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1. Úvod  
 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociálních služeb. Sociální služby 

jsou součástí systému sociální pomoci a spolu se sociálním pojištěním a státní 

sociální podporou tvoří systém sociálního zabezpečení, resp. sociální ochranu 

obyvatel. Sociální služby nabízejí pomoc a podporu lidem v  nepříznivé sociální 

situaci, kterou nejsou schopni samostatně zvládnout. Tato pomoc musí zachovat 

lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb, podporovat rozvoj 

samostatnosti, motivovat k vyřešení nepříznivé sociální situace a následného 

začlenění do společnosti. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat financování sociálních služeb ve Valašském 

Meziříčí v návaznosti na rozpočet města a další veřejné zdroje a porovnat a zhodnotit 

náklady na provoz sociálních služeb v letech 2007 – 2011 podle druhů služeb 

a cílových skupin.  

Bakalářská práce je rozdělena do 3 kapitol, úvodu a závěru. Druhá kapitola, nazvaná 

Sociální politika obce v oblasti sociálních služeb nejprve charakterizuje sociální 

politiku jako celek, jsou zde popsány přístupy, principy a typy sociální politiky, 

její cíle, funkce a nástroje, aktéři.  Dále pak následuje organizace, správa a zásady 

financování sociálních služeb, příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách, 

kapitolu uzavírá popis procesu komunitního plánování.   

Ve třetí kapitole je uvedena základní charakteristika obce Valašské Meziříčí, popsán 

průběh komunitního plánování sociálních služeb, poskytovatelé reálně 

poskytovaných služeb na území města, dále je zde uvedena analýza financování 

sociálních služeb z hlediska zdrojů, výše nákladů, příjmů a hospodářský výsledek.  

Čtvrtá kapitola shrnuje provedenou analýzu a cíle výzkumu až po závěry 

a doporučení, která vyplývají z této části bakalářské práce. V této části jsou popsány 

metody a postupy uplatněné při vlastním výzkumu. 

 

V práci je použita metoda analýzy příjmů sociálních služeb v letech 2007 – 2011 

a metoda srovnávací, resp. porovnávací v jednotlivých letech na straně příjmů 

a výdajů a syntéza získaných poznatků.  
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2. Sociální politika obce v oblasti sociálních služeb 

2.1 Sociální politika, pojetí a základní charakteristika  

Sociální politika se v moderním světě stala fenoménem velice frekventovaným 

a navíc i velice kontroverzním a zpravidla i různě interpretovaným a velice náročným 

na veřejné zdroje.  Velmi obecně a přibližně lze říci, že sociální politika je politikou, 

která se primárně orientuje na člověka, na rozvoj a kultivaci jeho životních podmínek, 

dispozic, na rozvoj jeho osobnosti a kvality života.1 

Sociální politiku je nutno vnímat jako celek, jako určitý systém s četnými vnitřními 

komplikovanými vazbami i s vazbami na ostatní prvky společenského systému. 

Sociální politika je tedy úzce vázána na své společenské okolí. Je tedy vždy 

specifická v každé zemi a době, ale jsou jí zároveň vlastní i určité společenské 

znaky.2   

V České republice je pojetí sociální politiky založeno na dvou přístupech. První 

přístup je charakterizován jako širší pojetí a je významné především pro dlouhodobé 

koncepční úvahy, souvisí s volbou typu sociální politiky a tvorbou určitého sociálního 

programu. Druhý přístup je užší pojetí sociální politiky, někdy nazýván jako resortní 

pojetí, jehož cílem je především reagovat na sociální rizika, resp. možné negativní 

důsledky a eliminovat sociální tvrdosti, které doprovázejí fungování tržního 

mechanismu. Toto pojetí redukuje sociální politiku na systém opatření především 

v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení.  

Různorodost sociální politiky souvisí také přístupem k řešení svých problémů. 

Společnost může zvolit aktivní (perspektivní) sociální politiku, která přednostně 

usiluje o prevenci a předchází vzniku sociálních problémů, nebo naopak pasivní 

(retrospektivní) sociální politiku, která se zaměřuje na řešení vzniklých problémů. 

Konkrétní zastoupení prvků aktivní i pasivní sociální politiky není jednoznačné, vždy 

jde o určitou kombinaci přístupů. K významným činitelům patří i faktor času.  

 

                                                 
1
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 5. přep. a akt. vyd. Praha ASPI a. s., 2010. 544 s. ISBN 978-80-7357-585-4, 

s. 17       
2
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 5. přep. a akt. vyd. Praha ASPI a. s., 2010. 544 s. ISBN 978-80-7357-585-4, 

s. 19 
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Sociální politika respektuje určité základní principy, v evropských zemích 

se setkáváme s myšlenkami konzervativního směru, s křesťanským sociálním 

učením a demokratickým socialismem.  Liberalismus staví na osobní svobodě 

a zodpovědnosti, blahobyt každého závisí na osobním výkonu, nepodporuje 

solidaritu a redistribuci. Křesťanské sociální učení respektuje osobní svobodu, určitý 

díl odpovědnosti přenáší na mocné a bohaté. Uznává nerovnost, i fakt, že osobní 

svoboda musí být podřízena i obecnému prospěchu.  Demokratický socialismus 

usiluje o zajištění důstojných podmínek všem, stát přebírá do značné míry sociální 

odpovědnost za občany, má silný veřejný sektor, rozsáhlou solidaritu a přerozdělení. 

Tato učení vycházejí z všeobecně uznávaných principů. 

Princip sociální spravedlnosti je klíčový a rozlišuje dílčí hlediska, jako výkon 

a zásluhy, soulad mezi vstupy a výstupy, rovné příležitosti a sociální potřebnost.  

Princip sociální solidarity se realizuje především pomocí redistribuční a transferové 

politiky státu.  Významná je solidarita založená na filantropii.  

Princip ekvivalence (rovnocennost) podporuje motivaci k práci, směřuje k sociální 

nezávislosti občana na státu.  

Princip subsidiarity spojuje osobní odpovědnost se solidaritou, každý si musí nejdříve 

pomoci sám sobě, poté rodina nebo společenství, na posledním místě stát.  

Princip participace umožňuje občanům podílet se a spolurozhodovat o opatřeních 

sociální politiky, nebýt jen pasivním příjemcem.  

Základním cílem sociální politiky je vytvoření lidsky důstojných podmínek 

života a zajištění rovných příležitostí všem. Prosazení rovných příležitostí 

znamená zejména: zajistit rovný přístup ke vzdělání a ke zdravotní péči 

na dostatečně kvalitní úrovni (přiměřené možnostem zdrojů), zajistit rovný přístup 

k pracovním příležitostem, k možnostem získat přiměřené bydlení a znamená 

také zajistit a garantovat dostatečný minimální příjem (odpovídající lidsky důstojným 

podmínkám) ve vymezených a zřetelně definovaných sociálních situacích.3 

                                                 
3
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 5. přep. a akt. vyd. Praha ASPI a. s., 2010. 544 s. ISBN 978-80-7357-585-4, 

s. 41       
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Sociální politika se realizuje pomocí nástrojů různého řádu. Základním nástrojem 

je právní řád, v jeho rámci pak sociálně-právní legislativa. Nástroje sociální politiky 

lze např. rozlišit i podle toho, zda se jedná o: 

1. právní normy - Ústava České republiky a Listina lidských práv a svobod 

a zákony, nařízení vlády ČR, vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních 

orgánů státní správy a samosprávy, kolektivní smlouvy, 

2. ekonomické nástroje – opatření směřující k ovlivňování a přerozdělování 

disponibilních zdrojů (finančních, lidských a věcných), 

3. sociální dokumenty, jako jsou koncepce, plány, programy a projekty 

organizací a institucí, jimiž se stanovují cíle sociální politiky a způsoby jejich 

dosahování, 

4. nátlakové akce, které se někdy užívají k prosazování zájmů některých 

sociálních skupin (např. stávky a petiční akce).4  

Za konkrétní aplikační nástroje lze považovat zejména:  

1. Sociální příjmy, které představují významný nástroj. V ČR je tvoří zejména 

dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, 

peněžité dávky sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti.  

2. Sociální služby, jejichž funkcí je uspokojení specifických potřeb určitých skupin 

obyvatelstva.  

3. Věcné dávky jsou spojeny především s ochranou zdraví. Jde o léky 

a zdravotní pomůcky (berle apod.) a ochranné pracovní pomůcky.  

4. Účelové půjčky, které pomáhají překlenout časové období mezi okamžitou 

potřebou financí a současnými omezenými zdroji, které se týkají předem 

vymezených situací, jako např. půjčky k podpoře bydlení apod.  

5. Úlevy a výhody poskytované různým skupinám obyvatel, např. mladistvým, 

studujícím, důchodcům.  

6. Ceny spotřebního zboží a služeb, resp. státní regulace těchto cen plní 

v určitém rozsahu funkci nástroje, např. regulované nájemné, ceny léků.5 

                                                 
4
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 5. přep. a akt. vyd. Praha ASPI a. s., 2010. 544 s. ISBN 978-80-7357-585-4, 

s. 65 - 66 
5
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 5. přep. a akt. vyd. Praha ASPI a. s., 2010. 544 s. ISBN 978-80-7357-585-4, 

s. 70 
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Na sociální politice se různou měrou podílí stát, kraje a obce, nevládní organizace 

a obyvatelstvo, každá skupina má však jiné postavení, proto se hovoří o objektech 

a subjektech sociální politiky.   

Objekty sociální politiky jsou ti, kterým jsou opatření sociální politiky určena, 

na něž jsou orientována.6 Za objekty je považováno všechno obyvatelstvo, 

jež můžeme různě strukturovat podle charakteru a účelu jednotlivých opatření, 

např. podle pohlaví, věku, ekonomické aktivity apod.   

Subjekty jsou ti, kdo mají zájem, vůli, schopnosti, předpoklady, možnosti a prostředky 

k určité sociální činnosti či chování a kdo takové činnosti a chování mohou iniciovat 

a naplňovat.7 K subjektům sociální politiky patří zejména stát a jeho orgány 

(parlament, vláda a správní orgány státu), zaměstnavatelé a firmy, odborové 

organizace, regiony, místní komunity, obce a jejich orgány a instituce, občanské 

organizace a iniciativy atd.  V poslední době vzrůstá úloha nestátních a netržních 

subjektů v sociální politice.  

Role státu je v sociální politice nezastupitelná, stát zabezpečuje společenský 

řád a fungování sociálního systému, disponuje finančními zdroji.  

Role obce je dána zákonem č. 128/2000 Sb., kdy obce realizují sociální politiku 

v samostatné působnosti ve svém územním obvodu a v souladu s místními 

předpoklady a zvyklostmi a vytvářejí podmínky pro rozvoj sociální péče 

a uspokojování potřeb svých občanů jako je bydlení, ochrana a rozvoj zdraví, 

doprava a spoje, potřeba informací, výchova a vzdělávání, celkový kulturní rozvoj 

a ochrana veřejného pořádku, kromě toho samy zřizují organizace poskytující 

sociální služby. Sociální politika obce vychází obvykle z volebních programů 

jednotlivých politických stran působících na území, konkrétní podobu nabývá 

zejména v komunitních plánech sociálních služeb. Obec v přenesené působnosti 

vykonává sociální práci ve smyslu zákona č. 108/ 2006 Sb. o sociálních službách, 

od 1. 1. 2012 náleží posuzování a výplata dávek Úřadu práce ČR. 

                                                 
6
 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 5. přep. a akt. vyd. Praha ASPI a. s., 2010. 544 s. ISBN 978-80-7357-585-

4, s. 50 
7
 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 5. přep. a akt. vyd. Praha ASPI a. s., 2010. 544 s. ISBN 978-80-7357-585-

4, s. 51 
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2.2 Organizace, správa a zásady financování sociálních služeb 

Sociální služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který 

upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé 

sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky 

pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti 

sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon 

činnosti v sociálních službách.  

Poskytnutím sociálních služeb lze zajistit pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění 

stravování a ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, sociální poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nácvik dovedností vedoucích 

k sociálnímu začlenění, podpora vytváření pracovních návyků a dovedností. 

Cílem sociálních služeb je podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající 

soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo 

zachování původního životního stylu. Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit 

jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život a snížit sociální 

a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.   

