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1. ÚVOD 

Podle pravidelných statistik Českého statistického úřadu za poslední desetiletí 

se v České republice snižuje intenzita populačního růstu jak z hlediska přirozené měny 

(klesající porodnost a stagnující úmrtnost), tak z pohledu migrace. Tyto dva faktory podstatně 

ovlivňují především věkovou strukturu populace, která je už charakterizována dlouhodobě 

klesajícím podílem osob v produktivním věku. Demografické prognózy ukazují navýšení 

seniorů v horizontu příštích padesáti let, což nese důsledky zejména pro zdravotní, sociální 

a důchodový systém. Péče o seniory je tedy z mého pohledu důležitým veřejně politickým 

problémem. Stabilní systém sociálního zabezpečení při financování služeb sociální péče 

poskytovaných pro seniory, kteří jsou umístěny v sociálních zařízeních (podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) je základem dobře 

fungující sociální politiky státu. K tomuto je nezbytné vhodné nastavení finančních priorit 

v oblasti sociálních služeb, přičemž velmi významnou úlohu při tom sehrávají opatření, 

vedoucí k stabilizaci systému financování sociálních služeb – koordinované změny v oblasti 

práva, dotační a rozpočtové politiky, včetně komunitního plánování. 

Jednou z možností jak poskytnout sociální službu potřebným občanům jsou služby 

v pobytových sociálních zařízeních. Již ze samotného přídavného jména „sociální“ lze 

usoudit, že se jedná o pojem týkající se především lidské společnosti (lat. societas – 

společnost). V dané práci se sociální zařízení budou vztahovat na vybranou skupinu 

obyvatelstva – seniory, a bude se tedy jednat především o domovy pro seniory, domovy 

se zvláštním režimem, týdenní stacionáře a domovy pro osoby se zdravotním postižením. 

Jelikož demografický vývoj v České republice směřuje k nárůstu počtu osob 

v postproduktivním věku, je řešení otázek souvisejících s financováním pobytových služeb 

sociální péče v sociálních zařízeních pro seniory velmi významné. V současné době jde 

o velmi aktuální a citlivé téma nejen z politického pohledu, ale i z pohledu společenského. To 

jsou všechno argumenty, proč je nezbytné a důležité se otázkami financování služeb sociální 

péče o seniory intenzivně zabývat. 

Péče o seniory považuji za veřejný problém také proto, že v horizontu let se dotýká 

každého z nás. Navíc vývoj strukturálních změn rodiny v posledních desetiletích přispěli 

k převzetí zodpovědnosti za sociální péči o seniory státem. 



 

Také na mezinárodní úrovni je otázce stárnutí populace a seniorů v současnosti 

věnována větší pozornost. Evropská Unie není lhostejná k záležitostem stárnutí obyvatelstva 

a seniorů, jako jeden z důkazu je skutečnost, že rok 2012 je vyhlášen Evropským rokem 

aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (dále také „EY 2012“), s důrazem na podporu 

vitality a důstojnosti všech osob. Cílem této iniciativy je upozornit veřejnost na přínos seniorů 

pro společnosti. Je to také výzva pro politiky a zainteresované subjekty na všech úrovních, 

aby svými kroky vytvářeli lepší příležitosti pro aktivní stárnutí a k posilování mezigenerační 

solidarity. 

Sociální služby jsou službami zajišťujícími pomoc a podporu lidem, kteří se nacházejí 

v nepříznivé sociální situaci, jejíž příčinou může být například ztráta soběstačnosti z důvodu 

věku nebo neuspokojivý životní stav. Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc 

při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytován, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

ošetřování, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

a další úkony. 

Sociální oblast do 31. 12. 2006 upravoval zákona č. 100/1998 Sb., o sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, který však měl řadu nedostatků. Po mnohaleté 

snaze odborníků a dalších zájmových stran začal od 1. 1. 2007 platit nový 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním 

posláním zákona o sociálních službách je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou 

oslabení v jejich prosazování z různých příčin. Tento zákon také přinesl nový způsob 

financování – příspěvek na péči, který je vyplácen osobám, jež se nacházejí z důvodů 

nepříznivého zdravotního stavu v jedné ze čtyř definovaných stupňů závislosti. Se zrušením 

předchozího zákona č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

tak například přestala platit státní dotace na lůžko a bylo zrušeno rozdělení stupňů 

bezmocnosti. 

Současný systém financování sociálních služeb je založen na vícezdrojovém 

financování. V závislosti na druhu sociální služby jsou tyto financovány z veřejných rozpočtů 

(státní, krajské a obecní rozpočty), úhrad od uživatelů, z fondů zdravotního pojištění, 

strukturálních fondů (především Evropský sociální fond), dalších zdrojů (dary, nadace atd.). 

Dotace z Evropské unie však nejsou jedinými evropskými prostředky, které proudí do České 

republiky. Další možnost čerpání finančních zdrojů je na základě Programu švýcarsko-české 

spolupráce (dále také „Program“), který má na starosti Ministerstvo financí ČR. Švýcarská 

strana se rozhodla podpořit především strukturálně postižené regiony s vysokou 



 

nezaměstnaností, jako je Moravskoslezský kraj. Tento program spolu s Evropským sociálním 

fondem představuje na jedné straně časově omezený zdroj financování, jen na konktrétně 

stanovené programové období, z jiného pohledu ale nabízí nemalé prostředky, které lze 

alokovat do oblasti sociální péče o seniory. Navíc není pravidlem, že po skončení daného 

programového období finanční pomoc z těchto zahraničních zdrojů se musí přerušit. Jelikož 

podporované oblasti v jednotlivých odvětvích českého hospodářství ze zahraničních zdrojů 

většinou potřebují dlouholetou finanční pomoc a strukturální změny pro nastartování nových 

a efektivnějších procesů, kterých nelze dosáhnout během několika let, často se stává, že 

zahraniční finanční podpora pokračuje i v dalším stanoveném programovém období. 

Program švýcarsko-české spolupráce si klade za cíl přispět ke snížení hospodářských 

a sociálních rozdílů mezi ČR a vyspělejšími státy EU a zároveň, v rámci ČR, mezi 

dynamickými, městskými centry a vybranými strukturálně slabšími regiony. 

Cílem diplomové práce je zjištění možností získání finančních zdrojů sociálních 

zařízení pro seniory a rozbor ekonomických souvislostí při poskytování služeb sociální péče 

o seniory. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé zdroje financování služeb sociální péče, 

které se podílejí na financování těchto služeb v domovech seniorů a jiných pobytových 

zařízeních pro seniory. Teoretické poznatky budou aplikovány na konkrétní domov seniorů. 

Hypotéza řešení diplomové práce: Při financování sociálních zařízení pro seniory se 

uplatňuje více druhů finančních zdrojů. Po reformě sociálních služeb, jež proběhla v roce 

2007, hlavním zdrojem financování sociálních zařízení pro seniory se stal příspěvek na péči. 

Diplomová práce je členěna na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické 

kapitole diplomové práce bude zpracován popis základní legislativy v oblasti sociálních 

služeb v České republice, charakteristika cílové skupiny (seniorů), základní principy péče 

o seniory, systém sociální péče v ČR a popis základních druhů a forem péče o seniory, dále 

charakteristika subjektů a objektů sociální politiky, působnost veřejné správy při zajišťování 

sociálních služeb. Dále v teoretické části bude věnována pozornost příspěvkovým 

organizacím v oblasti sociálních služeb zřizovanými státem, územně samosprávnými celky 

(dále také „ÚSC“) nebo nestátními neziskovými organizacemi a také základy finančního 

hospodaření těchto organizací. 

V praktické části diplomové práce je provedena analýza financování sociálních 

zařízení pro seniory. Je vypracován rozbor výdajů z veřejných rozpočtů na sociální zařízení 

pro seniory, dále ze státního rozpočtu a z rozpočtů ÚSC. V neposlední řádě je také věnována 



 

pozornost možnostem získání dodatečných finančních zdrojů ze zahraničí na financování 

sociálních zařízení pro seniory, mezi které patří například možnost čerpání prostředků z 

Programu švýcarsko-české spolupráce v oblasti sociální péče. 

K naplnění cílů teoretické části diplomové práce se opírám o literární zdroje, přičemž 

sledované prameny mají různorodou povahu: 

 odborná literatura, 

 publikace EU o příslušné problematice, 

 právní předpisy v oblasti sociální politiky ČR,  

 dokumenty poskytnuté od domovů seniorů, 

 vlastní zjištění formou konzultací, 

 publikace o Programu švýcarsko-české spolupráce, 

 „Národní program přípravy na stárnutí na období 2008 – 2012 (MPSV ČR – Kvalita 

života ve stáří), 

 Strategie udržitelného rozvoje ČR, 

 Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013, 

 Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013, 

 Národní akční plán sociálního začleňování, 

 a další dokumenty. 

K naplnění cílů diplomové práce použiji metodu analýzy, syntézy a komparace. 

  



 

2. SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY A JEJICH FINANCOVÁNÍ 

2.1. Teoretická východiska 

2.1.1. Welfare state (Sociální stát) 

Laické používání termínu „welfare state“ svádí k domněnce, že jde o „sociálně štědrý 

stát“. Česká synonyma, která lépe vystihují obsah pojmu, podávají Hudečková a Kučerová 

(2006) – stát blahobytu, všeobecného blahobytu sociálních služeb, veřejných sociálních 

služeb, sociálních práv, všeobecné prosperity či asistenční stát, anebo sociální kapitalismus. 

Musil (1996) pojem „welfare state“ označuje instituci právní záruky uspokojení sociálních 

potřeb občanů moderním státem, a to i v situaci oslabení či dokonce ztráty vlastních 

schopností zabezpečit je nejen sobě, ale i osobám závislým. 

Sociální politika moderních států, které se přisuzuje „welfare state“, obsahuje 

přinejmenším tři předpoklady: 

 sociální ochrana není soukromou a dobročinnou záležitostí, 

 sociální ochrana je veřejným problémem. 

 na řešení tohoto problému se podílí stát. 

Podle Potůčka (1995) lze obsah „welfare state“ přiblížit tak, že jde o stav, kdy stát 

prostřednictvím demokraticky organizované moci v sociálním zákonodárství a činnostech 

státních orgánů a institucí:  

a) garantuje základní příjem (jedince, rodiny) na úrovni životního minima, 

b) poskytuje sociální dávky k předcházení, mírnění překonání sociálních rizik, 

sociálních událostí s cílem zajistit určitou úroveň sociálního bezpečí a suverenity 

jedince, 

c) zajišťuje poskytování veřejných sociálních služeb odpovídající úrovně všem 

občanům.
1
 

Moderní sociální stát čelí od poloviny 70. let vážným potížím. Mluví se o krizi 

„welfare state“ ve všech státech uplatňujících tento koncept v sociální politice, ačkoli jsou 

rozeznávány nejméně dva modely – německý (odpovídající výkonovému typu státu, který 

garantuje sociální status a stabilní životní standard) a švédský (odpovídající redistributivnímu 

typu státu, který garantuje podmínky života)
2
. Existují různé výklady této krize. Liberalisté 

(jako např. A. Smith, J. S. Mill) poukazují zejména na nákladnost, zpomalování 

hospodářského růstu či na destabilizaci hospodářství v důsledku praktikování „welfare state“. 

Požadují působnost soukromoprávních institucí, organizací a iniciativ na poli sociální 

                                                           
1
 POTŮČEK, M.: Sociální politika. Praha, Sociologické nakladatelství, 1995. 128 s. ISBN 80-85850-01-X. 

2
 O těchto modelech existuje bohatá odborná literatura, dostupná i v ČR (Musil, Potůček, Večeřa aj.). 



 

ochrany, aby byla vyrovnána tato neefektivnost státní sociální politiky. V tomto požadavku se 

neliší od konzervativní kritiky praktikování „welfare state“. Konzervatisté (O. von Bismarck, 

H. W. Beveridge) vidí cestu nápravy ve zdůraznění role korporací, rodiny a církve v oblasti 

sociální ochrany. Kritika socialistů (R. Dahrendorf) požaduje jiný než kapitalistický stát, aby 

bylo umožněno organizovat a vykonávat státní sociální politiku v zájmu celé společnosti. 

Výše uvedená kritika ale neznamená, že koncept „welfare state“ je překonán. 

Nepochybuje se o roli státu jako koordinátora celého systému sociální politiky, který ale musí 

pečlivě zvažovat všechny potenciální limity – ekonomické, ekologické, společenskopolitické, 

demografické a další. Občané jsou vyzváni k aktivní účasti na tvorbě a realizaci sociální 

politiky, nejen k odpovědnosti za sociální ochranu své svobody. Johnson (1987) uvažuje 

o třech sektorech zprostředkovávajících kontakt mezi „welfare state“ a občany – neformální 

sektor, svépomocná sdružení, trh, kteří vytvářejí hustou síť vazeb. Vzniká tak jakýsi „welfare 

mix“. Celkově jde o obrození systému. 

2.1.2. Charakteristika stárnutí a stáří 

Období stárnutí a stáří je všeobecně pojímáno a chápáno negativně, s obavami. Jsou 

očekávány problémy, omezení v důsledku ztráty soběstačnosti, snížení mentálních funkcí, 

omezení kontaktů s okolním prostředím a ztráta možnosti seberealizace. Obavy a negativní 

očekávání vedou také ke strachu z ponížení, ze ztráty lidské důstojnosti a ztráty respektu 

především při nesoběstačnosti. Tyto obavy nejsou zcela opodstatněné, protože při 

fyziologickém průběhu stárnutí a stáří nedochází automaticky a vždy k popsaným 

problémům. Závisí tedy na konkrétním průběhu stárnutí. Rozlišují se dva typy stárnutí: 

stárnutí fyziologické a patologické. 

Fyziologické stárnutí – probíhá přirozeně, tvoří normální součást života jedince. Jde 

o zákonitý vývoj jedince od oplození až po zánik. (Vokurka, Hugo, 1998). 

Patologické stárnutí – může se projevovat několika různými způsoby, např. 

předčasným stárnutím či nepoměrem mezi kalendářním a funkčním věkem, kdy kalendářní 

věk je nižší než věk funkční. Patologické stárnutí se mj. projevuje sníženou soběstačností. 

Přehled definic stárnutí 

Stárnutí je specifický, nezvratná a neopakovatelný biologický proces, který je 

univerzální pro celou přírodu a jehož průběh je nazýván životem. Délka života je přitom 

geneticky determinována a pro každý druh specifická. (Topinková, Neuwirth, 1995). 



 

Podle Tomeše (2005) je populační stárnutí přirozený, cyklický a konečný proces. 

Ve vyspělých zemích probíhá déle než dvě století. 

Wievegh (1972) definuje stárnutí jako souhrn pochodů, především biofyziologických, 

probíhajících v čase. Jde o biologickou zákonitost, jejíž podstatou jsou postupné 

biofyziologické změny v organismu. Nevratnost těchto změn způsobuje zánik organismu, 

smrt. Stárnutí rozlišuje na biologické, psychologické a sociální. Výsledným stavem stárnutí je 

vlastní stáří. 

Langmeier a Krejčířová (2006) popisují stárnutí jako souhrn změn ve struktuře 

a funkcích organismu, které podmiňují jeho zvýšenou zranitelnost, pokles schopností 

a výkonnosti jedince, které kulminují v terminálním stadiu a ve smrti. 

Podle Prchlíka (1969, cit. u Jarošová, 2006) je stárnutí plynulý a pozvolný přirozený 

zákonitý fyziologický proces, ve kterém dochází ke změnám v organismu i v psychice 

člověka. Prchlík charakterizuje lidi jako různé, navzájem se lišící a s odlišným průběhem 

stárnutí. 

Přehled definic stáří 

Stáří je zákonitým a dovršujícím procesem vývoje člověka. (Bartko, 1984, cit. 

u Jarošová, 2006). 

Haškovcová (1990) charakterizuje stáří jako přirozené období lidského života, 

vztahované k životnímu období dětství, mládí a době zralosti. Zdůrazňuje, že stáří není 

nemoc, ale přirozený proces změn, které trvají celý život, ale více zřetelné jsou až 

v pozdějším věku. 

„Stáří není choroba, je však spojeno se zvýšeným výskytem nemocí a zdravotních 

potíží. Kromě smrti je hlavní hrozbou chorob ztráta soběstačnosti.“ Ta se s přibývajícím 

věkem výrazně snižuje, a starý člověk si tak nemůže své základní potřeby plně saturovat sám, 

což vede k závislosti na jiných lidech a mnohdy k nucené životní změně. (Mühlpachr, 2004). 

Podle Kalvacha (1997, cit. u Jarošová, 2006) je stáří důsledkem a projevem geneticky 

podmíněných involučních procesů modifikovaných dalšími faktory (chorobami, způsobem 

života a životními podmínkami) a je spojeno s řadou významných sociálních změn 

(osamostatnění dětí, penzionování, změny sociálních rolí). Kalvach (1997) stáří člení podle tři 

hledisek: biologického, sociálního a kalendářního. 

Konečnou etapou procesu stárnutí nebo jinými slovy konečnou etapou geneticky 

vyměřeného trvání života je období, kterému říkáme stáří. S definicí stáří jsou obtíže a po 

staletí se jej snaží definovat umělci, filozofové a také přírodovědci. Dnes se ve většině zemí 



 

používá patnáctiletá periodizace lidského věku, tak jak ji navrhla Světová zdravotnická 

organizace. (Topinková, Neuwirth, 1995). 

Střední délka života 

Střední délka života (synonymum: pravděpodobná nebo očekávaná doba dožití) je 

veličina, která nás informuje o tom, kolika roků se s vysokou pravděpodobností dožije právě 

narozené zdravé dítě. V České republice je střední délka života žen 78,1 roku a mužů 

71,5 roku. (Haškovcová, 2006). 

2.1.3. Autonomie ve stáří 

Tomeš (2001) uvádí, že společenský vývoj evropské civilizace směřuje od prostého 

práva na život k soudobému právu na důstojný život a rozvoj osobnosti. Základní parametry 

důstojné lidské existence jsou obsaženy především v tzv. sociálních právech Všeobecné 

deklarace lidských práv z roku 1948. K hlavním sociálně-etickým principům patří respekt 

k jedinečnosti člověka při současném uznání vzájemné rovnosti lidí, respekt k důstojnosti 

osobnosti seniora, k jeho autonomii, k právu na sebeurčení, na soukromí a na vlastní volbu. 

Vytváření a udržování autonomie u člověka probíhá celý život. „Autonomie není ani tak 

nezávislost na okolí, ale schopnost činit samostatná rozhodnutí a nést za ně odpovědnost, 

schopnost zabezpečit se, být soběstačný a nezneužívat druhé v situacích, kdy se o sebe mohu 

postarat sám“.
3
 

Stáří prináší v oblasti autonomie jistá omezení, vždy velmi individuální. V oblasti 

zdravotního stavu (onemocnění, závislost na lékařské a ošetřovatelské péči), pohyblivosti 

(motorická složka je jedním ze stěžejních prvků autonomie), dále v oblasti sebeobsluhy 

a oblasti psychické (rozhodování, organizace svého času, udržování sociálních kontaktů, 

orientovanost).
4
 

Legislativní ochrana dává každému v ČR právo na svobodu. Byt svobodny znamená 

mít možnost volby, samostatného rozhodováni. Znamená to, aby senior nebyl pouhým 

„případem“, o jehož osudu rozhoduje někdo jiný. Nebrání-li tomu zjevně zdravotní stav, pak 

by každý senior měl mít možnost (a také vlastni vůli) o sobě rozhodovat, zaujímat stanoviska, 

přijímat svá rozhodnuti. 
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2.2. Postavení seniorů v české společnosti 

Moderní společnost změnila vnímání staří a starých lidi. Z nositelů tradic, vědomosti 

a moudrosti se stali lidé za svým produktivním věkem. Zatímco přechod do nejvyššího 

věkového stupně představoval v tradiční kultuře často vrchol toho, čeho mohl jedinec 

dosáhnout, pak v moderní společnosti odchod do důchodu znamená sestup z vrcholu. S těmito 

změnami se také mění postaveni seniorů ve společnosti. 

Starší člověk postupně není schopen přizpůsobit se rychle přicházejícím změnám 

ve výrobě, informatice, nových technologiích a bývá pensiován, což je novodobý společenský 

jev. Vstup do sociálního věku, tzn. věku po ukončení výdělečné činnosti (penzionování), 

přináší ztrátu životního programu a společenské prestiže, osamocenost, pokles životní úrovně, 

nesoběstačnost, ageismus
5
. Penzionování je jako sociální jev typické až pro 20. Století. 

Věková hranice pro odchod do důchodu je stanovena společenskou dohodou, s ohledem na 

ekonomické možnosti státu. Vzhledem k demografickému vývoji byla věková hranice v ČR 

oproti dřívějším letům zvýšená (prostřednictvím nové důchodové reformy). 

Nebezpečí degradace staří je nejvyšší ve společnosti s vysokou produktivitou. Tito lidé 

sice nejsou ohrožení bídou a nouzi, avšak hrozí jim zásadní změna společenské role a tzv. 

ztráta životního programu. V současném světě je uznávanou roli být pracujícím, a ztráta této 

role znamená tragickou událost. Penzionovaný člověk se náhle obává množství nabytého 

času, o němž neví, jak ho naplnit. Kromě prarodičovské role senioři často jinou funkci nemají, 

a proto ani žádný status. Ztráta statusu, a tím i podstatné časti vlastního sebevědomí 

a hodnoty, je těžkou újmou v poslední fázi života. Jestliže integrace seniorů s celou 

společnosti dobře nefunguje, vznikne uvnitř staré generace pocit izolovanosti, bezmoci 

a marnosti. Důsledkem pak může být neangažovanost, lhostejnost seniorů k dění 

ve společnosti i k sobě. Přesto jsou ale zřetelné snahy o zlepšení situace, tvarují se nové 

postoje ke vznikající skutečnosti nárůstu stárnoucí populace, nové pohledy, které by 

odstranily sociální nerovnosti dané věkem.
6
  

„Moderní společnost (konkrétně její instituce sociálního státu se svoji sociální 

politikou a službami) se snaží eliminovat handicapující vrozené a připsané sociální statusy 

(pozice) a snižovat tím ve společnosti míru nezaviněné nerovnosti“.
7
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Ale i staří má z hlediska sociálního statusu své výhody. Senior může kandidovat do 

senátu, či vyžadovat povinnou úctu. Má více zkušeností a méně iluzí. Státní zaměstnanci mají 

s postupujícím věkem vyšší platy. Jelikož se skupina seniorů vyznačuje vysokou 

různorodostí, dochází čím dál častěji k jevům, kdy senior nemá jen typické seniorské záliby, 

jakou jsou zahrádkaření, rybaření, vaření, ale kdy naopak aktivně začíná nový život, získává 

nový status. Senioři s příchodem důchodového věku věnují se uměleckým činnostem, chodí 

do vzdělávacích kurzů, cestují. Pokud se podíváme na mezinárodní statistiky, je zřejmé, že 

generace nad 65 let je zdravější, než jaká je představa ve společnosti, dožívá se delšího 

aktivního věku než předchozí generace
8
. Postavení seniora ve společnosti jistě ovlivňuje i to, 

co senior může dát mladším generacím. Obecně uznávanými vklady seniorů jsou zkušenosti, 

dovednosti. Z charakterových vlastnosti staří může přinášet moudrost, shovívavost, humor, 

tichost, schopnost vidět okolní svět do hloubky, rozeznávat určitá pozitiva v samotě, nacházet 

smysl života a smrti. V každém věku lze něco získávat a vyvíjet se. 

Bydlení jako ukazatel postaveni seniorů ve společnosti 

Jedním z ukazatelů postaveni seniorů ve společnosti jsou bytové podmínky, které 

společnost seniorům poskytuje. Při dřívějším způsobu bydlení na venkově se obvykle jednalo 

o přízemní stavení, které mělo velkou místnost s kuchyní, dále sklad zásob a přes chodbu 

vchod do samostatné místnosti, což býval byt pro staré rodiče neboli výměnek. Tehdy ještě 

bydlely běžně tři generace pohromadě. Se vznikem pavlačových domů a později panelových 

sídlišť o menších bytových jednotkách se možnosti soužití změnily - nastala izolace generaci 

rodiny. 

Jedny z prvních sociálních zařízení pro staré lidi byly obecní pastoušky, ve kterých na 

slámě nocovali osamělí staří lidé. Později vznikaly hospice, kde šťastnější senioři mohli 

zemřít v teple. Současné domovy pro seniory zaručuji možnost pobytu pro každého občana 

státu a jsou již brány jako samozřejmost. 

Je-li starý člověk schopen vest samostatnou domácnost, je nejlépe, aby tuto možnost 

realizoval, třeba i s pomocí rodiny nebo některé sociální služby. Avšak pobyt seniora 

ve známém a domovském prostředí často limituji architektonické bariery. Ze sídlišť se 

vytrácejí malé obchody se zbožím denní spotřeby, velká nákupní centra na periferii měst jsou 

často seniorům nedostupná, což platí i pro vzdálenosti do zdravotních služeb. Hromadná 

doprava ne vždy umožňuje seniorům cestovat. 
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Byt pro seniora vyžaduje určité úpravy, aby umožňoval co nejdelší samostatnost 

a bezpečnost obyvatele a současně aby se předešlo rizikům (např. pádům). Specialisté - 

architekti doporučují výběr vhodného nábytku, jeho rozmístění, odstraněni prahů, 

podložek, malých koberců. Vhodná je lehce omyvatelná celistvá podlahová krytina. Do 

koupelny a na toaletu jsou vhodná držadla, zdrsněné plochy van. Nezbytné je vyhovující 

osvětlení s účelně rozmístěnými vypínači. K dispozici má byt telefon, případně signalizační 

zařízeni k sousedům. Samozřejmosti by měla byt bezbariérovost. 

