dále bylo evidováno 219 minimálně půlhodinových 

intervencí a dalších 210 kontaktů s klienty. V roce 2010 byl počet klientů poloviční, 

poradenství bylo poskytnuto 65 klientům. 

Poradenství v oblasti uživatelů návykových látek zastřešuje firma RES-SEF pro celé 

Šumpersko. Vývoj klientů na celém území Šumperska je okolo 268 klientů, ale na území 

Mohelnicka jsou tyto služby poskytovány 100 klientům za rok 2011. V průměru se toto číslo 

nikterak výrazně nemění (94 klientů), jelikož se jedná převážně o zaběhlé klienty.  

Graf č.3.6 – Vývoj klientů streetwork a NZDM NITKA v letech 2007 – 2011 
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Zdroj:  MěÚ Mohelnice, vlastní zpracování 
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Nízkoprahové centrum pro děti a mládež NITKA navštívitlo v roce jeho vzniku (r. 2009) 52 

klientů. Po třech letech jeho fungování již je tento počet 60 klientů (viz. graf č. 3.6). 

V roce 2011 ještě v oblasti sociálních služeb na Mohelnicku působila za skupinu klientů 

v počtu 20 nevidomých firma SONS. Vývoj nevidomých klientů je téměř stejný od roku 

2007, kdy SONS poskytoval služby 16 klientům.  

APZ Pomněnka Šumperk měla v roce 2011 ve stavu 17 klientů, ale pouze 4 klientům nabídla 

možnost agenturního zaměstnání. V současném stavu hospodářské krize, kdy není práce pro 

zdravého člověka, bohužel nelze dobře zajistit ani práci pro zdravotně postiženého. 

Občanské sdružení zdravotně postižených působících na Mohelnicku evidovalo v roce 2011 

155 klientů zdravotně postižených s různým druhem tohoto postižení. O proti roku 2007, kdy 

se počet klientů pohyboval okolo 131, se jedná o 18 procentní nárůst. 

Pokud se výdaje na sociální služby analyzují dle cílových skupin uživatelů (viz. graf č. 3.7), 

jsou poskytované finanční prostředky nejvíce v Mohelnici využívány seniory, a to ze 40 %. 

Druhou největší skupinou uživatelů jsou zdravotně postižení občané, kteří jsou zastoupeni 

v Mohelnici cca z 30 %. Skupiny uživatelů návykových látek jsou zastoupeny v 16 % 

a ohrožené skupiny dětí a mládeže jsou na Mohelnicku zastoupeny z 10 % každá. Mezi malé 

skupiny patří bezdomovci, nevidomí, ohrožené matky s dětmi  a další. 

Graf č.3.7 – Skutečné zastoupení cílových skupin uživatelů sociálních služeb v roce 2011 

 

Zdroj:  Městský úřad Mohelnice, Odbor sociálních věcí, vlastní zpracování 

Z analýzy výdajů na sociální služby vyplývá, že z celkových výdajů poskytnutých v roce 

2007 na sociální výši ve výši téměř 5 mil. Kč je poskytnuto 4,6 mil. Kč na pečovatelské 
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služby a osobní asistenci. Tyto služby jsou nejvíce využívány seniory a následně zdravotně 

postiženými spoluobčany a v roce 2007 činí podíl téměř 93 % na celkových výdajích na 

sociální služby. V roce 2010 tyto výdaje na sociální služby činily 4,2 mil. Kč a na 

pečovatelské služby a osobní asistenci bylo vyplaceno 3,5 mil. Kč., a to je 83 %.  

Největší podíl finančních prostředků na pečovatelské služby a osobní asistenci spotřebovává 

Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, p.o., proto bude této organizaci 

následně provedena podrobnější analýza financování sociálních služeb. 

Finanční prostředky, které plynuly v analyzovaných letech 2007 až 2011 na sociální služby na 

Mohelnicku, směřovaly z níže uvedených zdrojů: 

 MPSV ČR, 

 MZ ČR, 

 Olomoucký kraj, 

 město, obec, 

 úřad práce, 

 platby klientů, 

 příjmy z vlastní činnosti organizace, 

 sponzorské dary, 

 prostředky strukturálních fondů EU, 

 jiné zdroje. 

3.3.2 Analýza hospodaření příspěvkové organizace města 

Finanční hospodaření příspěvkové organizace města Mohelnice zvané Domov pro seniory 

a pečovatelská služba Mohelnice, p.o. se řídí legislativními ustanoveními, a to zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů a zřizovací listinou. 

Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, p.o. poskytuje sociální služby pro téměř 

120 seniorů. Organizace sdružuje čtyři objekty, vyskytujících se na různých adresách na 

území města Mohelnice. Organizaci zajištění domovů pro seniory zajišťuje 22 zaměstnanců. 