Zákon č.108/2006 Sb. rozlišuje základní druhy sociálních služeb:  

1. sociální poradenství – základní a odborné,  

2. služby sociální péče - osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, 

průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, 

odlehčovací služby, 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, 

3. služby sociální prevence - raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické 

služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, 

intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby 

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

terénní programy, sociální rehabilitace. 

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné 

informace přispívající k řešení jejich situace. Služba obsahuje poradenství, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti 

a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.  

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném prostředí osobám se zdravotním 

postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,  a to v předem 

dohodnutém rozsahu a čase.  

Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením 

a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí 

i ve specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc 

při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová 

a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení 

zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu. 

Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje osobám 

se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti 

orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti.  

Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním 

postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje 

v domácnosti osob.  

Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám 

se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, 

o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující 

osobě nezbytný odpočinek.  
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Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení 

s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů 

v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení.  

Stacionáře denní a týdenní poskytují ambulantní nebo pobytové služby 

ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám 

ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné osoby.   

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové 

služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.  

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám s chronickým 

duševním onemocněním, závislým na návykových látkách a osobám s různými typy 

demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby.  

Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám 

se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné 

bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje 

podle potřeby podpora osobního asistenta.  

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

se poskytují osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči, 

ale současně jsou nesoběstační a potřebují pomoc druhé osoby při každodenních 

úkonech, ale tato pomoc jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí. 

Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou 

se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého 

sociálního prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte 

s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především 

v domácnosti.  
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Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem 

v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený 

na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta 

s pracovištěm telefonické krizové intervence.  

Tlumočnické služby jsou poskytovány osobám s poruchami komunikace 

způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci 

s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby 

do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči 

o děti a mládež.  

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami 

ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální 

a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. 

Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu 

poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, 

kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. 

Intervenční centra poskytují pomoc osobě ohrožené násilným chováním vykázané 

osoby. Pomoc je poskytnuta nejpozději do 48 hodin od doručení úředního záznamu 

o vykázání a rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné 

osoby obývající s ní společné obydlí. 

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. 

Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu) poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby rizikovým, 

neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy 
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nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním 

prostředkem je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové 

skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich 

způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí 

a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální 

situaci.  

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem 

o využití hygienického zařízení a přenocování.  

Služby následné péče a doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou 

péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových 

látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení 

nebo které abstinují. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby 

poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo 

je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, 

kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou 

ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku 

nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.  

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám 

se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto 

důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem 

je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností 

prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby 

závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, 

které mají zájem o začlenění do běžného života. 

Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou 

ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí 
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a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny.  

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností zaměřených na nácvik 

potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení 

samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav a nalezení vhodného pracovního uplatnění.  

Výše uvedené služby mohou mít formu pobytové služby, která je spojená 

s ubytováním v zařízeních, ambulantní formu, kdy klient dochází do zařízení nebo 

terénní formu a služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta.  

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 

soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora 

vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Rozsah 

úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních 

služeb stanoví prováděcí právní předpis. Fakultativně mohou být při poskytování 

sociálních služeb zajišťovány další činnosti. Sociální služby se poskytují klientům 

bez úhrady nákladů, za částečnou nebo plnou úhradu nákladů. Toto upravuje zákon 

o sociálních službách.  

Zřizovateli zařízení poskytujících sociální služby mohou být obce, kraje a MPSV. 

Obce a kraje zřizují v rámci své samostatné působnosti sociální služby buď jako 

vlastní organizační složky bez právní subjektivity, nebo jako příspěvkové organizace 

s vlastní právní subjektivitou. Organizační složka se využívá spíše v případech, 

kdy jde o službu nenáročnou na personál, prostory a techniku, většinou se však 

zřizují příspěvkové organizace. MPSV je nyní zřizovatelem pěti specializovaných 

ústavů s celostátní působností.  
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Zřizovatelem a poskytovatelem sociálních služeb mohou být i nestátní neziskové 

organizace v následujících formách 

a) občanská sdružení založená podle zákona č. 83/1990 Sb., 

b) obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., 

c) církevní právnické osoby založená podle zákona č.3/2002 Sb.  

Zvláštním druhem neziskového subjektu jsou nadace, které mohou sociální služby 

financovat, avšak nemohou služby poskytovat. Sociální služby mohou poskytovat 

i fyzické osoby.8 

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních 

služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje místně příslušný 

krajský úřad, je-li zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb ministerstvo, 

rozhoduje o registraci toto ministerstvo. Podmínkou registrace je podání písemné 

žádosti, bezúhonnost a odborná způsobilost pracovníků, zajištění hygienických 

podmínek v zařízeních, vlastnické nebo jiné právo k provozovanému objektu nebo 

prostorám, zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu 

poskytovaných sociálních služeb, na žadatele nebyl zahájen ani prohlášen konkurs 

nebo vyrovnávací řízení.   

 

Registr je veden v listinné a elektronické podobě. Krajský úřad je správcem listinné 

podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru. Registr v listinné 

podobě obsahuje identifikační údaje poskytovatele a údaje o poskytovaných 

sociálních službách, tj. název a místo zařízení nebo poskytování sociálních služeb, 

druhy poskytovaných sociálních služeb, cílové skupiny, popis realizace, personálního 

a finančního zajištění, kapacita, inspekční zprávy. Registr v elektronické podobě dále 

obsahuje údaje, podle kterých se sleduje kapacita, způsob zabezpečení 

a nákladovost jednotlivých sociálních služeb, údaje o výši poskytnuté dotace 

na příslušný kalendářní rok na jednotlivé sociální služby, informaci o výsledku 

provedené inspekce. Ministerstvo je správcem elektronické podoby registru 

a financuje jeho chod. Registr je veřejným seznamem dostupným na webu MPSV.  

 

                                                 
8
 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 1. vyd. 

Praha: Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-310-9, s. 12 
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Sociální služby jsou financovány z více zdrojů:  

1. Státní rozpočet se na financování podílí nejvyšší mírou. Ze státního rozpočtu 

je vyplácen příspěvek na péči, dotace registrovaným poskytovatelům v programu 

podpory A (místní a regionální charakter) a programu podpory B (nadregionální 

a celostátní charakter), příspěvek zřizovatele vlastním příspěvkovým organizacím. 

2. Krajské a obecní rozpočty financují své příspěvkové organizace jako 

zřizovatelé a dále poskytují dotace poskytovatelům prostřednictvím grantů nebo 

kvazimandatorních výdajů. 

3. Individuální projekty financované ze strukturálních fondů, v případě sociálních 

služeb z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Jedná se o projekty regionálního či národního 

charakteru, které jsou založeny na přímém přidělení prostředků na realizaci nebo 

k doplnění národních politik a programů. Pokrývají specifickou oblast, která 

má regionální rozměr a jsou předkládány z úrovně příslušných krajů. 

4. Veřejné zdravotní pojištění se podílí na financování zdravotní péče 

poskytované v zařízeních pobytových služeb.  

5. Soukromé zdroje jsou příspěvky dárců a uživatelů sociálních služeb.  

6. Strukturální fondy Evropských společenství se podílí prostřednictvím svých 

programů určených k financování sociálních služeb.  

Státní správu dle zákona o sociálních službách vykonávají: 

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

2. krajské úřady, 

3. obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

4. okresní správy sociálního zabezpečení. 

Změna nastala k 1. 1. 2012, kdy do výkonu státní správy byl zařazen Úřad práce 

České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu.  

Výkon působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů 

podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti. V oblasti sociálních služeb 

vykonávají působnost podle tohoto zákona také obce a kraje.   
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2.3 Příspěvek na péči  

K úhradě sociálních služeb realizovaných registrovanými poskytovateli sociálních 

služeb nebo osobami blízkými či jinými slouží příspěvek na péči. Jde o pravidelnou 

opakující se dávku, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické 

osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Nárok na příspěvek má osoba, která 

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické 

osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Nárok na příspěvek nemá 

dítě mladší jednoho roku. Náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu.  

O příspěvek je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž 

spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.  

Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní 

potřeby dle § 9 zákona (kompletně nový model posuzovaní LPS – 10 ucelených 

úkonů v oblasti každodenního života):   

- mobilita  

- orientace  

- komunikace 

- stravování, 

- oblékání a obouvání, 

- tělesná hygiena, 

- výkon fyziologické potřeby, 

- péče o zdraví, 

osobní aktivity, 

- péče o domácnost. 

Výše příspěvku se odvíjí podle stupně závislosti a věku žadatele. Od 1. 1. 2012 platí 

níže uvedené, předchozí období jsou uvedena v příloze č. 1.  

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, pokud 

a) není schopna zvládat tři základní životní potřeby, je zařazena ve stupni            

I - lehká závislost a příspěvek činí 3 000 Kč,   

b) není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb, je zařazena 
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ve stupni II  - středně těžká závislost a příspěvek činí 6 000 Kč, 

c) není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb, 

je zařazena ve stupni III – těžká závislost a příspěvek činí 9 000 Kč,  

d) není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, 

je zařazena ve stupni IV - úplná  závislost a příspěvek činí 12 000 Kč, 

a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. 

Od 1. 1. 2012 si příjemci příspěvku na péči (rodič nezaopatřeného 

dítěte nebo nezaopatřené dítě) mohou žádat o  jeho zvýšení, 

až o 2 000 Kč za předpokladu, že jejich příjmy a příjmy osob s nimi společně 

posuzovaných nedosahují částky dvojnásobku životního minima rodiny, dále 

je příspěvek zvýšen u osob mladších 18 let posouzených ve II. stupni závislosti 

z 5000 Kč na 6 000 Kč, nelze současně pobírat dávku státní sociální podpory 

rodičovský příspěvek a příspěvek na péči u dětí do 7 let, nově se zavádí institut – 

asistent sociální péče který tuto činnost nevykonává jako podnikatel.9  

2.4 Význam a proces komunitního plánování  

Komunitní plánování je přístup i proces, který říká jak pracovat s komunitou při řešení 

jejich potřeb. Systém komunitního plánování je inovativní tím, že v sobě kombinuje 

manažerský přístup z komerční sféry s psychologickými, sociologickými 

a psychoterapeutickými přístupy v práci s komunitou či skupinou. V České republice 

je metoda komunitního plánování využívána zejména při plánování oblasti 

poskytování sociálních služeb. Komunitní plánování sociálních služeb je tedy 

metoda, kterou lze v obcích, mikroregionech nebo krajích plánovat sociální služby 

tak, aby co nejvíce odpovídaly dané lokalitě a potřebám občanů. 

Vychází z předpokladu, že místní lidé nejlépe vědí, co potřebují, a často dokáží 

i nalézt nejvhodnější řešení.10  

Plánování sociálních služeb je především povinností krajských samospráv, obce 

mohou plánovat na základě vlastního rozhodnutí. Zákonem o sociálních službách 

je stanoveno, že procesu plánování a rozhodování se účastní jako rovnocenní 

partneři uživatelé služeb, poskytovatelé i zástupci obcí, tzv. triáda. 

                                                 
9
  Zákon č. 366/2011 Sb. dostupné http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/zakon_366_2011.pdf  citováno dne 

19. 4. 2012 
10

 1. komunitní plán sociálních služeb Města Valašské Meziříčí na období 2008 – 2010 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/zakon_366_2011.pdf
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1. fáze - Příprava prostředí  

Na počátku komunitního plánování musí stát zájem o tvorbu plánu, může vycházet 

z iniciativy jak obce, tak i poskytovatelů nebo uživatelů sociálních služeb. Následně 

je třeba projednat zadání v politických kruzích, zpracovat projekt a vyřešit pokrytí 

finančních nákladů. Následuje příprava a schválení principů a hodnot, zpracování 

základního zadání komunitního plánu – cílové skupiny, plánovací období, velikost 

území apod.  

2. fáze – Trvale udržitelné organizační struktury 

Je nutno přizvat uživatele i poskytovatele k účasti a práci v pracovních skupinách, 

v manažerském týmu.  Neméně důležité je získat zástupce do řídící skupiny/skupiny 

pro dohodu, která je tvořena zástupci významných zaměstnavatelů, politiků, státních 

orgánů, neboť bez jejich podpory nelze následně realizovat vytýčené cíle. 