Dalším pohledem jsou nároky na bydlení. Mezi nejdůležitější činitele patří zvyky 

a nároky formované v minulosti. Senioři, protože neočekávají zlepšeni ekonomické situace 

v průběhu dalšího stárnutí, mají obvykle nižší nároky na standard bydlení než lidé mladší. 

Jsou také méně často ochotni rekonstruovat byt. Existuje prokazatelná závislost mezi stářím 

domácnosti a stářím bytu – čím jsou lidé starší, tím spíše bydlí ve starých domech a bytech. 

S tím souvisí kvalita bydlení, která ve starších domech může byt nízká. 

Průzkumy ukazuji, že vztah starých k místu, kde žiji, je většinou těsnější než 

u ostatních věkových kategorií. S rostoucím věkem nabývá lokalita na významu ve smyslu 

přilnutí ke známému prostředí, ale i v sociálním smyslu. Staří vice hodnotí místní 

společenství. Strach ze změn je příčinou neochoty stěhovat se.
9
 

2.3. Aktuální situace v České republice 

Od ledna 2007 začal v praxi ČR fungovat nový moderní systém sociální práce 

a sociálních služeb, vč. standardů kvality sociálních služeb (zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách), které by měly vytvářet prostor pro větší respektování lidských 

práv, zvláště pak práv seniorů jako významné skupiny uživatelů sociálních služeb. 

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na 

základě oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007. 

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na 

zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců 

sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale 

také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti.  

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

zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc 
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s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.  

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 

nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Výčet základních 

činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je stanoven zákonem č.108/2006 Sb., 

o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007, obsah je uveden ve vyhlášce č.505/2006 Sb., 

části druhé. 

Od 1. ledna 2013 začala historicky největší reforma penzijního systému od roku 1989, 

kdy český důchodový systém se nově skládá ze tří pilířů. Základ důchodového systému tvoří 

v důchodové reformě stále současný průběžný systém, tj. I. pilíř (povinné důchodové 

pojištění), do něhož přispívá ekonomicky aktivní generace a z něhož jsou zároveň vypláceny 

penze dnešním důchodcům. Hlavní úlohou tohoto prvního pilíře je solidárně zajistit 

přiměřenou výši důchodů také pro lidi s nižšími příjmy, aby se mohli ve stáří vyhnout 

chudobě.  

Každý bude mít navíc možnost z nynějších povinných odvodů na sociální pojištění 

odvádět malou část na svůj soukromý penzijní účet – tzv. opt-out, v rámci II. pilíře 

(důchodové spoření). Ten spočívá v celoživotním důchodovém spoření u vybrané penzijní 

společnosti.  

Tzv. III. pilíř důchodového systému je platný již od roku 1994. Tento pilíř je 

dobrovolný a je státem podporován přímo poskytováním státního příspěvku i nepřímo 

prostřednictvím odpočtu ze základu pro stanovení daně z příjmu fyzických osob. V jeho rámci 

je uplatňován princip kapitálového financování. Do 31. 12. 2012 tento pilíř tvořilo dobrovolné 

penzijní připojištění se státním příspěvkem. Od 1. 1. 2013 se změnily podmínky sjednání 

smlouvy, výplaty prostředků i název produktu – doplňkové penzijní spoření. 

K nejvýznamnějším změnám v novém systému patří skutečnost, že penzijní fondy musí 

garantovat kladné zhodnocení vložených finančních prostředků. 

K realizaci uvedeného došlo přijetím zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, 

který byl schválen v prosinci 2011 a jehož účinnost je stanovena tak, aby pro klienty začal 

fungovat k 1. lednu 2013. 



 

Už dříve poslanci schválili tzv. malou důchodovou reformu, která prodlužuje věk 

odchodu do penze a částečně mění i výši státního důchodu. Tato část platí od podzimu 2011. 

Ve veřejnosti se vytváří falešná představa, že výplata důchodů je darem státního 

rozpočtu, hrazeným ze všeobecných daní. Není jasně řečeno, že jde o systém sociálního 

pojištění, který má vlastní finanční zdroje v pojistném, které procházejí státním rozpočtem 

pouze z důvodu absence samostatné sociální pojišťovny.  

Dne 9. ledna 2008 přijala vláda České republiky usnesení č. 8 o Národním programu 

přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří), kterým tento 

program schvaluje. Program vychází z předpokladu, že ke zvýšení kvality života ve stáří 

a k úspěšnému řešení výzev spojených s demografickým stárnutím je nezbytné zaměřit se na 

následující strategické oblasti a priority: 

 Aktivní stárnutí 

 Prostředí a komunita vstřícná ke stáří 

 Zlepšení zdraví a zdravotní péče ve stáří 

 Podpora rodiny a pečovatelů 

 Podpora participace na životě společnosti a ochrana lidských práv
10

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským 

rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity předložilo na jednání Vlády České 

republiky dne 13. 2. 2013 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 

let 2013 až 2017. Tento materiál zároveň navazuje na předchozí Národní program přípravy na 

stárnutí na období let 2008 až 2012.
11

 Základním rámcem tohoto programu je zajištění 

a ochrana lidských práv starších osob. Dalšími prioritami Akčního programu jsou následující 

oblasti: 

 Celoživotní učení; 

 Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového 

pojištění; 

 Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce; 

 Kvalitní prostředí pro život seniorů; 

 Zdravé stárnutí; 

 Péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností. 
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2.4. Péče o seniory a základní principy 

Spolu s problémy, které přináší nová demografická situace do ekonomické sféry, 

vyvstává také otázka, jak se o staré občany co nejlépe postarat i v oblasti sociální a zdravotní, 

jak zajistit co nejdéle jejich soběstačnost a jaké místo a roli jim v současné společnosti 

vymezit. Trendem blízké budoucnosti by se měla stát integrace seniorů do společnosti, která 

však musí být podpořena rozvojem služeb, uspokojujících jejich specifické potřeby. Na tomto 

úkolu by se měla podílet, kromě rodiny, také komunita, kraj či region. 

Při koncipování zdravotně sociální péče o seniory je zapotřebí akceptovat velkou 

heterogenitu této populace. Z toho důvodu je nezbytný individualizovaný přístup k potřebám 

seniorů. Institucionální i neinstitucionální formy péče o seniora měly vycházet z modifikace 

následujících principů, které byly deklarovány na Vídeňském sympoziu o stárnutí a stáří už 

v roce 1982: 

 Demedicinalizace – akcent na kvalitu života seniora, přirozenost prostředí, na 

autonomii. 

 Deinstitucionalizace – priorita ošetřování a zabezpečení v domácím prostředí, 

prioritní rozvoj terénních zdravotních a sociálních služeb, podpora integrace seniora 

do společnosti. 

 Desektorizace – akcentace multidimenzionální a multidisciplinární povahy potřeb 

a služeb, týmová práce, propojení zdravotních a sociálních služeb, propojení rodinné 

a profesionální péče. 

 Deprofesionalizace – podpora rodiny, sousedské pomoci, seniorské svépomoci, 

dobrovolnictví. 

Lišková ve své práci uvádí (2007) změny v systému sociálních služeb pro seniory 

v posledních dvaceti letech, které vyjadřují další současné evropské trendy v péči o staré lidi. 

Jedná se o: 

 decentralizaci pravomocí – delegování pravomocí v oblasti sociálních služeb na nižší 

správní celky - tj. na kraje a obce, čímž se docílí větší efektivity při poskytování 

služby. 

 Vyvážení alternativních služeb ke klasické ústavní péči – tj. hlavně terénních forem 

péče. V rámci ČR hlavní roli kromě MPSV, krajů a obcí zde hrají neziskové 

organizace, jejichž hlavním zdrojem financí jsou obvykle dotace ze státního rozpočtu 

nebo z rozpočtů obcí. 



 

 Zavádění standardů kvalit – v roce 2002 MPSV přišlo se Standardy kvality 

sociálních služeb, jež slouží jako metodická příručka pro jejich poskytovatele. 

K jejich uzákonění došlo až přijetím zákona o sociálních službách, který začal platit 

od 1. 1. 2007. 

 změny v systému financování těchto služeb – objevují se v souvislosti s přijetím 

zákona o sociálních službách v roce 2007. Nejnovějším finančním zdrojem se stal od 

ledna 2007 příspěvek na péči, který nahradil příspěvek při péči o osobu blízkou.
12

 

V oblasti péče o seniory převládají mezi poskytovanými službami především sociální 

a zdravotní služby, jejichž cílem je podpora zdraví a pohody seniora, prevence nemocí, 

posilování autonomie a soběstačnosti, zajištění základních životních potřeb, podpora co 

nejdelšího setrvání seniora v jeho přirozeném domácím prostředí. Zhorší-li se zdravotní stav 

nebo soběstačnost seniora natolik, že mu již nelze péči zajistit v domácím prostředí, nastupuje 

pomoc ve formě sociálních a zdravotních služeb poskytovaných speciálními organizacemi 

a institucemi k tomu určených. Primární odpovědnost za dostupnost služeb dle individuální 

situace občana má stát, koordinace a správa služeb je zajišťována na místní nebo regionální 

úrovni. 

2.5. Charakteristika seniorů jako cílové skupiny stanovené zákonem o sociálních 

službách 

Ve vymezení jednotlivých sociálních služeb uvádí zákon o sociálních službách okruh 

osob, jimž je konkrétní služba určena. Okruh těchto osob je obecně označován jako cílová 

skupina dané služby. 

Vymezit pojem senior z hlediska jedné jediné definice je obtížné. Stáří je možno 

definovat nejen na základě biologických, psychologických či sociologických aspektů, ale také 

z hlediska věku, k němuž se váží konstrukty životních fází. 

Jelikož sám zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, termín 

senior nevykládá, vycházíme z vymezení seniorského věku dle životních fází, jež jsou 

uvedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Zde je seniorský věk uváděn ve spojení 

s věkem 65 let a výše (mladší senioři 65–80, nad 80 let starší senioři). 
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Z výzkumů vyplývá, že lidé určují hranici stáří kolem 75. roku věku. Chronologický 

věk není ale pro vnímání věkového statusu druhých individuí prvořadým kritériem a častěji je 

brán v úvahu jejich fyzický zdravotní stav. 

Odhaduje se, že 80 až 90 % osob starších 65 let je soběstačných s pomocí rodiny 

a nejbližšího okolí, 13 % potřebuje pomoc v domácnosti, 7 až 8 % potřebuje soustavnou 

domácí péči a asi 2 % soustavnou péči ústavní. Čili zhruba čtvrtina lidí ve věku nad 65 let 

vyžaduje nějakou formu pomoci. Ve studii Rodinná péče o staré lidi (Jeřábek, 2005) se uvádí, 

že v české populaci potřebuje „pomoc ve většině každodenních aktivit asi 2 % lidí nad 65 let 

věku (tvoří 14 % populace) a k tomu asi 8 % osob nad 80 let (tvoří 3 % populace). 

V roce 2030 to bude asi 2 % z 23 % (65+) a k tomu cca 8 % z 6,5 % populace starších 

80 let. Celkem to dnes představuje 0,76 % obyvatel, kteří potřebují každodenní péči, tj. cca 

75 tisíc starých lidí. V roce 2030 to však bude představovat již 1,5 % všech obyvatel České 

republiky, kteří budou potřebovat trvalou průběžnou každodenní péči.  

Kromě toho ještě násobek tohoto čísla bude představovat starší osoby, které budou 

vyžadovat alespoň občasnou výpomoc.“ 

Členění věkových kategorií v dospělosti a ve stáří 

Věk je považován za jednu ze základních charakteristik člověka. Jde o důležitý 

ukazatel. Samotný věkový údaj však nemá dostatečnou vypovídací hodnotu, a to zejména 

ve stáří. Věkové kategorie jsou členěny několika odlišnými způsoby.  

Světová zdravotnická organizace (WHO) vychází z patnáctiletých věkových cyklů 

a podle nich uvádí následující rozdělení: 

30 – 44 let dospělost 

45 – 59 let střední věk (nebo též zralý věk) 

60 – 74 let senescence (počínající, časné stáří) 

75 – 89 let kmetství (neboli senium, vlastní stáří) 

90 let a více patriarchum (dlouhověkost) 

V současné době je hodně rozšířené a užívané členění stáří podle Mühlpachra (2004): 

65 – 74 let mladí senioři (problematika penzionování, volného času, aktivit) 

75 – 84 let staří senioři (změna funkční zdatnosti, atypický průběh nemoci) 

85 let a více velmi staří senioři (problém soběstačnosti a zabezpečenosti).
13
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2.6. Demografický vývoj v České republice 

Především v souvislosti s ekonomickou efektivitou a potřebou odpovídající péče je na 

místě zmínit demografické prognózy pro Českou republiku, které ukazují na budoucí stárnutí 

společnosti. 

Demografický vývoj v současnosti téměř na celém světě charakterizuje pojem stárnutí 

populace, což platí i v ČR. Počet obyvatel v České republice činil ke konci roku 2011 celkem 

10 505 445 osob, což je údaj založený na základě výsledků Sčítání lidu, domů a bytů (dále 

také „SLDB“), které se uskutečnilo k 26. 3. 2011 a následné bilance demografických událostí. 

Česká republika se od roku 2006 řadí mezi země, kde počet osob ve věku 65 let a více 

převyšuje počet dětí (viz příloha č. 3). Statistiky zaznamenávají značný nárůst v zastoupení 

seniorů, zde došlo ke zvýšení o 0,7 p. b. na 16,2 % ke konci roku 2011. V současné době tak 

žije v ČR zhruba 1,7 mil. osob ve věku 65 a více let, z toho zhruba 161 tis. ve věku 85 let 

a více. Index stáří neboli poměr seniorské (65 a více let) a dětské složky (do 15 let) v roce 

2011 dosahoval hodnoty 110,4 (osob ve věku 65+ na 100 dětí 0–14 let) a ve srovnání s rokem 

2010, kdy jeho hodnota činila 107,8, se zvýšil. Stárnutí obyvatel tak plynule pokračuje, 

doprovázené klesajícím podílem produktivní složky (osoby ve věku 15–64 let), jejíž 

zastoupení v populaci se meziročně snížilo o 1 p. b. na 69,1 %.
14

 Dle projekce ČSÚ 

v očekávaném vývoji obyvatel podle věkových skupin v roce 2060 počet seniorů překročí 

hranici 3,5 milionů obyvatel (viz příloha č. 2). 

Zdá se, že v České republice se z dlouhodobého hlediska snižuje intenzita populačního 

růstu. Ani v nejbližších letech však nelze očekávat výrazné pozitivní změny. Vyšší počet 

seniorů přinese tlak na co nejdelší ekonomickou aktivitu, která samozřejmě souvisí s dobrým 

zdravotním stavem, tedy i zdravým životním stylem a kvalitní péčí lékařů. Přesto budou 

s vyšším počtem seniorů zřejmě stoupat náklady na péči o ně. Proto je nutné, aby se systém 

péče o seniory do budoucna zefektivnil, tj. aby seniorům byla poskytována péče v té míře, 

kterou skutečně potřebují. Díky změnám v demografické struktuře, zvýšení vzdělanostní 

úrovně a výraznější příjmové diferenciaci dojde k prohloubení různorodosti potřeb, zájmů 

a způsobu života ve stáří. 

Následující tabulka č. 2.1 vyjadřuje rozdělení obyvatelstva v ČR dle základních 

věkových skupin a pohlaví. Z této tabulky je zřetelné, že k 31. 12. 2011 podíl seniorů na 

celkovém počtu obyvatel ČR přesáhl hranici 16 %.  
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Tabulka č. 2.1: Věková struktura obyvatelstva v ČR podle pohlaví k 31. 12. 2011 

Věková skupina 
celkem muži ženy 

počet % počet % počet % 

0 – 14 1 541 241 14,7 790 934 15,3 750 307 14,0 

15 - 64 7 262 768 69,1 3 675 822 71,3 3 586 946 67,1 

65+ 

z toho: 

65 – 69 

70 – 74 

75 – 79 

80 – 84 

85 – 89 

90 – 94 

95+ 

1 701 436 

 

595 116 

402 749 

307 188 

234 820 

124 404 

31 495 

5 664 

16,2 

 

5,7 

3,8 

2,9 

2,2 

1,2 

0,3 

0,1 

691 454 

 

270 918 

173 096 

120 556 

81 828 

36 168 

7 734 

1 154 

13,4 

 

5,3 

3,4 

2,3 

1,6 

0,7 

0,1 

0,0 

1 009 982 

 

324 198 

229 653 

186 632 

152 992 

88 236 

23 761 

4 510 

18,9 

 

6,1 

4,3 

3,5 

2,9 

1,7 

0,4 

0,1 

Celkem 10 505 445 100,0 5 158 210 100,0 5 347 235 100,0 
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zdravotnická ročenka České republiky 2011. ÚZIS ČR, 

2012. ISBN: 978-80-7472-024-6 [online]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z WWW: 

http://www.uzis.cz/publikace/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky-2011/. 

2.7. Sociální péče o seniory v ČR 

Hlavním posláním zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. je chránit práva 

a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování z různých příčin. Zákon 

vytváří právní rámec pro nesčetné množství vztahů mezi lidmi a institucemi v případech, kdy 

je nezbytné zabezpečit podporu a pomoc lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. 

Sociální službou je specializovaná činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé 

sociálních služeb.
15

 Sociální službu mohou poskytovat pouze ty subjekty – fyzické 

a právnické osoby – které získají oprávnění k poskytování, tj. jsou registrováni. Kombinace 

různých druhů služeb a souběh poskytování služby s péčí v rodině nejsou zákonem nijak 

omezovány. Člověk sám rozhoduje, které služby bude využívat a jak je bude kombinovat. 

Sociální služby mají pomoci člověku řešit jeho nepříznivou sociální situaci. Příčiny 

vzniku nepříznivé sociální situace jsou velmi různé, a proto také existuje velmi široká škála 

druhů sociálních služeb. Poskytnutí sociální služby má člověku pomoci, respektive 

podporovat jeho vlastní aktivitu vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální služba 

nemůže převzít odpovědnost člověka za jeho vlastní osud či životní perspektivu.  
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Uživatelem sociální služby může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu 

s poskytovatelem sociální služby, jehož obsahem je zabezpečení oprávněným poskytovatelem 

těch činností, které popisuje zákon o sociálních službách. Pojem uživatel sociální služby se 

tedy používá jen v případech, kdy je trvale či jen dočasně zabezpečována pomoc a podpora 

v dohodnutém rozsahu. 

Sociální péče o seniory zahrnuje především poskytování sociálních dávek a sociálních 

služeb. Tato péče může být realizována výhradně státními subjekty (např. poskytováni 

sociálních dávek), ale také státními i nestátními subjekty (např. terénní péče o seniory) 

současně. 

2.7.1. Základní oblasti a formy sociálních služeb 

Sociální služby dle § 32 zákona o sociálních službách zahrnují tři základní druhy 

(oblasti) sociálních služeb, tedy jak základní sociální poradenství, které je základní činností 

při poskytování všech druhů sociálních služeb, a odborné sociální poradenství zahrnující 

poradny pro seniory a půjčování kompenzačních pomůcek, tak i služby sociální péče a služby 

sociální prevence. Podstatnou roli v pomoci hrají především služby sociální péče, které 

seniorům napomáhají zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost. 

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

Sociální poradenství je nedílnou součástí všech sociálních služeb. Člení se na 

základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Smyslem sociálního poradenství 

je poskytování potřebných informací, které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace. 

Základní sociální poradenství jsou povinni poskytnout všichni poskytovatelé sociálních 

služeb, a to bez ohledu na to, kdo je o radu požádá. Odborné sociální poradenství poskytují 

specializované poradny, které se profilují buď podle nějakého jevu (např. problematika 

domácího násilí) nebo podle cílové skupiny (např. osoby se zdravotním postižením, senioři, 

cizinci apod.). Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně. 

Sociální služby 

Sociální 
poradenství 

Služby sociální 
péče 

Služby sociální 
prevence 



 

Služby sociální péče jsou zaměřeny na zabezpečení základních životních potřeb 

v případě, že nemohou být zajištěny bez péče jiné osoby. Služby sociální péče jsou zaměřeny 

na to, aby napomáhaly lidem zajistit si fyzickou a psychickou soběstačnost. Služby sociální 

péče, jak vyplývá z názvu, nabízejí pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 

a v soběstačnosti. K zajištění poskytování těchto služeb lze použít příspěvek na péči. 

Sociální prevence slouží k předcházení a zabraňování sociálnímu vyloučení lidí 

ohrožených sociálně negativními jevy a nejsou a priori způsobeny neschopností pečovat 

o sebe z důvodu věku či zdravotního stavu. Služby sociální prevence se zaměřují především 

na oblast tzv. „sociálně negativních jevů“, jako například kriminalita, bezdomovectví, 

zneužívání návykových látek, krize v rodině apod. 

Formy poskytování sociálních služeb lze podle místa poskytování klasifikovat jako: 

a) pobytové služby, které lze charakterizovat jako služby spojené s ubytováním 

v zařízeních sociálních služeb. Jsou poskytovány v zařízeních, kde jedinec po 

určitou dobu celodenně nebo celoročně pobývá (např. domovy pro seniory či pro 

lidi se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy). 

b) Ambulantní služby jsou služby, za kterými jedinec dochází sám nebo je 

doprovázen nebo dopravován do zařízení sociálních služeb (např. poradny, denní 

stacionáře, kontaktní centra). Součástí služby není ubytování.  

c) Terénní služby jsou služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném 

sociálním prostředí tj. v prostředí, kde jedinec žije. Nejčastěji jde o poskytování 

služeb pečovatelské služby, osobní asistence či terénní programy pro ohroženou 

mládež. 

2.7.2. Druhy služeb sociální péče 

Zákon o sociálních službách upravuje čtrnáct druhů služeb sociální péče: 

a) Osobní asistence  

Je terénní služba určená zejména lidem se zdravotním postižením a seniorům. Osobní 

asistenti pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a umožňují jim účastnit se života 

společnosti. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí 

osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba je poskytována za úhradu od uživatele. 

Osobní asistence dle zákona o sociálních službách obsahuje následující činnosti: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně, 

http://www.finance.cz/duchody-a-davky/socialni-davky/socialni-pece/prispevek-na-peci/


 

 pomoc při zajištění stravy, 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních 

záležitostí
16

. 

V ČR k 1. 1. 2013 působí 218 služeb osobní asistence, z toho 151 služeb osobní 

asistence je poskytována seniorům. V Moravskoslezském kraji k 1. 1. 2013 je registrováno 

26 služeb osobní asistence, z toho 24 služby poskytují své služby seniorům. Osobní asistence 

je poskytována zhruba 7 000 klientům. Ve službách osobní asistence je zaměstnáno přibližně 

1 800 pracovníků. Celkové náklady na tuto službu v roce 2008 činily 15 mil. eur, z toho 

hradili klienti 3 mil. eur. 

b) Pečovatelská služba 

Je převážně terénní služba poskytovaná především v domácnosti. Služba je určena 

zejména lidem se zdravotním postižením, seniorům a případně i rodinám s dětmi. Pečovatelé 

pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a o domácnost. Tato služba ve vymezeném čase 

v domácnostech osob (popř. v zařízeních sociálních služeb) vyjmenované úkony: 

 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
17

. 

Služba je poskytována za úhradu od uživatele. 

V ČR k 1. 1. 2013 působí 752 služeb pečovatelské služby, z toho pro seniory je 

registrováno 749 služeb. V Moravskoslezském kraji k 1. 1. 2013 je registrováno 70 služeb 

pečovatelské služby, z toho 69 poskytují službu seniorům. Pečovatelská služba je 

poskytována 115 000 klientům. Ve službách pečovatelské služby je zaměstnáno celkem 

5 500 pracovníků.  Celkové náklady na tuto službu v roce 2008 činily 70 mil. eur, z toho 

hradili klienti 16 mil. eur. 
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c) Tísňová péče  

Dle § 41 zákona o sociálních službách tísňová péče je terénní služba. Je to nepřetržitá 

telefonická nebo jiná elektronická komunikace s lidmi, kteří jsou vystaveni vysokému riziku 

ohrožení zdraví nebo života. Za pomoci této komunikace je možné zprostředkovat 

neodkladnou pomoc v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu. Služba je poskytována za 

úhradu od uživatele. Služba tísňové péče obsahuje tyto základní činnosti: 

 poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, 

 sociálně terapeutické činnosti, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

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

V ČR k 1. 1. 2013 působí 17 služeb tísňové péče, z toho 16 služeb poskytují služby 

seniorům. V Moravskoslezském kraji působí 4 služby tísňové péče a služby pro seniory 

poskytují všechny. Tísňová péče je poskytována 2 500 klientům. Ve službách tísňové péče je 

zaměstnáno celkem 120 pracovníků.  Celkové náklady na tuto službu v roce 2008 činily 

1,2 mil. eur, z toho hradili klienti 0,2 mil. eur. 

d) Průvodcovské a předčitatelské služby 

Jsou obsahem § 42 zákona o sociálních službách. Tyto služby jsou určeny lidem, kteří 

mají sníženou schopnost komunikovat či se orientovat v prostoru z důvodu věku nebo 

zdravotního postižení. Jedná se zejména o osoby se smyslovým postižením. Služba pomáhá 

zejména při obstarávání osobních záležitostí a při zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím. Tyto služby mohou být poskytovány jak terénně, tak i ambulantně, poskytují se za 

úhradu od uživatele. 