Následující tabulka č. 3.3.1 zachycuje finanční zajištění příspěvkové organizace v letech 2007 

až 2011.  
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Tab.č.3.3.1 – Výdaje na sociální služby dle finančního zajištění v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Ukazatel / Období 2007 2008 2009 2010 2011 celkem podíl

Platby klientů 4 909 4 073 5 690 6 328 6 722 27 722 47%

Příspěvek zřizovatele 4 530 3 675 2 370 2 636 2 524 15 735 27%

MPSV ČR 1 400 1 700 2 522 2 685 1 764 10 071 17%

Úhrady zdravotních pojišťoven 84 218 106 10 25 443 1%

Sponzorské dary 22 0 0 5 0 27 0%

Jiné zdroje 617 2 553 1 520 90 400 5 180 9%

Celkem finanční prostředky 11 562 12 219 12 208 11 754 11 435 59 178 100%  

Zdroj: Domov důchodců a pečovatelská služba, p.o.; vlastní zpracování 

Nejvyšší podíl finančních prostředků tvoří platby klientů, a to 47 % (viz. graf 3.3.1) I když 

stav počtu obyvatel Domovů pro seniory se výrazně nemění a kolísá mezi 110 až 120 

obyvateli, tak úhrady každoročně rostou. Nejvíce finančních prostředků plyne z nájemného. 

Aby si Domov zajistil dostatek pravidelných příjmů, nabízí dodatečné služby svým klientům. 

Jedná se o úklid bytů, mytí oken, praní a žehlení prádla, nákupy. 

Příspěvek zřizovatele města Mohelnice má v letech 2007 až 2010 klesají tendenci. V roce 

2007 byl příspěvek na provoz vyplacen ve výši 4,5 mil. Kč. Byl to nejvyšší vyplacený 

příspěvek v analyzovaných letech. Příspěvek se na celkových finančních prostředcích podílí 

ve výši 27 %. 

Příspěvková organizace získala každoročně vyšší dotace z MPSV ČR. Avšak rok 2011 tento 

trend velmi změnil. Došlo k pokrácení požadované dotace o více jak 21 %. Veškeré příspěvky 

přijaté z MPSV tvoří cca 17%.   

Ve všech analyzovaných letech tvořily mzdové náklady téměř 50 % celkových nákladů 

příspěvkové organizace (viz. Tab.č.3.3.2). Mezi další nákladově vyšší položky patří spotřeba 

energie a opravy a udržování. Položka opravy a udržování se podílí na celkových nákladech 

ve výši 15%. I když se jedná převážně o drobnou údržbu, tak v objemu na 4 objekty je tato 

suma odpovídající. Položka spotřeba energie se podílí 16-ti procenty ve sledovaných letech na 

celkových nákladech.  
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Tab. č.3.3.2 – Náklady příspěvkové organizace v letech 2007 – 2011 (v Kč) 

Ukazatel / Období 2007 2008 2009 2010 2011

501 xxx Spotřeba materiálu 666 970 1 172 170 849 760 861 760 1 144 626

502 xxx Spotřeba energie 1 505 940 1 787 110 1 958 470 1 950 928 1 753 280

511 xxx Opravy a udržování 1 006 090 594 330 1 721 440 749 874 377 891

51x xxx Služby 815 660 736 150 709 600 859 066 814 117

551 xxx Odpisy majetku 471 070 474 060 469 610 465 334 488 250

5xx xxx Ostatní jiné náklady 113 430 90 210 52 260 38 435 45 935

Provozní náklady celkem 4 579 160 4 854 030 5 761 140 4 925 397 4 624 099

521 xxx Mzdové náklady 4 645 280 4 620 540 4 811 200 4 753 688 5 049 689

524 xxx Odvody na soc. a zdrav.poj. 1 599 040 1 562 850 1 493 160 1 579 475 1 692 379

52x xxx Ostatní osobní náklady 105 830 103 740 109 490 126 264 75 303

Osobní náklady celkem 6 350 150 6 287 130 6 413 850 6 459 427 6 817 371

Celkem náklady 10 929 310 11 141 160 12 174 990 11 384 824 11 441 470  
Zdroj: Domov důchodců a pečovatelská služba, p.o.; vlastní zpracování 

Pokud se každoročně náklady na provoz zvyšovaly, tak příspěvková organizace musela 

zajistit i dostatečné výnosy pro krytí těchto nákladů, aby dosáhla alespoň vyrovnaného 

rozpočtu (viz. Tab. č.3.3.3). 

Tab. č.3.3.3 – Výnosypříspěvkové organizace v letech 2007 – 2011 (v Kč) 

Ukazatel / Období 2007 2008 2009 2010 2011

602 xxx Tržby z prodeje služeb 4 993 790 5 849 200 5 796 410 6 338 992 6 722 270

646 xxx Výnosy z prodeje 11 940 36 800 18 250 0 25 000

648 xxx Zúčtování fondů 526 690 454 070 1 470 640 473 541 360 624

649 xxx Jiné ostatní výnosy 47 300 8 770 30 400 96 198 39 116

691 xxx Příspěvky a dotace na provoz 5 982 540 5 870 000 4 892 000 4 845 390 4 288 000

Celkem výnosy 11 562 260 12 218 840 12 207 700 11 754 121 11 435 010  
Zdroj: Domov důchodců a pečovatelská služba, p.o.; vlastní zpracování 

Ve všech analyzovaných letech se příspěvkové organizaci podařilo zajistit dostatečné finanční 

prostředky na provoz. Nejvyšší podíl na celkových výnosech v letech 2007 a 2008 tvořily 

příspěvky a dotace na provoz, a to v průměru okolo 50 %. Od roku 2009 však došlo k poklesu 

finančních prostředků z pozice zřizovatele a nejvyšší podíl na celkových výnosech začala 

tvořit položka „Tržby z prodeje služeb.“ Největší podíl z toho tvořily příjmy z nájemného 

a dále praní a žehlení prádla, úklid bytů a mytí oken. 

