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1 ÚVOD 

Základní hodnotou nutnou pro udrţení kaţdé společnosti je hodnota solidarity. 

Společnost si nutnost solidarity, zejména v obtíţných ţivotních situacích, do kterých se mŧţe 

během ţivota dostat kaţdý člověk, uvědomuje a zaručuje tak svým občanŧm sociální jistoty. 

Hlavní součástí sociálních jistot je sociální zabezpečení, které je základní součástí sociální 

politiky státu. Sociální politika se obecně snaţí o vytvoření lidsky dŧstojných podmínek 

ţivota a zajištění rovných příleţitostí všem prostřednictvím nástrojŧ s rŧznými cíli. Nástroje 

sociální politiky se utváří od legislativního rámce aţ po nástroje aplikačního charakteru,  

mezi něţ patří sociální sluţby. Téměř kaţdá rodina jednou mŧţe potřebovat sociální sluţbu, 

kdy občan pro ztrátu vlastní soběstačnosti potřebuje pomoc dalších osob a často 

kvalifikovanou péči. 

Posláním sociálních sluţeb je slouţit občanŧm v nepříznivé sociální situaci, kterou 

nemohou řešit sami ani s vyuţitím jiných systémŧ sociální ochrany. Tyto sluţby uspokojují 

zvláštní potřeby vyvolané stářím, změnou zdravotního stavu nebo rozpadem rodiny. Lidé mají 

v rámci solidarity právo na to, aby ţádali o pomoc a podporu ze strany veřejné správy 

a poskytovatelŧ sociálních sluţeb. Mezi nejpočetnější skupiny příjemcŧ sociálních sluţeb 

patří zejména senioři, lidé se zdravotním postiţením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří 

z rŧzných dŧvodŧ ţijí "na okraji" společnosti. 

Cílem diplomové práce je popsat systém sociálních sluţeb ve městě Havířově, 

zhodnotit úroveň jejich poskytování se specifikací na městem zřízenou příspěvkovou 

organizaci poskytující sociální sluţby a zhodnotit roli výdajŧ na sociální sluţby v rozpočtu 

města Havířov s ohledem na demografický vývoj populace.  

Hypotézou diplomové práce je, ţe město dostatečně institucionálně zajišťuje 

a podporuje oblast sociálních sluţeb v rozsahu odpovídajícím aktuálním potřebám občanŧ,  

a ţe v budoucím období dojde ke zvýšení zatíţení rozpočtu města Havířova výdaji na sociální 

sluţby.  

K dosaţení vytyčeného cíle a k ověření hypotézy je pouţita metoda analýzy odborné 

literatury, legislativy, internetových zdrojŧ a metoda časového srovnání. 

  Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. Krom úvodu a závěru je pak 

problematika sociálních sluţeb řešena v druhé, třetí a čtvrté kapitole. Druhá kapitola  
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je zaměřena na teoretické vymezení pojmŧ. Obecně popisuje problematiku sociálních sluţeb, 

řadí sociální sluţby do systému sociální politiky, vymezuje pŧsobnost veřejné správy, systém 

financování sociálních sluţeb a obecně charakterizuje územně samosprávný celek.  

Třetí kapitola je praktického charakteru a je zaměřena na demografický vývoj populace  

ve městě Havířově, na rozsah poskytování a úroveň financování sociálních sluţeb ve městě 

Havířově a podrobná analýza je aplikována na příspěvkovou organizaci Sociální sluţby města 

Havířov. Čtvrtá kapitola se zabývá zhodnocením demografického vývoje a jeho vlivu na 

sociální sluţby, dále zhodnocením poskytování a financování sociálních sluţeb ve městě 

Havířově a dle vlastních propočtŧ je proveden odhad, jak a do jaké míry ovlivní a zatíţí 

rozpočet města výdaje na sociální sluţby v dŧsledku stárnutí obyvatel.   