V ČR k 1. 1. 2013 působí 23 průvodcovských a předčitatelských služeb, z toho 

6 služeb poskytují své služby seniorům. V Moravskoslezském kraji působí 1 služba 

průvodcovských a předčitatelských služeb, která není určena pro seniory. Služba je 

poskytována 4 000 klientům. V průvodcovských a předčitatelských službách je zaměstnáno 

celkem 55 pracovníků.  Celkové náklady na tuto službu v roce 2008 činily 0,4 mil. eur, z toho 

hradili klienti 0,03 mil. eur. 

e) Podpora samostatného bydlení  

Je terénní služba (§43 zákona o sociálních službách) podobná pečovatelské službě, 

zaměřuje se však více na posilování osobních schopností člověka samostatně bydlet. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:  

 pomoc při zajištění chodu domácnosti,  



 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

 sociálně terapeutické činnosti,  

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

V ČR k 1. 1. 2013 působí 45 služeb podpory samostatného bydlení, z toho 14 služeb 

poskytují služby také pro seniory. V Moravskoslezském kraji působí 9 služeb podpory 

samostatného bydlení, z toho 4 služby poskytují službu také seniorům. 

f) Odlehčovací služby 

Mohou se také nazývat sdílené služby. Jedná se o terénní, ambulantní nebo pobytové 

služby, které mají za cíl, umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, tj. sdílí péči či na 

určitou dobu převezmou péči o člověka, který má sníženou soběstačnost. Obvykle je tato 

služba nabízena i v rámci jiných druhů služeb. Odlehčovací služby zahrnují takové činnosti, 

jako jsou např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, 

pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a další (viz § 44 zákona o sociálních 

službách). Tato služba je poskytována za úhradu od uživatele. 

V ČR k 1. 1. 2013 působí 275 odlehčovacích služeb, z toho 197 služeb se poskytuje 

seniorům. V Moravskoslezském kraji je zaregistrováno 39 služeb odlehčovacích služeb, 

z toho 22 poskytují služby seniorům. Služba je poskytována 11 000 klientům. 

V odlehčovacích službách je zaměstnáno celkem 1 800 pracovníků. Celkové náklady na tuto 

službu v roce 2008 činily 15 mil. eur, z toho hradili klienti 4 mil. eur. 

g) Centra denních služeb 

Donedávna se nazývaly například „domovinky“ nebo i centra osobní hygieny. Jedná 

se o ambulantní službu (§45 zákona o sociálních službách), kterou mohou v průběhu dne 

(pravidelně i občasně) využívat osoby se sníženou soběstačností s cílem zajištění pomoci 

s osobní hygienou a současně pomoci s vyřízením osobních záležitostí či nabídkou sociálně 

terapeutických činností. Služba je poskytována za úhradu od uživatele. 

V ČR působí 364 služeb center denních služeb a denních stacionářů. Služba je 

poskytována 36 000 klientům. V tomto druhu služeb je zaměstnáno celkem 2 400 pracovníků.  

Celkové náklady na tyto služby v roce 2008 činily 26,5 mil. eur, z toho hradili klienti 

3,5 mil. eur. V ČR k 1. 1. 2013 je zaregistrováno 88 služeb center denních služeb, z toho 

42 poskytují služby seniorům. V Moravskoslezském kraji působí 13 služeb center denních 

služeb, z toho 5 poskytují služby seniorům. 

  



 

h) Denní stacionáře 

Jsou ambulantní službou, kterou pravidelně navštěvují osoby se sníženou 

soběstačností – senioři, zdravotně postižení, osoby s chronickým duševním onemocněním. 

V průběhu dne je zde zabezpečována komplexní péče s ohledem na potřeby uživatelů 

a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Služba je 

poskytována za úhradu od uživatele. 

V ČR k 1. 1. 2013 je zaregistrováno 275 služeb denních stacionářů, z toho 

89 poskytují služby seniorům. V Moravskoslezském kraji působí 40 služeb denních 

stacionářů, z toho 7 poskytují služby seniorům. 

i) Týdenní stacionáře 

Jsou pobytovou službou pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují 

pravidelnou pomoc jiné osoby. Pobyt je zabezpečován obvykle po dobu pracovních dnů, za 

úhradu od uživatele. Služba nabízí komplexní péči a současně nabízí výchovné, aktivizační 

a sociálně terapeutické činnosti. 

V ČR k 1. 1. 2013 působí 69 těchto služeb, z toho 11 poskytují služby seniorům. 

V Moravskoslezském kraji je zaregistrováno 5 služeb týdenních stacionářů, z toho 3 poskytují 

služby seniorům. Služba je poskytována 1 300 klientům. V tomto druhu služeb je zaměstnáno 

celkem 1 100 pracovníků.  Celkové náklady na tyto služby v roce 2008 činily 9,3 mil. eur, 

z toho hradili klienti 2,2 mil. eur. 

j) Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Jsou pobytovou službou s celoročním provozem, které zabezpečují osobám 

se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc komplexní péči a současně nabízí 

výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato služba je určena především těm 

lidem, kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném 

sociálním prostředí. Služba je poskytována za úhradu od uživatele. 

V ČR k 1. 1. 2013 působí 215 těchto služeb, z toho 8 poskytují služby seniorům. 

V Moravskoslezském kraji je registrováno 37 služeb domovů pro osoby se zdravotním 

postižením, z toho 2 poskytují služby seniorům. Služba je poskytována 14 700 klientům. 

V tomto druhu služeb je zaměstnáno celkem 8 100 pracovníků.  Celkové náklady na tyto 

služby v roce 2008 činily 153,5 mil. eur, z toho hradili klienti 56,2 mil. eur. 

k) Domovy pro seniory 

Jsou pobytovou službou s celoročním provozem, které zabezpečují seniorům 

se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc komplexní péči a současně nabízí 



 

aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato služba je určena především těm seniorům, 

kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociálním 

prostředí. Služba se poskytuje za úhradu od klienta. 

Domovy pro seniory podle §49 zákona o sociálních službách poskytují tyto základní 

činnosti:  

 ubytování,  

 stravu,  

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

 sociálně terapeutické činnosti,  

 aktivizační činnosti,  

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

V ČR k 1. 1. 2013 působí 497 těchto služeb. V Moravskoslezském kraji je 

zaregistrováno 80 služeb domovů pro seniory. Služba je poskytována 41 100 klientům. 

V tomto druhu služeb je zaměstnáno celkem 12 600 pracovníků.  Celkové náklady na tyto 

služby v roce 2008 činily 299 mil. eur, z toho hradili klienti 133 mil. eur. 

l) Domovy se zvláštním režimem  

Jsou pobytovou službou s celoročním provozem s obdobnou nabídkou jako domovy 

pro osoby se zdravotním postižením či seniory. Jejich služby jsou však uzpůsobeny zvláštním 

potřebám osob, které trpí duševní nemocí, jsou závislé na návykových látkách nebo trpí 

Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Provoz této služby může být součástí 

domova pro seniory či domova pro osoby se zdravotním postižením. Služba je poskytována 

za úhradu od uživatele. 

V ČR k 1. 1. 2013 působí 230 těchto služeb, z toho 103 poskytují služby seniorům. 

V Moravskoslezském kraji je zaregistrováno 45 služeb domovů se zvláštním režimem, z toho 

22 poskytují služby seniorům. Služba je poskytována 8 200 klientům. V tomto druhu služeb je 

zaměstnáno celkem 4 300 pracovníků. Celkové náklady na tyto služby v roce 2008 činily 

68 mil. eur, z toho hradili klienti 26 mil. eur. 

m) Chráněné bydlení 

Je moderním typem pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením nebo 

chronickým onemocněním, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné osoby, ale mají schopnost žít víceméně samostatně v prostředí, které je svým charakterem 



 

fakticky totožné s běžným bytem. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě 

individuálního bydlení. Služba je poskytována za úhradu od uživatele. 

V ČR k 1. 1. 2013 působí 163 těchto služeb, z toho 13 poskytují služby seniorům. 

V Moravskoslezském kraji je zaregistrováno 31 služeb chráněného bydlení, z toho 3 poskytují 

služby seniorům. Služba je poskytována 2 400 klientům. V tomto druhu služeb je zaměstnáno 

celkem 830 pracovníků. Celkové náklady na tyto služby v roce 2008 činily 11,2 mil. eur, 

z toho hradili klienti 4 mil. eur. 

n) Sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

Tento druh sociálních služeb se poskytuje osobám, které se neobejdou bez pomoci jiné 

osoby a současně nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení, protože není v danou 

chvíli možné jim zabezpečit péči v domácnosti či v zařízení sociálních služeb. Zařízení 

lůžkové péče jsou nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, psychiatrické léčebny. 

V následujícím grafu č. 2. 1 jsou uvedeny aktuální počty registrovaných služeb 

sociální péče v České republice k 1. 1. 2013. Data jsou čerpána z Registru poskytovatelů 

sociálních služeb vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Graf č. 2. 1 

 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zpracování. 

2.7.3. Druhy služeb sociální prevence 
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a) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované seniorům v důchodovém věku 

nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. 

b) Sociální rehabilitace 

Je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti 

a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním 

návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním 

způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální 

rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových 

služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 

Mezi další služby sociální prevence vymezuje § 54 - § 70 zákona o sociálních 

službách. 

2.8. Uživatelé sociálních služeb 

Objektem sociálních služeb neboli uživatelem sociálních služeb, je fyzická osoba 

v nepříznivé sociální situaci, která potřebuje podporu nebo pomoc a která vstoupí do 

smluvního vztahu s oprávněným poskytovatelem sociální služby. Stejně jako ostatní členské 

země Evropské unie, tak i ČR, vychází při vymezení práv občanů, kteří žijí nebo pracují na 

jejím území, z Evropské sociální charty, zajišťující občanům, kromě jiného i výkon 

základních sociálních práv (Koldinská K., Marková, H. 2001, s. 27.) Důvodem nepříznivé 

sociální situace může být věk (nízký nebo vysoký), nepříznivý zdravotní stav, krizová sociální 

situace, životní návyky nebo způsob života vedoucí ke konfliktu se společností nebo ohrožení 

práv a zájmů.  

Lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci a tuto situaci sami, ani s pomocí 

rodinných příslušníků a blízkých osob, nejsou schopni zvládnout, zákon nabízí široký rozsah 

sociálních služeb, které mohou podle svých potřeb, finančních podmínek a podle svého 

uvážení kombinovat. Zákonem není nijak omezena kombinování různých sociálních služeb. 

2.9. Poskytovatelé a zřizovatelé sociálních služeb 

Jako zřizovatel sociální služby se v ČR označuje subjekt, který je za práci 

poskytovatele sociální služby odpovědný. Subjekty sociálních služeb jsou poskytovatelé 

sociálních služeb. „Poskytovateli služeb jsou při splnění podmínek stanovených tímto 

zákonem územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, 



 

fyzické osoby, ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu.
18

“ Sociální služby lze 

poskytovat na základě rozhodnutí o registraci, které vydá poskytovateli krajský úřad za 

zákonem stanovených podmínek a při uzavření smlouvy s uživatelem služeb. 

Poskytovateli služeb sociální péče jsou podle MPSV: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

 obce a kraje a jimi zřizované právnické osoby, 

 nestátní neziskové organizace, 

 fyzické osoby. 

Graf č. 2. 2 

Zdroj: Český statistický úřad. Statistická ročenka České republiky 2012. [online]. [cit. 3. 3. 2013]. 

Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/A6004C2345/$File/000112.pdf, 

vlastní zpracování. 

Největším zřizovatelem domovů pro seniory kraje a obce. Graf č. 2.2 ukazuje, že 

zhruba tři čtvrtiny, tj. 355 domovů pro seniory (75 %) zřizovaly v roce 2011 kraje a obce 

a cca jednu čtvrtinu (25 %) nestátní zařízení, tj. církve a ostatní (viz příloha č. 13). Co se týče 

kapacity v zařízeních, největší počet lůžek nabízí krajské domovy pro seniory (17 086 lůžek, 

tj. 45 % všech lůžek) a obecní s 42 % všech lůžek. V průměru potom připadalo na jedno 

krajské zařízení 93 klientů, na obecní zařízení také 93 klientů, na církevní zařízení 37 klientů 

a na nestátní zařízení 44 klientů (viz tabulka č. 2.2). Nízký podíl nestátních zařízení je 

pochopitelný, neboť podnikání v sociální oblasti je u nás ztrátové a pro investory nepřitažlivé. 
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Tabulka č. 2.2: Domovy pro seniory podle zřizovatele v roce 2011 

 Celkem Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní 

P K P K P K P K P K P K 

Domovy 

pro 

seniory 

471 37 616 0 0 184 17 086 171 
15 

874 
70 2 613 46 2 043 

Pozn.: P – počet, K – kapacita. 

Zdroj: Český statistický úřad. Statistická ročenka České republiky 2012. [online]. [cit. 3. 3. 2013]. Dostupné 

z WWW: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/A6004C2345/$File/000112.pdf. 

2.9.1. Státní správa a samospráva jako poskytovatelé sociálních služeb 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

MPSV ČR bylo zřízeno s účinností od 1. července 1990 zákonem České národní rady 

č. 203/1990 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky jako 

ústřední orgán státní správy České republiky. Jeho působnost je vymezena v § 9 zákona 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění 

pozdějších předpisů,
 19

 takto: „MPSV je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní 

vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné 

odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, 

sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči 

o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové 

a sociální politiky“.
20

 

V oblasti sociálních služeb je MPSV ČR zodpovědné v prvé řadě za přípravu 

odpovídajícího právního rámce, na základě kterého vytváří systém sociálních služeb 

odpovídající kvality a dostupnosti pro potřeby jednotlivců v souladu s principy národní 

solidarity. Ministerstvo rozhoduje, do kterých oblasti budou státní finanční zdroje směřovány, 

aby přispěly k rozvoji v poskytování sociálních služeb, a samo též může být jejich 

zřizovatelem a poskytovatelem. V současné době je zřizovatelem pěti specializovaných 

ústavů sociální péče, které jsou organizační složky státu a tedy financovány přímo ze státního 

rozpočtu.  

MPSV ČR konzultuje s územně samosprávnými celky, což jsou kraje a obce, jejich 

plány na rozvoj sociálních služeb, jejich místní a regionální potřeby. Pro zvyšování kvality 
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poskytovaných sociálních služeb vypracovává národní standardy kvality sociálních služeb 

a stanovuje odborné a kvalifikační podmínky pracovníků v sociálních službách.
21

 

 Kraje  

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou kraje velmi důležitým 

subjektem, protože se velkou měrou podílí na vytváření regionálních podmínek v poskytování 

sociálních služeb. Aby zajistili dostatečnou nabídku sociálních služeb, spolupracují s obcemi 

a s dalšími kraji. S účastí ostatních subjektů, jakými jsou samotní občané tak vypracovává 

komunitní plánování sociálních služeb, jehož vypracování je ze zákona povinné. Krajský úřad 

je povinen vypracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na svém území, který 

musí obsahovat ekonomickou analýzu kraje, jeho potřeby a finanční zajištění. V rámci své 

samostatné působnosti kraje mohou zřizovat sociální služby, a to stejně jako obce buď 

ve formě svých organizačních složek, nebo jako příspěvkové organizace. Po roce 2002 se 

kraje staly zřizovateli většiny zařízení sociální péče, kterou do té doby zřizovaly okresy. 

V neposlední řadě kraje poskytují dotace provozovatelům sociálních činností, aby zabezpečily 

poptávku po sociálních službách na svém území.
22

 

Kraje jsou povinny zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb podle 

zákona o sociálních službách, § 95, písm. d). Význam dokumentu dokládá také jeho stanovení 

povinnou přílohou k souhrnné žádosti kraje o dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí na 

podporu poskytování sociálních služeb. 

Zákon o sociálních službách vymezuje základní zásady pro poskytování sociálních 

služeb. Zjišťování zájmů jednotlivců úzce souvisí s procesem mapování potřeb těchto osob. 

Dle zákona o sociálních službách, § 3, písm. h) je výsledek procesu aktivního zjišťování 

potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím 

dostupných zdrojů plánem rozvoje sociálních služeb. Obsahem plánu je popis a analýza 

existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování 

a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování 

a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních 

služeb.  

 Obce 

Obce jakožto nejmenší samosprávné jednotky státu jsou základními poskytovateli 

sociálních služeb. Jsou nejblíže ke svým občanům, a tak mohou nejlépe vyhodnocovat jejich 
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potřeby, a na základě zjištěných událostí pružně reagovat vhodným rozhodnutím. Ze statutu 

jejich samostatné působnosti mohou v rámci sociálních služeb vytvářet takovou sociální 

politiku, která bude nezbytná pro udržení sociálního rozvoje na jejich území. Jednou 

z možností, jak nabídnout široké spektrum sociálních služeb, je zřizování vlastní organizační 

složky bez právní subjektivity nebo příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Forma 

organizační složky obce se využívá v případech, kdy jde o službu nenáročnou na 

zaměstnance, prostory, a zařízení. Ze statutu jejich přenesené působnosti obce s rozšířenou 

působností jsou povinny vykonávat státní správu mj. agendu příspěvku na péči. K tomu, aby 

byly obce schopny zajistit všem potřebným vhodné sociální služby, jim slouží komunitní 

plánování, ve kterém vytvoří plán sociálních služeb a jejich rozvoj na svém území. Ze zákona 

nejsou povinny tento plán zpracovávat, ale je jim to doporučeno.
23

 

Obce provádí komunitní plánování sociálních služeb. Komunitní plánování je 

proces, při kterém dochází k zjišťování stavu poskytovaných sociálních služeb v poměru 

k neuspokojeným potřebám v dané lokalitě. Hlavním cílem komunitního plánování je přispět 

k efektivnímu využívání zdrojů na potřebné sociální služby a zajistit tak jejich dostupnost. 

Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň 

potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu 

s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká 

komunitní plán.
24

 Do procesu plánování vstupuje celá řada subjektů, aby mohly pozitivně 

ovlivnit podobu nabídky sociálních služeb na daném území. Jedná se o zástupce uživatelů 

(tj. lidé, kterým jsou tyto služby určeny), poskytovatelů sociálních služeb (tj. ti, kteří služby 

poskytují), zadavatelů sociálních služeb (tj. představitelé veřejné správy, kteří mají 

rozhodovací pravomoc a svými rozhodnutími se podílejí na výchozí podobě nabídky 

sociálních služeb) a další veřejnosti.
25

 

Výše uvedené skupiny při společné práci navrhují podobu sociálních služeb a podílejí 

se na realizaci jednotlivých konkrétních opatření, která jsou popsána v komunitním plánu. 

Hlavní kroky v tomto plánování se v určitých intervalech opakují, neboť součástí procesu je 
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i sledování toho, nakolik je komunitní plán naplňován, co se již povedlo realizovat nebo 

ve kterých oblastech je nutné navržený způsob řešení změnit.
26

 

2.9.2. Příspěvkové organizace jako součást veřejného sektoru 

V souvislosti se zavedením reformy veřejné správy byly zahrnuty do sféry veřejného 

sektoru i příspěvkové organizace. Prostřednictvím těchto organizací stát a územní 

samosprávné celky zabezpečují plnění svých povinností – zabezpečování smíšených 

veřejných statků, tedy k uspokojování potřeb obyvatelstva, např. v oblasti vzdělání, péče 

o zdraví, kultury, vědy a výzkumu a v neposlední řádě i sociálních služeb. Veřejné statky jsou 

občanům poskytovány za uživatelský poplatek. Příspěvkové organizace nevytvářejí hrubý 

domácí produkt, ale naopak z něj formou dotací a příspěvků čerpají prostředky pro pokrytí 

svých potřeb. Tyto organizace mají samostatnou právní subjektivitu (na rozdíl od 

organizačních složek), jsou založeny na základě zřizovací listiny obsahující náležitosti 

stanovené zákonem, a proto se na základě návrhu zakladatele zapisují do obchodního 

rejstříku. Jsou samostatnými účetními jednotkami (Nováková, 2004). 

Příspěvkové organizace mají dle stávající právní úpravy dvě formy
27

: 

a) statní příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu (ministerstvy 

a ostatními ústředními orgány). Při svém hospodaření se řídí ustanoveními zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů; 

b) příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky (kraji, obcemi, 

městy). Při svém hospodaření se řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Ad a) Státní příspěvkové organizace 

Státní příspěvková organizace je právnickou osobou. Na rozdíl od předchozího druhu 

jsou státní příspěvkové organizace zřizovány ústředním orgánem státní správy a řídí se 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České Republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Státní příspěvkovou organizaci lze 

zřídit pouze zákonem, jejím zřizovatelem je zpravidla organizační složka státu (ve většině 

případu jde o ministerstvo). Pro zřízení státní příspěvkové organizace platí stejná pravidla 

jako pro předchozí formu, ale organizace nemusí být zapsána do obchodního rejstříku, pouze 
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je její zřízení oznámeno zřizovatelem v Ústředním věstníku ČR. Tato příspěvková organizace 

vykonává hlavní činnost definovanou zvláštním zákonem nebo zřizovací listinou. Pro hlavní 

činnost platí, že je definovaná rovněž zřizovací listinou, popřípadě zákonem. Hlavní činnost 

je prováděna za úplatu. Rozdíl je v označení hospodářské činnosti – státní příspěvkové 

organizace totiž oproti příspěvkovým organizacím, které zřizují ÚSC, vykonávají jinou 

činnost, která může být zisková.  

Vystupování státu (jako zřizovatele) v majetkoprávních vztazích upravuje zákon 

č. 219/2000 Sb. Státní příspěvkové organizace nejsou oprávněny poskytovat dary jiným 

subjektům, kromě obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům z fondu 

kulturních a sociálních potřeb. Nesmí také přijímat ani poskytovat půjčky a úvěry 

a vystavovat směnky. Mohou však nakupovat majetkové i dlužné cenné papíry za účelem 

obchodování s nimi. Výjimku tvoří dodavatelské úvěry na financování programů, které 

mohou být přijaty pouze se souhlasem ministerstva. Pokud organizace dosahuje zhoršeného 

výsledku hospodaření (tj. ztráty), a není schopna ji do dvou let uhradit (buď ze zlepšeného 

výsledku hospodaření, nebo z rozpočtu zřizovatele), musí být organizace zřizovatelem 

zrušena. 

Ad b) Příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky 

Příspěvkové organizace územních samosprávních celků dostaly své označení podle 

svého zřizovatele, kterým může být buď kraj, nebo obec. ÚSC zřizují příspěvkové organizace 

pro činnosti, které svým rozsahem, strukturou a složitostí vyžadují samostatnou právní 

subjektivitu. Jejich zřízení a činnost, jak už bylo uvedeno výše, je upravována zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Právě tento zákon ve svém 

§ 23, odst. 1 umožňuje ÚSC k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému využívání 

svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností zřizovat příspěvkové organizace 

jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti nevytváří zisk.
28

  Jedná se většinou 

o takové činnosti, kde vlastní příjmy organizace jsou buď rovny, nebo nižší než náklady 

spojené s poskytováním služeb. 

Zřízení, změna a zrušení příspěvkových organizací 

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů je přesně udáno, jakým způsobem může příspěvková organizace tohoto 

typu vzniknout. Nejprve musí její zřizovatel vydat o jejím vzniku listinu dle zákona, která 

musí obsahovat přesně definované údaje, které formuluje § 27 odst. 2 tohoto zákona 
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(např. název zřizovatele, název a sídlo příspěvkové organizace, vymezení hlavního účelu 

a předmětu činnosti, okruhy doplňkové činnosti a další).  

Specifikem tohoto typu zřízení je povinnost zapsání do obchodního rejstříku na návrh 

zřizovatele.
29

 Co se týče jakýchkoliv změn, vzniku, zrušení nebo sloučení, jsou udávány 

rozhodnutím zřizovatele a musí být zveřejněny v Ústředním věstníku
30

. V tomto rozhodnutí 

také stanoví rozsah, v jakém přechází majetek, práva a závazky na novou nebo přejímající 

organizaci. Pokud zřizovatel rozhodne o zrušení organizace, přechází majetek, práva 

a závazky na zřizovatele. Ke sloučení nebo splynutí příspěvkových organizací může dojít 

výlučně v případě, že tyto organizace zřizuje stejný zřizovatel. 

Hlavní a doplňková činnost příspěvkových organizací 

Každá příspěvková organizace má ve zřizovací listině vymezenou hlavní činnost, která 

by měla mít obecnou povahu a vystihovat podstatu a základní smysl činnosti organizace. Ale 

kromě této činnosti má možnost provozovat také hospodářskou činnost, která může být na 

rozdíl od hlavní činnosti zisková. Pro příspěvkové organizace územní samosprávy je 

hospodářská činnost vymezena jako doplňková a její rozsah určuje zřizovatel ve zřizovací 

listině. Provozování doplňkových služeb umožňuje příspěvkovým organizacím využít co 

nejlépe svůj potenciál a nabízí možnost, jak zajistit zlepšený hospodářský výsledek. Avšak 

obě činnosti musí být vedeny odděleně. Dalším požadavkem je, aby podnikatelské aktivity 

organizace nenarušovaly plnění úkolů hlavní činnosti. Pokud doplňková činnost ke konci roku 

skončí ve ztrátě, zřizovatel její provoz ukončí a v následujícím rozpočtovém roku už nelze 

v této činnosti pokračovat. 