Příspěvková organizace ve všech analyzovaných letech dosáhla kladného hospodářského 

výsledku, kromě roku 2011. Nejlepší hospodářský výsledek měla organizace v roce 2008, kdy 

tento zisk po zdanění činil 1 mil. Kč (viz. graf č.3.3.1). Veškeré finanční prostředky byly se 

souhlasem zřizovatele převedeny do rezervního fondu a do fondu odměn. V roce 2010 byl 

příděl do fondu odměn ve výši 50 tis. Kč. 
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Graf. č.3.3.1 – Hospodářský výsledek příspěvkové organizace v letech 2007 – 2011 (v Kč) 

 

Zdroj: Domov důchodců a pečovatelská služba, p.o.; vlastní zpracování 

Příspěvková organizace provozuje i vedlejší hospodářskou činnost. I zde prostřednictvím 

prodeje svých služeb – praní a žehlení prádla - definovaných ve zřizovací listině se podařilo 

organizaci dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve všech analyzovaných letech (viz. 

Tab. č.3.3.4). Nejvyšší zisk po zdanění dosáhla organizace v roce 2007 ve výši 19.570 Kč. 

Tyto finanční prostředky byly vždy převedeny do rezervního fondu. 

Tab. č.3.3.4 – Hospodářský výsledek vedlejší činnosti příspěvkové organizace v letech 2007 – 2011 (v Kč) 

Ukazatel / Období 2007 2008 2009 2010 2011

Celkem náklady za vedlejší činnost 141 260 95 720 70 750 71 190 105 125

Celkem výnosy za vedlejší činnost 160 830 103 490 74 620 88 024 111 854

Výsledek hospodaření po zdanění 19 570 7 770 3 870 16 834 6 729  

Zdroj: Domov důchodců a pečovatelská služba, p.o.; vlastní zpracování 
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4 NÁVRHY OPATŘENÍ V OBLASTI FINANCOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Síť sociálních služeb v Mohelnici je zajišťována a plánována prostřednictvím komunitního 

plánování s důrazem na kvalitu a profesionalitu. Je výsledkem spolupráce všech základních 

skupin, a to poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů. Ti se prostřednictvím analýz stávajícího 

stavu sociálních služeb a nových potřeb uživatelů zapříčinili k zajištění a dostupnosti 

sociálních služeb na Mohelnicku. 

4.1. ZHODNOCENÍ ANALÝZY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MOHELNICI 

Na základě získaných údajů z rozboru hospodaření města Mohelnice ve sledovaných letech 

celkové výdaje na sociální služby klesají (viz. graf 4.1). Nejvyšší výdaje dosáhly téměř 

hodnoty 5 mil. Kč a to v roce 2007. Největšího propadu tyto výdaje zaznamenaly v roce 2009. 

Graf. č. 4.1 – Výdaje na sociální služby v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 
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Zdroj: MěÚ Mohelnice; vlastní zpracování 

Pro rok 2011 činily výdaje na sociální služby 3,3 mil. Kč, přičemž z toho připadlo na 

pečovatelskou službu téměř 2,5 mil. Kč. Vzhledem k celkovému rozpočtu města Mohelnice, 

činily v roce 2011 výdaje na sociální služby 1,8 %. 

V přepočtu na jednoho obyvatele za jeden rok činily výdaje v roce 2007 částku 511,- Kč 

a v roce 2008 cca 458,- Kč. V  roce 2009 je tento přepočet jen 283,- Kč na jednoho obyvatele. 

V roce 2011 se výdaje za sociální služby na jednoho obyvatele pohybují kolem 340,- Kč za 

obyvatele.V průměru za pět let tento přepočet výdajů na sociální služby činní cca 406,- Kč na 

jednoho obyvatele. 
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Vývoj klientů dle poskytovatelů je zachycen v tabulce č. 4.1. U všech poskytovatelů dochází 

k nárůstu klientů. Tento trend bude i nadále pokračovat ve vzrůstající tendenci souběžně 

s celosvětovým trendem stárnutí populace.  

Tab č. 4.1 – Vývoj klientů sociálních služeb dle poskytovatelů v letech 2007 – 2011 
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Zdroj: MěÚ Mohelnice; vlastní zpracování 

Nejvíce klientů ročně zajišťuje Charita Zábřeh (180 klientů) a RES-SEF Šumperk (160 

klientů). Třetí největší organizací  oblasti sociálních služeb je Občanské sdružení zdravotně 

postižených (155 klientů) a Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, p.o (114 

klientů). 