Informace pro vypracování této práce jsou získány z odborné literatury, platné 

legislativy, internetových stránek, z interních a veřejných publikací a materiálŧ Magistrátu 

města Havířova a příspěvkové organizace Sociální sluţby města Havířov.   
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2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ OBCEMI  

Sociální sluţby jsou součástí státního systému sociálního zabezpečení České republiky   

a dle legislativy jsou zařazeny do oblasti tzv. sociální pomoci. Systém sociálních sluţeb v ČR 

je upraven zákonem 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisŧ 

a Vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních sluţbách.  

Obci, jakoţto základní občanské komunitě, která je občanu po rodině nejbliţší a mŧţe 

chránit jeho sociální zájmy, se role v sociální oblasti zvyšuje. Posláním státu je vytvářet 

podmínky pro stabilitu, regulovat sociální klima, podporovat sociální subjekty k vlastnímu 

rozvoji a k realizaci svých cílŧ. Mŧţe být tedy při řešení sociálních problémŧ nápomocen, 

avšak skutečné řešení zabezpečit nemŧţe. Proto je řešení mnoha sociálních problémŧ v rukou 

obcí.  

Tato teoretická kapitola diplomové práce obsahuje klíčové pojmy, které jsou stěţejní 

k vyřešení otázky financování sociálních sluţeb. Vysvětluje pojem sociální politika, sociální 

zabezpečení, systém sociální pomoci a sociální sluţby jako takové. Dále se zabývá 

charakteristikou územně samosprávného celku a statutárního města, hospodařením 

příspěvkových organizací a komunitním plánováním.  

2.1 Sociální služby v systému sociální politiky  

Sociální politika není jednoznačně definičně vymezena a její chápání mŧţe být velice 

rŧzné. Velmi obecně a přibliţně řečeno je sociální politika taková politika, která se primárně 

orientuje k člověku, k rozvoji a kultivaci jeho ţivotních podmínek, dispozic, k rozvoji jeho 

osobnosti a kvality ţivota. Je vţdy součástí určitého společenského celku a z tohoto pohledu 

představuje sociální politika určitý systém s vnitřními vazbami i s vazbami na své společenské 

okolí a jsou jí vlastní i určité společné znaky. Smyslem sociální politiky je zajišťování 

a udrţování sociální suverenity a sociálního bezpečí, coţ lze povaţovat za základní obecné 

charakteristiky postavení člověka ve společnosti.
1
 

V širším slova smyslu jde o konkrétní jednání státu a ostatních subjektŧ, kterým  

je ovlivňována sociální sféra společnosti. Z tohoto pohledu je sociální politika významná  

                                                 
1
 KREBS, V a kol. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2007. 504 s. ISBN: 978-80-7357-276-1. 
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pro dlouhodobé koncepční úvahy o sociální politice, souvisí s volbou typu sociální politiky, 

s tvorbou určitého sociálního programu.  

V užším slova smyslu je cílem sociální politiky především reagovat na sociální rizika, 

resp. jejich moţné negativní dŧsledky (např. stáří, nemoc, invalidita) a eliminovat negativní 

sociální události v rámci trţního mechanizmu (např. nezaměstnanost, chudoba). Tento pohled 

se zaměřuje především na oblast zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. 

 Současná sociální politika se zabývá oblastmi sociálního zabezpečení, zdravotní, 

rodinné, bytové politiky, politiky zaměstnanosti a vzdělávací politiky. 

2.1.1 Sociální zabezpečení 

Sociální zabezpečení je prostředkem k uskutečňování úkolŧ a cílŧ sociální politiky. 

Lze jej tedy chápat jako soubor institucí, zařízení a opatření, prostřednictvím kterých 

se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování následkŧ sociálních událostí občanŧ. 

Mezi hlavní sociální události se řadí stáří, invalidita, smrt rodinného příslušníka, narození 

dítěte, těhotenství, nemoc, úraz aj. zpŧsobující tíţivou situaci.  