2.9.3. Neziskové organizace jako poskytovatelé sociálních služeb 

Horecký (2008, s. 21) uvádí k charakteristice neziskových organizací definicí 

uvedenou v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, podle níž jde „o organizace charakteru 

právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena za účelem podnikání“. Uvedený zákon 

definuje v § 18 následující typy organizací: 

 obecně prospěšné společnosti, 

 občanská sdružení včetně odborových organizací, 

 státem uznávané církve, náboženské společnosti a účelové zařízení církve, 

 zájmová sdružení právnických osob, 
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 nadace a nadační fondy, 

 politické strany a hnutí, 

 příspěvkové organizace, 

 organizační složky státu, 

 státní fondy, 

 další organizace stanovené zvláštním zákonem. 

Na výčet neziskových organizací, který uvádí zákon o dani z příjmů, navazuje třídění 

těchto organizací. Pro členění organizací neziskového sektoru používá Rektořík ve svém díle 

následující třídící znaky:31 

1) podle kritéria zakladatele (vlastníka): 

a) veřejnoprávní organizace – založené státní správou nebo samosprávou, 

b) soukromoprávní organizace – založené soukromou fyzickou nebo právnickou osobou, 

c) veřejnoprávní instituce – založené na základě zvláštního zákona (např. veřejná 

výzkumná instituce); 

2) podle kritéria globálního charakteru poslání: 

a) organizace veřejně prospěšné (produkují veřejné a smíšené statky; např. charita, 

ekologie, vzdělávání), 

b) organizace vzájemné prospěšné (vzájemně podporují skupiny občanů nebo právnické 

osoby se společným zájmem; např. kulturní aktivity, profesní komory); 

3) podle kritéria právně organizační normy, 

4) podle kritéria způsobu financování: 

a) zcela z veřejných rozpočtů, 

b) zčásti z veřejných rozpočtů, 

c) z různých zdrojů (např. z darů, dotací či vlastní činnosti), 

d) z prodeje svého statků a služeb dle vlastního poslání; 

5) podle kritéria charakteristiky realizovaných činností: 

a) znakem společným pro všechny typy neziskových organizací je: 

- jsou právnickými osobami, 

- nejsou založeny za účelem podnikání, 

- nejsou založeny za účelem produkce zisku, 

- uspokojují konkrétní potřeby občanů a jejich skupin, 

- mohou být financovány z veřejných rozpočtů, 
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b) znakem společným pouze pro soukromé neziskové organizace je: 

- zákon jim garantuje nezávislost, 

- členství v nich je dobrovolné (výjimkou jsou některé profesní komory). 

Poskytovatelem i zřizovatelem sociálních služeb mohou být v podmínkách ČR 

i nestátní organizace, a to ziskové nebo neziskové. Neziskový sektor má v České republice 

poměrně krátkou tradici. První neziskové organizace vznikají jako právnické osoby teprve od 

roku 1990, protože do té doby nestátní subjekty v podstatě nebyly zřizovány. Po roce 1990 

dochází k velkému rozvoji nestátního sektoru, vznikají i první pobytová zařízení. Tento 

rozmach pozitivně ovlivnil i sféru sociálních služeb tím, že zefektivnil systém sociálních 

služeb prostřednictvím zvyšování nabídky poskytovaných služeb a uživatel tak má více 

možností, jak svou těžkou životní situaci řešit. V prvopočátku vznikala převážně občanská 

sdružení a díky dalšímu vývoji legislativy bylo možné zřizovat i jiné právní formy pro 

poskytování sociálních služeb, kterými jsou občanská sdružení, dále obecně prospěšné 

společnosti a církevní právnické osoby. 

Spektrum poskytovaných sociálních služeb rozšiřuje a podílí se také na poskytování 

zdravotní péče – v terénu formou domácí péče a v pobytových službách (např. formou 

církevních hospiců apod.). V sociální oblasti mají neziskové organizace velký prostor 

a podílejí se na poskytování mnoha sociálních služeb. 

Nejčastější druhy sociálních služeb poskytovaných neziskovými organizacemi jsou 

podle Malíkové (2010, s. 59): 

 v terénních službách – pečovatelská služba a odlehčovací služby, 

 v ambulantních službách – denní stacionáře, centra denních služeb, sociálně 

terapeutické dílny, 

 v pobytových službách – domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové 

domy, noclehárny. 

Neziskové organizace se podílejí i na dalších sociálních službách, ale ve zmíněných 

druzích služeb mají největší působnost (Malíková). Velkým problémem je pro ně financování 

a rozdílnost ve vytvořených podmínkách pro působení a poskytování sociální služby. 

Nejvýznamnější odlišnosti sociálních služeb oproti komerční sféře jsou především: 

 financování z vnějších zdrojů, 

 závislost na politických rozhodnutích, 

 vazba na legislativu, 

 častá intimní povaha těchto služeb, 



 

 provázanost se sítěmi existujícími v místní komunitě, 

 významná úloha rodiny, 

 etická a hodnotová dimenze. 

Nejčastějšími poskytovateli sociálních služeb v nestátním neziskovém sektoru jsou: 

a) Občanská sdružení 

V roce 1989 byl přijat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, upravující možnosti 

zřizování a činnost občanských sdružení. Vydáním tohoto zákona začaly v porevolučním 

období vznikat všechny nové nestátní (a většinou neziskové) organizace, mezi nimi 

i poskytovatelé sociálních služeb. Občanské sdružení vzniká podle uvedeného zákona ve dvou 

fázích – první fází je založení a druhou pak registrace. K registraci je třeba nejméně tří 

občanů, ti tvoří tzv. přípravný výbor a návrh na registraci podávají Ministerstvu vnitra ČR, 

které má povinnost vést registr těchto sdružení. Občanské sdružení je v českých poměrech 

nejčastější právní formou nestátních subjektů poskytujících sociální služby.
 32

 

b) Obecně prospěšné společnosti 

Hlavním cílem zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, bylo 

otevřít neziskový sektor širší soukromé iniciativě. Tento zákon byl přijat v roce 1995 a kladl 

za cíl umožnit státu a obcím zadávat smluvně nestátním subjektům výkon některých 

sociálních služeb pro občany. Zákon definuje obecně prospěšnou společnost jako „právnickou 

osobu založenou podle zákona č. 248/1995 Sb., která poskytuje veřejnosti obecně prospěšné 

služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a jejíž hospodářský 

výsledek musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně 

prospěšná společnost založena“
33

. Obecně prospěšná společnost je charakterizována 

následujícími znaky:
 34

 

 samostatnost a nezávislost – jde o soukromý subjekt s prvky samosprávného řízení, 

který plně odpovídá sám za sebe a není závislý na svém zakladateli (tím se liší od 

příspěvkové organizace), 

 neziskovost, tedy povinnost reinvestice – použití hospodářského výsledku pro rozvoj 

obecně prospěšných služeb (tím se liší od obchodních společností), 
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 zánik vlastnických práv zakladatelů k majetku vloženému do obecně prospěšné 

společnosti v okamžiku její registrace. 

 majetek obecně prospěšné společnosti zůstává v případě její likvidace v neziskové sféře, 

 povinnost poskytovat služby všem za stejných, předem zveřejněných podmínek, 

 veřejná kontrola – zveřejňování výsledků hospodaření. 

c) Církevní právnické osoby  

Významným subjektem v sociálních službách jsou církevní právnické osoby. Tyto 

subjekty zřizují církve a náboženské společnosti na základě zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.  

Nestátní poskytovatelé sociálních služeb nemají ve své obecné právní úpravě žádná 

specifika týkající se poskytování sociálních služeb a to z toho důvodu, že všechny právní 

formy nestátních subjektů mohou vznikat k nejrůznějším účelům (sportovním, kulturním 

apod.). Co se financování týče, tyto subjekty mohou dostávat dotace na svou činnost 

z veřejných rozpočtů, tj. z rozpočtů obcí, krajů a ministerstev. Na tyto dotace nemají právní 

nárok.
35

 

d) Ostatní poskytovatelé  

V prostředí ČR se mohou mezi poskytovatele sociálních služeb zařadit vedle výše 

zmíněných organizací také fyzické osoby (pokud jsou zaměstnavatelé) podnikatelského 

charakteru jako jsou např. akciové společnosti, s.r.o. atd., ale také nepodnikatelského profilu, 

kam řadíme např. zájmová sdružení, nadace a další. Nadace se od ostatních neziskových 

nestátních subjektů liší tím, že samy sociální služby neposkytují, pouze je mohou financovat. 

Rozvoj činnosti nestátních nepodnikatelských subjektů v oblasti poskytování 

sociálních služeb zažil rozmach až po roce 1990 a z dlouhodobého budoucího vývoje bude na 

tento sektor pohlíženo jako na velmi důležité spektrum subjektů, které mají nezastupitelné 

místo právě v oblasti poskytování sociálních služeb. 

2.10. Finanční hospodaření příspěvkových organizací 

Finanční hospodaření příspěvkových organizací je upraveno v zákoně č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvkové 

organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými
36

: 
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 vlastní činností – jedná se hlavně o finanční prostředky z prodeje zboží nebo služeb, 

které organizace v rámci své činnosti nabízí. Patří sem také dotace nebo příspěvky od 

jiných právnických osob, např. příjmy od zdravotních pojišťoven, 

 s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele – jedná se o tzv. 

příspěvek na provoz, který zřizovatel poskytuje své příspěvkové organizaci 

k provozování její činnosti. Zřizovatel může své příspěvkové organizaci poskytovat také 

účelové dotace. 

 s prostředky svých fondů, 

 s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, 

 peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu,  

 a ze zahraničí. 

Pokud organizace uskutečňuje doplňkovou činnost, kterou má uvedenou ve své 

zřizovací listině a z této činnosti vytváří zisk, může ho použít pouze ve prospěch své hlavní 

činnosti. Zřizovatel však může organizaci povolit i jiné využití tohoto zdroje. Příspěvkové 

organizace dále hospodaří
37

: 

 s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu 

Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto 

výdajů, 

 s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých 

jsou České Republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu 

Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska 

a Programu švýcarsko-české spolupráce. 

Pokud organizace tyto prostředky nevyčerpá do konce daného kalendářního roku, 

převádí nespotřebované prostředky do svého rezervního fondu a použije je jako zdroj 

financování v následujících letech. Mohou se ale použít pouze na daný účel, na který byly 

určeny. Je důležité, aby tyto prostředky byly v rezervním fondu vedeny odděleně (analyticky). 

V případě, že některé finanční prostředky nebyly v daném období využity na stanovený účel, 

je třeba tyto prostředky finančně vypořádat. Jedná se o finanční vypořádání se státním 

rozpočtem za rok, ve kterém došlo ke splnění účelu, na který byla dotace poskytnuta. 
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2.11. Registrace poskytovatelů sociálních služeb 

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se musí poskytovatel sociální 

služby zaregistrovat a tyto služby může poskytovat pouze na základě oprávnění k poskytování 

sociálních služeb, které získá rozhodnutím o registraci. O registraci poskytovatele sociálních 

služeb je možné od 1. 1. 2007 žádat v místě u příslušného krajského úřadu. Místní příslušnost 

se řídí místem sídla organizace, pokud jde o osobu právnickou nebo místem trvalého bydliště, 

pokud je poskytovatelem fyzická osoba. Pokud je zřizovatelem poskytovatele sociálních 

služeb ministerstvo, rozhoduje rovněž o jeho registraci. Registrace není určená pro rodinné 

příslušníky, kteří pečují např. o nesoběstačnou osobu v domácím prostředí (Malíkova, 2010). 

Na registraci je právní nárok. Pokud žadatel splňuje stanovené podmínky, je příslušný 

správní orgán povinen registraci udělit. V žádosti o registraci je považována za 

nejpodstatnější část, která konkrétně popisuje plánované poskytované sociální služba – pro 

jakou cílovou skupinu uživatelů je určena, jak přesně bude zajištěno poskytování sociálních 

služeb, v jakém časovém rozsahu a další záležitosti. Na základě zhodnocení uvedených 

informací krajský úřad rozhoduje, zda oprávnění k poskytování sociálních služeb udělí či ne. 

O výsledku rozhodnutí písemně informuje žadatele. V případě schválení žádosti o registraci 

vzniká poskytovateli ode dne nabytí právní moci právní nárok všechny schválené druhy 

sociálních služeb začít poskytovat (Malíková, 2010). 

Jakmile krajský úřad vydá rozhodnutí o registraci, zavede do své databáze 

poskytovatelů sociálních služeb nového poskytovatele. Registr poskytovatelů sociálních 

služeb má krajský úřad povinnost vést dvěma způsoby: v elektronické a listinné podobě. 

Správcem elektronické podoby registru je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které 

zajišťuje v plné míře jeho provoz v informačním systému veřejné správy. Registr je veřejně 

přístupný pouze v omezeném rozsahu informací, a to takových, které jsou pro veřejnost 

důležité. Mezi tyto informace patří například údaje, podle kterých se sleduje kapacita, způsob 

zabezpečení a nákladovost jednotlivých sociálních služeb, dále údaje o výši poskytnuté dotace 

na příslušný kalendářní rok na jednotlivé sociální služby. Veřejnosti například nejsou 

přístupné osobní údaje poskytovatelů
38

. 

Vztah mezi poskytovatelem a uživatelem sociálních služeb má smluvní povahu. 

O sociální službu musí senior sám požádat. U některých typů sociálních služeb vydávají obce 

a kraje rozhodnutí o poskytnutí služby, a to ve správním řízení. Jedná se o pečovatelskou 

službu a pobytové služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 
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Poskytování sociálních služeb je zákonem o sociálních službách založeno na smluvním 

principu a poskytovatel tak s uživatelem o tom sjednává příslušnou smlouvu. Tato smlouva 

musí mít náležitosti požadované občanským zákoníkem a zejména zákonem o sociálních 

službách. Forma takové smlouvy je písemná, uzavírá se výhradně mezi uživatelem služby 

(nebo jeho zákonným zástupcem) a poskytovatelem, který je pro daný druh služby 

registrován. 

Zákon stanoví povinné náležitosti obsahu smlouvy. Smlouva musí vždy obsahovat: 

 označení smluvních stran,  

 druh sociální služby, pro kterou je uzavírána, 

 rozsah činností a úkonů v rámci poskytování sociální služby, 

 místo a čas poskytování sociální služby, 

 výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení,  

 ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytování sociálních služeb,  

 výpovědní důvody a výpovědní lhůty,  

 dobu platnosti smlouvy. 

2.12. Úhrada za poskytnuté sociální služby 

Pojmem úhrada nákladů za sociální služby se rozumí platba uživatele sociální služby 

poskytovateli za činnosti v rozsahu uvedeném ve smlouvě o poskytování sociální služby. 

Zákon současně uvádí řadu druhů služeb, které jsou poskytovány bez úhrady. Jedná se 

o následující druhy služeb: 

 sociální poradenství (§ 37), 

 raná péče (§ 54), 

 telefonická krizová pomoc (§ 55), 

 tlumočnické služby (§ 56), 

 krizová pomoc (§ 60), 

 služby následné péče (§ 64), 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65), 

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66), 

 terénní programy (§ 69), 

 sociální rehabilitace (§ 70), 

 sociální služby v kontaktních centrech (§ 59) a nízkoprahových zařízeních pro děti 

a mládež (§ 62), 



 

 služby sociálně terapeutických dílen (§ 67), 

 sociální služby intervenčních center (§ 60a). 

U ostatních druhů služeb zákon vždy uvádí, za které činnosti je od uživatele 

požadována úhrada. Výše úhrad je zákonem, respektive vyhláškou ministerstva regulována 

tak, aby služby byly pro uživatele finančně dostupné. 

Pokud jsou smlouvou sjednány činnosti, které jdou nad rámec tzv. základních 

(povinných) činností, může být požadována úhrada až do výše skutečných nákladů za tyto 

činnosti. Zákon, respektive vyhláška, určuje maximální výše úhrad, což znamená, že 

poskytovatel se s uživatelem musí ve smlouvě dohodnout, jaká konkrétní částka bude 

hrazena. Tato částka nesmí překročit maximální limit. 

Poskytovatel má také právo požadovat podíl na úhradě za služby i od tzv. osob 

povinných výživou vůči uživateli služby. Jde především o manžela, manželku a děti, a to 

v případech, kdy příjmy uživatele služby nepostačují na úhradu nákladů. Základní princip 

úhrady nákladů za poskytnuté služby je ten, že k úhradě nákladů za poskytnutou péči je určen 

především příspěvek na péči a úhradu za pobyt a stravu hradí uživatel ze svých příjmů 

(mzda, důchod, jiné pravidelné příjmy, např. z nemovitostí apod.). 

V případě, že je člověk v pobytovém zařízení sociálních služeb, je úhrada za péči 

automaticky stanovena ve výši příspěvku na péči a v případě pobytu v týdenním stacionáři 

ve výši 75% příspěvku na péči. V ostatních případech je úhrada za péči dojednána smlouvou 

podle rozsahu a intenzity úkonů, které poskytovatel osobě zabezpečuje. Současně je 

uživatelům pobytových služeb garantováno, že jim po úhradě nákladů za stravu a pobyt musí 

zůstat alespoň 15% z jejich příjmu.
39

 

K úhradě za poskytnutou péči je určen příspěvek na péči. „Ze svého“ uživatelé 

pobytových služeb hradí pobyt a stravu, přičemž mohou z vlastního příjmu hradit také 

činnosti péče, pokud nepobírají příspěvek na péči a služby péče mají sjednány ve smlouvě. 
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3. ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY 

3.1. Výdaje veřejných rozpočtů na sociální zařízení pro seniory 

3.1.1. Výdaje státního rozpočtu 

Ze státního rozpočtu bylo v roce 2010 na mandatorní sociální výdaje (bez výdajů na 

aktivní politiku zaměstnanosti) vynaloženo 520 928 mil. Kč, v roce 2011 tyto výdaje se mírně 

zvýšily a činily 533 653 mil. Kč. 

Tabulka č. 3. 1: Výdaje státního rozpočtu v sociální oblasti v letech 2010 – 2011 (v mil. Kč) 

Výdaje na sociální transfery a státní 

politiku zaměstnanosti 

2010 2011 

Index 

 

2011/201

0 

Rozdíl 

2011 – 

2010 

1 2 
3 = 2 : 1 

(v %) 
4 = 2 – 1 

Sociální dávky 

v tom: 

 Dávky důchodového pojištění 

z toho: starobní důchody 

 Dávky nemocenského pojištění 

 Dávky státní sociální podpory 

 Podpory v nezaměstnanosti 

 Dávky pomoci v hmotné nouzi a pro 

zdravotně postižené 

 Zvláštní dávky ozbrojených sborů 

436 847 

 

346 213 

272 068 

22 996 

40 880 

13 355 

5 905 

 

7 497 

451 156 

 

368 069 

292 776 

21 734 

36 094 

10 349 

7 060 

 

7 850 

103,3 

 

106,3 

107,6 

94,5 

88,3 

77,5 

119,5 

 

104,7 

 

14 309 

 

21 856 

20 708 

20 708 

- 4 786 

- 3 006 

1 155 

 

353 

 

Ostatní peněžní transfery fyzickým 

osobám 

z toho: příspěvek na péči dle 

zákona o sociálních 

službách 

21 130 

 

19 800 

19 211 

 

18 241 

90,9 

 

92,1 

- 1 919 

 

- 1 559 

 

Ochrana zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatelů 
498 389 78,1 - 109 

Mandatorní peněžní transfery 

fyzickým osobám celkem 
458 475 470 756 102,7 12 281 

Příspěvek na penzijní připojištění 5 474 5 588 102,1 114 

Platba do veřejného zdravotního pojištění 52 700 52 717 100,0 17 

Sociální dotace a příspěvky 

zaměstnavatelům 
4 279 4 591 107,3 312 

Mandatorní sociální výdaje celkem 520 928 533 653 102,4 12 725 

Aktivní politika zaměstnanosti (vč. 

prostředků EU/FM) 
6 172 3 816 61,8 - 2 356 

Sociální výdaje a služby zaměstnanosti 

celkem 
527 100 537 469 102,0 10 369 

Zdroj: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011. Dostupné z WWW: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/SZU2011_C.pdf, vlastní zpracování. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/SZU2011_C.pdf


 

Z uvedené tabulky č. 3.1 je zřejmé, že ze státního rozpočtu bylo v roce 2010 vydáno 

na příspěvky na péči dle zákona o sociálních službách 19,8 mld. Kč, což činí 3,76 % 

z celkových výdajů státního rozpočtu do sociální oblasti. Na první pohled se to zda jako 

nepatrný podíl, ale musíme zohlednit to, že sociální výdaje zahrnují výdaje státního rozpočtu 

nejen pro seniory, ale i ostatní občany a také výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti. V roce 

2011 výdaje na příspěvek na péči oproti roku předcházejícímu poklesl o více než 1,5 mld. Kč 

a činily tedy 18,241 mld. Kč. Tento značný pokles výdajů byl zapříčiněn hlavně snížením 

výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let zařazené do I. stupně závislosti z částky 

2000 Kč na 800 Kč na osobu. 

Pomoci zpracované Analýzy příjemců příspěvku na péči a potenciálních klientů 

dlouhodobé péče 2011 (Daňková a kol., 2011)
40

, která vychází ze žádostí o příspěvek na péči 

lze získat údaj o tom, kdo by pro příjemce měl zajišťovat potřebné sociální služby. Z dané 

analýzy vyplývá, že v roce 2010 u 17 % příjemců příspěvku na péči by to měla být 

registrovaná sociální pobytová služba, kam jsou zařazeny domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Zajištění registrovanými 

pobytovými službami se v krajích pohybovalo mezi 12 % až 22 %. U zbývajících příjemců 

příspěvku na péči by pak měla být zajištěna péče v jejich domácnostech, pečovatelskou 

službou nebo jinou registrovanou sociální službou (viz obrázek č. 3.1). Pak, na základě tohoto 

údaje, můžeme vypočítat odhad příjmů pobytových sociálních zařízení z příspěvku na péči. 

Budeme vycházet z údajů tab. č. 3.1 o výdajích ze státního rozpočtu na příspěvky na péči, 

použijeme údaj za rok 2010. Výdaje ze státního rozpočtu na příspěvky na péči v tomto roce 

byly ve výši 19 800 mil. Kč. Z výsledků výše uvedené analýzy pak 17 % všech příjemců 

příspěvku na péči by mělo mít zajištěnou péči registrovaným pobytovým sociálním zařízením. 

Z toho vyplývá, že by příjmy těchto pobytových sociálních zařízení mohly pohybovat na 

úrovni 3 366 mil. Kč (tzn. 17 % z 19 800 mil. Kč). 
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Obrázek 3.1: Struktura příjemců příspěvků na péči dle kraje a zajištění péče, k 1. 7. 2010 

 

Zdroj: Analýza příjemců příspěvku na péči a potenciálních klientů dlouhodobé péče 2011 (Daňková a kol). 2011. 

[on-line]. [cit. 10. 1. 2013]. Dostupné z WWW: http://podporaprocesu.cz/wp-

content/uploads/2013/01/Analyza_prijemcu.pdf. 

Přehled finančních prostředků z rozpočtu MPSV 

Finanční prostředky MPSV směřují zejména k zajištění provozních a osobních 

nákladů sociálních služeb. Výši vyplacených dotací MPSV v letech 2008 – 2013 na sociální 

služby uvádí tabulka č. 3.2, která vychází z dat obsažených ve výsledcích dotačních řízení 

v letech 2008 – 2013. 

Tabulka č. 3.2: Výše dotací MPSV (Programy podpory A a B) v letech 2008 – 2013 

na sociální služby v tis. Kč 

Druh 

dotace z 

MPSV 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Program 

podpory A 
6 521 344 4 813 997,8 6 509 329,7 5 957 811,9 5 752 333,7 5 750 146 

Program 

podpory B 
156 702 204 932,3 300 704 259 449 249 979,8 136 686 

Celkem 

A + B 
6 678 046 5 018 930,1 6 810 033,7 6 217 260,9 6 002 313,5 5 886 832 

Zdroj: MPSV. Dotace na poskytování sociálních služeb. [on-line]. [cit. 1. 2. 2013]. Dostupné z WWW: 

http://www.mpsv.cz/cs/740, vlastní výpočty na základě výsledků dotačního řízení MPSV v letech 2008 – 2013. 

Z následujícího grafu č. 3.1 je vidět, že dotace z Programu podpory A představují 

hlavní zdroj financování pro pobytové zařízení sociálních služeb. Program podpory B nabízí 

jen nepatrnou část z celkových dotací MPSV. Příčinou toho je, že naprostá většina zařízení 

sociálních služeb pro seniory mají místní nebo regionální charakter, a tak spadají do oblasti 

podpory Programu A. 

http://podporaprocesu.cz/wp-content/uploads/2013/01/Analyza_prijemcu.pdf
http://podporaprocesu.cz/wp-content/uploads/2013/01/Analyza_prijemcu.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/740


 

Graf č. 3.1 

 

Zdroj: MPSV. Dotace na poskytování sociálních služeb. [on-line]. [cit. 1. 2. 2013]. Dostupné z WWW: 

http://www.mpsv.cz/cs/740, vlastní výpočty na základě výsledů dotačního řízení MPSV v letech 2008 – 

2013. 

Tabulka č. 3.3 ukazuje, že v roce 2011 byly zjištěny výrazné diferenciace ve výši 

přiznané dotace mezi jednotlivými poskytovateli těchto služeb v závislosti na právní formě 

zřizovatele. Tento fakt dává důvod k obavám, že aktuální princip dotačního řízení – princip 

rovných podmínek pro všechny poskytovatele veřejných služeb – byl z ekonomického 

pohledu porušen. 