Pro podrobnější analýzu byla vybrána největší organizace působící na území města 

Mohelnice. Jedná se o Domov pro seniory a pečovatelskou službu Mohelnice, příspěvkovou 

organizaci města, která svými výsledky hospodaření a rozsahem poskytování sociálních 

služeb má pro analyzování finančních prostředků plynoucích na sociální služby vypovídající 

schopnost jak z hlediska sociálního, tak i z hlediska ekonomického.  

Město Mohelnice se ze svého rozpočtu v letech 2007 až 2011 podílí na financování své 

příspěvkové organizaci průměrně ve výši 1,64 %. Město každoročně snižuje výši příspěvku 

a snaží se svoji organizaci motivovat k poskytování více dodatečných služeb seniorům, 

kterými si organizace zajistí větší samostatnost při financování provozu, tudíž menší závislost 

na příspěvcích zřizovatele. 
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V přepočtu nákladů na jednoho seniora ročně se jedná o částku 100 tis. Kč, z toho mzdové 

náklady v přepočtu na jednoho seniora ročně byly 60 tis. Kč. Příspěvek na provoz z rozpočtu 

města Mohelnice v přepočtu na jednoho seniora za rok byl 22 tis. Kč. 

Z pohledu příspěvkové organizace z analýzy vyplývá, že největší objem financí představují ve 

sledovaných pěti letech úhrady od klientů za péči ve výši 27,7 mil. Kč (47, %), příspěvek od 

zřizovatele ve výši 15,7 mil. Kč (26 %) a dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve 

výši 10 mil. Kč (17%). 

Graf. č. 4.2 – Finanční zajištění sociálních služeb příspěvkové organizace v letech 2007 – 2011 (v %) 
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Zdroj: MěÚ Mohelnice; vlastní zpracování 

Z analýzy vyplynulo, že sociální služby na Mohelnicku jsou v současné době v souladu 

s potřebami uživatelů. Důležité je však sledovat jak změny poptávky, tak i kvalitu, 

profesionalitu a efektivnost při spotřebě a užívání stávajících sociálních služeb.  

4.2. NÁVRHY OPATŘENÍ V OBLASTI FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB V MOHELNICI 

Oblast financování jde z hlediska získávání a využívání prostředků rozdělit na oblast městem 

neovlivnitelnou a na oblast městem ovlivnitelnou. Za neovlivnitelnou oblast v sociálních 

službách lze chápat tu část, která je pevně řízena legislativním zakotvením v právním řádu, 

dále přesným vymezením vyhláškami a nařízeními platnými v sociálních službách a dalších 

oblastech s těmito službami spojenými.  
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Jedná se hlavně o legislativní stanovení výše úhrad nákladů spojené s konkrétními sociálními 

službami. Dále nelze ovlivnit získání příspěvku na péči. Výše příspěvku se odvíjí od zařazení 

osoby dle jejího skutečného zdravotního stavu a stáří. Zařazením do skupiny I. až IV. dle 

stupně závislosti získá osoba odpovídající a zákonem přesně stanovenou dávku. 

Za ovlivnitelnou oblast lze tedy chápat vše ostatní, co není přesně a jasně vymezeno zákonem. 

Jedná se o oblast financování sociálních služeb bez úhrady nákladů a také i o služby, které 

jsou hrazeny jen částečně. Zde je město Mohelnice povinno v rámci zajištění těchto služeb 

konat ve veřejném zájmu a zajistit pro osoby žijící na tomto území dostatečný objem 

požadovaných sociálních služeb. 

Město Mohelnice není schopno (hlavně v rámci nedostatečných lidských zdrojů) zajistit 

veškeré sociální služby samo, tak spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi, které 

na daném území působí. Jejich činnost podporuje dohodnutými finančními zdroji ve formě 

dotací, o které si každoročně žádají. I když toto nastavení funguje pro stávající objem klientů, 

je potřeba navrhnout některá opatření, které by v oblasti sociálních služeb pomohly zajistit 

finanční a personální zdroje. Tato opatření v oblasti ovlivnitelných potřeb lze navrhnout ve 

dvou směrech, a to opatření ke stávajícím sociálním službám a opatření k novým sociálním 

službám. Stávající i nová opatření jsou vztažena k určité skupině osob, avšak některé služby 

jsou současně provázány pro všechny, a to jak pro seniory, tak i pro zdravotně či mentálně 

postižené.  

Návrhy opatření na Mohelnicku ke stávajícím sociálním službám jsou zaměřeny převážně na: 

 udržení chodu Domova pro seniory a pečovatelské služby; 

 pokračování v poskytování charitativní pečovatelské služby; 

 udržení provozování Střediska osobní asistence; 

 udržení denního stacionáře Okýnko; 

 udržení  odlehčovací služby; 

 zachování terénní práce s uživateli drog; 

 udržení sociálně aktivizačních služeb (pracovní uplatnění ZPO); 

 udržení provozu Občanské poradny; 

 udržení služby podporovaného zaměstnávání poskytované pobočkou APZ Pomněnka; 

 udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nitka. 