Na počátku vytvořená organizační struktura se v průběhu plánování mění 

a přizpůsobuje se danému prostředí. Velmi významnou roli hraje osoba koordinátora 

– zaměstnanec města nebo najatý externí odborník. Ten má na starosti materiální 

a technické zázemí, organizuje jednotlivá setkání skupin, koordinuje činnosti apod.  

3. fáze - analýza potřeb a informační systém 

Činnost zpočátku spočívá ve sběru dat a informací o dané lokalitě, může probíhat 

formou dotazníků, řízených rozhovorů, sociálně demografické analýzy a další. 

Následuje vyhodnocení a interpretace dat, obvykle se potvrdí již známé skutečnosti, 

tj. které služby jsou dostupné, které chybí apod. Pro tuto činnost je vhodné najmout 

odbornou firmu. V této fázi lze na základě získaných dat již vytvořit katalog 

poskytovatelů sociálních služeb. 

4. fáze -  Informační systém, tvorba návrhu plánu v ustanovených skupinách 

Dochází ke zpracování časového harmonogramu a nastavení systému práce 

ve skupinách, následuje zpracování SWOT analýzy v daných cílových skupinách. 

Na základě toho lze definovat konkrétní cíle a opatření -  potřebné služby. 

Základní zásada při koncipování cílů by se měla řídit tzv. pravidlem SMART, 

což znamená, že cíle by měly být   

a) specifické - vyjadřují vztah k určité konkrétní činnosti,  

b) měřitelné -  jsou stanoveny kvalitativní i kvantitativní ukazatele při definování 

cílů a opatření, 
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c) akceptovatelné - stanovené cíle a opatření jsou v souladu se zjištěnými 

potřebami,  

d) reálné  –  znamená šanci uskutečnit cíle a opatření v daném období s danými 

zdroji, 

e) termínované - znamená stanovení konkrétních termínů naplnění cílů.  

5. fáze - Příprava a vedení procesu konzultací 

Zpracovaný Návrh komunitního plánu je předložen široké veřejnosti 

k připomínkování, je nutno vytvořit informační a propagační strategii, zajistit 

distribuční a informační místo pro připomínkovací dotazník, lze využít i internetu. 

Je uspořádána konference za účelem oficiálního zahájení připomínkovacího procesu 

návrhu komunitního plánu péče. Procesem konzultací jsou veřejnosti předloženy 

výstupy a zajištěna zpětná vazba, je naplněn princip transparentnosti.  

6. fáze - Tvorba finální verze komunitního plánu 

Nyní jsou zapracovány získané připomínky, zpracován obsahu a grafického návrh. 

V této fázi je Návrh předložen ke schválení Radě a zastupitelstvu obce. Po schválení 

je předán do tisku a následuje distribuce komunitního plánu.  

7. fáze – Implementace plánu a kontrolní mechanizmy 

Implementace plánu je časové období, většinou tříleté, kdy je nutno naplnit 

co největší množství naplánovaných cílů a opatření. Je nutno stanovit priority cílů 

a opatření a rozvrhnout do ročních plánů.  

Ostatní a další průběžné činnosti: 

Monitorování a evaluace komunitního plánu. Roční vyhodnocování plánu. Využití 

trvale udržitelných organizačních struktur. Monitorování projektů pro vnější finanční 

zdroje a celkové vyhodnocení komunitního plánu. 
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3. Analýza financování sociálních služeb a využití 
komunitního plánování ve Valašském Meziříčí 

Analýzou financování sociálních služeb rozumíme sumarizaci základních informací 

a základních ekonomických dat všech sociálních služeb působících ve městě 

Valašské Meziříčí. Základním zdrojem dat jsou především sami poskytovatelé, 

Výroční zprávy poskytovatelů a internetové zdroje. Některá data musela 

být poměrově upravena, neboť mnozí poskytovatelé mají regionální charakter 

a nejsou k dispozici konkrétní data, ale jen evidence počtu uživatelů z daného města. 

Aby bylo reálné tato data analyzovat a výstupy porovnat, bylo důležité již při sběru 

jednoznačně potřebná data definovat.  

3.1 Sociální služby ve Valašském Meziříčí 

3.1.1 Základní údaje 

Město Valašské Meziříčí leží při soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy při úpatí 

Vsetínských vrchů, první zmínka pochází z roku 1297.  Valašské Meziříčí zahrnuje 

devět městských částí - Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krásno nad Bečvou, Krhová, 

Lhota, Podlesí, Poličná. Rozkládá se na ploše 53,5 km².  

Z hlediska správního členění je obcí s rozšířenou působností (tzv. obec III. stupně), 

kdy většina státní správy je vykonávána v přenesené působnosti.  Valašské Meziříčí 

je druhým největším městem okresu Vsetín.  Do správního obvodu patří obce 

Branky,  Choryně,  Jarcová,  Kelč,  Kladeruby,  Kunovice, Lešná, Loučka,  Mikulůvka, 

Oznice,  Podolí,  Police,  Střítež nad Bečvou,  Velká Lhota a Zašová. Pro potřeby 

spojené s koordinací a realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti, 

spočívající zejména ve využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů 

Evropské unie je součástí Regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava. 

Ve městě žije 26 793 obyvatel, z toho je 13 033 mužů a 13 760 žen. Věková 

struktura je následující:  

a) počet obyvatel ve věku 0 – 14 let je 3 896, z toho je 2055 mužů a 1841 žen, 

b) počet obyvatel ve věku 15 – 64 let je 18 245, z toho je 9078 mužů a 9166 žen, 

c) počet obyvatel ve věku nad 65 let je 4 652, z toho je 1899 mužů a 2753 žen.11  

                                                 
11

 Stav k 31. 12. 2011, zdroj ČSÚ 
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Graf č. 3.1 Věková struktura obyvatel v % 

 

 

                                                                                  Zdroj ČSÚ, vlastní zpracování 

 

3.1.2 Komunitní plánování ve Valašském Meziříčí 

Počátky komunitního plánování ve Valašském Meziříčí můžeme najít v členství 

města Valašského Meziříčí v Národní síti Zdravých měst České republiky. Samotný 

proces byl započat usnesením Zastupitelstva města ze dne 23. června 2005, které 

schválilo zapojení města Valašského Meziříčí do procesu komunitního plánování 

sociálních služeb. Odbor odpovědný za strategický rozvoj města byl pověřen 

vypracováním projektu na zajištění financování procesu komunitního plánování          

 a na vypracování 1. komunitního plánu města Valašské Meziříčí. Byla uzavřena 

dvě partnerství, a to s organizacemi: Diakonie ČCE – středisko ve Valašském 

Meziříčí a Charita Valašské Meziříčí. V roce 2006 se podařilo získat dotaci z fondů 

Evropské unie (Evropské fondy 80 % tj. 1 508 715,20 Kč, Státní rozpočet poskytl    

 8 % tj. 150 871,50 Kč a Město Valašské Meziříčí přispělo 12 % tj. 226 307,30 Kč).12 

Realizace projektu započala 1. září 2006, kdy se začali pravidelně setkávat členové 

triády, tj. poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb spolu se zástupci Města VM. 

V listopadu se uskutečnilo 1. veřejné setkání, jehož účastníci vytvořili základ pěti 

pracovních skupin -  Lidé se zdravotním postižením, Lidé s duševním a mentálním 

                                                                                                                                                         
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&pro_1_154=545

058&cislotab=MOS+ZV01&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp#pozn7 
12

 1. Komunitní plán sociálních služeb Města Valašské Meziříčí na období 2008 – 2010, s. 11 
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postižením, Lidé ohrožení závislostí, Rodina, děti a mládež a Lidé v krizi a nouzi. 

Skupiny se pravidelně scházely od prosince 2006. V prvních úvodních setkáních byly 

řešeny organizační záležitosti (organizační a jednací řád, sběr dat za účelem analýzy 

potřeb cílových skupin apod.).  Se vznikem pracovních skupin úzce souvisí vznik 

Manažerského týmu. V průběhu realizace celé 1. etapy průběžně docházelo 

k projednávání trvale udržitelné organizační struktury komunitního plánování 

ve strukturách města. Proběhly schůzky s politickými představiteli města, 

příspěvkovými organizacemi, informováni byli také členové Sociálně zdravotního 

výboru ve Valašském Meziříčí. V průběhu realizace tvorby plánu vyvstala potřeba 

změny ve financování sociálních služeb, resp. podpory komunitního života 

ve Valašském Meziříčí. V říjnu 2007 byly Radě města předloženy návrhy na změny 

financování sociálních a souvisejících služeb a Rada města odsouhlasila základní 

filozofii financování sociálních služeb a souvisejících činností: 

1. Město Valašské Meziříčí bude podporovat jen aktivity a projekty plánované, 

chtěné a potřebné, které přímo reflektují strategii města a jsou zahrnuty 

ve Strategickém plánu města a jsou konkretizovány v akčních plánech 

na daný kalendářní rok (aktualizování strategického dokumentu a stanovení 

priorit města na daný rok). 

2. Město Valašské Meziříčí bude vytvářet pracovní skupiny odborníků, které 

budou definovat strategie v sociální oblasti (navržena metoda komunitního 

plánování jako nejefektivnější a zároveň vyžadující kooperaci všech dotčených 

subjektů – současná praxe). 

3. Podporovány budou jen aktivity a projekty, jejichž poskytovatelé 

a předkladatelé jsou aktivně zapojeni do vytváření strategie v sociální oblasti, 

např. zapojením do příslušné pracovní skupiny.  

4. Z hlediska posuzování podpory není důležité sídlo poskytovatele nebo 

předkladatele, ale to, zda realizuje svoji činnost ve prospěch občanů 

ve Valašském Meziříčí a integrovaných částech města.  

5. Systém podpory je plně kontrolovatelný a transparentní.   

6. Podpora je dostupná všem oprávněným žadatelům (princip rovného 

přístupu).13 

 

                                                 
13

  Dokument Návrh financování NNO schválený Radou Města Valašské Meziříčí   
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 V lednu 2008 byl schválen Zastupitelstvem Města Valašské Meziříčí 1. komunitní 

plán sociálních služeb, který zahrnul vznik a rozvoj, ale i útlum a zrušení sociálních 

služeb a programů ve městě. Tento dokument obsahuje všechny sociální služby, 

které Město chce aktuálně zachovat, rozvíjet nebo transformovat v závislosti 

na potřebnosti. Obsahuje také možné budoucí změny v sociálních a zdravotních 

službách, které lze předvídat a odhadovat.  Dalším důležitým výstupem byl Katalog 

sociálních služeb. Projektu se zúčastnilo více než 90 aktivních členů.   

Navazující projekt “2. Komunitní plán sociálních služeb na roky 2011 – 2014“ 

měl být připravován od roku 2008 a spolufinancován rovněž z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Přestože nakonec financování zajištěno nebylo, 

komunitní plánování neustalo. Většina členů pracovních skupin, i Manažerského 

týmu včetně místostarostky Města VM se nadále pravidelně scházela. Pracovalo 

se na změně systému financování, určovaly se priority, došlo k zásadní změně 

postavení Manažerského týmu, který nahradil Sociálně zdravotní výbor a stal 

se expertní poradní skupinou Zastupitelstva města. Došlo ke změnám ve struktuře 

komunitního plánování a zaměření pracovních skupin a to na Pracovní skupinu Lidé 

se zdravotním postižením, Rodina, děti a mládež, Senioři, Osoby v krizi a nouzi. 

V návaznosti na možnost čerpání dotací z Ministerstva vnitra v oblasti prevence 

kriminality a SPJ vznikla nová PS Prevence sociálně patologických jevů, která 

se zařadila do systému komunitního plánování a stejně tak se transformovala dřívější 

komise “Zdravé město” na aktivní pracovní skupinu.   

V roce 2011 se začal realizovat projekt “Zavádění procesů komunitního plánování 

sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko” 

financovaný opět z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a pracovní skupiny se rozrostly o občany 

okolních obcí.  
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3.1.3 Poskytovatelé a sociální služby dostupné na území města Valašské 

Meziříčí 

Analýza poskytovaných sociálních služeb vychází ze skutečného stavu v prosinci 

roku 2011, služeb uvedených v registru sociálních služeb MPSV14 a Katalogu 

sociálních služeb Valašského Meziříčí.  