Podle Sudy (2012), optimální řešení, které by naplnilo tento princip, je poskytování 

dotace ze státního rozpočtu ve vazbě na míře závislosti klienta.
41

 Například, pro klienta 

v domově pro seniory se navrhuje výše dotace takto: 

 pro klienta s příspěvkem na péči ve III. a IV. stupni závislosti – 4 000 Kč měsíčně, 

 pro klienta s příspěvkem na péči ve II. stupni závislosti – 1 000 Kč měsíčně, 

 pro klienta s příspěvkem na péči v I. stupni závislosti nebo bez přiznaného příspěvku 

na péči – 0 Kč. 

Je to řešení, které vychází ze zásady, že za stejný typ sociálních služeb by stát 

poskytovatelům sociálních služeb na celém území ČR bez ohledu na jejich právní formu měl 

přispívat ve stejné výši. 

Toto řešení by zároveň umožnilo v cílové podobě zvýšit příspěvek na péči pro klienty 

v pobytových zařízeních o tyto částky, dále by to umožnilo poskytovat služby v těchto 
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zařízeních bez závislosti na přiznání dotací, posílit jistoty poskytovatelů sociálních služeb 

a poskytovat tyto služby v souladu s právem EU. Průša (2012) říká, že se jedná o řešení, které 

„lze realizovat již v rámci dotačního řízení v roce 2013 a to nejenom pro pobytové služby 

sociální péče, ale pro všechny typy sociálních služeb, včetně služeb sociální prevence 

a poradenství“.
42

 

Tabulka č. 3.3: Porovnání přiznané dotace na 1 lůžko měsíčně v rámci 1. kola dotačního 

šetření v závislosti na typu zřizovatele v roce 2011 v Kč 

Zřizovatel zařízení sociální péče 

Výše přiznané dotace na 1 lůžko měsíčně 

Domovy 

pro seniory 

Domovy 

pro osoby 

se 

zdravotním 

postižením 

Domovy 

se 

zvláštním 

režimem 

Týdenní 

stacionáře 

Akciová společnost 3 439 - 344 - 

Církevní organizace 5 907 9 997 6 574 8 147 

Fyzická osoba podnikající dle 

živnostenského zákona 
2 411 - - - 

Obec nebo městská část hl. m. Prahy 3 849 - 3 788 - 

Obecně prospěšná společnost 3 154 4 133 2 313 3 023 

Organizační jednotka sdružení 2 750 - 7 515  - 

Příspěvková organizace celkem 

z toho: 

 příspěvková organizace 

zřízená městem 

 příspěvková organizace 

zřízená krajem 

4 434 

 

3 572 

 

5 226 

7 989 

 

5 087 

 

8 385 

5 823 

 

3 979 

 

7 003 

7 220 

 

5 083 

 

7 860 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, 

klub aj.) 
4 569 7 912 6 049 6 198 

Společnost s ručením omezeným 776 - 3 611 - 

Celkem 4 439 7 969 5 575 6 797 

Zdroj: PRŮŠA, L. Dotace ze státního rozpočtu brání rozvoji sociálních služeb, Kontakt č. 4/2011, str. 440 – 468, 

ISSN 1212-4117, vlastní zpracování.  
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3.1.2. Výdaje územních rozpočtů 

Přehled výdajů územních samospráv v ČR na jednotlivé druhy sociálních služeb 

v letech 2009 – 2011 znázorňuje tabulka č. 3.4. Nejvyšší podíl z těchto výdajů tvořily výdaje 

na služby sociální péče, které měly rostoucí meziroční trend. Do oblasti sociální péče spadají 

i pobytové sociální zařízení pro seniory. 

Tabulka č. 3.4: Výdaje územních samospráv na oblast sociálních služeb (v tis. Kč) 

Ukazatel 2009 2010 2011 

Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2 072 830 2 076 721 2 024 659 

Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám 130 065 140 698 118 566 

Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a 

pomoc 
713 029  1 003 056 892 577 

Služby sociální péče 6 555 831 7 273 378  7 706 457 

Služby sociální prevence 691 227 1 028 559 1 056 840 

Sociální poradenství 71 657 64 001 61 611 

Zdroj: Český statistický úřad. Statistická ročenka České republiky 2012. [on-line]. [cit. 10. 2. 2013]. Dostupné 

z WWW: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/A6004C2345/$File/000112.pdf.  

Jednotlivé kraje v rámci svých dotačních řízení poskytují finanční prostředky ze svého 

rozpočtu účelově či bez účelu právnickým nebo fyzickým osobám v oblasti sociálních služeb. 

V Moravskoslezském kraji od roku 2008 je každoročně vyhlašován dotační Program na 

podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK. Aktuálně pro rok 2013 

bylo krajským úřadem vyhlášeno několik dotačních titulu tohoto programu, a to Podpora 

aktivit spojených s naplňováním standartu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a Podpora 

systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb, 

včetně dobrovolníků. 

Dalším dotačním programem v oblasti sociálních služeb je Program rozvoje 

sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Pro rok 2013 v oblasti sociální péče o seniory 

lze využit následujících dotačních titulu tohoto programu: Podpora rozvoje sociálních služeb 

vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje a Podpora dobrovolnictví v sociálních 

službách. Podrobnější zaměření obou dotačních programů jsou popsána v kapitole 4.2.4. 

V tabulce č. 3.4 jsou zobrazeny výše dotací MSK na dva výše uvedené dotační 

programy v oblasti sociálních služeb. Údaje jsou za léta 2008 – 2013. 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/A6004C2345/$File/000112.pdf


 

Tabulka č. 3.4: Přehled vyplacených dotací v oblasti sociální služeb z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje v letech 2008 - 2013 v tis. Kč 

Dotační program 
Dotační období 

2008 2009 2010 2011 2012 2013*
)
 

Program rozvoje sociálních 

služeb vycházejících z potřeb 

obcí MSK 

7 123,2 5 253,5 5 668 2 365,8 4 200 2 700 

Program na podporu zvýšení 

kvality sociálních služeb 

poskytovaných v MSK 

11 650 12 000 9 047,9 7 134,2 5 000 1 600 

Pozn. *
)
 návrh rozpočtu 

Zdroj: Moravskoslezský kraj. Finance Moravskoslezského kraje. Rozpočty v letech 2008 – 2013, vlastní výpočty 

a zpracování. [on-line]. [cit. 10. 2. 2013]. Dostupné z WWW: http://verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz/rozpocet.html.  

3.1.3. Zahraniční zdroje financování 

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce v oblasti sociálních služeb 

pro seniory 

V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské 

strany a Ministerstva financí – Národní koordinační jednotky Programu švýcarsko-české 

spolupráce pro deset schválených projektů v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí pro 

oblast sociálních služeb pro seniory. Celková výše grantu činí 13 052 423 CHF, tj. 

272 377 963 Kč.
43

 Nyní projekty vstoupily do realizační fáze. V období do 14. 6. 2017 bude 

ještě možné proplácet výdaje související s vlastní realizací schválených projektů, programů 

a fondů. 

V rámci Programu je věnována velká pozornost péči o seniory a postižené občany. Asi 

90 milionů Kč bude použito na modernizaci Domova pro seniory v Opavě, Bílovci 

a Frýdlantu nad Ostravicí., dále zhruba 30 milionů Kč obdrží Charta Ostrava na zkvalitnění 

služeb pro seniory i rekonstrukci jejich objektů. 

Tabulka č. 3.5 poskytuje základní informace o schválených projektech v oblasti 

sociálních služeb pro seniory. Šest projektů bylo z Moravskoslezského kraje, zbytek 

ze Zlínského (3) a Olomouckého (1) krajů. 

Je třeba podotknout, že u výše uvedených jednotlivých projektů částka schválených 

grantů představuje většinou 85 % zdrojů financování daných projektů. Zbývajících 15 % musí 

                                                           
43

 Kurz 1 CHF/CZK je stanoven na základě kurzu devizových trhů České národní banky ke dni 2. 1. 2013, kurz 
činil 20,868 Kč za 1 švýcarský frank. Tento kurz bude používán při přepočítávání finančních zdrojů z švýcarské 
měny na české koruny v celé  DP neměnně. 
 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/rozpocet.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/rozpocet.html


 

být spolufinancováno příjemcem finančních prostředků, tj. kraji nebo obcemi (podle toho, kdo 

je zřizovatelem sociálního zařízení). 

Tabulka č. 3.5: Příjemci finančních zdrojů z Programu švýcarsko-české spolupráce a výše 

schválených grantů na projekty v roce 2012. 

Příjemce Název projektu 

Výše 

schváleného 

grantu 

(v Kč) 

Místo 

realizace 

projektu 

Slezská diakonie 

Ostrava 
Kvalitní život i v nemocnici 26 439 422 Ostrava 

Diakonie 

Českobratrské 

církve 

evangelické, 

středisko Vsetín 

Domov Harmonie 32 307 942 Vsetín 

Město Frýdlant 

nad Ostravicí 

Humanizace Domova pro seniory ve 

Frýdlantu nad Ostravicí 
25 864 050 

Frýdlant 

nad 

Ostravicí 

Moravskoslezský 

kraj 

Humanizace domova pro seniory na ul. 

Rooseveltově v Opavě 
45 610 958 Opava 

Charita Ostrava 

Zkvalitnění poskytovaných sociálních 

služeb v charitním domě sv. Václava – 

domově pokojného stáří 

18 404 366 Ostrava 

Charita Ostrava 

Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných 

sociálních služeb v Charitním domě sv. 

Alžběty 

16 355 378 Ostrava 

Charita Svaté 

rodiny Nový 

Hrozenkov 

Cesta za kvalitním životem seniorů na 

Valašsku 
24 166 605 

Zlínský 

kraj, 

region 

Valašska 

Zlínský kraj 

Sociální služby Vsetín p. o. – Domov pro 

seniory Rožnov pod Radhoštěm – 

Humanizace pobytových služeb 

29 968 368 

Rožnov 

pod 

Radhoště

m 

Město Bílovec 

Modernizace a přístavba domova pro 

seniory v Bílovci pro zvýšení kvality 

poskytovaných služeb 

23 014 169 Bílovec 

Diakonie 

Českobratrské 

církve 

evangelické – 

středisko Sobotín 

Projekt 5xE (Edukace, Etika, Empatie, 

Energie, Entuziasmus) – naše cesta ke 

klientovi = naše cesta k člověku 

30 246 705 Sobotín 

Výše schválených grantů CELKEM 272 377 963 

Zdroj: MPSV. Schválené Projekty Programu švýcarsko-české spolupráce. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné 

z WWW: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14406/Schvalene_projekty.pdf, vlastní zpracování. 

  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14406/Schvalene_projekty.pdf


 

3.2. Zdroje financování Domova Bílá Opava 

V této kapitole na příkladu vybraného sociálního zařízení pro seniory budou analyzovány 

zdroje jeho financování. 

Domov Bílá Opava je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. 

Tato organizace vznikla sloučením dvou domovů důchodců (dále také „DD“) v Opavě, a to 

DD Rybářská 27 a DD Rooseveltova 3. V návaznosti na platnost zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl Domov Bílá Opava v roce 2007 

registrován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako poskytovatel sociálních služeb – 

domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. 

Domov pro seniory poskytuje služby občanům ve věku 65 let a více, mužům i ženám, 

kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. 

Domov se zvláštním režimem poskytuje služby občanům ve věku 60 let a více 

(mužům i ženám), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního 

onemocnění, stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nevyžaduje léčbu ve zdravotnickém 

zařízení. Toto zařízení je rozděleno na dvě samostatná oddělení (pro muže a ženy zvlášť). 

Celková kapacita Domova Bílá Opava 170 lůžek. Z toho pro službu domov pro 

seniory je určeno celkem 133 lůžek (83 lůžek na ul. Rybářské a 50 lůžek na 

ul. Rooseveltové). Pro domov se zvláštním režimem byla určena kapacita na 37 lůžek. Počet 

uživatelů k 31. 12. 2011 byl následující: 

 domov pro seniory – 131 uživatelů, 

 domov se zvláštním režimem – 37 uživatelů. 

Obložnost v průběhu roku 2011 se pohybovala takto: 

 domov pro seniory – 98,74 %, 

 domov se zvláštním režimem – 99,27 %. 

Co se týče rozdělení uživatelů domova pro seniory podle stupně závislosti v roce 

2011.(viz tabulka č. 3.6), největší počet uživatelů byl ve III. a IV. stupních závislosti jak 

u domova pro seniory, tak u domova se zvláštním režimem. 

  



 

Tabulka č. 3.6: Rozdělení uživatelů Domova Bílá Opava dle stupně závislosti v roce 2011 

Stupeň závislosti 

Počet uživatelů 

Domov pro seniory 
Domov se zvláštním 

režimem 

Osoby bez závislosti 12 0 

I. stupeň závislosti 28 1 

II. stupeň závislosti 33 5 

III. stupeň závislosti  30 13 

IV. stupeň závislosti 28 18 

Zdroj: Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje v odvětví sociálních služeb za 

období 01. 01. – 31. 12. 2011, vlastní zpracování. 

Zdroje na financování sociálních služeb v Domově Bílá Opava v roce 2011 ukazuje 

tabulka 3. 7. Největší položkou ve zdrojích financování byly dotace MPSV ve výši 

16 544 tis. Kč. Druhá nejvyšší položka představovala úhrady od uživatelů a byla o cca 1 654 

mil. Kč menší než dotace MPSV (tj. 14 889,8 mil. Kč). Třetí nejvýznamnější položka mezi 

zdroji financování byla reprezentována příspěvky na péči, ve výši 13 827,8 mil. Kč. 

Tabulka č 3.7: Zdroje financování Domova Bílá Opava v roce 2011 

Zdroj financování 
Výše částky 

(v tis. Kč) 

Příspěvek na péči 13 827,8 

Dotace MPSV 16 544,0 

Dotace úřadu práce 0 

Dotace EU 0 

Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele - KÚ 1 470,0 

Úhrady od uživatelů (ubytování, stravování, služby) 14 889,8 

Příjmy z fondu zdravotního pojištění 1 682,7 

Celkem 48 414,3 

Zdroj: Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje v odvětví sociálních služeb za 

období 01. 01. – 31. 12. 2011, vlastní zpracování. 

Graf č. 3.2 uvádí podíl jednotlivých položek na celkových získaných zdrojích. Jak už 

bylo řečeno výše, největší položkou mezi zdroje financování byla dotace MPSV na 

poskytování sociálních služeb (financování běžných výdajů neinvestiční povahy), která se 

podílela 34 % na celkových zdrojích financování Domova Bílá Opava, dále to byly úhrady od 

uživatelů služeb, a to ve výši 31 % a příspěvek na péči ve výši 29,8 %. Podíl příspěvku na 

provoz od KÚ MSK jako zřizovatele daného sociálního zařízení podílel pouze 3% účastí (viz 

graf 3.2).  



 

Graf 3.2 

 
Zdroj: Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje v odvětví sociálních služeb 

za období 01. 01. – 31. 12. 2011, vlastní zpracování. 

Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltové v Opavě 

Projekt Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě (dále také 

„Projekt“ je spolufinancován z Programu švýcarsko-české spolupráce, týká se tematického 

zaměření Bezpečnost, stabilita a podpora reforem, oblast zaměření je Iniciativy regionálního 

rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech. Tento projekt je zařazen do Cíle 3 – 

Zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, 

zlepšování kvality v oblasti poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Projekt spadá do působnosti MPSV, kde 

je registrován. 

Hlavním cílem tohoto projektu je humanizace stávajícího domova pro seniory 

prostřednictvím zlepšení kvality poskytované péče na základě posledních poznatků 

v metodách práce a zavedením nových metod práce se seniory, a zvýšení kvality poskytování 

stávající pobytové sociální služby domov pro seniory prostřednictvím rekonstrukce 

a modernizace budovy na ul. Rooseveltově. Projekt je zaměřeny na zlepšení ubytovacích 

podmínek klientů formou zvýšení jejich soukromí a zajištěním bezbariérovosti budovy. 

Plánované výstupy projektu mají být následující: 

 kapacita objektu 41 uživatelů (původně bylo 50 uživatelů), 

 19 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojů s novým vybavením (11 pokojů bude 

nově vybudováno), 
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 částečná výměna oken, 

 tekoucí voda v každém pokoji, 

 vlastní sociální zázemí společné maximálně pro dva pokoje, tzn. maximálně pro 

4 osoby (celkem 15 nových sociálních zařízení, které jsou součástí pokojů), 

 vybudování 4 menších společenských místnosti – nová plocha pro terapeutickou 

činnost, 

 13 vyškolených zaměstnanců na aplikaci nových metod sociální práce, 

 5 nových zavedených metod sociální práce se seniory (reminiscence, video trénink, 

interakcí, bazální stimulace, alternativní komunikace, kognitivní rehabilitace). 

Výsledkem tohoto projektu by mělo být snížení kapacity objektu tím, že se sníží počet 

lůžek připadajících na jeden pokoj. Uživatelé by měli být nově ubytovány v jednolůžkových 

a dvoulůžkových pokojích s novým vybavením. Dále objekt bude plně zařízen 

bezbariérovými přístupy. 

Celkové výdaje projektu jsou stanoveny ve výši 53 659 954 Kč, přičemž zdroje 

financování na projekt z Programu švýcarsko-české spolupráce budou představovat 85 % 

z celkové částky, tj. 45 610 958 Kč. Zbývajících 15 % bude spolufinancováno zřizovatelem 

Domova Bílá Opava – Moravskoslezským krajem, ten poskytne ze svého rozpočtu dotaci 

ve výši 8 048 996 Kč. Jedná se o projekt, který bude podpořen nejvyšší částkou z Programu 

švýcarsko-české spolupráce v oblasti pobytových sociálních služeb pro seniory. 

Doba realizace projektu je naplánována na období od června 2012 do června 2014. 

Na základě výše uvedených skutečností můžeme předpokládat, že finanční prostředky 

z Programu švýcarsko-české spolupráce mohou představovat významný finanční zdroj 

investiční povahy, může mít dokonce největší podíl ze všech dostupných zdrojů daného 

sociálního zařízení. Abychom mohli zapojit do analýzy zdrojů financování Domova Bílá 

Opava grant z Programu švýcarsko-české spolupráce, provedeme následující úpravy. Jelikož 

prostředky z grantu na projekt Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě 

ve výši 45 610 958 Kč začnou čerpat od roku 2012, kdy začne realizace projektu, zatím 

v účetnictví organizace tyto prostředky nefigurují. Budou zapracovány do účetnictví v dalších 

letech a účetní podklady zahrnující tyto prostředky bude možné získat k dispozici až po roce 

2013. Proto provedeme následující zjednodušení a hypotézy: 

 předpoklad, že výše popsané zdroje na financování z roku 2011 v následujících 

letech 2012 – 2014, kdy bude realizován projekt humanizace domova, budou vyvíjet 

nadále ve stejném podílu a výše částek se nezmění, 



 

 finanční prostředky z Programu švýcarsko-české spolupráce v podobě grantu 

na projekt humanizace domova organizace obdrží v letech 2012-2014 každoročně 

ve výši 50 %, tj. ve výši 22 805 479 Kč. 

Pak můžeme stanovit podíl, jakým finanční prostředky získané z Programu švýcarsko-

české spolupráce budou přispívat k celkovým zdrojům financování (viz tabulka č. 3.8). 

Tabulka 3.8: Předpokládaný vývoj zdrojů financování Domova Bílá Opava v letech 2013 

a 2014 

Zdroj financování 
Výše částky 

(v tis. Kč) 

Příspěvek na péči 13 827,8 

Dotace MPSV 16 544,0 

Dotace úřadu práce 0 

Dotace EU 0 

Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele - KÚ 1 470,0 

Úhrady od uživatelů (ubytování, stravování, služby) 14 889,8 

Příjmy z fondu zdravotního pojištění 1 682,7 

Grant na projekt z Programu švýcarsko-české spolupráce 22 805,5 

Celkem 71 219,8 

Zdroj: vlastní výpočet a zpracování 

Z tabulky č. 3.8 pak vyplývá, že v letech 2013 a 2014 organizace bude mít k dispozici 

zdroje k financování, a to každý rok ve výši 71 219,8 tis. Kč. Oproti roku 2011 (kdy máme 

zjištěné skutečné zdroje financování), kdy částka byla ve výši 48 414,3 tis. Kč, zdroje 

financování na činnost Domova budou vyšší o 22 805,5 tis. Kč ročně, což představuje nárůst 

zdrojů financování o 68 % v roce 2013, a stejně tak v roce 2014, oproti roku 2011. Zdroje 

financování z Programu švýcarsko-české spolupráce by se tedy v letech 2013 a 2014 podílely 

na celkových zdrojích financování zařízení ve stejné míře – 32 %. Tím pádem by tyto 

finanční prostředky představovaly v letech 2013 – 2014 největší položku ve finančních 

zdrojích Domova Bílá Opava (viz graf č. 3.3).  
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Zdroj: vlastní výpočet a zpracování. 
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4. TYPOLOGIE FINAČNÍCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO 

SENIORY 

4.1. Zdroje financování sociálních zařízení pro seniory 

S účinností zákona o sociálních službách byl zaveden nový systém financování 

sociálních služeb, kterým byly vyloučeny rozdíly mezi financováním organizací zřizovaných 

kraji, obcemi a nestátními neziskovými organizacemi. Z hlediska financování sociálních 

služeb je vůči všem registrovaným poskytovatelům služeb uplatňován jednotný přístup. 

Zákon rozlišuje sociální služby za plnou úhradu, částečnou úhradu a bez úhrady. Zásadní 

změnou je, že do systému financování sociálních služeb vstupuje příspěvek na péči, který 

občané závislí na pomoci jiné fyzické osoby dostávají (ve výši odpovídající stupni jejich 

závislosti) k zajištění potřebné pomoci. 

Sociální služby jsou financovány z celé řady zdrojů. Nejčastěji se jedná o příjmy 

dotací ze státního rozpočtu, příspěvek od zřizovatele organizace (zejména obec, kraj), úhrady 

od uživatelů služby, dary, dotace z evropských fondů. Podíl jednotlivých zdrojů financování 

se liší dle skupiny sociální služby. U služeb sociální péče jsou nejpodstatnějším finančním 

zdrojem úhrady od uživatelů služeb. 

Zdroje financování sociálních služeb můžeme rozdělit na provozní a investiční. Mezi 

provozní zdroje financování řadíme: 

 příspěvek na péči – poskytuje se ze státního rozpočtu, vyplácí se prostřednictvím 

krajských Úřadu práce, 

 dotace ze státního rozpočtu z resortu MPSV, 

 příjmy z fondu veřejného zdravotního pojištění, 

 dotace a příspěvky zřizovatelů (krajů, obcí), 

 úhrady od uživatelů, 

 ostatní příjmy (například dary). 

Investiční zdroje financování sociálních služeb jsou následující: 

 investiční dotace MPSV, 

 evropské dotace – v oblasti péci o seniory jde převážně o zdroje z Evropského 

sociálního fondu, 

 Public Private Partnership (dále také „PPP“) – projekty Partnerství veřejného 

a soukromého sektoru, 

 úvěry. 



 

4.2. Provozní zdroje financování sociálních služeb pro seniory 

4.2.1. Příspěvek na péči 

Jednou z nejvýznamnějších změn, jež přinesl zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, bylo nové koncipování sociální dávky – příspěvku 

na péči. Tato dávka představovala v roce 2007 zcela nový nástroj financování sociálních 

služeb. V souvislosti s těmito změnami byly zrušeny k 31. 12. 2006: 

 dávky poskytované za obdobným účelem, 

 zvýšení důchodů pro bezmocnost poskytované podle zákona č. 100/1998 Sb., 

o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů poživatelům důchodů 

z důchodového pojištění, 

 příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (podle stejného zákona) osobám 

pečujícím o bezmocnou osobu.
44

 

Příspěvek na péči je dávka poskytovaná ze státního rozpočtu občanům závislým na 

pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a k zajištění potřebné pomoci. Zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, stanovuje, kdo má nárok na příspěvek na péči a postup 

jeho získání. Příspěvek slouží příjemci zejména k zajištění sociální péče pomocí sociální 

služby nebo rodinným příslušníkem. 

Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná 

k rozhodnutí o příspěvku. Příspěvek se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních 

systémů, a to využitím platební funkce karty nebo převodem na platební účet určený 

příjemcem příspěvku anebo v hotovosti. 

Příspěvkem na péči jsou částečně financovány služby poskytované uživatelům, proto 

je nezbytné jej využívat efektivně. Příspěvek na péči mohou nárokovat jen ty služby, které 

jsou zákonem definovány jako služby za částečnou či plnou úhradu. Maximální cena 

za jednotku (hodina či úkon) je regulována prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Tato maximální cena za jednotku 

vykonané práce se pohybuje na mnohem nižší úrovni, než je skutečná celková cena práce 

Při posuzování péče o vlastní osobu došlo od 1. 1. 2012 ke změně – výraznému 

zjednodušení a větší efektivitě při stanovení stupně závislosti podle mezinárodního modelu 

hodnocení zdravotního stavu. Nově je hodnoceno jen 10 ucelených oblastí základních 

životních potřeb, a to namísto někdejších 36 úkonů: 
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 mobilita, 

 orientace, 

 komunikace, 

 stravování, 

 oblékání a obouvání, 

 tělesná hygiena, 

 výkon fyziologické potřeby, 

 péče o zdraví, 

 osobní aktivity, 

 péče o domácnost. 

Nový způsob posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zajišťuje podle 

tvůrců sociální reformy objektivnější a spravedlivější posuzování zdravotního stavu osoby, 

dále například snižuje administrativní zátěž posuzovaných osob. Příspěvek je poskytován 

ve čtyřech úrovních dle stupně závislosti
45

: 

Osoba do 18 let věku: 

 I. stupeň (lehká závislost), v případě, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby; 

 II. stupeň (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb; 

 III. stupeň (těžká závislost), v případě, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb; 

 IV. stupeň (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje 

každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. 