Za opatření k novým sociálním službám na Mohelnicku lze považovat návrhy na: 
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 zajištění nových sociálních služeb pro zrakově postižené; 

 zřízení a zajištění kontaktního místa terénních sociálních služeb pro uživatele návykových 

látek a osoby jejich užíváním ohrožené; 

 vybudování a zajištění centra volnočasových aktivit pro děti a mládež; 

 příprava vzniku centra pro občany s dlouhodobým onemocněním; 

 rozšíření činnosti Poradny pro ženy a dívky Zábřeh na Mohelnicko. 

Domov pro seniory a pečovatelská služba je jedinou příspěvkovou organizací města 

Mohelnice. Poskytovatel se stará o 114 klientů umístěných ve 4 různých objektech. Je 

povinen těmto klientům zajistit ubytování, stravu a úkony péče. Bohužel klientů na území 

Mohelnicka je několika násobně více, než je Domov pro seniory schopen pojmout. Roční 

finanční náklady se pohybují ročně kolem 12 mil. Kč., na nichž se polovinou podílí klienti 

úhradami. Druhou nejvyšší finanční částku tvoří příspěvek od zřizovatele a třetí dotace 

od MPSV. Jelikož náklady neustále narůstají a z důvodu zdražování energií a potravin 

i nadále porostou, je potřeba využít i dalších finančních zdrojů.  

Domov nevyužívá finančních prostředků ze strukturálních fondů EU např. na dovybavení 

domovů či proškolení zaměstnanců v oblasti sociálních služeb. Doporučujícím návrhem na 

zlepšení ekonomických podmínek v poskytování pečovatelské služby je potřeba více se 

zaměřit na tuto finanční oblast. Zvýšená spolupráce kraje a města může podpořit společné 

financování nabízených evropských programů v sociální oblasti. Nejvíce se nabízí Operační 

program Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavně prioritní osa 3 zaměřená na vzdělávání 

zaměstnanců velmi kladně ovlivní kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Také velmi málo 

finančních zdrojů plyne z darů a příspěvků, přičemž Domov pořádá několik akcí ročně pro 

důchodce. Tato oblast skýtá možnosti, ve kterých se mohou prodávat výrobky vytvořené 

seniory, popřípadě uspořádát charitativní akce s finančním výtěžkem ve prospěch seniorů. 

Charitativní pečovatelská služba má za cíl zkvalitnění života uživatelů. Tato služba je 

v současnosti poskytována Charitou Zábřeh. Pečovatelská služba je poskytována jak 

seniorům, tak i lidem s různým typem tělesného či mentálního postižení. Opatření v této 

oblasti jsou spojeny jak s udržením dané služby na území Mohelnicka, tak i se zkvalitněním 

stávajících sociálních služeb. Tato služba je zajišťována z finančních zdrojů MPSV, dotacemi 

od města Mohelnice, dary a příspěvky, platbami od uživatelů služeb a částečně i ze zdrojů 

Evropského sociálního fondu.  
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Doporučujícím návrhem v poskytování charitativní pečovatelské služby je potřeba udržet 

všechny finanční zdroje. Zajištění těchto finančních prostředků je důležité, jelikož jen na 

Mohelnicku se v roce 2011 jednalo o 161 klientů a jejich počet každoročně stoupá. Dalším 

doporučením na zlepšení příjmové ekonomické stránky je usilovat o získání finančních 

prostředků od přilehlých obcí. S narůstajícím počtem klientů bude potřeba oslovit i přilehlé 

obecní úřady, aby Charitě přispěly finanční prostředky na klienty pocházející z jejich obce.  

Středisko osobní asistence má za cíl udržet a zajistit služby osobní asistence pro klienty 

z Mohelnicka. Tuto službu opět provozuje Charita Zábřeh. Jelikož se jedná o finanční 

hotovost ve výši 700 tis. Kč za rok, je tato služba zajišťována hlavně platbami uživatelů 

služeb. Dále zde vstupují finanční prostředky z MPSV, z města Mohelnice, z města Zábřeh 

a z darů a příspěvků. Středisko v chodu udržuje 6 stálých pracovníků a 1 psycholog. 

Doporučujícím návrhem v oblasti financování střediska sociálních služeb je udržet veškeré 

stávající finanční zdroje, popřípadě zajistit z prostředků rozpočtu města Mohelnice vyšší 

dotace spojené se zvyšujícím se počtem klientů. 

Denní stacionář Okýnko pro zajištění chodu současného i v budoucnosti využívá finančních 

zdrojů převážně z města Mohelnice. Cílem služby je provádět takové aktivity, aby osoby 

s tělesným, mentálním a duševním postižením mohly rozvíjet své schopnosti a dovednosti, 

dokázaly se lépe začlenit do společnosti. Svoji činnost si stacionář obohacuje o doplňkovou 

službu, a to o svoz uživatelů do stacionáře a zpět, dále o možnost využití fyzioterapeutických 

cvičení, logopedických cvičení a hipoterapií. Ve stacionáři působí vyšší počet pracovníků 

(min. 8 pracovníků), je potřeba zajistit finanční zdroje i z prostředků MPSV, Olomouckého 

kraje, ale i ze zdrojů EU. Nemalou část musí pokrýt finančními prostředky klienti (platby 

uživatelů služeb, dary a příspěvky).  