Poskytovatelé sociálních služeb z hlediska zřizovatele: 

a) Zlínský kraj je zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, 

která provozuje Domov pro seniory, 

b) Město Valašské Meziříčí je zřizovatelem příspěvkové organizace Centrum 

pro lidi se zdravotním postižením, 

c) občanská sdružení  

- Agarta bylo založeno v roce 2005 s posláním pomáhat lidem v krizi, 

- Klub Auxilium je jedním z klubů republikové organizace Asociace rodičů 

a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže v ČR, 

- Modrý kříž v České republice byl založen v roce 2003, činnost je motivovaná 

křesťanským posláním pomoci a uskutečňována profesionálními 

terapeutickými metodami, 

- Pod křídly o. s. bylo založeno v roce 2000 na pomoc mladým dospělým 

odcházejícím z náhradní rodinné péče do samostatného života, 

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých – poradenské centrum VM je součástí 

největšího o. s. pracujícího se sluchově postiženými lidmi od roku 1990, 

d) církevní právnické osoby  

- Diakonie Českobratrské církve evangelické  - středisko Valašské Meziříčí 

je účelovým zařízením církve s právní subjektivitou, založeno v roce 1993,  

- Charita Valašské Meziříčí (do roku 2004 Farní charita) je účelovým zařízením 

Římskokatolické církve. Je samostatnou právnickou osobou, je součástí 

Arcidiecézní charity Olomouc a řídí se jejími stanovami.  

                                                 
14

 

http://iregistr.mpsv.cz/sluzba/rozsirenevyhledavanisluzby?SI=&RP=&ZN=&KKS=&OKS=&O=Vala%C5%A1s

k%C3%A9+MEzi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD&U=&PN=&PIC=&IsSearching=True&ShowResults

=False&PageSize=&Page=http://iregistr.mpsv.cz/sluzba/rozsirenevyhledavanisluzby?SI=&RP=&ZN=&KKS=&

OKS=&O=Vala%C5%A1sk%C3%A9+MEzi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD&U=&PN=&PIC=&IsSea

rching=True&ShowResults=False&PageSize=&Page= 
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Základní sociální poradenství je poskytováno všemi poskytovateli na území města.  

Odborné sociální poradenství je poskytováno Charitou VM, Občanskou poradnou 

při o. s. Pod křídly, Modrým křížem v České republice o. s., Svazem neslyšících 

a nedoslýchavých.  

Osobní asistence je poskytována Centrem osobní asistence Charity VM s kapacitou 

11 klientů denně, Diakonií ČCE s kapacitou pro 3 seniory denně, Klubem Auxilium 

je poskytována asistence pro 8 dětí.  

Pečovatelská služba s kapacitou 120 klientů denně je poskytována Diakonií ČCE. 

Odlehčovací služby pro děti jsou poskytovány Klubem  Auxilium 8 rodinám, 

pro seniory a osoby se ZP je k dispozici Hospic Citadela s kapacitou 8 lůžek.  

Denní stacionář je provozován Diakonií ČCE s kapacitou pro 10 seniorů denně. 

Domov pro seniory je provozován Sociálními službami Vsetín s kapacitou 

cca 30 lůžek vyhrazených pro obyvatele města.  

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních a Domov se zvláštním 

režimem je provozován Hospicem Citadela s kapacitou 42 lůžek. 

Raná péče je poskytována 8 rodinám Klubem Auxilium. 

Azylový dům je provozován Charitou VM s kapacitou pro 12 matek a 35 dětí. 

Domy na půl cesty jsou provozovány o. s. Pod křídly s kapacitou 20 bytů v pěti 

domech na území města. 

Kontaktní centrum a terénní program je poskytován o. s.  AGARTA pro 15 klientů. 

Nízkoprahové denní centrum je provozováno Charitou VM pro 15 osob denně. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež je provozováno Charitou VM pro 15 klientů 

denně. 

Noclehárna je provozována Charitou VM s kapacitou 20 lůžek. 
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Služby následné péče jsou poskytovány Modrým křížem v ČR 41 osobám. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány Charitou 68 rodinám 

terénní formou, v komunitním centru 51 dětem a klubem Auxilium 20 rodinám dětí 

se zdravotním postižením. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP jsou poskytovány Diakonií 

ČCE ambulantní formou 15 osobám denně a terénní formou 7 osobám. 

Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány Centrem pro lidi se zdravotním 

postižením s denní kapacitou 15 osob.  

Terénní programy jsou poskytovány Charitou VM 6 osobám denně.  

Sociální rehabilitace je poskytována Charitou VM, pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučení je k dispozici středisko Atta s kapacitou 112 klientů ročně, osobám 

s duševním onemocněním středisko Amika s kapacitou pro 20 klientů. 

Domov pro osoby se ZP a chráněné bydlení není zatím k dispozici, předpokládá 

se výstavba těchto zařízení na území města v souvislosti s transformací Ústavu 

sociální péče v Zašové.  

Na území města se neuvažuje o realizaci tísňové péče, průvodcovských 

a předčitatelských služeb, centru denních služeb, týdenním stacionáři, telefonické 

krizové pomoci, tlumočnických službách, krizové pomoci, intervenčním centru 

a terapeutické komunitě. 

TABULKA – Č. 3.1 Počet služeb v členění dle druhu a zřizovatele v roce 2007 a 2011 

 
Druh služby 

počet 
služeb zřizovatel kraj zřizovatel obec zřizovatel NNO 

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 

sociální poradenství 19 30 2 2 1 1 16 27 

služba sociální péče 8 11 1 2 0 0 7 9 

služba sociální 
prevence 8 16 0 0 1 1 7 15 

Zdroj: Katalog sociálních služeb ve Valašském Meziříčí, vlastní zpracování 
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Většina poskytovaných služeb ve městě má ambulantní formu, jedná se o poradny, 

denní stacionář, nízkoprahové denní centrum Domino a noclehárnu, sociálně 

terapeutické dílny a nově také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka, 

služby následné péče, kontaktní centrum Agarta, část sociálně aktivizačních služeb 

pro rodiny s dětmi i pro osoby se ZP. Terénní formou jsou poskytovány služby 

osobní asistence, pečovatelská služba, raná péče, sociální aktivizační služby 

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

pro rodiny dětí se ZP, nově jsou poskytovány terénní programy pro lidi ohrožené 

sociálním vyloučením Domino a pro osoby závislé na návykových látkách Agarta. 

Pobytovou formou poskytuje své služby Domov pro seniory, Azylový dům 

pro matky s dětmi, Dům na půl cesty a Hospic Citadela a nově Domov se zvláštním 

režimem.  Počet služeb dle formy poskytování a nárůst ukazuje následující tabulka.  

Tabulka č 3.2 Počet služeb dle formy v roce 2007 a 2011 

Forma služby Rok 2007 Rok 2011 

Pobytová 5 6 

Terénní 5 8 

Ambulantní 9 14 
Zdroj: Katalog sociálních služeb ve Valašském Meziříčí, vlastní zpracování 

Sociální služba a její náplň je zaměřena na určité cílové skupiny, avšak mnohé 

služby mají přesah do více cílových skupin. Velmi podobné jsou služby pro seniory  

 a osoby se zdravotním postižením, azylový dům pro matky s dětmi lze považovat 

za službu jak pro rodiny, tak i pro osoby v krizi atd. Toto platí rovněž pro základní 

sociální poradenství, které je bazální činností při poskytování všech druhů služeb 

a směřuje ke všem uživatelům. Na něj navazuje odborné sociální poradenství, 

jež je realizováno v Občanských a dalších specializovaných poradnách.  Pro osoby 

se zdravotním postižením je k dispozici poradna Svazu neslyšících 

a nedoslýchavých, sociálně terapeutické dílny v Centru pro lidi se zdravotním 

postižením, Charita poskytuje osobní asistenci, sociálně aktivizační služby a sociální 

rehabilitaci v Centru Amika, dříve Klub „Můžeš!“. Diakonie ČCE poskytuje osobní 

asistenci, pečovatelskou službu, denní stacionář. Hospic Citadela poskytuje 

odlehčovací služby a tzv. sociální lůžka, jež jsou určena pro osoby, které 

již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

se neobejdou bez pomoci, domov se zvláštním režimem pro osoby se sníženou 

soběstačností z důvodu duševního onemocnění nebo různých druhů demencí.  
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Výše uvedené služby mohou využívat také senioři, pro něž je v nabídce Diakonie 

Denní stacionář a sociálně aktivizační služby pro seniory, pečovatelská služba, dále 

domov pro seniory.  

Rodiny s dětmi se zdravotním postižením využívají služeb Klubu Auxilium Vsetín, 

které poskytuje ranou péči, osobní asistenci dětem, odlehčovací služby pro rodiče 

formou dětských pobytů, a sociálně aktivizační služby. Rovněž Charita poskytuje 

osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými 

sociálním vyloučením a komunitní centrum Zeferino, dále provozuje Azylový 

dům pro matky s dětmi. Děti a mládež mohou navštěvovat nízkoprahové zařízení 

ZASTÁVKA. Pro mladé dospělé odcházející z Dětských domovů a NRP byly 

postupně otevřeny čtyři Domy na půl cesty o. s. Pod křídly.  

Pro osoby v krizi a nouzi je k dispozici azylový dům pro matky s dětmi, 

nízkoprahové denní centrum Domino a noclehárna, terénní program pro lidi ohrožené 

sociálním vyloučením a sociální rehabilitace, jež poskytuje Charita. Kontaktní 

centrum a terénní práci s osobami závislými na návykových látkách zajišťuje 

o. s. Agarta ze Vsetína. Služby následné péče poskytuje organizace Modrý kříž 

v České republice.  

TABULKA č. 3.3 Počet služeb dle cílových skupin v roce 2007 a 2011 

Cílová skupina uživatelů sociálních 
služeb  

celkový počet 
služeb rok 2007 

celkový počet 
služeb rok 2011 

1. Osoby se zdravotním postižením 6 10 

2. Rodiny, děti a mládež 8 10 

3. Senioři 8 11 

4. Osoby v krizi a nouzi  6 10 
Zdroj: Katalog sociálních služeb ve Valašském Meziříčí, vlastní zpracování 

Výše uvedená tabulka poskytuje přehled o počtu služeb dle cílových skupin 

na počátku a na konci sledovaného období. Je zde zřejmé, že došlo k navýšení 

poskytovaných služeb. 

3. 2 Analýza financování sociálních služeb 

Pro účely následující analýzy jsou náklady na služby brány jako výše vynaložených 

finančních prostředků na realizaci služby. Příjmy jsou přijaté finanční prostředky 

a nerozlišujeme, zda se jedná o příjem nebo výnos. Zdroje krytí/financování jsou 
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chápány prostředky ze státního rozpočtu - MPSV, rozpočtu Zlínského kraje                

 a z rozpočtu Města, úhrady od uživatelů, dotace z Evropského sociálního fondu.      

Za jiné zdroje jsou považovány dary, hospodářská činnost, úroky z účtů atd.  

3.2.1 Výdaje Města v letech 2007 až 2011 na sociální a související služby 

Město Valašské Meziříčí poskytovalo ze svého rozpočtu účelové dotace na úhradu 

nákladů sociálních služeb, a to formou příspěvku zřizovatele sociální služby 

své příspěvkové organizaci a dalším poskytovatelům na základě podpory malého 

rozsahu ve formě dotace na akci nebo činnost ve výši max. 10 000 Kč, nebo 

sociálního grantu na financování registrované sociální služby nebo celoroční aktivity 

s výrazným dopadem na sociální oblast. V průběhu roku 2008 došlo ke změně 

podpory poskytovatelů sociálních služeb, a to formou přímé podpory z rozpočtu, 

tzv. kvazi mandatorními výdaji. V praxi to znamená, že předem vydefinovaným 

sociálním službám byla poskytnuta položka v rozpočtu města. Týká se to základních 

služeb, které chce Město zachovat, neboť jejichž neposkytování by výrazně zhoršilo 

kvalitu života dané cílové skupiny. Podpora malého rozsahu a sociální granty zůstaly 

zachovány. Přehled výdajů v letech 2007 - 2011 zobrazuje následující tabulka a graf. 