Osoba starší 18 let věku: 

 I. stupeň (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby; 

 II. stupeň (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb; 

 III. stupeň (těžká závislost), pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních potřeb; 
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 IV. stupeň (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje 

každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. 

Výše příspěvku dle jednotlivých stupňů závislosti se od roku 2007 několikrát změnila, 

jak ukazuje následující tabulka č. 4.1. 

Tabulka č. 4.1: Výše příspěvku na péči měsíčně v Kč v letech 2007 - 2013 

Stupeň 

závislosti 

Výše příspěvku 

na péči měsíčně 

od 1. 1. 2007 do 

31. 7. 2009 

Výše příspěvku 

na péči měsíčně 

od 1. 8. 2009 do 

31. 12. 2010 

Výše příspěvku 

na péči měsíčně 

od 1. 1. 2011 do 

31. 12. 2011 

Výše příspěvku 

na péči měsíčně 

od 1. 1.2012 

Osoba 

mladší 

18 let 

Osoba 

starší 

18 let 

Osoba 

mladší 

18 let 

Osoba 

starší 

18 let 

Osoba 

mladší 

18 let 

Osoba 

starší 

18 let 

Osoba 

mladší 

18 let 

Osoba 

starší 

18 let 

I. stupeň 3 000 2 000 3 000 2 000 3 000 800 3 000 800 

II. stupeň 5 000 4 000 5 000 4 000 5 000 4 000 6 000 4 000 

III. stupeň 9 000 8 000 9 000 8 000 9 000  8 000 9 000 8 000 

IV. stupeň 11 000 11 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 
Zdroj: KRÁLOVÁ, J., RAŽOVÁ, E. Sociální služby a příspěvek na péči 2009/2010: komentář, právní předpisy. 

3. Aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2009. 423 s. ISBN 978-80-7263-559-7. Finance. Příspěvek na péči 

se sníží o 1200 korun. [online]. [cit. 10. 1. 2013]. Dostupné z WWW: http://finance.idnes.cz/prispevek-na-peci-

se-snizi-o-1200-korun-deti-se-skrty-nedotknou-p51-/viteze.aspx?c=A100826_101413_viteze_sov. MPSV. 

Sociální reforma. [online]. [cit. 10. 1. 2013]. Dostupné z WWW: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/6, vlastní 

zpracování 

4.2.2. Dotace ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb
46

 

Největší objem finančních prostředků na provoz sociálních služeb plyne 

poskytovatelům ze státního rozpočtu, a to na základě každoročně vyhlašovaného dotačního 

řízení MPSV. 

Dotace jsou poskytovány podle § 101 zákona 18/2006 Sb., o sociálních službách, 

financování neinvestiční povahy a je možné je využít pouze k financování běžných výdajů, 

které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb. Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje jen na úhradu 

nezbytně nutných nákladů provozované sociální služby a nelze ji využit na zajištění 

fakultativních činností. Tyto dotace mohou být MPSV poskytnuty přímo kraji, a to na krytí 

povinnosti kraje. Podobně jako kraji může MPSV poskytnout dotace i obcím s rozšířenou 
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působností k zabezpečení povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností zajistit 

péči osobám, kterým není poskytována sociální služba. 

Z poskytnuté dotace lze hradit osobní náklady včetně odvodů zdravotního a sociálního 

pojištění, které hradí zaměstnavatel za zaměstnance, a dále provozní náklady, které jsou 

nezbytné pro poskytování sociální služby a které jsou identifikovatelné, účetně evidované, 

ověřitelné, podložené originálními dokumenty a uvedené v rozpočtu schválené žádosti a jejich 

výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě a čase.
47

 

Z poskytnuté dotace poskytovatel sociální služby nesmí hradit například náklady 

na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného, odpisy 

majetku, dále daně a poplatky, DPH, náklady na zdravotní péči poskytovanou 

podle § 36 zákona o sociálních službách a další náklady vymezené ministerstvem jako 

náklady neuznatelné. 

Účelové dotace poskytuje MPSV na podporu sociálních služeb, které mají celostátní 

či nadregionální charakter, na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na vzdělávání 

pracovníků v sociálních službách, na podporu kvality sociálních služeb a na zpracování 

střednědobých plánů krajů a plánů obcí v oblasti sociálních služeb, a na mimořádné situace, 

kterými se rozumí zejména živelné pohromy, požáry, ekologické nebo průmyslové havárie. 

Současný systém je postaven na tom, že kraje finanční prostředky pouze distribuují. 

Systém financování od 01. 01. 2014 (podle návrhu vlády) bude postaven na samostatné 

odpovědnosti krajů za systém sociálních služeb. Kraje se stanou plně odpovědnými 

za sociální služby a jejich financování s tím, že MPSV bude nadále již pouze poskytovat 

krajům finanční prostředky, které částečně zajistí fungování systému sociálních služeb.  

Poskytovatelé sociálních služeb mají možnost požádat o prostředky na dofinancování 

svých služeb ze státního rozpočtu v následujících programech: 

Program podpory A: podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální 

charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami 

(podpora podle § 101 zákona o sociálních službách). 

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění poskytování sociálních služeb 

zařízením, jež jsou zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb. Žádost o dotaci 

ze státního rozpočtu podává poskytovatel sociální služby MPSV prostřednictvím internetové 

aplikace OKslužby – poskytovatel. Krajský úřad žádosti posoudí a stanoví návrh na 
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poskytnutí dotace. Souhrnné žádosti o dotace za jednotlivé kraje jsou zaslány na MPSV. 

Souhrnná žádost krajského úřadu obsahuje celkový požadavek na financování sociálních 

služeb v kraji (v souladu s vyhodnocenými žádostmi poskytovatelů). Její nedílnou součástí je 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v kraji, který obsahuje ekonomickou analýzu 

v plánu identifikovaných potřeb a způsob jejich finančního zajištění. O přiznané výši dotace 

rozhoduje dotační komise MPSV. 

Program podpory B: podpora sociálních služeb, které mají celostátní či 

nadregionální charakter (podpora podle §104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách). 

V rámci tohoto programu je podporováno výhradně poskytování takových sociálních 

služeb, které jsou prováděny v národním měřítku a které se zaměří na cílovou skupinu 

uživatelů služby, u nichž riziko sociálního vyloučení nemá jen regionální charakter, ale 

dopadá na celou společnost. 

Oblast podpory je směřována na konkrétní pomoc a podporu uživatelům služby. Tyto 

služby musí vzhledem k požadavku na celostátní a nadregionální charakter dále splňovat 

povinně podmínku místa realizace služby, tj. poskytování sociální služby musí přesahovat 

území minimálně 3 sousedících krajů a vzhledem k charakteristikám poskytované služby 

nelze uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně. Zároveň při 

poskytování sociální služby musí být vytvářen systémový přístup k řešení problematiky určité 

cílové skupiny v rámci celé ČR. V opačném případě je žadatel považován za poskytovatele 

regionálních, místních sociálních služeb a podává žádost podle místa realizace konkrétní 

služby v programu A. 

Dotace se poskytovateli přiznává na základě jeho žádosti o dotaci. Žádost se posuzuje 

na základě stanovených kritérií, což je zejména přiměřenost a hospodárnost rozpočtu sociální 

služby, kde se posuzuje finanční náročnost poskytované sociální služby vzhledem 

k příslušnému druhu sociální služby, a to hlavně při přepočtu na 1jednotku (lůžko, uživatele, 

kontakt). Posuzuje se také zajištění dalších zdrojů financování služby a možnosti 

poskytovatele sociální služby zajistit financování sociální služby z jiných zdrojů, což mohou 

být prostředky poskytované z Evropského sociálního fondu a různých dotačních titulů. 

U služeb domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy 

se zvláštním režimem a týdenní stacionáře se při posuzování žádosti přihlíží k tomu, zda 

a v jaké výši je poskytovaná zdravotní péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

MPSV v souvislosti s některými problematickými body financování sociálních služeb 

prostřednictvím dotačního systému se snaží vytvořit nový systém sociálních služeb, který 



 

bude nejen rovný, transparentní, ale rovněž plně v souladu s evropským právním rámcem. 

K dosažení tohoto cíle MPSV stanovilo postupné kroky, které se mají realizovat během let 

2012 – 2014: 

 2012 – nová metodika hodnocení žádostí o dotace ze státního rozpočtu, úprava 

principů dotačního řízení 

 2013 – vstoupí v platnost vyhláška dle § 101, odst. 7 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

 2014 – komplexní změna systému financování sociálních služeb, jehož vytváření je 

předmětem individuálního projektu MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“.
48

 

Považuji za důležité se také zmínit o tom, že podle jedné z posledních analýz v oblasti 

sociálních služeb
49

 poskytování dotací z veřejných zdrojů poskytovatelům služeb sociální 

péče je v rozporu s právem Evropské unie. Poskytování dotací ze strany státu poskytovatelům 

pobytových zařízení představuje jakousi kompenzaci za to, že zdravotní pojišťovny již 20 let 

neplní svoje zákonem definované povinnosti – poskytovatelům těchto služeb v rozporu 

s platným právním stavem nehradí náklady lékařem indikované a zdravotnickými pracovníky 

poskytnuté a vykázané ošetřovatelské zdravotní péče a stát není schopen tato svoje práva 

prosadit.
50

 

4.2.3. Fondy zdravotního pojištění 

V pobytových zařízeních sociálních služeb, kterými jsou domovy pro seniory, domovy 

se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře, je 

zpravidla poskytována zdravotní péče osobám, kteří tuto péčí s ohledem na jejich zdravotní 

stav vyžadují. 

Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče upravují zvláštní právní 

předpisy (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů). Poskytovaná zdravotní péče by měla být dle zákona hrazena ze zdravotního 

pojištění na základě smluv uzavřených mezi zařízením sociální služby a Všeobecnou 
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zdravotní pojišťovnou ČR a ostatními zdravotními pojišťovnami.
51

 Na náklady poskytované 

zdravotní péče nelze použít dotace ze státního rozpočtu poskytované MPSV ČR na sociální 

služby. 

Ošetřovatelská a rehabilitační péče ve výše uvedených zařízeních je uživatelům 

sociálních služeb poskytována zejména prostřednictvím zdravotnických zaměstnanců 

jednotlivých zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.
52

 

Touto cestou je tak financována zdravotní péče v pobytových sociálních zařízeních 

ve výši cca 1,3 miliard Kč ročně (v r. 2011). Skutečné náklady na poskytování zdravotní péče 

však dosahují až 5,5 miliard Kč
53

. Průměrné náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní 

péči na 1 pojištěnce ve věkové kategorii 65+ byly v roce 2010 u mužů 51 088 Kč a u žen 

44 229 Kč (viz příloha č. 1). 

Tento zdroj financování lze označit jako velmi rizikový (Horecký). Zdravotní 

pojišťovna je sice povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům umístěným 

v pobytových zařízeních sociálních služeb, na základě zvláštních smluv s těmito zařízeními, 

a je dokonce povinna tuto smlouvu uzavřít, pokud o to zařízení sociálních služeb požádá. 

Toto pravidlo ale neznamená automaticky platby od zdravotních pojišťoven. Podmínky 

proplacení výkonů zahrnují určení způsobu léčení (indikaci) ošetřujícím lékaře, provedení 

výkonu kvalifikovaným pracovníkem, přesnou dokumentaci veškeré ošetřovatelské péče. 

V rámci revizních činností zdravotních pojišťoven mají tyto poměrně účinné nástroje, jak tyto 

platby snížit, což se často stává v praxi. 

Minimální průměrná výše v případě jednoho uživatele ve stupni závislosti III. nebo 

IV: příspěvku na péči je pro účely dotačního řízení stanovena pro rok 2013 na 3 000 Kč 

měsíčně, za podmínky, že zdravotní péče je poskytovatelem sociálních služeb zajišťována 

(pokud je zdravotní péče zajišťována externím dodavatelem, platí jiné dotační podmínky).
54

 

4.2.4. Dotace, příspěvky z rozpočtu územních samosprávných celků 

Zákon o sociálních službách v §105 stanovuje, že obec nebo kraj může poskytnout 

ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů na poskytování sociálních 
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služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru poskytovatelů 

sociálních služeb. Jedná se však o deklaratorní ustanovení, které fakticky nezakládá povinnost 

obecních a krajských samospráv financovat či spolufinancovat poskytování sociálních služeb. 

Přesto na financování sociálních služeb kraje a obce ze svých rozpočtů vyčleňují 

poskytovatelům sociálních služeb nemalé finanční částky. Tyto přispívají na provoz 

příspěvkových organizací jimi zřízených, ale taktéž podporují poskytování sociálních služeb 

nestátními neziskovými organizacemi. Kraje a obce poskytují ze svého rozpočtu finanční 

prostředky na sociální služby: 

 formou příspěvku jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím,
55

  

 formou grantu, daru či příspěvku především poskytovatelům sociálních služeb z řad 

nestátních neziskových organizací (obecně prospěšné společnosti, občanské sdružení, 

církevní právnické osoby apod.). 

O poskytnutí těchto výdajů na krajské úrovni rozhoduje rada a zastupitelstvo kraje 

v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. Na obecní úrovni rozhoduje rada a zastupitelstvo obce v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Jednotlivé kraje každoročně vyhlašují grantové řízení na podporu poskytovatelů 

sociálních služeb, prostředky jsou poskytovány prostřednictvím účelových dotací z krajských 

rozpočtů. Tyto prostředky nejsou určeny na financování běžných provozních nákladů, ale na 

rozvoj sociálních služeb v kraji. 

Například, v Moravskoslezském kraji od roku 2008 je každoročně vyhlašován dotační 

program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK. Aktuálně 

pro rok 2013 bylo krajským úřadem vyhlášeno několik dotačních titulu tohoto programu. 

Dotační tituly, ze kterých lze čerpat prostředky pro sociální zařízení pro seniory jsou 

následující: 

1. Podpora aktivit spojených s naplňováním standartu č. 13 vyhlášky 

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

službách, ve znění pozdějších předpisů. Podpora v tomto programu bude zaměřena 

na nákup pomůcek pro alternativní komunikaci (např. komunikátory s hlasovým 

výstupem apod.), dále na pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu 

a mobilitu, úpravy prostor ve smyslu odstraňování architektonických barier, 

                                                           
55

 Dle odst. 23 písm. 1 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 



 

snižování kapacity pokojů, zvyšování dostupnosti sociálních zařízení. Maximální 

výše poskytnuté dotace pro jednoho žadatele činí 300 000 Kč a vyžaduje 

spoluúčast žadatele na celkových uznatelných nákladech projektu. 

2. Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) 

poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků. Zde bude podpora 

zaměřena na vzdělávání pracovníků, managementů, podporu nezávislého 

kvalifikovaného odborníka pro pracovníky, kteří vykonávají přímou práci 

s uživateli služeb. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt (při podmínce 

spoluúčasti žadatele na celkových uznatelných nákladech projektu) činí 50 000 Kč. 

Dalším dotačním programem v oblasti sociálních služeb je Program rozvoje 

sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Pro rok 2013 v oblasti sociální péče o seniory 

lze využit následujících dotačních titulu tohoto programu: 

1. Podpora rozvoje sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí 

Moravskoslezského kraje. Podpora bude zaměřena na rozvoj nových sociálních 

služeb (tj. sociálních služeb, jímž bylo vydáno rozhodnutí o registraci nejdříve 

1. 1. 2011), jejichž potřebnost vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb v MSK na léta 2010 – 2014. Minimální výše dotace při spoluúčasti žadatele 

činí 50 000 Kč, maximální výše pak 350 000 Kč. 

2. Podpora dobrovolnictví v sociálních službách. Podpora bude směřována stávajícím 

právnickým osobám akreditovaným Ministerstvem vnitra (podle zákona 

č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů) za účelem 

rozvoje dobrovolnictví u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, a to 

se zaměřením na udržení a zároveň zvýšení dobrovolníků působících v zařízeních 

sociálních služeb. Nejedná se zde o podporu vzniku nových dobrovolnických center či 

podobných organizací. Minimální výše dotace činí 20 000 Kč, maximální 50 000 Kč, 

při podmínce spoluúčasti žadatele. 

4.2.5. Úhrady od uživatelů služeb 

Úhradou za sociální služby se rozumí platba uživatele sociální služby poskytovateli za 

stravu a ubytování spojené s poskytováním sociální služby, v rozsahu uvedeném ve smlouvě 

o poskytování sociální služby. V této smlouvě příspěvkové organizace upravují jak výši 

úhrady za ubytování či stravu, tak i vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro 

poskytování sociálních služeb. Náležitosti smlouvy o poskytování sociálních služeb jsou 



 

vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

(§ 91 odst. 1). 

Podle zákona o sociálních službách jsou sociální služby poskytovány bez úhrady, 

za částečnou nebo za plnou úhradu nákladů. Maximální výše uvedených úhrad je stanovena 

prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách. Pak výše úhrady za ubytování či stravu v konkrétní organizaci může 

rozlišovat v závislosti na vybavenosti, např. jednolůžkový či vícelůžkový pokoj, pokoj 

s vlastním sociálním zařízením apod. Maximální výše úhrady za ubytování je 

v příspěvkových organizacích v oblasti sociální péče stanovena ve výši 180 Kč za den. Tato 

cena zahrnuje jak ubytování, tak i úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla 

apod.  Maximální výše úhrady za celodenní stravu je stanovena ve výši 150 Kč za den. 

Při stanovení výše úhrad musí příspěvková organizace postupovat tak, aby klientovi, 

který využívá pobytové služby, zůstalo po zaplacení výše uvedených úhrad alespoň 15 % jeho 

příjmů
56

. Má-li tedy senior svůj měsíční příjem nižší, musí mu být stanovena snížená úhrada 

ve smyslu tohoto pravidla. Případná nedostatečná výše měsíčních příjmů pak nesmí být 

důvodem pro odmítnutí zájemce o službu domova pro seniory. Příspěvková organizace pak 

musí zbývající část nákladů za ubytování a stravu uhradit ze svých prostředků. 

Příspěvková organizace poskytující sociální služby může odmítnout uzavření smlouvy 

o poskytování sociálních služeb pouze ze zákonem stanovených důvodů, např. pokud 

poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, nebo pokud nemá dostatečnou 

kapacitu k poskytnutí sociální služby atd. Žádosti, které sice splňují náležitosti pro umístění 

klienta v organizaci, ale z důvodu plné kapacity organizace není možné jim neprodleně 

vyhovět, organizace založí a vytvoří z takto příchozích žádostí pořadník. Příspěvková 

organizace v průběhu roku aktualizuje přijaté žádosti (např. zda žadatel nebyl umístěn v jiném 

zařízení apod.). V případě uvolnění kapacity v zařízení, organizace volné místo nabídne 

uchazečům, kteří si podali do organizace žádost o umístění a jsou vedeni v evidenci 

organizace. 

U příspěvkových organizací v oblasti sociální péče jsou úhrady od uživatelů jedním 

z nejdůležitějších příjmů, proto je pro organizaci důležité sledovat a zajišťovat po celý rok 

maximální naplnění kapacity klientů. Dále organizace musí nastavit takovou výši úhrady za 

ubytování a stravu, která bude odpovídat danému zařízení, aby se vyhnula zbytečnému 

podhodnocení či naopak nadhodnocení příjmů od uživatelů. 
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Tabulka č. 4.2 ukazuje vývoj průměrné výše úhrad od uživatelů sociálních služeb 

v pobytových zařízeních v letech 2007 – 2011. V tabulce je rovněž za každý jednotlivý rok 

vypočten podíl v procentním vyjádření, který představuje průměrná úhrada od uživatele na 

výši průměrných neinvestičních nákladů na 1 místo v sociálních zařízeních. Nejvyšším 

podílem na služby sociální péče podílejí klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním 

režimem, a to v průměru více než 50 %. 

Tabulka č. 4.2: Náklady na pobytové sociální služby a příjmy z úhrad v letech 2007 

až 2011 (v tis. Kč) 

Rok Druh služby
57

 

Průměrné 

neinvestiční 

výdaje na 1 

místo ročně 

Průměrná 

úhrada od 

obyvatele ročně 

Podíl úhrady 

na výši 

nákladů na 1 

místo ročně (v 

%) 

2007 

Domovy pro seniory 214 106 49,5 

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 
297 108 36,4 

Domovy se zvláštním režimem 247 125 50,6 

2008 

Domovy pro seniory 237 123 51,9 

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 
315 133 42,2 

Domovy se zvláštním režimem 255 132 51,8 

2009 

Domovy pro seniory 250 134 53,6 

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 
347 143 41,2 

Domovy se zvláštním režimem 291 151 51,9 

2010 

Domovy pro seniory 260 137 52,7 

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 
344 148 43,0 

Domovy se zvláštním režimem 305 153 50,2 

2011 

Domovy pro seniory 253 140 55,3 

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 
339 151 44,5 

Domovy se zvláštním režimem 254 149 58,7 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v české 

republice ve vývojových řadách a grafech 2011. MPS, 2012. [on-line]. [cit. 12. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/13910/mpsv-prirucka-ukazatele-09-11-2012.pdf. ISBN 978-80-7421-050-1. 
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4.3. Investiční zdroje financování sociálních služeb pro seniory 

4.3.1. Investiční dotace MPSV ČR 

Tradičním zdrojem na rozvoj a obnovu sociálních služeb, tj. na investice do sociálních 

služeb je MPSV ČR. Tento program byl stanoven na období 2007 – 2013. Výši alokované 

částky v daném roce je odvislá od podoby aktuálního státního rozpočtu.  

V období let 2007-2013 se program 113 310 orientuje na podporu rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny zařízení sociálních služeb vymezených zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Prostředky státního rozpočtu poskytované formou 

dotací jsou určené na obnovu a pořízení movitého i nemovitého majetku, doplnění a obměny 

přístrojového vybavení a podporu pořizování a obnovy zařízení sociálních služeb. 

Nové objekty zařízení pobytových služeb budou, v souladu s Koncepcí podpory 

transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných 

v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti, 

prioritně budovány pro pobyt osob s těžkou nebo úplnou závislostí na pomoci jiného fyzické 

osoby. 

K naplnění záměrů programu 113 310 jsou definovány následující věcné cíle v oblasti 

rozvoje a obnovy materiálně technické základny zařízení sociálních služeb. Obsahová náplň 

věcných cílů vychází a je stanovena v souladu s následujícími dokumenty: 

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

 Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních 

služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění 

uživatele do společnosti,  

 Standardy kvality sociálních služeb, 

 Národní rozvojový program mobility pro všechny, 

 Státní energetická koncepce. 

Cíl č. 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb v souladu 

se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb: 

 nová výstavba, přístavba, nástavba, vestavba, 

 nákup vhodných objektů, 

 komplexní rekonstrukce vhodných objektů. 

Cíl č. 2 – Podpora zkvalitnění pobytových služeb sociální péče: 



 

 modernizace a rekonstrukce pobytových zařízení zaměřené na snižování kapacity 

lůžek, 

 modernizace a rekonstrukce spočívající ve snižování počtu pokojů s více lůžky 

a v začlenění hygienického zázemí jakou součásti obytných jednotek, 

 modernizace a rekonstrukce prádelenských a stravovacích provozů, 

 modernizace a pořizování zdravotnických prostředků, 

 rekonstrukce a modernizace centrálních koupelen, 

 obnova vnitřního vybavení pokojů nábytkem včetně lůžek odpovídajících potřebám 

osob s těžkou nebo úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby. 

Cíl č. 3 – Podpora mobility: 

 odstranění překážek a bariérových vstupů do budov, úpravy vstupních dveří, 

 rekonstrukce a pořizování výtahů a schodišťových plošin, 

 bezbariérové stavební úpravy sociálního a hygienického zázemí zařízení, 

 rekonstrukce komunikací v areálech pobytových zařízení umožňující volný pohyb 

osob se sníženou schopností pohybu a orientace, 

 pořízení dopravních prostředků uzpůsobených pro převoz osob se sníženou 

schopností pohybu. 

Cíl č. 4 – Podpora zkvalitnění a dostupnosti služeb sociální prevence: 

 přístavba, vestavba, nástavba, 

 rekonstrukce vhodných objektů. 

Cíl č. 5 – Snížení energetické náročnosti pobytových zařízení sociálních služeb: 

 rekonstrukce zateplování fasád, 

 rekonstrukce zateplování střech, 

 výměna oken a venkovních dveří
58

 

Investiční prostředky z MPSV ČR jsou určeny zejména na tzv. transformaci sociálních 

služeb, tj. investice do jiných než institucionálních forem bydlení pro osoby se zdravotním 

postižením. Rizikem tohoto zdroje je dlouhodobá udržitelnost, tj. povinnost příjemce 

investiční dotace provozovat tyto sociální služby po danou dobu. Jde o velmi vysoké riziko, 

neboť systém financování sociálních služeb v ČR lze označit přinejmenším za nestabilní. 

Okruh příjemců této dotace ze státního rozpočtu je vymezen správcem programu 

(MPSV) takto: 
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 ÚSC, 

 obecně prospěšné společnosti,
59

 

 občanská sdružení, 

 církve a náboženské společnosti.
60

 

Dotace se poskytuje pouze oprávněným poskytovatelům sociálních služeb, 

tj. registrovaným podle zákona o sociálních službách. Účast státního rozpočtu na financování 

akcí činí maximálně 75 % celkových nákladů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů 

financování programu. 