Doporučujícím návrhem v oblasti financování denního stacionáře Okýnko je udržet veškeré 

stávající finanční zdroje. Nabízí se zde také možnost zapojit se do podobných projektů 

v rámci spolupráce s jinými subjekty formou partnerství. Dalším doporučením na zlepšení 

finanční stránky je usilovat o získání dotací z evropských fondů. Nejvíce se nabízí Operační 

program Lidské zdroje a zaměstnanost.  

Odlehčovací službu v roce 2011 využilo 7 klientů. Tuto službu nabízí Charita Zábřeh. 

Napomáhá rodinám, ve které klienti žijí, aby mohli regenerovat a nabrat nových sil. Bohužel 

zde Charita naráží na limity stanovené úhradovou vyhláškou, proto je nutné pokračovat ve 
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financování této služby i nadále ze zdrojů města Mohelnice, výběr plateb od klientů, dary 

a příspěvky. 

Terénní práce s uživateli návykových látek „streetwork“ pro Mohelnicko zajišťuje firma 

RES-SEF Šumperk. Firma působí na celém území okresu Šumperk. Finanční zdroje na svoji 

činnost si zajišťuje hlavně od MZ ČR, které každoročně uděluje dotační programy v oblasti 

drog a jiných návykových látek. Dále čerpá prostředky ze zdrojů Evropské unie, která 

programy, zabývající se drogami a jinými návykovými látkami, financuje. Doporučujícím 

návrhem v poskytování charitativní pečovatelské služby je potřeba udržet všechny finanční 

zdroje. Jelikož se na Mohelnicku stav klientů drží kolem 100 osob, je potřeba zajistit 

dodatečné  finanční prostředky i ze zdrojů MPSV, z Olomouckého kraje, z města Mohelnice, 

z ostatních přilehlých obcí, z darů a příspěvků.  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NITKA vzniklo v roce 2009. Na zřízení se finančně 

podílelo město Mohelnice a firma RES-SEF Šumperk. Pro udržení chodu tohoto zařízení se 

nejvíce finančně podílí město Mohelnice. Pro zajištění dalších finančních prostředků je 

potřeba žádat finanční prostředky z MPSV, z Olomouckého kraje, ale i ze zdrojů EU. Nemalý 

podíl zde tvoří i dary a příspěvky ostatních spoluobčanů, ať již ve věcných či finančních 

darech. Doporučujícím návrhem v oblasti financování NZDM NITKA je udržet veškeré 

stávající finanční zdroje. Nabízí se zde také možnost zapojit se do podobných projektů 

v rámci spolupráce s jinými subjekty formou partnerství. Dalším doporučením na zlepšení 

finanční stránky je usilovat o získání finančních prostředků prodejem výrobků dětí. 

Činnost Občanské poradny je velmi důležitou službou. Službu zajišťuje Charita Zábřeh 

a v poslední době se převážně setkává s problémy týkající se dluhů, zadlužení rodin 

a vyhlašování osobních bankrotů. Roční provoz této poradny se pohybuje kolem 300 tis. Kč. 

Finanční zdroje ze 30 % plynou ze zdrojů města Mohelnice.  Pro udržení chodu je potřeba 

zajistit finanční prostředky z MPSV, z Olomouckého kraje a také ze zdrojů EU. Velmi 

výlučně se lze zde setkat i s dary a příspěvky. Doporučujícím návrhem je v oblasti 

financování i nadále udržet veškeré stávající finanční zdroje a popřípadě s vyšujícím počtem 

klientů zajistit i zvýšení dotace z rozpočtu města Mohelnice. 

Služba podporovaného zaměstnávání při APZ Pomněnka se v současné době potýká 

s problémy spojené s umísťováním postižených osob. I když se hlásí stále více klientů, tak 

nelze všechny umístit do pracovního procesu. Je doba ekonomického poklesu a ani zdraví 

jedinci si nejsou schopni zajistit trvalou práci. V roce 2011 ze 17 klientů byla agentura 
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schopna zajistit práci pouze pro 4 klienty. Finanční prostředky si agentura zajišťuje ze zdrojů 

města Šumperk a města Mohelnice. 

Zde se také nabízí možnost zapojit se do podobných projektů v rámci spolupráce s jinými 

subjekty formou partnerství. Dalším doporučením na zlepšení finanční stránky je usilovat 

o získání dotací z evropských fondů. Nejvíce se nabízí Operační program Lidské zdroje 

a zaměstnanost. Dalším doporučujícím návrhem je v oblasti financování i nadále udržet 

veškeré stávající finanční zdroje. 