Tabulka č. 3. 4 Výdaje Města Valašského Meziříčí na sociální služby (v Kč) 

Druh podpory rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 

přímá podpora 
poskytovatelům služeb 1 700 000 1 998 222 3 185 000 2 262 000 2 676 000 

příspěvek zřizovatele 
sociální služby  885 000 900 000 900 000 277 617 200 000 

granty na sociální služby 105 000 372 816 427 000 95 000 201 000 

granty s dopadem  
na sociální oblast 45 000 352 384 290 000 281 000 557000 

podpora malého rozsahu 30 000 25 000 82 000 30 000 47 000 

Celkem 2 765 000 3 648 422 4 884 000 2 945 617 3 681 000 

Zdroj: interní doklady Města Valašské Meziříčí, vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvyšší výdaje byly v roce 2009, kdy Město 

vydalo téměř 5 mil. Kč na sociální a související služby, nejnižší výdaje byly naopak 

v roce 2007, tedy na počátku sledovaného období.  

 



29 

 

Graf č. 3.1 Výdaje Města Valašské Meziříčí na sociální služby v Kč 

 

 

Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 

 

V roce 2010 výdaje Města výrazně poklesly díky zařazení některých služeb 

do individuálního projektu se 100 % financováním z rozpočtu Zlínského kraje.  

3.2.2 Náklady na provoz sociálních služeb v letech 2007 - 2011 

Náklady na provoz sociálních služeb v sobě zahrnují zejména osobní náklady, 

provozní a jiné náklady. Vzhledem k různorodosti poskytovaných služeb a složitosti 

zpracování se tato práce nezaměřuje na skladbu nákladů jednotlivých služeb.                   

V roce 2009 byl na úrovni kraje zahájen pilotní projekt benchmarkingu, který zavádí 

systém měřitelných ukazatelů sociálních služeb, dokončen bude v roce 2012.    

Tabulka č. 3.5 Náklady sociálních služeb v členění podle druhu v Kč 

Druh služby Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

Sociální poradenství 3 825 600 2 245 154 945 402 770 000 709 000 

Služby sociální péče 11 698 807 14 784 355 12 950 203 14 247 079 14 555 634  

Služby 
sociální prevence 10 691 894 12 843 416 14 793 140 20 044 432 21 696 161  

Celkové náklady  26 216 301 29 872 925 28 688 745 35 061 511 36 960 795   
Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 
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Náklady poskytovatelů jednotlivých sociálních služeb mají rostoucí tendenci. 

Na nárůstu se podílí navýšení počtu poskytovaných služeb a obecné zvyšování 

nákladů (energií apod.) a snad i mezd. 

Podstatně vyšší jsou náklady na sociální prevenci, naopak na poradenství jsou 

poměrně nízké. Na počátku sledovaného období byly v popředí zájmu především 

služby sociální péče, v průběhu let se prioritou staly služby sociální prevence.  

Z následujícího grafu je patrný odlišný vývoj nákladů jednotlivých druhů sociálních 

služeb. Náklady základního sociálního poradenství se tato práce nezabývá, neboť 

je velmi těžko účtovatelné a většina poskytovatelů vede rámcově evidenci kontaktů. 

Náklady odborného sociálního poradenství klesaly.  V roce 2007 a 2008 bylo 

poskytováno poradenství pro ženy v těžké životní situaci jako samostatná služba 

s financováním z fondů Evropské unie, po ukončení tohoto projektu i nadále odborné 

poradenství poskytovala Občanská poradna. Náklady služeb sociální péče 

zaznamenaly na počátku růst, poté pokles a znova růst. Počet služeb sociální péče 

se zvýšil o tři. Náklady služeb sociální prevence vzrostly během čtyř let o téměř 

10 milionů korun, byly rozšířeny o kontaktní centrum, nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež, služby následné péče a terénní programy. 

Graf č. 3.2 Náklady sociálních služeb v členění podle druhu v Kč 

 
Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 
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Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o nákladech na služby sociální péče, 

které jsou na území města občanům poskytovány.  Nejvyšší náklady se týkají 

pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a sociálních služeb poskytovaných 

ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, tzv. sociální lůžka.  Ve městě tyto služby 

zajišťuje Hospic Citadela. Náklady na odlehčovací služby roku 2007 v sobě zahrnují 

zároveň i náklady za sociální lůžka. Tyto služby byly od sebe odděleny až v roce 

2008.  Ostatní náklady na služby jsou poměrně vyrovnané.  

Tabulka č. 3.6 Náklady na služby sociální péče v Kč 

Služby          
sociální péče Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

Osobní asistence  1 091 078 1 622 635 1 783 009 1 648 724 1 557 299 

Pečovatelská služba 3 859 912 6 530 563 4 019 888 4 838 237 4 479 873 

Denní stacionáře 1 653 391 982 335 1 100 971 1 053 337 1 028 634 

Odlehčovací služby 5 094 426 2 076 847 2 058 280 2 579 802 2 914 702  

Sociální služby 
poskytované ZZ ÚP 0 3 571 975 3 988 055 4 126 979 4 575 126 

Celkem 11 698 807 14 784 355 12 950 203 14 247 079 14 555 634  
Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 

Celkové náklady na služby sociální prevence vzrostly z počátečních cca 10 mil. Kč 

na dvojnásobek. Minimální rozdíly v meziročním nárůstu byly u kontaktního centra 

a terénních programů, naopak nejvyšší nárůst zaznamenalo nízkoprahové denní 

centrum na trojnásobek, stejně tak i domy na půl cesty. Nejvyšší náklady byly 

vynaloženy na provoz pobytového zařízení, Azylového domu pro matky s dětmi 

a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením i dětmi 

ohroženými sociálním vyloučením.  Nejnižší náklady vykazuje Kontaktní centrum, 

což je způsobeno pouze terénní činností na území města. Křížky v tabulce 

znamenají, že služba nebyla v daném roce ještě realizována. 
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Tabulka č. 3.7 Náklady na služby sociální prevence v Kč 

Služby sociální 
prevence Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

Raná péče 159 178 199 062 163 581 218 789 295 464 

Azylové domy  2 547 699 2 941 773 3 716 006 4 301 701 4 083 962 

Domy na půl cesty 285 000 687 800 843 425 1 011 636 1 014 014 

Kontaktní centra xxxx 552 202 598 115 556 242 555 737 

Nízkoprahové denní 
centrum 409 494 1 494 936 1 199 341 1 226 727 1 312 908 

Nízkoprahová 
zařízení pro děti  
a mládež xxxx xxxx xxxx 466 075 1 610 931 

Noclehárny 2 458 261 1 197 722 1 344 309 1 222 767 1 290 500 

Služby 
následné péče xxxx xxxx xxxx 876 205 895 845 

SAS 
pro rodiny s dětmi 1 668 922 2 916 898 2 382 556 4 124 313 5 148 565 

SAS pro seniory  
a osoby se ZP 296 326 0 639 028 1 053 608 150 000 

Sociálně 
terapeutické dílny 1 728 914 1 815 830 2 371 030 3 317 204 2 351 690 

Sociální rehabilitace 1 138 100 1 037 191 927 809 1 134 572 2 521 066 

Terénní programy  xxxx xxxx 607 940 534 593 465 479 

Celkem 10 691 894 12 843 414 14 793 140 20 044 432 21 696 161 
                                                       Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 

Celkové náklady na provoz sociálních služeb na území města Valašské Meziříčí 

za sledované období činily 156 800 277 Kč.  

Náklady sociálních služeb jsou členěny podle cílových skupin. Jak již bylo řečeno, 

některé sociální služby jsou určeny více cílovým skupinám, proto jsou nejprve 

uvedeny služby určené výhradně osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi 

a mládeži, seniorům, osobám v krizi a nouzi a služby společné pro osoby 

se zdravotním postižením a seniorům a samostatně jsou uvedeny náklady 

poradenství.  

Celkové náklady na služby výhradně pro osoby se zdravotním postižením činily 

ve sledovaném období 15,2 mil. Kč, jedná se o službu sociálně terapeutických dílen, 

sociální rehabilitaci, sociálně aktivizační služby.  

 



33 

 

Pouze pro rodiny s dětmi a mládež je poskytována raná péče, sociálně aktivizační 

služby, azylový dům pro matky s dětmi. Mládež může využívat nízkoprahové zařízení 

ZASTÁVKA, a domy na půl cesty, celkové náklady činily 42,2 mil. Kč. 

Výhradně seniorům je určen denní stacionář s celkovými náklady 6 mil. Kč.  

Pouze osobám v krizi a nouzi (tj. osobám bez přístřeší, osobám závislým 

na návykových látkách apod.) poskytuje služby terénní program a kontaktní centrum  

Agarta, služby následné péče, nízkoprahové denní centrum Domino, noclehárna 

a terénní program Domino s celkovými náklady 23,8 mil. Kč. 

Společné sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory (částečně 

lze říci i rodinám) jsou nabízeny služby osobní asistence, pečovatelské a odlehčovací 

služby, sociální lůžka a sociálně aktivizační služby osoby se ZP a pro seniory 

s celkovými náklady 60,9 mil. Kč.  

Poradenství pro všechny cílové skupiny stálo celkem 8,3 mil. Kč. 

Procentuální zastoupení cílových skupin v poskytovaných službách ukazuje níže 

uvedený graf. 

Graf č. 3.3 Struktura služeb dle cílových skupin v návaznosti na výdaje 

 

Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 
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3.2.3 Příjmy poskytovatelů sociálních služeb a zdroje krytí v letech 2007 

až 2011      

Příjmy poskytovatelů sociálních služeb ve Valašském Meziříčí pocházejí 

z následujících zdrojů 

1. Ze státního rozpočtu, z programu podpory A byly poskytnuty alespoň 

jedenkrát za sledované období dotace všem poskytovatelům, z programu 

podpory B je pravidelně podpořen Hospic Citadela. Ze státního rozpočtu 

je občanům vyplácen příspěvek na péči k úhradě sociálních služeb.  

2. Z rozpočtu Zlínského kraje jako zřizovatele jsou financovány Sociální služby 

Vsetín, dotace z rozpočtu alespoň jedenkrát za sledované období byly 

poskytnuty všem poskytovatelům.  

3. Z rozpočtu Města VM jako zřizovatele je financováno Centrum pro lidi se ZP, 

dotace z rozpočtu alespoň jedenkrát za sledované období byly poskytnuty 

všem poskytovatelům. 

4.  Veřejné zdravotní pojištění se podílí na financování zdravotní péče pouze 

v Hospici Citadela. 

5. Soukromé zdroje, ať už ve formě úhrady uživatelů služeb, příspěvky 

individuálních dárců, soukromých zahraničních zdrojů, veřejné sbírky, 

benefiční koncerty a další přijali alespoň jedenkrát za sledované období 

rovněž všichni poskytovatelé sociálních služeb. 

6. Ze Strukturálních fondů Evropských společenství byla financována pouze 

Charita VM, Klub Auxilium a Centrum pro lidi se ZP.   

Vyplacené příspěvky na péči občanům v daném období dosáhly 365,45 mil. Kč, 

nejméně bylo vyplaceno v roce 2007, a to 59,4 mil. Kč, následující rok 71,1 mil. Kč, 

v roce 2009 už 73,94 mil. korun, v roce 2010 dosáhly vyplacené příspěvky částky 

79,23 mil. Kč a v roce 2011 bylo vyplaceno 81,78 mil. Kč. Příspěvek byl vyplácen 

cca 1 200 příjemcům v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností, z toho 

je asi 10 % dětí se zdravotním postižením a tento příspěvek je mnohdy jediným 

zdrojem příjmů jednoho z rodičů coby pečující osoby.  Vzhledem k tomu, že se jedná 

o citlivé údaje, nebyla k dispozici přesná data pouze pro území města, 
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byl pro následující výpočet použit celorepublikový průměr udávaný MPSV pro měsíc 

březen 2010.15  

Je-li vzato do úvahy, že v letech 2007 až 2011 bude dětem vyplaceno 

10 % z celkového objemu 365,45 mil. korun, bude odčerpáno cca 36,5 mil. korun. 

Podobně je tomu u občanů ze vzdálenějších vesniček správního obvodu, kteří 

nemohou využívat služeb poskytovatelů, předpokládejme jejich podíl 50 % z objemu 

vyplacených příspěvků na péči tj. 182 mil. korun, zůstává “teoretická možnost 

návratu” zhruba 147 mil. korun do sociálního systému.   

V roce 2007 byly celkové příjmy sociálních služeb 25 900 247 Kč, nejvyšší podíl, 

34 % byly státní dotace MPSV, 27 % prostředků přišlo z ESF, Město Valašské 

Meziříčí a uživatelé sociálních služeb se podílely stejnou měrou, tj. 10 %.      