4.3.2. Evropské dotace 

Další zdroj financování sociálních služeb pro seniory představují finanční prostředky 

Evropského sociálního fondu. Prostředky lze čerpat hlavně z Operačního programu (dále také 

„OP“) Lidské zdroje a zaměstnanost, popř. z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007—2013 je připraveno celkem 

7 regionálních operačních programům (dále také „ROP“) určených pro celé území České 

republiky s výjimkou Hlavního města Prahy. Podporuje projekty v oblastech dopravy, 

školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v období 2007 – 2013. Každý 

ROP je řízen samostatně Regionální radou (dále také „RR“) příslušného regionu soudržnosti. 

Jedním z cílů ROP je tzv. rozvoj území, který mimo jiné zahrnuje výstavbu, rekonstrukci 

a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas, objektů sociální 

a vzdělávací infrastruktury.
61

 

U většiny ROP jsou již veškeré alokované prostředky vyčerpány. Jak uvádí Horecký, 

nevýhodou tohoto zdroje je náročná administrativní zátěž při podání projektu, dále částečná 

povinnost financování z vlastních, resp. jiných zdrojů. Rizikem je pak podobně jako 

u investičních dotací z MPSV dlouhodobá udržitelnost. Tabulka č. 4.8 uvádí některé 

z podpořených projektů v oblasti sociálních služeb z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, které 

byly financovány z Evropského sociálního fondu v roce 2012. Jak je z tabulky zřejmé, výše 

podpory pro jednotlivé projekty není příliš vysoká, v průměru vychází na jedno sociální 
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zařízení přibližně 2 044 234 Kč, ale i přesto je třeba využít tuto finanční podporu pro další 

rozvoj sociálních služeb pro seniory. 

Tabulka č. 4.3: Vybrané projekty podpořené z ESF v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

v roce 2012 (v Kč) 

Název příjemce Název projektu 
Alokovaná 

částka 

Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb, o. s. 

Vzdělávání managementu pobytových 

zařízení sociálních služeb 
2 220 066 

Centrum sociálních služeb Ostrava, 

o.p.s. 

"Agentura práce" určená klientům 

sociálních služeb 
4 634 516 

Centrum sociálních služeb Ostrava, 

o.p.s. 

Zaměstnávání mladých dospělých - 

průvodcovstvím 
4 054 890 

Centrum sociálních služeb Poruba, 

příspěvková organizace 

Podpora systematického vzdělávání 

pracovníků 

Centra sociálních služeb Poruba 

984 144 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková organizace 

Vzděláváním ke kvalitě v Domově pro 

seniory 

Magnolie 

2 686 962 

Domov Maxov 

Celoživotní vzdělávání pracovníků a 

rozvoj 

kvality sociálních služeb v Domově 

Maxov 

1 374 812 

Domov Na zámečku Rokytnice, 

příspěvková organizace 
S vyšší kvalitou pro budoucnost 2 658 622 

Domov důchodců Božice, 

příspěvková organizace 

Zvyšujeme kvalitu péče o seniory  - 

vzděláváme 

se! 

1 271 531 

Domov důchodců Podbořany 
DpS Podbořany: Standardy kvality v 

poskytování sociálních služeb 
806 789 

Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Leontýn 

Kontrola plnění standardů kvality 

sociálních služeb 

a další vzdělávání pracovníků v sociálních 

službách DOZP Leontýn 

1 359 817 

Domov pro seniory Heřmanův 

Městec 

Vzdělávání pracovníků v sociálních 

službách a 

analýza standardů 

1 825 962 

Domov pro seniory Tovačov, 

příspěvková organizace 

"Vzděláváním ke kvalitě" - vzdělávání 

zaměstnanců Domova pro seniory 

Tovačov 

2 035 444 

Domov pro seniory Velké Meziříčí, 

příspěvková organizace 
Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu 634 177 

Domov se zvláštním režimem Krásná 

Lípa 

Vzdělávání pracovníků, analýzy standardů 

a 

plány rozvoje 

2 071 545 

Celkem 28 619 277 

Zdroj: Strukturální fondy. Informace o čerpání. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z WWW: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu/, vlastní zpracování.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu/


 

Dobrým příkladem může být nedávné otevření na jaře roku 2013 Duhového domu 

v Ostravě, které provozuje Slezská diakonie. Nové zařízení sociálních služeb nabízí denní 

stacionář, pobytové a odlehčovací služby pro lidi s těžkým tělesným a kombinovaným 

postižením. Dotace z ROP Moravskoslezsko činila 48 milionů korun, jedná se největší 

evropskou investici do infrastruktury sociálních služeb v kraji za několik posledních let
62

. 

4.3.3. PPP projekty 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru je v odborných kruzích známé pod 

anglickým názvem Public Private Partnership. Pro instituce veřejného sektoru, které jsou na 

základě svého postavení povinny zabezpečovat veřejné služby, představuje partnerství 

alternativní způsob jejich zajištění. Rizika projektu partnerství veřejného a soukromého 

sektoru jsou částečně realokována na soukromý sektor, tzn. odpovědnostně odpovídá každý 

z partnerů za to riziko, které dokáže lépe řídit. 

V českém systému sociálních služeb existuje významný potenciál pro využití principu 

projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru. Principy PPP jsou totiž efektivní jak pro 

veřejného zadavatele sociálních služeb, tak pro soukromého dodavatele. Zadavatel získá lepší 

hodnotu pro konečného uživatele za peníze daňových poplatníků (prostředky veřejného 

sektoru) a dodavatel dostane podnikatelskou příležitost, která mu zajistí stabilní dlouhodobý 

výnos. 

Nevýhodná je nutnost zohlednění transakčních nákladů celé přípravné fáze projektu. 

Během této fáze se zpracovává relativně rozsáhlá a komplexní dokumentace. S tím jsou 

spojeny náklady veřejného zadavatele na poradce z oblasti ekonomické, technické a právní 

a také náklady na vlastní personální zdroje zadavatele. V době přípravné fáze projektu se 

na tyto náklady pohlíží již jako na „utopené náklady“. Další významnou nákladovou položkou 

jsou náklady časově náročného procesu výběru soukromého uchazeče, následujícího 

po přistoupení k realizaci projektu formou PPP. 

Naopak, ve prospěch uplatnění principu PPP směřuje řada kvalitativních faktorů. 

Veřejné rozpočty jsou zatížené mandatorními a jinými výdaji. Okamžité finanční nároky 

realizace projektu kladené na tyto rozpočty, umožňuje princip PPP časově rozložit do delšího 

období např. 30 let. Na nedostatky v nabídce sociálních služeb lze pak reagovat okamžitou 

realizací projektového záměru. Jistota správného nastavení a realizovatelnosti projektu je pro 
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zadavatele řádně utvrzena řadou analýz jak ze strany uchazečů, tak ze strany institucí 

poskytujících úvěr a jejich poradců. 

Principy PPP zavádí do veřejného rozpočtování důležitý prvek jistoty. Ve smlouvě 

mezi zadavatelem a soukromým dodavatelem je vymezena maximální výše nákladů 

za dodávku veřejné služby. Tato maximální hranice se snižuje v případě nedostatečné 

dostupnosti či kvality služeb. Tento fakt představuje pro soukromý subjekt obrovskou 

motivaci pro plnění včas a v požadované jakosti. 

Projekty výstavby a dlouhodobého provozu pobytových zařízení sociálních služeb, 

realizované formou PPP, tedy vytvářejí skutečné a materiálně významné úspory 

ve vynakládaných veřejných prostředcích. Překážkou v praktické implementaci PPP 

v sociálních službách ale zůstává nízké povědomí o PPP, ale hlavně o možnostech jeho 

aplikace. Tato překážka v teoretickém povědomí existuje především mezi veřejnými subjekty 

působícími v sociální oblasti. Negativem uplatňování principu PPP se jeví také zatím velký 

nedostatek příkladů takových projektů v oblasti sociálních služeb v České republice.
63

 

V současné počáteční fázi uplatňování principu PPP v projektech zajišťování 

sociálních služeb v ČR lze doporučit, aby se úvahy o zapojení soukromých partnerů v podobě 

projektů PPP soustřeďovaly na výstavbu/ rekonstrukci a dlouhodobý provoz a údržbu 

následujících pobytových zařízení sociálních služeb: 

 domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

 domovy pro seniory, 

 domovy se zvláštním režimem, 

 popř. též chráněná bydlení.
64

 

„V období, kdy se veřejné rozpočty potýkají s nedostatkem financí potřebných 

na investice, nejen do výstavby zařízení služeb sociální péče, jsou PPP projekty často jedinou 

cestou, jak pomoci potřebnou sociální infrastruktury vybudovat,“ říká Vladimír Sloup, 

výkonný ředitel Asociace PPP. V rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru byl již 

například postaven a je provozován Domov pro seniory Vysoké Mýto (Pardubický kraj). 

Celkové náklady na projekt byly vyčísleny na 150 milionů korun, na financování se podílelo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které poskytlo dotaci ve výši 97 500 000 Kč. 

Financování z rozpočtu města Vysoké Mýto bylo ve výši 52 500 000 Kč. Obec je vlastníkem 
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domova a provozovateli vyplácí služebné. Na provozovatele pak připadá péče o provoz 

a rizika s ním spojená, zároveň platí městu nájemné.
65

 

4.3.4. Úvěr 

Dalším možným investičním zdrojem je úvěr. Čerpání investičních úvěrů na projekty 

výstavby domovů pro seniory podléhá stejným pravidlům a podmínkám jako jakýkoliv jiný 

projekt. Rozdílné podmínky platí samozřejmě pro kraje a obce. V České republice je poměrně 

málo domovů pro seniory, jejichž stavba byla financována či kofinancováno prostřednictvím 

úvěrů. Jde maximálně o 10 - 15 zařízení.
66

 V ČR je odhadem 95 – 97 % domovů pro seniory 

závislých na státních podporách, jejichž redistribuce není vymezována stabilními pravidly 

a principy. Tato skutečnost zvyšuje možné riziko nesolventnosti a tím odrazuje investory 

od použití tohoto investičního zdroje.
67

 

4.3.5. Program švýcarsko-české spolupráce 

Na základě referenda z roku 2006 schválil švýcarský Parlament v roce 2007 

poskytnutí finančního příspěvků deseti novým členským státům EU v celkové výši 1 miliardy 

švýcarských franků pro období 2007 – 2017. Pro ČR se tak otevřela možnost využít dalších 

finančních prostředků poskytovaných státem, který není členem EU. Program švýcarsko-

české spolupráce (dále také „Program“), který vychází z Rámcové dohody mezi Vládou ČR 

a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce za 

účelem snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie 

(„Rámcová dohoda"), poskytne České republice do roku 2017 finanční příspěvek ve výši 

109,78 milionů CHF (cca 2 290,8 mil. Kč), což představuje 11 % z celkového příspěvku. 

Rámcová dohoda umožní České republice přijímat finanční pomoc Švýcarska do roku 

2012 (a s obdobím proplácení v délce 10 let). Částka zahrnuje i administrativní výdaje 

Švýcarska na řízení Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 5 %. Výše příspěvku pro 

udělení grantu na projekty je tedy 104,29 milionu franků. 

Švýcarský příspěvek je zaměřen na snížení hospodářských a sociálních rozdílů a to 

hlavně na projekty, které nelze financovat ze Strukturálních fondů nebo jiných zdrojů. 

Program je vhodným doplňkovým zdrojem pro financování oblastí a projektů, které je obtížné 
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financovat z veřejných zdrojů, mezi které patří i oblast sociální péče o seniory. Řídícím 

orgánem je Ministerstvo financí ČR, implementaci jednotlivých alokací mají na starosti věcně 

příslušná ministerstva, což v případě sociální péče o seniory spadá do resortu MPSV. 

Program švýcarsko-české spolupráce se zaměřuje na čtyři prioritní tematické oblasti, 

pro každou z nich je stanovena indikativní alokace (viz tabulka č. 4.4). Finanční alokace 

uvedené v této tabulce nezahrnují spolufinancování českou stranou. 

Tabulka č. 4.4: Prioritní oblasti Programu švýcarsko-české spolupráce a jeho alokace pro ČR 

(k 25. 9. 2012) 

Tematická oblast Programu 
Alokace finančních 

zdrojů (v CHF) 

Alokace 

finančních 

zdrojů (v Kč) 

1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem 33 195 908 692 732 208 

2. Životní prostředí a infrastruktura 31 532 063 658 011 091 

3. Podpora soukromého sektoru 12 000 000 250 416 000 

4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj 18 180 000 397 380 240 

5. Speciální alokace 14 872 029 310 349 501 

CELKEM 109 780 000 2 308 889 040 

Zdroj: Ministerstvo financí. Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Program švýcarsko-české 

spolupráce. 2012. [on-line]. [cit. 1. 2. 2013]. Dostupné z WWW: https://euroskop.cz/gallery/67/20138-

20132_program_svycarsko_ceske_spoluprace_vi.pdf, vlastní zpracování. 

Graf č. 4.1 ukazuje podíl jednotlivých tematických oblastí Programu v procentním 

vyjádření. 

Graf č. 4.1 

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR. Informace o Programu švýcarsko-české spolupráce, vlastní zpracování.  
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Minimálně 40 % příspěvku je cíleno regionálně. V prvních letech implementace se 

Program švýcarsko-české spolupráce zaměří na dva kraje: Moravskoslezský a Olomoucký, 

poté bude možné zahrnout i kraj Zlínský. Na financování sociální oblasti lze čerpat prostředky 

v rámci priority 1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem., která se člení na jednotlivé 

oblasti zaměření podpory. Na podporu sociální péče je zaměřena oblast 1.1. Iniciativy 

regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech. Tato oblast zaměření 

zahrnuje: 

Cíl 1 – posílení kapacity na úrovni regionů, mikroregionů a na lokální úrovni v oblasti 

geografického zaměření (v Moravskoslezském a Olomouckém kraji), 

Cíl 2 – mobilizace místního a regionálního rozvojového potenciálu v oblasti 

geografického zaměření (v Moravskoslezském a Olomouckém kraji), 

Cíl 3 – zavedení nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce 

se seniory, zlepšování kvality v oblasti poskytování služeb, sociálních služeb na základě 

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

MPSV plní roli zprostředkujícího subjektu pro Cíl 3 prostřednictví pověřeného odboru 

EU a mezinárodní spolupráce. Na odbor EU a mezinárodní spolupráce MPSV jsou přeneseny 

vybrané odpovědnosti za přípravu projektů a jejich implementaci delegované na MPSV. 

Program švýcarsko-české spolupráce zahrnuje partnery a příjemce z veřejného a soukromého 

sektoru, nevládní organizace a jiné organizace občanské společnosti. Konečné návrhy 

individuálních projektů musí být švýcarské straně předloženy do 13. 4. 2012. Konečný termín 

pro proplácení výdajů v rámci stanovených projektů je pak 13. 7. 2017. Příspěvek bude použit 

na financování projektů a může mít jednu z těchto forem: 

 finanční pomoc zahrnující granty, čerpání finančních úvěrů, systémy záruk, podíly na 

majetku, půjčky a technickou asistenci, 

 blokové granty, 

 fond na přípravu projektů, 

 fond technické asistence, 

 fond na stipendia. 

MPSV v roli zprostředkujícího subjektu zajišťuje, aby žádná část projektu nebyla 

financována duplicitně z jiného zdroje financování, dále aby konečný příjemce obdržel na 

základě odsouhlasené žádosti prostředky na předfinancování grantu, kromě toho ministerstvo 



 

zajišťuje, aby platby konečných příjemců byly prováděny v určených lhůtách, provádí 

kontroly, audity a průběžné monitorování projektů.
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5. ZÁVĚR 

Financování sociálních služeb je vícezdrojové (tj. je realizováno prostřednictvím 

několika zdrojů, které na sobě nejsou bezprostředně závislé) a podílí se na něm stát (dotace 

MPSV, účelové dotace ze státního rozpočtu), obce a kraje (účelové dotace z rozpočtu obce či 

kraje, příspěvky na provoz příspěvkových organizací) a uživatel sociálních služeb (vlastní 

zdroje, příspěvek na péči vyplácený ze státního rozpočtu uživateli). Úhrady uživatele jsou 

však limitovány stanovenou maximální výší. Na financování sociálních služeb se dále podílí 

zdravotní pojišťovny (úhrady za zdravotní úkony provedené pracovníky sociálních zařízení 

hrazené z veřejného zdravotního pojištění) a další subjekty prostřednictvím sponzorství, darů 

atd.  

Základem financování sociálních zařízení je dotační systém tvořený investičními 

a neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu a z rozpočtů ÚSC. hlavní zdroj financování 

představují dotace MPSV, které jsou jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb 

vypláceny prostřednictvím krajů. Tento způsob představuje neinvestiční účelovou dotaci, 

která je v současné době pravidelným dotačním programem MPSV a v posledních letech 

každoročně vypisována ministerstvem 

Vstup investorů do oblasti sociálních služeb komplikují nejasné a ne vždy 

transparentní podmínky získávání finančních prostředků. Například, systém dotací v MPSV 

nemá stanovené konkrétní kritéria, podle kterých lze vyčíslit výši dotace pro jednotlivé 

sociální zařízení a navíc, na tuto dotaci není právní nárok. Jediným dokumentem upravujícím 

poskytování dotací ze státního rozpočtu je pouze příslušná metodika MPSV. Systém 

financování by podle mého názoru měl být nastaveny tak, aby byl dostatečně přehledný pro 

investory. Toho lze dosáhnout zejména tím, že by poskytovatelé sociálních služeb mohli 

předem vědět, jaké množství financí a za jakých podmínek si lze nárokovat. 

Vedle neinvestičních dotací je možné poskytnout dotace investiční, určené na realizaci 

konkrétních projektů (zhodnocení dlouhodobého majetku apod.). Poskytování investičních 

dotací není upraveno žádným právním předpisem, dotační podmínky stanoví pro tento 

jednotlivý případ poskytovatel dotace. Může nastat situace, kdy je investiční dotace 

poskytovateli sociálních služeb přiznána teprve poté, co o ni sám požádá formou předložení 

konkrétního projektu. 

Co se týče efektivnosti financování pobytových sociálních zařízení pro seniory, 

efektivní by měla být taková služba sociální péče, kdy výše úhrady uživatele za poskytovaný 

typ služby spolu s výší příspěvku na péči a úhradou zdravotní péče od zdravotní pojišťovny 



 

uhradil průměrné celostátní náklady daného typu služby. Na případném krytí vyšších nákladů 

v konkrétním zařízení by se měl podílet zřizovatel dané služby. Z tohoto pohledu byly 

v praktické části diplomové práce analyzovány dva základní nástroje financování sociálních 

služeb – příspěvek na péči a dotace ze státního rozpočtu. U ostatních rozebíraných zdrojů 

financování se ukázalo, že mají značně menší podíl. 

Stávající systém financování sociálních služeb v domovech pro seniory není zcela 

efektivní. Maximální výše úhrad klienta za pobyt a stravu je v těchto zařízeních upravena 

vyhláškou o sociálních službách a je stanovena na takové výši, která předpokládá poskytnutí 

dotace ze státního rozpočtu, na níž ale poskytovatel služby nemá právní nárok. Navíc 

zdravotní pojišťovny nehradí v plném rozsahu poskytnutou zdravotní péči v sociálních 

zařízeních pro seniory. Tyto faktory podle mne nepřispívají k efektivnímu financování 

sociálních zařízení pro seniory a brzdí jejich rozvoj. 

Cílem diplomové práce bylo zjištění možností získání finančních zdrojů sociálních 

zařízení pro seniory a analýza ekonomických spojitostí při poskytování pobytových služeb 

sociální péče seniorům. 

Hypotézou diplomové práce bylo tvrzení, že při financování sociálních zařízení pro 

seniory se uplatňuje více druhů finančních zdrojů. Po reformě sociálních služeb (2007) 

hlavním zdrojem financování sociálních zařízení pro seniory se stal příspěvek na péči. 

Hypotéza nebyla potvrzena. Z analýzy zdrojů financování na konkrétním sociálním 

zařízení pro seniory (Domova Bílá Opava) se ukázalo, že prostředky z příspěvků na péči 

netvořily největší položku, na celkových zdrojích financování domova se podílely 29 %, což 

byla třetí největší položka ve zdrojích financování. Přitom Domov poskytuje služby 

uživatelům převážně v III. a IV. stupni závislosti. Největší položkou ve zdrojích financování 

byly dotace MPSV ve výši 16 544 tis. Kč, které se podílely 34 % na celkových zdrojích 

financování a dále úhrady od uživatelů (31 %). Naopak, z výsledků analýzy financování 

Domova se ukázalo, že prostředky z Programu švýcarsko-české spolupráce mohou značně 

přispět ke zvýšení finančních investičních zdrojů. V letech 2013 – 2014 z tohoto programu 

budou čerpány prostředky na rozsáhlou rekonstrukci ve výši 45,6 mil. Kč, Moravskoslezský 

kraj jako zřizovatel organizace bude akci spolufinancovat částkou cca 8 mil. Kč (15 % 

z celkové výše prostředků na projekt humanizace Domova Bílá Opava). Jedná se o projekt, 

který bude podpořen nejvyšší částkou z Programu švýcarsko-české spolupráce v oblasti 

pobytových sociálních služeb pro seniory. Tím pádem, v letech 2013 – 2014 prostředky 

z Programu budou představovat největší položku mezi zdroje financování. Je to dobrý příklad 

toho, že se vyplatí intenzivní zapojování do různých grantových soutěží v rámci EU i jiných 



 

zahraničních programů a aktivní hledání nových možných cest k získání finančních zdrojů pro 

konkrétní jednotlivá zařízení, třeba i cestou jednotlivých projektů. 

Na druhé straně, v roce 2010 ze státního rozpočtu na příspěvky na péči bylo alokováno 

19 800 mil. Kč, v roce 2011 pak 18 241 mil. Kč. Tyto výdaje tvořily největší položku 

ze všech mandatorních výdajů státního rozpočtu na oblast sociální péče. Problém je ale v tom, 

že podíl seniorů pobírajících příspěvek na péči, kteří by skutečně vyžadovali služby 

v registrovaných sociálních zařízeních, se odhaduje na 17 % ze všech příjemců příspěvku na 

péči. Z toho vyplývá, že skutečně jednotlivé sociální zařízení pro seniory nedosahovaly 

příjmů z příspěvků na péči v plné alokované výši výdajů ze státního rozpočtu. Většina 

prostředků z vyplacených příspěvků na péči tedy nevrací do systému sociálních služeb. 

Systém financování sociálních služeb je podle mého názoru velmi roztříštěny. Některé 

zdroje financování plynou krajům a obcím, jiné přímo poskytovateli sociálních služeb. Navíc, 

současný systém financování sociálních služeb se nechová k různým poskytovatelům stejným 

způsobem, podle mě větší výhodu mají krajské a obecní zařízení před soukromými 

poskytovateli, což brání v dostatečném rozvoji sociálních služeb pro seniory. 

Pro větší efektivitu a transparentnost systému financování sociálních služeb pro 

seniory bych navrhovala několik opatření: 

 Financování veřejnými prostředky pouze v souladu s potřebami regionů 

promítnutými do plánů sociálních služeb kraje (resp. obce), 

 Stanovení způsobu kalkulace nákladů, na jejichž pokrytí lze finanční prostředky 

poskytnout; stanovení koeficientů, které zohlední specifika jednotlivých druhů 

sociálních služeb, resp. jejich poskytovatelů (např. stáří budov, cenové hladiny 

nájmů v jednotlivých lokalitách apod.), 

 Zakotvení kontrolních mechanismů, které zabrání neefektivní alokaci finančních 

zdrojů, příp. poskytnutí takového objemu financí, který by přesahoval nutnou výši 

(tj. pokrytí efektivních nákladů a přiměřeného zisku). 

Takto nastavený systém financování sociálních služeb by daleko více otevřel cestu 

vstupu soukromých investorů a podnítil jejich zájem o poskytování sociálních služeb. 

V období, kdy se veřejné rozpočty potýkají s nedostatkem financí potřebných na investice do 

výstavby zařízení služeb sociální péče, by PPP projekty mohly být cestou, jak pomoci 

potřebnou sociální infrastruktury vybudovat. Praktické příklady seniorských domů na bázi 

partnerství veřejného a soukromého sektoru v Litoměřicích, Vysokém Mýtě a Písku jasně 



 

ukazují, že veřejnou službu v podobě vysoce kvalitní péče o seniory lze zajistit formou PPP 

i v dnešních podmínkách. 

Možnost vstupu investorů do systému sociálních služeb může výrazněji podpořit 

i plánovaný program Státního fondu rozvoje bydlení, který usiluje o realizaci programu na 

podporu rozvoje bydlení prostřednictvím poskytování dlouhodobých nízkorozpočtových 

prostředků, poskytovaných jako návratné finanční výpomoci s nízkou úrokovou sazbou 

ve výši 2, resp. 3,5 %. Součástí programu by měla být i podpora rozvoje bydlení seniorů 

s cílem, aby byli senioři schopni z vlastních finančních prostředků pokrýt náklady na bydlení. 

V oblasti sociální péče o seniory by podle mého názoru měl být kladen důraz na to, 

aby formy péče co nejlépe odpovídaly individuálním potřebám jedince (zdravotní, sociální, 

psychické) s ohledem na jeho ekonomické a materiální zdroje. 

Na úplný závěr diplomové práce bych chtěla uvést citát z Bílé knihy v sociálních 

službách, kterou vydala Evropská Unie: „Sociální služby nejsou o průměrech, sociální 

služby jsou o reálných lidech…“
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Přílohy 

Příloha č. 1 

PRŮMĚRNÉ NÁKLADY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN NA ZDRAVOTNÍ PÉČI 

NA 1 POJIŠTĚNCE PODLE VĚKU A POHLAVÍ V ROCE 2010 – skupina senioři 

Věková skupina 
Průměrné náklady na 1 pojištěnce v Kč 

muži Ženy 

65 – 69 43 593 38 492 

70 – 74 51 113 44 924 

75 – 79 58 577 47 507 

80 – 84 58 814 50 350 

85+ 56 108 55 365 

Průměr 51 088 44 229 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zdravotnická ročenka České republiky 2011. [on-line]. 

[cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z WWW: http://www.uzis.cz/, vlastní zpracování. 

 

 

http://www.uzis.cz/


1 
 

Příloha č. 2: 

OČEKÁVANÝ VÝVOJ POČTU OBYVATEL PODLE HLAVNÍCH VĚKOVÝCH 

SKUPIN DI ROKU 2066 (STŘEDNÍ VARIATNA PROJEKCE, K 1. 1.) 

 
Zdroj: Český statistický úřad. Projekce obyvatelstva do roku 2065. Dostupné z WWW: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ocekavany_vyvoj_poctu_obyvatel_podle_hlavnich_vekovych_skupin_do_r

oku_2066 
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Příloha č. 3: 

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA V KRAJÍCH KE DNI 31. 12. 2011 

Území, kraj 

Počet 
z toho 

Věková skupina 

Celkem 

Index 

stáří*
) 
 

 0 – 14 % 15 – 64 % 65+ % Muži Ženy 

Hl. m. Praha 164 659 13,3 863 497 69,5 213 508 17,2 1 241 664 129,7 602 987 638 677 

Středočeský 203 393 15,9 880 832 68,9 195 120 15,3 1 279 345 95,9 631 696 647 649 

Jihočeský 93 935 14,8 439 059 69,0 103 144 16,2 636 138 109,8 313 284 322 854 

Plzeňský 81 913 14,3 394 320 69,0 95 476 16,7 571 709 116,6 282 798 288 911 

Karlovarský 44 616 14,7 212 394 70,1 46 155 15,2 303 165 103,4 149 432 153 733 

Ústecký 127 990 15,5 577 193 69,7 122 843 16,7 828 026 116,6 408 951 419 075 

Liberecký 67 139 15,3 303 874 69,3 67 587 15,4 438 600 100,7 214 983 223 617 

Královéhradecký 81 441 14,7 377 554 68,2 94 861 16,4 553 856 116,5 272 236 281 620 

Pardubický 77 030 14,9 354 670 68,7 84 711 16,4 516 411 110,0 254 961 261 450 

Vysočina 75 331 14,7 351 776 68,7 84 830 16,6 511 937 112,6 253 985 257 952 

Jihomoravský 168 031 14,4 803 165 68,9 195 117 16,7 1 166 313 116,1 570 795 595 518 

Olomoucký 92 972 14,6 440 747 69,0 104 919 16,4 638 638 112,9 312 033 326 605 

Zlínský 83 903 14,2 406 257   69,0 98 870 16,8 589 030 117,8 287 961 301 069 

Moravskoslezský 178 888 14,5 857 430 69,7 194 295 15,8 1 230 613 108,6 602 108 628 505 

Česká republika 1 541 241 14,7 7 262 768 69,1 1 701 436 16,2 10 505 445 110,4 5 158 210 5 347 235 

Pozn.: *) Index stáří = (65+/(0–14))*100 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zdravotnická ročenka České republiky. ÚZIS ČR 2012. ISBN: 978-80-7472-024-6 [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. 

Dostupné z WWW: http://www.uzis.cz/publikace/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky-2011/, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 4: 

POČET SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011 

Druh služby 

Počet 

služeb 

celkem 

z toho služby pro pobyt 

celoroční týdenní denní 

Centra denních služeb 85 0 0 44 

Denní stacionáře 245 0 0 151 

Týdenní stacionáře 62 0 62 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 211 211 0 0 

Domovy pro seniory 471 471 0 0 

Domovy se zvláštním režimem 189 189 0 0 

Chráněné bydlení 131 131 0 0 

Azylové domy 205 205 0 0 

Domy na půl cesty 36 36 0 0 

Zařízení pro krizovou pomoc 40 4 2 0 

Nízkoprahová denní centra 47 0 0 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 222 0 0 0 

Noclehárny 62 19 1 37 

Terapeutické komunity 16 16 0 0 

Sociální poradny 588 0 0 0 

Sociálně terapeutické dílny 112 0 0 42 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 251 29 2 14 

Pracoviště rané péče 40 0 0 0 

Intervenční centra 18 0 0 0 

Služby následné péče 44 14 0 1 

ČR CELKEM 3075 1325 67 289 

Zdroj: Český statistický úřad. Síť vybraných zařízení sociální péče 2011. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z 

WWW: https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3201-12-r_2012-100/, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 5: 

POČET SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V ROCE 2011 

Druh služby 

Počet 

služeb 

celkem 

z toho služby pro pobyt 

celoroční týdenní denní 

Centra denních služeb 13 0 0 8 

Denní stacionáře 31 0 0 20 

Týdenní stacionáře 3 0 3 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 25 25 0 0 

Domovy pro seniory 64 64 0 0 

Domovy se zvláštním režimem 27 27 0 0 

Chráněné bydlení 20 20 0 0 

Azylové domy 30 30 0 0 

Domy na půl cesty 3 3 0 0 

Zařízení pro krizovou pomoc 5 1 0 0 

Nízkoprahová denní centra 10 0 0 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 40 0 0 0 

Noclehárny 14 6 0 8 

Terapeutické komunity 1 1 0 0 

Sociální poradny 71 0 0 0 

Sociálně terapeutické dílny 16 0 0 5 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 24 4 0 0 

Pracoviště rané péče 6 0 0 0 

Intervenční centra 2 0 0 0 

Služby následné péče 9 1 0 0 

Moravskoslezský kraj CELKEM 414 182 3 41 

Zdroj: Český statistický úřad. Síť vybraných zařízení sociální péče 2011. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z 

WWW: https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3201-12-r_2012-100/, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 6: 

DOMOVY PRO SENIORY PODLE KRAJŮ K 31. 12. 2011 

Kraj/Území Zařízení Lůžka Uživatelé Využití (%) 

Hl. m. Praha 25 2 420 2 353 96,5 

Středočeský 63 4 982 4 807 96,5 

Jihočeský 38 3 028 2 950 97,4 

Plzeňský 21 1 789 1 738 97,1 

Karlovarský 14 808 794 98,3 

Ústecký 38 3 858 3 596 93,2 

Liberecký 16 922 917 99,5 

Královéhradecký 34 2 351 2 289 97,4 

Pardubický 21 2 183 2 087 95,6 

Vysočina 24 2 090 2 045 97,8 

Jihomoravský 44 2 988 2 964 99,2 

Olomoucký 33 2 564 2 500 97,5 

Zlínský 36 2 768 2 719 98,2 

Moravskoslezský 64 4 865 4 764 97,9 

Česká republika 

CELKEM 
471 37 616 36 523 97,1 

Zdroj: Český statistický úřad. Statistická ročenka České republiky 2012. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z 

WWW: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/A6004C2345/$File/000112.pdf/. 
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Příloha č. 7: 

POČET SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011 – kapacita 

služby (počet lůžek) 

Druh služby 

Kapacita k 31. 12. 2011 

pobyty 

celkem 

celoroční pobyty týdenní pobyty 

denní 

pobyty celkem 

z toho na 

ošetřov. 

oddělení 

celkem 

z toho na 

ošetřov. 

oddělení 

Centra denních služeb 1 063 0 0 0 0 1 063 

Denní stacionáře 3 227 0 0 0 0 3 227 

Týdenní stacionáře 908 0 0 908 46 0 

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
13 978 13 978 2 537 0 0 0 

Domovy pro seniory 37 616 37 616 8 794 0 0 0 

Domovy se zvláštním 

režimem 
9 727 9 727 4 415 0 0 0 

Chráněné bydlení 2 667 2 667 8 0 0 0 

Azylové domy 6 245 6 245 0 0 0 0 

Domy na půl cesty 368 368 0 0 0 0 

Zařízení pro krizovou pomoc 32 16 0 16 0 0 

Nízkoprahová denní centra 0 0 0 0 0 0 

Nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež 
0 0 0 0 0 0 

Noclehárny 1 250 311 0 46 0 893 

Terapeutické komunity 249 249 0 0 0 0 

Sociální poradny 0 0 0 0 0 0 

Sociálně terapeutické dílny 1 080 0 0 0 0 1 080 

Centra sociálně 

rehabilitačních služeb 
1 021 616 30 34 0 371 

Pracoviště rané péče 0 0 0 0 0 0 

Intervenční centra 0 0 0 0 0 0 

Služby následné péče 177 167 0 0 0 10 

ČR CELKEM 79 608 71 960 15 784 1 004 46 6 644 

Zdroj: Český statistický úřad. Síť vybraných zařízení sociální péče 2011. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z 

WWW: https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3201-12-r_2012-100/, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 8: 

POČET SOCIÁLNLÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V ROCE 2011 

– kapacita služby (počet lůžek) 

Druh služby 

Kapacita k 31. 12. 2011 

pobyty 

celkem 

celoroční pobyty týdenní pobyty 

denní 

pobyty celkem 

z toho na 

ošetřov. 

oddělení 

celkem 

z toho 

na 

ošetřov. 

oddělení 

Centra denních služeb 135 0 0 0 0 135 

Denní stacionáře 486 0 0 0 0 486 

Týdenní stacionáře 40 0 0 40 0 0 

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
1 388 1 388 116 0 0 0 

Domovy pro seniory 4 865 4 865 1 520 0 0 0 

Domovy se zvláštním 

režimem 
1 211 1 211 455 0 0 0 

Chráněné bydlení 372 372 0 0 0 0 

Azylové domy 1 076 1 076 0 0 0 0 

Domy na půl cesty 45 45 0 0 0 0 

Zařízení pro krizovou pomoc 1 1 0 0 0 0 

Nízkoprahová denní centra 0 0 0 0 0 0 

Nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež 
0 0 0 0 0 0 

Noclehárny 260 81 0 0 0 179 

Terapeutické komunity 15 15 0 0 0 0 

Sociální poradny 0 0 0 0 0 0 

Sociálně terapeutické dílny 149 0 0 0 0 149 

Centra sociálně 

rehabilitačních služeb 
58 58 0 0 0 0 

Pracoviště rané péče 0 0 0 0 0 0 

Intervenční centra 0 0 0 0 0 0 

Služby následné péče 17 17 0 0 0 0 

Moravskoslezský kraj 

CELKEM 
10 118 9 129 2 091 40 0 949 

Zdroj: Český statistický úřad. Síť vybraných zařízení sociální péče 2011. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z 

WWW: https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3201-12-r_2012-100/, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 9: 

POČET UŽIVATELŮ (KLIENTŮ) SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE 

V ROCE 2011 

Druh zařízení 

Počet uživatelů  

(klientů) 

k 31. 12. 2011 CELKEM 

celoroční 

a týdenní pobyty 

denní 

pobyty 

Centra denních služeb 0 1 019 1 019 

Denní stacionáře 0 2 941 2 941 

Týdenní stacionáře 782 0 782 

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 
13 618 0 

13 618 

Domovy pro seniory 36 523 0 36 523 

Domovy se zvláštním režimem 9 415 0 9 415 

Chráněné bydlení 2 567 0 2 567 

Azylové domy 5 124 0 5 124 

Domy na půl cesty 275 0 275 

Zařízení pro krizovou pomoc 19 0 19 

Nízkoprahová denní centra 0 0 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež 
0 0 

0 

Noclehárny 298 866 1 164 

Terapeutické komunity 211 0 211 

Sociální poradny 0 0 0 

Sociálně terapeutické dílny 0 1 016 1 016 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 615 366 981 

Pracoviště rané péče 0 0 0 

Intervenční centra 0 0 0 

Služby následné péče 130 10 140 

Zařízení sociálních služeb v ČR 

CELKEM 
69 577 6 218 75 795 

Zdroj: Český statistický úřad. Síť vybraných zařízení sociální péče 2011. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z 

WWW: https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3201-12-r_2012-100/, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 10: 

POČET UŽIVATELŮ (KLIENTŮ) SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V ROCE 2011 

Druh služby 

Počet uživatelů  

(klientů) 

k 31. 12. 2011 CELKEM 

celoroční 

a týdenní pobyty 

denní 

pobyty 

Centra denních služeb 0 113 113 

Denní stacionáře 0 468 468 

Týdenní stacionáře 34 0 34 

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 
1 366 0 1 366 

Domovy pro seniory 4 764 0 4 764 

Domovy se zvláštním režimem 1 188 0 1 188 

Chráněné bydlení 368 0 368 

Azylové domy 894 0 894 

Domy na půl cesty 41 0 41 

Zařízení pro krizovou pomoc 1 0 1 

Nízkoprahová denní centra 0 0 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 0 0 

Noclehárny 59 163 222 

Terapeutické komunity 15 0 15 

Sociální poradny 0 0 0 

Sociálně terapeutické dílny 0 145 145 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 56 0 56 

Pracoviště rané péče 0 0 0 

Intervenční centra 0 0 0 

Služby následné péče 16 0 16 

Moravskoslezský kraj CELKEM 8 802 889 9 691 

Zdroj: Český statistický úřad. Síť vybraných zařízení sociální péče 2011. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z 

WWW: https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3201-12-r_2012-100/, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 11: 

POČET UŽIVATELŮ (KLIENTŮ) SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011 

Druh služby 

Počet uživatelů  

(klientů) 

k 31. 12. 2011 

z toho 

trvale 

upoutaní 

na lůžko 

mobilní za pomoci 

druhé osoby 

vyžadující 

nákladné stravování 

přijatých na přechodný 

pobyt 

celoroční 

a týd. pob. 

denní 

pobyty 

celoroční 

a týd. pob. 

celoroční 

a týd. pob. 

denní 

pobyty 

celoroční 

a týd. pob. 

denní 

pobyty 

celoroční 

a týd. pob. 

denní 

pobyty 

Centra denních služeb 0 1 019 0 0 143 0 33 0 10 

Denní stacionáře 0 2 941 0 0 668 0 62 0 6 

Týdenní stacionáře 782 0 22 163 0 27 0 19 0 

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
13 618 0 1 489 3 049 0 2 163 0 120 0 

Domovy pro seniory 36 523 0 8 115 17 075 0 11 248 0 396 0 

Domovy se zvláštním režimem 9 415 0 1 997 2 905 0 2 335 0 65 0 

Chráněné bydlení 2 567 0 9 228 0 195 0 68 0 

Azylové domy 5 124 0 0 11 0 2 0 652 0 

Domy na půl cesty 275 0 0 0 0 0 0 26 0 

Zařízení pro krizovou pomoc 19 0 0 1 0 0 0 4 0 

Nízkoprahová denní centra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noclehárny 298 866 0 0 0 0 0 8 30 

Terapeutické komunity 211 0 0 0 0 1 0 12 0 

Sociální poradny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sociálně terapeutické dílny 0 1 016 0 0 92 0 4 0 29 

Centra sociálně rehabilitačních 

služeb 
615 366 0 11 37 3 0 439 0 

Pracoviště rané péče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intervenční centra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Služby následné péče 130 10 0 0 0 0 0 35 0 

ČR CELKEM 69 577 6 218 11 632 23 443 940 15 974 99 1 844 75 

Zdroj: Český statistický úřad. Síť vybraných zařízení sociální péče 2011. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z WWW: 

https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3201-12-r_2012-100/, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 12: 

POČET UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V ROCE 2011 

Druh služby 

Počet uživatelů  

(klientů) 

k 31. 12. 2011 

z toho 

trvale 

upoutaní 

na lůžko 

mobilní za pomoci 

druhé osoby 

vyžadující 

nákladné stravování 

přijatých na přechodný 

pobyt 

celoroční 

a týd. pob. 

denní 

pobyty 

celoroční 

a týd. pob. 

celoroční 

a týd. pob. 

denní 

pobyty 

celoroční 

a týd. pob. 

denní 

pobyty 

celoroční 

a týd. pob. 

denní 

pobyty 

Centra denních služeb 0 113 0 0 27 0 18 0 0 

Denní stacionáře 0 468 0 0 73 0 3 0 0 

Týdenní stacionáře 34 0 10 11 0 7 0 7 0 

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 
1 366 0 169 399 0 143 0 18 0 

Domovy pro seniory 4 764 0 1 370 2 285 0 1 465 0 81 0 

Domovy se zvláštním režimem 1 188 0 342 297 0 191 0 11 0 

Chráněné bydlení 368 0 0 16 0 21 0 56 0 

Azylové domy 894 0 0 1 0 0 0 92 0 

Domy na půl cesty 41 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zařízení pro krizovou pomoc 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Nízkoprahová denní centra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noclehárny 59 163 0 0 0 0 0 8 0 

Terapeutické komunity 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sociální poradny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sociálně terapeutické dílny 0 145 0 0 6 0 0 0 0 

Centra sociálně rehabilitačních 

služeb 
56 0 0 1 0 0 0 32 0 

Pracoviště ranné péče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intervenční centra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Služby následné péče 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

MSK CELKEM 8 802 889 1 891 3 011 106 1 827 21 305 0 

Zdroj: Český statistický úřad. Síť vybraných zařízení sociální péče 2011. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z WWW: 

https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3201-12-r_2012-100/, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 13: 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE ZŘIZOVATELE V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011 

Druh služby 
CELKEM Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní 

počet kapacita počet kapacita počet kapacita počet kapacita počet kapacita počet kapacita 

Centra denních služeb 85 1 063 0 0 6 158 23 228 28 201 28 476 

Denní stacionáře 245 3 227 3 172 40 621 71 833 57 525 74 1 076 

Týdenní stacionáře 62 908 1 85 32 440 8 107 9 83 12 193 

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
211 13 978 5 727 157 11 405 28 1 348 12 232 9 266 

Domovy pro seniory 471 37 616 0 0 184 17 086 171 15 874 70 2 613 46 2 043 

Domovy se zvláštním 

režimem 
189 9 727 0 0 91 5 187 48 2 555 14 367 36 1 618 

Chráněné bydlení 131 2 667 3 55 52 1 358 11 342 17 201 48 711 

Azylové domy 205 6 245 0 0 2 174 46 1 267 77 2 226 80 2 578 

Domy na půl cesty 36 368 0 0 1 4 5 38 8 76 22 250 

Zařízení pro krizovou 

pomoc 
40 32 0 0 1 10 2 1 10 10 27 11 

Nízkoprahová denní 

centra 
47 0 0 0 0 0 1 0 24 0 22 0 

Nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež 
222 0 0 0 1 0 17 0 69 0 135 0 

Noclehárny 62 1 250 0 0 1 233 12 155 24 399 25 463 

Terapeutické komunity 16 249 0 0 1 15 1 15 1 8 13 211 

Sociální poradny 588 0 1 0 50 0 26 0 81 0 430 0 

Sociálně terapeutické 

dílny 
112 1 080 1 34 14 131 4 64 23 195 70 656 

Centra sociálně 

rehabilitačních služeb 
251 1 021 1 15 3 10 0 0 42 140 205 856 

Pracoviště rané péče 40 0 1 0 0 0 2 0 12 0 25 0 

Intervenční centra 18 0 0 0 6 0 0 0 4 0 8 0 

Služby následné péče 44 177 0 0 0 0 2 12 5 8 37 157 

ČR CELKEM 3 075 79 608 16 1 088 642 36 832 478 22 839 587 7 284 1 352 11 565 

Zdroj: Český statistický úřad. Síť vybraných zařízení sociální péče 2011. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z WWW: 

https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3201-12-r_2012-100/, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 14: 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE ZŘIZOVATELE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V ROCE 2011 

Druh služby 
CELKEM Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní 

počet kapacita počet kapacita počet kapacita počet kapacita počet kapacita počet kapacita 

Centra denních služeb 13 135 0 0 1 15 4 50 3 20 5 50 

Denní stacionáře 31 486 0 0 0 0 12 195 13 162 6 129 

Týdenní stacionáře 3 40 0 0 0 0 1 24 2 16 0 0 

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
25 1 388 1 168 15 882 5 268 4 70 0 0 

Domovy pro seniory 64 4 865 0 0 14 1 061 27 2 895 14 556 9 353 

Domovy se zvláštním 

režimem 
27 1 211 0 0 9 433 9 506 3 97 6 175 

Chráněné bydlení 20 372 0 0 9 190 4 52 5 65 2 65 

Azylové domy 30 1 076 0 0 0 0 5 190 16 496 9 390 

Domy na půl cesty 3 45 0 0 0 0 0 0 1 15 2 30 

Zařízení pro krizovou 

pomoc 
5 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 

Nízkoprahová denní 

centra 
10 0 0 0 0 0 1 0 5 0 4 0 

Nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež 
40 0 0 0 0 0 4 0 8 0 28 0 

Noclehárny 14 260 0 0 0 0 2 28 6 113 6 119 

Terapeutické komunity 1 15 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 

Sociální poradny 71 0 0 0 7 0 6 0 17 0 41 0 

Sociálně terapeutické 

dílny 
16 149 0 0 3 0 2 40 8 76 3 33 

Centra sociálně 

rehabilitačních služeb 
24 58 0 0 0 0 0 0 13 26 11 32 

Pracoviště rané péče 6 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 

Intervenční centra 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Služby následné péče 9 17 0 0 0 0 0 0 1 0 8 17 

Moravskoslezský kraj 

CELKEM 
414 10 118 1 168 58 2 581 85 4 264 126 1 712 144 1 393 

Zdroj: Český statistický úřad. Síť vybraných zařízení sociální péče 2011. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z WWW: 

https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3201-12-r_2012-100/, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 15: 

KAPACITA A EKONOMICKÉ UKAZATELE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH VE STÁTNÍCH A KRAJSKÝCH 

ZAŘÍZENÍCH V ČR V ROCE 2011 

Druh služby 

(poskytované ve smyslu § 34 

zákona č. 108/2006 Sb.) 

Kapacita 

služby 

Počet 

služeb 

PŘÍJMY (v tis. Kč) VÝDAJE (v tis. Kč) 

CELKEM 
z toho 

CELKEM 
z toho 

za pobyt Ostatní*
)
 neinvestiční investiční 

Domovy pro seniory 17 086 184 4 955 077 2 360 022 1 622 514 4 928 431 4 630 697 297 734 

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
12 132 162 4 218 655 1 796 208 1 859 259 4 388 590 4 234 821 153 770 

Domovy se zvláštním 

režimem 
5 187 91 1 636 564 733 177 626 034 1 766 499 1 607 663 158 836 

Denní a týdenní stacionáře 1 318 76 289 153 56 866 153 728 273 061 267 879 5 182 

Ostatní 2 197 145 582 923 118 700 298 348 501 369 479 954 21 415 

CELKEM 37 920 658 11 682 372 5 064 973 4 559 883 11 857 950 11 221 013 636 937 

*
)
 jedná se o dotace státu a zřizovatele. 

Zdroj: Český statistický úřad. Síť vybraných zařízení sociální péče 2011. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z WWW: 

https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3201-12-r_2012-100/, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 16: 

KAPACITA A EKONOMICKÉ UKAZATELE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH V OBECNÍCH ZAŘÍZENÍCH V 

ČR V ROCE 2011 

Druh služby 

(poskytované ve smyslu § 34 

zákona č. 108/2006 Sb.) 

Kapacita 

služby 

Počet 

služeb 

PŘÍJMY (v tis. Kč) VÝDAJE (v tis. Kč) 

CELKEM 

z toho 

CELKEM 

z toho 

za pobyt Ostatní*
)
 neinvestiční investiční 

Domovy pro seniory 15 874 171 4 246 964 2 101 276 1 384 854 4 267 604 4 141 770 125 834 

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
1 348 28 432 311 193 572 189 627 431 537 424 606 6 931 

Domovy se zvláštním 

režimem 
2 555 48 776 002 367 651 252 745 763 459 754 008 9 451 

Denní a týdenní stacionáře 940 79 233 090 41 906 166 006 233 779 230 690 3 089 

Ostatní 2 122 152 307 549 61 223 135 987 296 735 263 856 32 879 

CELKEM 22 839 478 5 995 916 2 765 628 2 129 219 5 993 114 5 814 931 178 183 

*
)
 jedná se o dotace státu a zřizovatele. 

Zdroj: Český statistický úřad. Síť vybraných zařízení sociální péče 2011. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z WWW: 

https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3201-12-r_2012-100/, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 17: 

KAPACITA A EKONOMICKÉ UKAZATELE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH V OSTATNÍCH (NESTÁTNÍCH) 

ZAŘÍZENÍCH V ČR V ROCE 2011 

Druh služby 

(poskytované ve smyslu § 34 

zákona č. 108/2006 Sb.) 

Kapacita 

služby 

Počet 

služeb 

PŘÍJMY (v tis. Kč) VÝDAJE (v tis. Kč) 

CELKEM 
z toho 

CELKEM 
z toho 

za pobyt Ostatní*
)
 neinvestiční investiční 

Domovy pro seniory 4 656 116 1 266 453 658 546 300 346 764 098 740 249 23 849 

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
498 21 168 325 60 442 47 909 85 985 84 998 987 

Domovy se zvláštním 

režimem 
1 985 50 629 114 306 474 89 704 112 732 111 941 791 

Denní a týdenní stacionáře 1 877 152 374 630 74 453 192 008 144 787 136 597 8 191 

Ostatní 9 833 1 598 2 571 687 208 977 955 934 3 918 175 3 743 148 175 027 

CELKEM 18 849 1 937 5 010 209 1 308 892 1 585 901 5 025 777 4 816 933 208 844 

*
)
 jedná se o dotace státu a zřizovatele. 

Zdroj: Český statistický úřad. Síť vybraných zařízení sociální péče 2011. [on-line]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupné z WWW: 

https://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3201-12-r_2012-100/, vlastní zpracování. 