Zajištění nových sociálních služeb pro zrakově postižené občany je spojeno se zajištěním 

sociálně právního poradenství, telefonické krizové pomoci, průvodcovské a předčitatelské 

služby a motivační aktivity. Tuto službu zajišťuje pro město Mohelnice sdružení SONS ve 

spolupráci s Tyflopomůcky Olomouc a městem Mohelnice. Doporučujícím návrhem je 

v oblasti financování, aby se město podílelo finančními prostředky minimálně ve výši 40 % 

a na ostatní zajištění finančních prostředků se budou konat veřejné sbírky (dary, příspěvky). 

Uživatelé si budou hradit pouze průvodcovskou službu, ostatní sociální služby budou 

bezplatné (dáno legislativou). 

Zajištění kontaktního místa terénních sociálních služeb pro uživatele návykových látek 

a osoby jejich užíváním ohrožené. Toto místo bylo již v roce 2012 zřízeno ve spolupráci 

s městem Mohelnice a firmou RES-SEF Šumperk. Toto místo využívají klienti pro výměnu 

zdravotnického materiálu a jako kontaktní poradenské místo. Roční předpokládané náklady 

na provoz jsou odhadovány ve výši 50 tis. Kč. Doporučujícím návrhem v oblasti financování 

je setrvat v 80 % finančním zajištěním městem Mohelnice a firmou RES-SEF. Mezi další 

spolupracující subjekty by mohly být osloveny lékárny města Mohelnice. Dalším 

doporučením na zlepšení finanční stránky je usilovat o získání dotací z evropských fondů 

hlavně v oblasti zabývající se drogami a jinými návykovými látkami. 

Zajištění centra volnočasových aktivit pro děti a mládež. Tato služba probíhá od roku 2009 

v prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NITKA. Činnost je zajištěna 20 % 

městem Mohelnice, 50 % z prostředků fondů EU, 20 % Olomouckým krajem a zbývajících 

10 % bylo zajištěno dary a příspěvky. Doporučujícím návrhem je v oblasti financování nadále 

udržet veškeré stávající finanční zdroje. Nabízí se zde také možnost zapojit se do podobných 

projektů v rámci spolupráce s jinými subjekty formou partnerství nebo výměnné pobyty dětí 

ve spolupráci základních a středních škol. 
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Rozšíření činnosti Poradny pro ženy a dívky Zábřeh na Mohelnicko. Tato služba zatím na 

území Mohelnicka zajištěna není, avšak v případě potřeby klientů je tato poradna denně 

přístupná v nedalekém městě Zábřeh. V případě nutnosti poradkyně po dohodě se sociálním 

oddělením dojede na sjednanou schůzku i do Mohelnice. Doporučujícím návrhem je v oblasti 

financování zajistit finanční zdroje z rozpočtu města Mohelnice na zajištění kontaktního místa 

a na zajištění konkrétní potřebné sociální služby. 

Příprava vzniku centra pro občany s dlouhodobým onemocněním – aktivizační centrum. 

Tato služba je zatím pouze v návrzích. Jedná se o novou sociální službu na území 

Mohelnicka. Zatím je tento projekt pouze v 1. etapě plánování. Provedlo se zmapování potřeb 

uživatelů, provedla se příprava materiálů a vytvořil se realizační tým. Z důvodu nedostatku 

finančního zajištění a celosvětové ekonomické krize je realizace této služby odložena na 

neurčito. Doporučujícím návrhem je v oblasti financování prověřit a navrhnout veškeré 

finanční zdroje, které je možno na danou sociální službu zajistit. 

S oblastí sociálních služeb jsou spojené další služby, které nepřímo souvisí se sociálními 

službami, ale zajistí pro uživatele sociálních služeb kvalitnější přístupy. Jedná se o podpůrná 

opatření. Jsou to opatření v odstraňování bariér na komunikacích včetně celkových úprav 

komunikací. Dále sem patří opatření pro zajištění bezbariérového přístupu klientů do krytého 

plaveckého bazénu včetně zajištění zázemí. Podpůrné opatření v oblasti kultury je spojeno 

s úpravou vstupu do Domu kultury včetně instalace plošiny pro vozíčkáře a následné 

vybudování bezbariérového WC. 
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5 ZÁVĚR 

Oblast sociálních služeb se řídí od 1. ledna 2007 zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách, který významně změnil celý systém sociálních služeb. Zákon vytvořil podmínky 

pro respektování důstojnosti  uživatelů včetně jejich nezávislosti. Zvýšil finanční soběstačnost 

uživatelů sociálních služeb zavedením nového finančního nástroje – příspěvku na péči. 

Podpořil uživatele, aby se moli sami rozhodnout jak a za co daný příspěvek využijí. 

Od 1. ledna 2012 však opět došlo k úpravě legislativy v oblasti sociálních služeb a došlo 

k převedení výkonu státní správy z obecních (městských) úřadů na úřady práce ČR. Město 

nyní v oblasti sociálních služeb působí pouze ve své samostatné působnosti. 