Příspěvek Zlínského kraje byl zcela minimální, a to pouhé 1 %. 

V roce 2008 dosáhly celkové příjmy 30 745 726 Kč. Opět nejvyšší podíl měly dotace 

MPSV ve výši 44 %, dotace ESF poklesly na 7 % celkového objemu, naopak vzrostly 

příspěvky uživatelů na 16 % a příspěvek Zlínského kraje na 8 %. Město Valašské 

Meziříčí poskytlo 12 % prostředků.   

V roce 2009 poklesly celkové příjmy na 28 649 478 Kč. Dotace MPSV měly stále 

nejvyšší podíl 46 %, lehce vzrostly příspěvky uživatelů na 17 %, příspěvek Města 

na 15 % a Zlínského kraje na 12 %. Naopak dotace ESF poklesly na pouhá 2 %.  

V roce 2010 opět došlo k nárůstu příjmů až na 34 872 626 Kč. Dotace MPSV 

poklesly na 24 %, příspěvky Města rovněž poklesly na 7 % podíl, naopak dotace 

Zlínského kraje vzrostly na 33 %. Příspěvky uživatelů se udržely na 16 %, dotace 

ESF lehce vzrostly na 6 % podíl celkových příjmů.   

V roce 2011 vzrostly příjmy na 36 161 510 Kč.  Podíl Města se zvýšil na 9 %, dotace  

MPSV zůstaly na 33%, dotace Zlínského kraje a ESF klesly o jedno procento tedy 

na 23% a 5%.  Zvýšily se úhrady uživatelů na 17% a zdravotních pojišťoven na 5%.  

 

                                                 
15

 http://www.mpsv.cz/files/clanky/9198/Analyza_fin_SS.pdf  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9198/Analyza_fin_SS.pdf
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Podrobný přehled v korunách přináší níže uvedená tabulka. 

Tab. č. 3.8 Zdroje příjmů sociálních služeb v jednotlivých letech 2007 až 2011 v Kč 

Zdroj příjmů rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 

Město  
Valašské Meziříčí 2 690 000 3 577 838 4 245 000 2 594 617 3 205 000 

Zlínský kraj 170 000 2 432 667 3 394 775 11 950 159 12 278 936 

MPSV 8 735 218 13 549 355 13 377 944 8 224 461 8 300 168 

úhrada uživatelů 2 869 141 5 065 523 4 983 061 5 534 130 6 103 366 

dotace ESF 7 029 548 2 268 874 504 661 2 020 706 2 020 000 

zdravotní pojišťovny 1 786 659 869 927 1 423 956 1 569 661 1 701 898 

jiné zdroje 2 619 681 2 695 089 720 081 2 978 892 2 552 142 

Příjmy celkem 25 900 247 30 459 273 28 649 478 34 872 626 36 161 510 
Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 

Strukturu příjmů poskytovatelů sociálních služeb podle zdrojů finančních prostředků 

v  jednotlivých letech přehledně zobrazuje následující graf. 

 

Graf č. 3.4 Příjmy sociálních služeb dle zdrojů v jednotlivých letech v % 

Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 

Celkové příjmy sociálních služeb v období let 2007 až 2011 činily 156 043 134 Kč. 

Z rozpočtu MPSV bylo poskytnuto 52,18 mil. Kč z rozpočtu Zlínského kraje 30,22 mil. 

Kč, dotace z Evropského sociálního fondu činily 13,84 mil. Kč. Město Valašské 

Meziříčí vyčlenilo ze svého rozpočtu 16,31 mil. Kč, uživatelé sociálních služeb 

se podíleli částkou 24,55 mil. Kč. Z jiných zdrojů bylo uhrazeno 11,56 mil. Kč.  
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Procentuální podíly jednotlivých zdrojů přehledně prezentuje graf č. 3.5 uvedený 

v příloze č. 2.  

3.2.4. Hospodářský výsledek sociálních služeb 

Celkové příjmy, resp. výnosy sociálních služeb v období let 2007 – 2011 činily 

156 043 134 Kč, výdaje činily 156 800 277 Kč. Výdaje byly vyšší než příjmy,          

 tzn., že hospodářský výsledek je - 757 143 Kč, tedy ztráta.  

Celkový stav systému sociálních služeb ve Městě Valašské Meziříčí lze posoudit 

podle hospodářského výsledku jednotlivých sociálních služeb.  

Tabulka č. 3.10 Hospodářský výsledek sociálních služeb v roce 2007   

ROK 2007 Náklady Výnosy HV 

Odborné sociální poradenství 3 825 600 3 679 398 -146 202 

Osobní asistence  1 091 078 1 042 734 -48 344 

Pečovatelská služba 3 859 912 3 988 140 128 228 

Denní stacionáře 1 653 391 1 709 203 55 812 

Odlehčovací služby 5 094 426 5 087 244 -7 182 

Raná péče 159 178 133 778 -25 400 

Azylové domy 2 547 699 2 543 659 -4 040 

Domy na půl cesty 285 000 285 000 0 

Nízkoprahová denní centra  409 494 407 906 -1 588 

Noclehárny  2 458 261 2 241 797 -216 464 

SAS pro rodiny s dětmi 1 668 922 1 654 993 -13 929 

SAS pro seniory a osoby se ZP 296 326 290 105 -6 221 

Sociálně terapeutické dílny 1 728 914 1 729 391 477 

Sociální rehabilitace 1 138 100 1 106 899 -31 201 

CELKEM 26 216 301 25 900 247 -316 054 

    Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 

Celkový hospodářský výsledek roku 2007 činil -316 054 Kč. Kladného 

hospodářského výsledku dosáhla pouze pečovatelská služba, denní stacionář 

a sociálně terapeutické dílny. Dům na půl cesty měl rozpočet vyrovnaný. Ostatní 

sociální služby měly hospodářský výsledek záporný.  
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Tabulka č. 3.11 Hospodářský výsledek sociálních služeb v roce 2008 

Rok 2008 Náklady Příjmy  HV 

Odborné sociální poradenství 2 245 154 2 305 651 60 497 

Osobní asistence  1 622 635 1 723 011 100 376 

Pečovatelská služba 6 530 563 6 844 695 314 132 

Denní stacionáře 982 335 987 182 4 847 

Odlehčovací služby 2 076 847 2 049 168 -27 679 

Sociální služby poskytované  

 ve ZZ ÚP  3 571 975 3 571 975 0 

Raná péče 199  062 254 472 55 410 

Azylové domy 2 941 773 3 112 079 170 306 

Domy na půl cesty 687 800 687 800 0 

Kontaktní centra 552 202 601 086 48 884 

Nízkoprahová denní centra  1 494 938 1 506 513 11 575 

Noclehárny  1 197 722 1 199 930 2 208 

Sociálně aktivizační služby 

 pro rodiny s dětmi 2 916 898 2 809 932 -106 966 

Sociálně terapeutické dílny 1 815 830 1 827 506 11 676 

Sociální rehabilitace 1 037 191 978 273 -58 918 

Celkem 29 872 925 30 459 273 586 348 

            Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 

Celkový hospodářský výsledek roku 2008 činil 586 348 Kč. Kladného hospodářského 

výsledku dosáhla většina sociálních služeb. Dům na půl cesty na půl cesty a sociální 

služby poskytované ve ZZÚP měly rozpočet vyrovnaný. Odlehčovací služby, sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace měly hospodářský 

výsledek záporný a to celkem – 193 563 Kč.  
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Tabulka č. 3.12 Hospodářský výsledek sociálních služeb v roce 2009 

Rok 2009 Náklady Výnosy HV 

Odborné sociální poradenství 945 402 943 346 -2 056 

Osobní asistence  1 783 009 1 706 898 -76 111 

Pečovatelská služba 4 019 888 4 185 249 165 361 

Denní stacionáře 1 100 971 1 064 846 -36 125 

Odlehčovací služby 2 058 280 2 041 088 -17 192 

Sociální služby poskytované 

 ve ZZ ÚP 3 988 055 3 977 277 -10 778 

Raná péče 163 581 160 885 -2 696 

Azylové domy 3 716 006 3 827 073 111 067 

Domy na půl cesty 843 425 843 425 0 

Kontaktní centra 598 115 627 838 29 723 

Nízkoprahová denní centra  1 199 341 1 110 273 -89 068 

Noclehárny  1 344 309 1 314 902 -29 407 

Sociálně aktivizační služby  

 pro rodiny s dětmi 2 382 556 2 307 053 -75 503 

Sociálně aktivizační služby pro seniory  

a osoby se ZP 639 028 634 330 -4 698 

Sociálně terapeutické dílny 2 371 030 2 423 150 52 120 

Sociální rehabilitace 927 809 874 789 -53 020 

Terénní programy 607 940 606 966 -974 

Celkem 28 688 745 28 649 388 -39 357 

Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 

Celkový hospodářský výsledek roku 2009 činil – 39 353 Kč, tedy ztráta. Kladného 

hospodářského výsledku dosáhla pečovatelská služba, azylový dům pro matky 

s dětmi, kontaktní centrum, sociálně terapeutické dílny. Dům na půl cesty 

měl rozpočet vyrovnaný. Ostatní sociální služby měly hospodářský výsledek záporný, 

a to celkem – 436 985 Kč.  
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Tabulka č. 3.13 Hospodářský výsledek sociálních služeb v roce 2010 

2010 Náklady Výnosy HV 

Odborné sociální poradenství 770 000 770 000 0 

Osobní asistence  1 648 724 1 594 627 -54 097 

Pečovatelská služba 4 838 237 4 437 846 -400 391 

Denní stacionáře 1 053 337 1 043 794 -9 543 

Odlehčovací služby 2 579 802 2 579 186 -615 

Sociální služby poskytované ve ZZÚP 4 126 979 4 126 979 0 

Raná péče 218 789 207 588 -11 201 

Azylové domy 4 301 701 4 496 505 194 804 

Domy na půl cesty 1 011 636 1 011 636 0 

Kontaktní centra 556 242 556 342 100 

Nízkoprahová denní centra  1 226 727 1 239 555 12 828 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 466 075 505 316 39 241 

Noclehárny  1 222 767 1 240 300 17 533 

Služby následné péče 876 205 876 205 0 

SAS pro rodiny s dětmi 4 124 313 4 118 146 -6 167 

SAS pro seniory a osoby se ZP 1 053 608 1044579 -9 029 

Sociálně terapeutické dílny 3 317 204 3 376 130 58 926 

Sociální rehabilitace 1 134 572 1 112 769 -21 803 

Terénní programy 534 593 535 123 530 

CELKEM PŘÍJMY 35 061 511 34 872 626 -188 885 

    Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 

Celkový hospodářský výsledek roku 2010 činil – 188 885 Kč, tedy ztráta. Kladného 

hospodářského výsledku dosáhl azylový dům pro matky s dětmi, kontaktní centrum, 

sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, terénní programy, nízkoprahové 

denní centrum a noclehárna a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.  Odborné 

poradenství, sociální služby poskytované ve ZZÚP, Dům na půl cesty na půl cesty, 

služby následné péče měly rozpočet vyrovnaný. Ostatní sociální služby měly 

hospodářský výsledek záporný a to celkem – 396 616 Kč.  
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Tabulka č. 3.14 Hospodářský výsledek sociálních služeb v roce 2011 

Rok 2011 Náklady Výnosy HV 

Odborné sociální poradenství 709 000 709 000 0 

Osobní asistence  1 557 299 1 466 412 -90 887 

Pečovatelská služba 4 479 873 4 524 118 44 245 

Denní stacionáře 1 028 634 1 088 629 59 995 

Odlehčovací služby 2 914 702 2 879 844 -34 858 

Sociální služby poskytované ve ZZÚP 4 575 126 4 491 603 -83 523 

Raná péče 295 464 289 270 -6 194 

Azylové domy 4 083 962 4 264 795 180 833 

Domy na půl cesty 1 014 014 1 014 014 0 

Kontaktní centra 555 737 555 737 0 

Nízkoprahová denní centra  1 312 908 1 282 545 -30 363 

Nízkoprahová zařízení  

pro děti a mládež 1 610 931 1 624 373 13 442 

Noclehárny  1 290 500 1 353 160 62 660 

Služby následné péče 895 845 895 845 0 

SAS pro rodiny s dětmi 5 148 565 5 003 760 -144 805 

SAS pro seniory a osoby se ZP 150 000 150 000 0 

Sociálně terapeutické dílny 2 351 690 2 360 380 8 690 

Sociální rehabilitace 2 521 066 1 774 245 -746 821 

Terénní programy 465 479 433 780 -31 699 

Celkem 36 960 795 36 161 510 -799 285 

Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 

Celkový hospodářský výsledek roku 2011 byl - 799 601 Kč, opět ztráta. Kladného 

hospodářského výsledku dosáhla pečovatelská služba, denní stacionář, azylový 

dům pro matky s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, noclehárna, 

sociálně terapeutické dílny. Odborné poradenství, Domy na půl cesty, kontaktní 

centrum, služby následné péče a SAS pro seniory a osoby se ZP měly rozpočet 

vyrovnaný. Ostatní sociální služby měly hospodářský výsledek záporný, a to celkem 

– 1 169 466 Kč. 
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4. Zhodnocení výsledků analýzy 

Analýza byla provedena na základě dat poskytnutých jednotlivými poskytovateli, část 

dat byla převzata z výročních zpráv a internetu. Některá data bylo nutno poměrově 

přepočítat, některá data bylo třeba odhadnout. Všechna zpracovávaná data 

lze považovat za seriozní.  Při zpracování byla použita metoda analýzy příjmů 

sociálních služeb v letech 2007 – 2011, metoda komparace v jednotlivých letech 

na straně příjmů a výdajů, při zhodnocení analýzy byla použita metoda syntézy. 