Diplomová práce byla zaměřena na problematiku financování sociálních služeb ve městě 

Mohelnici a jejím cílem bylo analyzovat finanční zajištění sociálních služeb a navrhnout 

opatření v oblasti financování sociálních služeb na území města Mohelnice. 

Z analýzy sociálních služeb na Mohelnicku vyplývá, že nejvíce finančních prostředků plyne 

na příspěvek na péči. Nejvyšší částka byla vyplacena v roce 2010, a to ve výši 40 mil. Kč. 

Podíl sociálních výdajů na celkových výdajích města se pohyboval okolo 28 %. Podíl výdajů 

za sociální služby na celkových výdajích se pohyboval okolo 2 %. Nejvíce finančních 

prostředků (mimo příspěvkovou organizaci města) obdržela Charita Zábřeh a RES-SEF 

Šumperk. Obdrželi 85 % z celkových vyplacených dotacích na sociální služby. Je to dáno tím, 

že se jedná o dvě největší nestátní neziskové organizace působící na Mohelnicku 

Největší část poskytovaných služeb spotřebovávají senioři (40 %). Je to dáno i zastoupením 

této skupiny, která v roce 2010 tvořila 15 % ze všech obyvatel města. S ohledem na poptávku 

jsou v Mohelnici pro seniory zajištěny sociální služby v potřebném rozsahu. Druhou nejvíce 

zastoupenou skupinou uživatelů jsou zdravotně postižení občané. Tato skupina osob tvoří 

30 % ze všech uživatelů sociálních služeb. Zde působí nejvíce poskytovatelů, jelikož se liší 

v detailnějším působením své činnosti.  

Finanční zajištění sociálních služeb na Mohelnicku je vícezdrojové. Mezi největší finanční 

zdroje patří město Mohelnice, MPSV ČR, Olomoucký kraj, přilehlé obce a platby klientů. 

K dalším finančním zdrojům  patří úhrady z MZ ČR, z úřadu práce, příjmy z vlastní činnosti 

organizace, sponzorské dary, prostředky strukturálních fondů EU a jiné zdroje. 
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Největší část sociálních služeb si zajišťuje město samo, potažmo řízením své příspěvkové 

organizace. Domov pro seniory provozuje 4 objekty pro 114 seniorů, které poskytují v hlavní 

činnosti jak pečovatelskou službu, tak i ostatní služby shodné s potřebami seniorů. Nejvíce 

finančních prostředků bylo městem vyplaceno formou příspěvku v roce 2007, a to ve výši 4,5 

mil. Kč, kdy podíl těchto výdajů na celkových výdajích na sociální služby města tvořil 93 %. 

Na financování příspěvkové organizace se nejvíce podílí klienti sami, a to 47 %. Příspěvek od 

zřizovatele se podílí na financování 27 % a MPSV 17 %. 

V přepočtu nákladů na jednoho seniora se příspěvková organizace pohybuje okolo 100 tis. Kč 

na jednoho seniora na rok, z toho mzdové náklady tvoří 60 tis. Kč na jednoho seniora za rok. 

Hospodaření příspěvkové organizace bylo každoročně kladné, i když v roce 2011 byl v hlavní 

činnosti záporný hospodářský výsledek, avšak byl pokryt ziskem z vedlejší činnosti 

příspěvkové organizace. 

V oblasti sociálních služeb z finanční analýzy vyplývá, že na území Mohelnicka sociální 

služby jsou financovány dostatečně. Zpracováváním komunitního plánování má město 

přehled o poptávce, o poskytovatelích, o skutečném stavu sociálních služeb, i o skutečných 

potřebách uživatelů sociálních služeb. Síť sociálních služeb na Mohelnicku je dobře fungující 

jednotkou, avšak je pro město důležité, aby současná síť aktivně reagovala na změny 

v poptávce, zvyšovala důraz na kvalitu a profesionalitu při poskytování služeb, sledovala 

efektivnosti při nakládání s finančními prostředky jak ze zdrojů veřejných, tak i ze zdrojů 

soukromých. 

Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že hypotéza diplomové práce, že město 

Mohelnice dostatečně finančně zajišťuje oblast sociálních, se potvrdila. 

Doporučujícím návrhem na zlepšení ekonomických podmínek v poskytování sociálních 

služeb je potřeba více se zaměřit na spolupráce s jinými subjekty formou partnerství. Zvýšená 

spolupráce kraje a města může podpořit společné financování nabízených evropských 

programů v sociální oblasti. Nejvíce se nabízí Operační program Lidské zdroje 

a zaměstnanost. Hlavně prioritní osa 3 zaměřená na vzdělávání zaměstnanců velmi kladně 

ovlivní kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Dalším doporučujícím návrhem je v oblasti 

financování sociálních služeb i nadále udržet veškeré stávající finanční zdroje. Se zvyšujícím 

počtem klientů je potřeba zajistit dodatečné zdroje jak dodatečnou dotací z města Mohelnice, 

tak i z finančních prostředků MPSV, z Olomouckého kraje, z obecních prostředků přilehlých 

obcí, či dary a příspěvky. 
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