Analýza byla zaměřena na strukturu poskytovaných sociálních služeb na území 

Valašského Meziříčí a dále se věnovala financování sociálních služeb a jejich zdrojů.  

4.1 Poskytované sociální služby 

Z analýzy vyplývá, že na území Města je poskytováno sociální poradenství základní 

i odborné pro všechny cílové skupiny. Jsou poskytovány tyto služby sociální péče – 

osobní asistence pro děti, seniory i osoby se ZP, pečovatelská služba pro osoby 

se ZP a seniory, denní stacionář pro seniory, odlehčovací služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a jsou 

poskytovány sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.                         

Není dostupná odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením v průběhu 

celého roku, pouze jsou pořádány odlehčovací pobyty – rehabilitační pobyty pro děti 

o prázdninách. Poskytována není tísňová péče a průvodcovské a předčitatelské 

služby a centra denních služeb a týdenní stacionář, o těchto službách se zatím 

neuvažuje. Je plánována podpora samostatného bydlení a chráněného bydlení 

v návaznosti na transformaci Ústavu sociální péče v Zašové, kdy má dojít 

k deinstitucionalizaci velkého zařízení a budou vybudována nová, malokapacitní 

zařízení. Město Valašské Meziříčí již vyčlenilo vhodné pozemky k výstavbě.   

Z oblasti služeb sociální prevence je poskytována raná péče, Azylový dům, Domy 

na půl cesty, kontaktní centrum pro osoby ohrožené závislostmi, nízkoprahové denní 

centrum a noclehárna vč. terénního programu pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, sociální rehabilitace, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi i osoby se ZP a seniory, sociálně terapeutické 

dílny a služby následné péče. Neuvažuje se o terapeutických komunitách, 

intervenčních centrech, telefonické krizové pomoci, tlumočnických službách.   
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Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že rozsah dostupných služeb je velmi 

dobrý, stejně tak zastoupení cílových skupin je rovnoměrné. Většina služeb 

je poskytována neziskovými organizacemi, pouze jednu službu zřizuje Zlínský kraj 

a jednu službu Město.  

Komunitní plánování sociálních služeb je efektivní způsob rozvoje a udržitelnosti 

sociálních služeb. Ve Valašském Meziříčí je využíváno od roku 2006.                        

V PS Lidé se zdravotním postižením, PS Senioři, PS Rodina, děti a mládež, 

PS Osoby v krizi a nouzi, PS Zdravé Město a PS Prevence sociálně patologických 

jevů se pravidelně schází více než 90 lidí – zástupců poskytovatelů, zástupců Města 

a také zástupci uživatelů z řad veřejnosti. Manažerský tým složený z vedoucích 

pracovních skupin a významných poskytovatelů služeb se stal poradní expertní 

skupinou Zastupitelstva Města Valašské Meziříčí. Spolupráce mezi poskytovateli 

vzájemně a spolupráce se zástupci Města se jeví jako velmi dobrá, je konstruktivní 

a přínosná pro obě strany. Město Valašské Meziříčí dávalo pravidelnou účastí paní 

místostarostky na všech jednáních manažerského týmu jasný signál svého zájmu 

o sociální oblast. 

4.2 Financování sociálních služeb 

Město Valašské Meziříčí každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu finanční 

prostředky na zabezpečení sociálních služeb a podporuje i služby s výraznějším 

dopadem na sociální oblast, např. přispívá na provoz dobrovolnického centra.  

V letech 2007 až 2011 poskytlo celkem 17,92 mil. Kč, z toho 1,73 mil. Kč bylo určeno 

na služby související, a 16,18 mil. Kč bylo určeno přímo pro sociální služby.  

Celkové náklady na zabezpečení sociálních služeb ve sledovaném období činily 

156,8 mil. Kč, v roce 2011 byly vyšší o 10,7 mil. oproti roku 2007. 

Růst nákladů je způsoben nejen obecným růstem cen vstupů, ale i díky zvýšení 

počtu služeb. Došlo i k částečné redukci poskytovaných služeb ve smyslu omezení 

duplicity služeb.   

Nejvyšší náklady jsou vynakládány na pobytové služby – odlehčovací služby 

a provoz azylového domu pro matky s dětmi, a na terénní – pečovatelskou službu, 

která umožňuje seniorům zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.      

Jedny z nejvyšších nákladů mají sociálně aktivizační služby pro rodiny. Tato oblast 
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je velmi podporovaná s ohledem na právě probíhající transformaci systému péče 

o ohrožené děti, která má zamezit odchodu dětí do ústavní výchovy.   

Nejvíce podporovanou skupinou z hlediska objemu výdajů jsou osoby se zdravotním 

postižením a senioři. Výdaje činí 39 % na služby společné, a dále pak 4 % výdajů 

na služby pouze pro seniory a 10 % výdajů na služby pouze pro osoby se zdravotním 

postižením, celkem tedy 53 % z celkového objemu. V přeneseném slova smyslu 

lze považovat tyto výdaje rovněž jako podporu rodin s dětmi, neboť lze předpokládat, 

že každá rodina má prarodiče nebo může mít člena se zdravotním postižením, 

kterému je třeba zabezpečit péči a pokud je toto možné pomocí dostupných 

sociálních služeb, odpadá riziko možného sociálního vyloučení této rodiny v důsledku 

nemožnosti zajištění nebo udržení příjmů k obživě. Pouze pro rodiny s dětmi 

a mládež jsou poskytovány služby ve výši 27 % celkových výdajů. 

Náklady na odborné sociální poradenství pro všechny cílové skupiny tvoří pouhých 

5 %.  Naproti tomu podíl služeb pro osoby v krizi a nouzi je 15 % z celkového objemu 

výdajů.  Město disponuje velmi dobrým zázemím pro lidi bez domova, což je v praxi 

poměrně nevýhodné, neboť se za službami zejména v zimním období stahuje stále 

více lidí nejen z blízkého okolí a kapacita přestává být dostačující a nastává 

opětovná potřeba zvyšování kapacity a tím i nákladů.  

Pokud jde o zdroje financování sociálních služeb, je zřejmé, že jsou vypláceny 

dotace z veřejných rozpočtů neziskovým organizacím, občanům je vyplácen 

příspěvek na péči v rozsahu 800 až 12 000 Kč dle stupně závislosti. Dalšími zdroji 

příjmů jsou dotace z Evropského sociálního fondu, úhrady zdravotních pojišťoven 

a soukromé osoby ať už jako dárci nebo uživatelé, nadace, zahraniční fondy apod.   

Ačkoliv nominální výdaje Města směrem k sociálním službám rostou, propočet příjmů 

a jejich zdrojů jasně ukazuje, že ve skutečnosti podíl na financování klesl a nastává 

příležitost pro další kola jednání mezi poskytovateli a Městem Valašské Meziříčí.  

Prostřednictvím výplaty příspěvků na péči přišlo do města dalších cca 140 mil. Kč.  

Zde se však nabízí otázka, jak je tento příspěvek doopravdy využíván a zda se vrací 

do systému sociálních služeb nebo je mnohdy chápán jako přilepšení k důchodu.  
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V neziskových organizacích platí, že finanční prostředky resp. dotace jsou účelově 

vázány a musí být utraceny v daném roce.  S tímto souvisí také celková finanční 

situace v systému sociálních služeb. O dotace na rok následující se žádalo v září, 

resp. na rok 2011 již v srpnu roku předcházejícího, výsledky dotačního řízení nejsou 

mnohdy známy koncem února, v případě námitkového řízení ani v květnu.   

Z hospodářského výsledku sociálních služeb lze usuzovat, že v systému finanční 

prostředky schází. Většina analyzovaných služeb se dostala do záporného 

hospodářského výsledku alespoň jednou za sledované období.  

V roce 2007 byl celkový hospodářský výsledek ve všech sociálních službách ztráta 

ve výši 316 054 Kč. Finanční prostředky k rozvoji služeb, čili součet kladných 

hospodářských výsledků byl pouhých 185 027 Kč, součet záporných hospodářských 

výsledků -  ztrát, tedy chybějících financí systému činil 501 081 Kč. 

V roce 2008 byl kladný celkový hospodářský výsledek ve všech sociálních službách 

ve výši 586 348 Kč. Finanční prostředky k rozvoji služeb, čili součet kladných 

hospodářských výsledků byl 530 000 Kč, součet ztrát činil 238 414 Kč.  

V roce 2009 byl celkový hospodářský výsledek ve všech sociálních službách ztráta 

ve výši 39 267 Kč. Finanční prostředky k rozvoji služeb, čili součet kladných 

hospodářských výsledků byl 543 246 Kč. Součet záporných hospodářských výsledků 

činil 582 513 Kč.  

V roce 2010 byl opět celkový hospodářský výsledek ve všech sociálních službách 

ztráta ve výši 188 884 Kč. Součet kladných hospodářských výsledků poklesl 

na 323 962 Kč a součet záporných hospodářských výsledků, tedy chybějících financí 

činil 522 119 Kč.  

V roce 2011 byl opět celkový hospodářský výsledek ve všech sociálních službách 

ztráta ve výši 799 285 Kč. Součet kladných hospodářských výsledků lehce vzrostl 

na 398 867 Kč a součet záporných hospodářských výsledků, tedy chybějících financí 

činil 1 198 152 Kč. 

Celkové příjmy sociálních služeb v období let 2007 až 2011 činily 156,04 mil. Kč. 

Ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí byly 
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poskytnuty dotace ve výši 52,18 mil. Kč, z rozpočtu Zlínského kraje pak dotace 

ve výši 30,22 mil. Kč, dotace z Evropského sociálního fondu činily 13,84 mil. Kč, 

Město poslalo do sociálních služeb ze svého rozpočtu 16,31 mil. Kč, uživatelé 

se podíleli částkou 24,55 mil. Kč, zdravotní pojišťovny uhradily 7,35 mil. Kč, z jiných 

zdrojů bylo uhrazeno 11,56 mil. Kč. V procentuálním vyjádření vypadá situace 

následovně: MPSV se na počátku na financování podílelo 34 %, další dva roky 

se podíl zvedl na 44% a 47 %, v roce 2010 poklesl na 24 % a v roce 2011 klesl podíl 

na 23 % celkových příjmů. Zlínský kraj na počátku přispěl pouhým 1 %, v roce 2008 

již 8%, v roce 2009 se zvedl příspěvek na 12 %, poslední dva roky se podílel 34 %. 

Toto souvisí se změnou ve vyplácení dotací, kdy některé dotace počalo MPSV 

vyplácet prostřednictvím krajů.  Město Valašské Meziříčí poskytlo ze svého rozpočtu 

na počátku období 10 % podíl, pak se podíl lehce zvyšoval přes 12 % až k 15 %, 

aby nakonec klesl na 7 % a v roce 2011 činil 9 %.  Uživatelé se v roce 2007 podíleli 

11 %, v následujících letech se tento podíl ustálil na 17 % z celkového objemu 

příjmů.  

Ve sledovaném období činil součet zisků jednotlivých sociálních služeb 1,59 mil Kč 

a součet ztrát 2,25 mil. Kč.  

Bakalářská práce nezpracovává kapacity služeb ani jednotlivé položky nákladů 

sociálních služeb, ale s ohledem na časté záporné hospodářské výsledky sociálních 

služeb nelze do budoucna předpokládat jejich výraznější rozvoj. Nebude-li zajištěno 

plynulé a dostatečné financování, zejména pro růst mezd, dá se očekávat odchod 

kvalifikovaných osob do jiných ekonomicky výhodnějších oborů. Nejistota v dotačním 

řízení, nutnost shánět finance v podobě grantových výzev, pořádání benefičních 

akcí, sbírek atd. velmi vyčerpává a zaměstnává manažery poskytovatelů. Pouhé 

dobré zacházení ze strany zaměstnavatelů, či pěkné pracovní prostředí v pobytových 

a ambulantních službách, či podnětné prostředí terénních služeb nebude stačit, 

ačkoliv pracovníci pomáhajících profesí mají povětšinou altruistické sklony               

 a své zaměstnání berou spíše jako poslání, musí zajistit finanční prostředky 

pro svoje rodiny. 
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5. Závěr 

Sociální služby jsou v České republice upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV 

č. 505/2006 Sb. Významná změna nastala k 1. 1. 2012, kdy vstoupil v platnost zákon 

č. 366/2011 Sb. Hlavní změna nastává v oblasti příspěvku na péči, neboť veškerá 

související agenda tj. posuzování a výplata přechází z obcí na Úřad práce ČR, 

PnP je zvýšen u osob mladších 18 let posouzených ve II. stupni závislosti z 5 000 Kč 

na 6 000 Kč, dále lze u nezaopatřených dětí požádat o zvýšení příspěvku,  pokud 

příjmy společně posuzovaných osob nedosahují dvojnásobku životního minima. 

Cílem práce bylo analyzovat financování sociálních služeb ve Valašském Meziříčí 

v návaznosti na rozpočet města a další veřejné zdroje a porovnat a zhodnotit náklady 

na provoz sociálních služeb v letech 2007 – 2011 podle druhů služeb a cílových 

skupin. 

Pro dosažení cíle byla nejdříve popsána sociální politika obce v oblasti sociálních 

služeb, struktura a poskytovatelé sociálních služeb, zdroje financování sociálních 

služeb, následně byla provedena analýza financování sociálních služeb v letech 

2007 až 2011. Při zpracování byla použita metoda analýzy příjmů sociálních služeb 

v letech 2007 – 2011, metoda komparace v jednotlivých letech na straně příjmů 

a výdajů, při zhodnocení analýzy byla použita metoda syntézy. Analýza byla 

zaměřena na strukturu poskytovaných sociálních služeb na území Valašského 

Meziříčí a dále se věnovala financování sociálních služeb a jejich zdrojů.  

Na základě analýzy bylo zjištěno, že na území města jsou poskytovány služby 

sociálního poradenství, služby v sociální péče i prevence v dostatečném rozsahu 

pro všechny cílové skupiny definované v rámci komunitního plánování. Většina 

služeb je provozována neziskovými organizacemi, Zlínský kraj je zřizovatelem pouze 

domova pro seniory a Město VM je zřizovatelem pouze sociálně terapeutických dílen.  

Nejvíce podporovanou skupinou z hlediska objemu výdajů jsou osoby se zdravotním 

postižením a senioři, výdaje činily celkem 53 % celkového objemu. Pro rodiny s dětmi 

a mládež jsou poskytovány sociální služby ve výši 27 % celkových výdajů. Náklady 

na odborné sociální poradenství pro všechny cílové skupiny činí pouhých 5 %.  

Naproti tomu podíl služeb pro osoby v krizi a nouzi je 15 % z celkového objemu.  
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Na zajištění sociálních služeb ve Valašském Meziříčí v období let 2007 až 2011 činily 

náklady 156,8 mil. Kč. Příjmy poskytovatelů sociálních služeb v tomto období činily 

156 mil. Kč. Ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí 

byly poskytnuty dotace ve výši 52,2 mil. Kč což je podíl 33 %, z rozpočtu Zlínského 

kraje pak dotace ve výši 30,2 mil. Kč, tj. 19 %, dotace z Evropského sociálního fondu 

činily 9 %, tj. 13,8 mil. Kč, Město poslalo do sociálních služeb ze svého rozpočtu 

16,3 mil. Kč, což je 11 % z celkového objemu příjmů, uživatelé se podíleli 16%, tedy 

částkou 24,5 mil. Kč. Hospodářský výsledek všech sociálních služeb ve sledovaném 

období činil ztrátu 757 143 Kč, mnoho služeb však vykazovalo záporné hospodářské 

výsledky a v systému tak chybělo cca 2,2 mil. Kč.  

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že sociální politika Města Valašské je aktivní, 

je dán prostor nejen poskytovatelům, ale i uživatelům. Z hlediska financování bylo 

zjištěno, že většina sociálních služeb se potýká s nedostatkem finančních prostředků 

a je nutno zajistit plynulé a dostatečné financování sociálních služeb, neboť 

z dlouhodobého hlediska je tento stav neudržitelný. Jednou z možností je jednání 

o navýšení prostředků z rozpočtu města a kraje, dále je nutno apelovat na příjemce 

příspěvků na péči k většímu využívání sociálních služeb, hledání rezerv v kapacitách 

jednotlivých služeb.  
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5507
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6052
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6052
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3426
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3426
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3426
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c) Elektronické zdroje 

16. ARIS WEB – prezentace údajů ÚSC (duben – květen 2011). Dostupný 

také z: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisorg/index.pl. 

17.  ÚFIS WEB – prezentace údajů ÚSC (duben – květen 2011). Dostupný 

také z: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisusc/index.pl 

18. Evropský sociální fond v ČR (duben- květen 2012). Dostupný také 

z: http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr. 

19. MPSV WEB – příspěvek na péči (duben – květen 2012). Dostupný také 

z: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23#1.3. 

20. Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku 

na péči (duben – květen 2012). Dostupný také z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9198/Analyza_fin_SS.pdf  

21. Bílá kniha v sociálních službách (březen 2012). Dostupný také 

z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf. 

22. Registr poskytovatelů sociálních služeb (duben 2012). Dostupný také 

z: http://iregistr.mpsv.cz/sluzba/rozsirenevyhledavanisluzby. 

23. Dotace na poskytování sociálních služeb (duben - květen 2012). 

Dostupný také z: http://www.mpsv.cz/cs/740. 

24. Sociální doktrína (březen - květen  2012). Dostupný také 

z: http://www.socioklub.cz/doktrina.php. 

25. 1. Komunitní plán sociálních služeb města Valašské Meziříčí na období 

2008 - 2001 (duben 2012). Dostupný také z: 

http://www.valasskemezirici.cz/doc/28486/element/173365/download. 

26. Katalog sociálních služeb města Valašské Meziříčí (duben 2012). 

Dostupný také z: 

http://www.valasskemezirici.cz/doc/28486/element/173368/download. 

d) Interní dokumentace Města Valašské Meziříčí 

 
27.  Historie zpracování strategického dokument rozvoje města. 

28.  Návrh financování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě   

 Valašské Meziříčí říjen 2008. 

29.  Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské   

 Meziříčí – metodický pokyn. 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisorg/index.pl
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisusc/index.pl
http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23#1.3
http://www.mpsv.cz/files/clanky/9198/Analyza_fin_SS.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf
http://iregistr.mpsv.cz/sluzba/rozsirenevyhledavanisluzby
http://www.mpsv.cz/cs/740
http://www.socioklub.cz/doktrina.php
http://www.valasskemezirici.cz/doc/28486/element/173365/download
http://www.valasskemezirici.cz/doc/28486/element/173368/download
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30.  Příloha IV. 3.5. - Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví. 

31.  Rozpis rozpočtu na rok 2007 – výdaje k 31. 12. 2007. 

32.  Granty a příspěvky pro rok 2007. 

33.  Rozpis výdajů rozpočtu na rok 2008 k 31. 12. 2008 po ZM 29. 1. 2009. 

34.  Granty – celkový přehled 2008. 

35.  Výdaje – rozpis rozpočtu 2009 upravený k 31. 12. 2009. 

36.  Granty a příspěvky – celkový přehled 2009. 

37.  Závěrečný účet 2010 3.(výdaje). 

38.  Granty a příspěvky – celkový přehled 2010. 

39.  Rozpis výdajů rozpočtu na rok 2011 k 31. 12. 2011 – 5. 

40.  Granty a příspěvky – celkový přehled 2011. 

 

e) Interní dokumentace poskytovatelů sociálních služeb 

41. Charita Valašské Meziříčí – výsledky hospodaření za rok 2007 až 2011 

a výroční zprávy za rok 2007 až 2010. 

42. Diakonie ČCE – domácí péče, Valašské Meziříčí – výsledky 

hospodaření za rok 2007 až 2011 a výroční zprávy za rok 2007 

až 2010. 

43. Diakonie ČCE – hospic Citadela, Valašské Meziříčí – výsledky 

hospodaření za rok 2007 až 2011 a výroční zprávy za rok 2007 

až 2010. 

44. Pod křídly, o. s.  –  výsledky hospodaření za rok 2007 až 2011. 

45. Klub Auxilium, o. s. Vsetín – výsledky hospodaření za rok 2007 až 2011 

a výroční zprávy za rok 2007 až 2010. 

46. Centrum pro lidi se zdravotním postižením, p. o., Valašské Meziříčí – 

výsledky hospodaření za rok 2007 až 2011 a výroční zprávy za rok 

2007 až 2010. 

47.  Modrý kříž v ČR o. s. – výsledky hospodaření za rok 2010 a 2011 

a výroční zprávy za rok 2010. 
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Seznam zkratek   

Diakonie ČCE ………………………….…. Diakonie Českobratrské církve evangelické 

dítě se ZP …………………….……………………………dítě se zdravotním postižením 

ESF ……………………………………………………………….... Evropský sociální fond 

Charita VM …………………………………..…………………. Charita Valašské Meziříčí 

o. s. ………………………………………………………………………občanské sdružení 

osoba se ZP …………………………………………… osoba se zdravotním postižením 

p. o. …………………………………………………............…… příspěvková organizace 

PnP ………………………………………………………………………. příspěvek na péči 

MPSV …………………………………………….…. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NRP …………………………………………………………………náhradní rodinná péče 

SAS …………………………………………………………… sociálně aktivizační služby 

Sociální služby poskytované ve ZZ ÚP…………………………….……………………… 

………….…. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

VM …………………………….……………………………………….… Valašské Meziříčí 

1. KPSS ……….…….… 1. komunitní plán sociálních služeb Města Valašské Meziříčí 
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PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ BAKALÁŘSKÉ 
PRÁCE  

Prohlašuji, že 

-  jsem  byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního                 

 a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít 

(§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové (bakalářské) práci budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou (bakalářskou) práci, nebo poskytnout 

licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

V Ostravě dne 12. července 2012 
 

 
 
 
 

 
  ………………………………… 
   jméno a příjmení studenta 
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Seznam příloh 
 

1. Výše příspěvku na péči v letech 2007 až 2011 

2. Graf č. 3.5 Zdroje celkových příjmů sociálních služeb v období 2007 až 2011 v %



 

Příloha č. 1. Výše příspěvku na péči v letech 2007 až 2011  
 

Příspěvek na péči v roce k 1. 1. 2007 

§ 11 stanovuje výši příspěvku: 

(1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 

a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

(2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),  

d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

Od 1. 8. 2009 se na základě novely zákona snížil počet úkonů, které zakládají nárok 

na přiznání příspěvku na péči pro osoby mladší 18 let a z důvodu zkvalitnění péče 

o staré a nemocné občany se příspěvek ve IV. stupni zvýšil na 12 000 Kč bez ohledu 

na věk osoby. 

V roce 2011 byla výrazně snížena výše příspěvku v prvním stupni závislosti 
u dospělých osob a to z 2 000 Kč na 800 Kč, ostatní osoby.  

 

 

Zdroj: č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2  
Zdroje celkových příjmů sociálních služeb v období 2007 až 20011 v % 
 

 

Graf č. 3.5 Zdroje celkových příjmů sociálních služeb v období 2007 až 2011 v % 

 

 

Zdroj: interní doklady poskytovatelů, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