Kaţdá koncepce sociálního zabezpečení je ovlivněna národní tradicí, historickým 

vývojem a dalšími faktory, jako jsou ekonomické faktory, společensko - politické faktory  

či demografické faktory. Systém sociálního zabezpečení v České republice je vybudován 

na třech pilířích, a to:   

a) sociální pojištění – které je výrazem odpovědnosti občana k sobě a ke své rodině a řeší 

situace, na které se občan mŧţe předem připravit (pojistit se). Lidé si odkládají část 

své spotřeby pro případ budoucí nejisté sociální události. Zahrnuje v sobě dŧchodové 

a nemocenské pojištění,  

b) státní sociální podpora – jde o situaci, kdy stát povinně zabezpečuje občany  

pro případ uznané sociální události. Zde se objevuje státem organizovaná solidarita 

od vysokopříjmových rodin k nízkopříjmovým a od bezdětných k rodinám s dětmi,  

c) sociální pomoc (sociální péče) -  vyjadřuje skutečnost, ţe se občan dostal do situace, 

kdy není v jeho silách se sám zaopatřit, není sociálně pojištěn a ani nesplnil podmínky 

vzniku nároku na státní zaopatření. Vyznačuje se, na rozdíl od sociálního pojištění 

a státní sociální podpory, individualizovanou aplikací, podmíněnou chudobou 



 5 

či nouzí. Sociální pomoc mŧţe být poskytnuta formou sociálních služeb, které  

by měly poskytovat především nestátní neziskové organizace, obce a kraje nebo 

formou sociálně právní ochrany a dávek sociální pomoci, které by měl poskytovat stát 

prostřednictvím pověřených obecních úřadŧ.
2
 

2.1.2 Sociální pomoc  

Sociální pomoc, někdy také označována jako sociální péče, má v rŧzných zemích EU 

v systému rŧzné postavení, ale vţdy řeší stav hmotné a sociální nouze. Jako třetí pilíř 

sociálního zabezpečení má sociální zabezpečení za cíl zabránit propadu občana do trvalé 

sociální závislosti. Zákon č. 100/1988 o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisŧ, 

definuje sociální pomoc jako „státem zajištěnou pomoc občanŧm, jejichţ ţivotní potřeby 

nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami dŧchodového  

nebo nemocenského zabezpečení, popřípadě jinými příjmy, a občanŧm, kteří ji potřebují 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, anebo kteří bez pomoci společnosti 

nemohou překonat obtíţnou ţivotní situaci nebo nepříznivé ţivotní poměry“. 

Systém sociální pomoci (péče) řeší situace, kdy jsou ohroţena práva občana,  

kdyţ se občan nachází v hmotné nouzi a kdyţ je občan v sociální nouzi a není schopen 

zabezpečit svoje potřeby vlastními silami. Sociální pomoc často řeší deficity, které vznikly při 

selhání funkce rodiny, která by měla občanovi pomoci v obtíţné sociální situaci. Selháním  

této funkce jsou ohroţeni zejména staří lidé (vazba dětí a rodičŧ) nebo nezletilé děti (vazba 

rodičŧ s dětmi). Základními nástroji sociální pomoci jsou: 

 poradenství, 

 sociálně-právní ochrana, 

 sociální prevence, 

 dávky sociální péče,  

 sociální služby.  

                                                 
2
 KREBS, V a kol. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2007. 504 s. ISBN: 978-80-7357-276-1. 
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2.2 Typologie a cíle sociálních služeb   

Sociální sluţby jsou specializované činnosti, které mají pomoci člověku řešit jeho 

nepříznivou sociální situaci. Příčiny vzniku nepříznivé sociální situace jsou velmi rŧzné, 

a proto také existuje velmi pestrá škála druhŧ sociálních sluţeb. Poskytnutí sociální sluţby  

má člověku pomoci, respektive podporovat jeho vlastní aktivitu vedoucí k řešení nepříznivé 

sociální situace, avšak nemŧţe převzít odpovědnost člověka za jeho vlastní osud či ţivotní 

perspektivu.
3
  

Jsou dŧleţité zejména proto, ţe bez jejich pŧsobení by významná část občanŧ nemohla 

vést kvalitní aktivní ţivot a docházelo by k jejich sociálnímu vyloučení. Zákon  

č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisŧ vymezuje sociální sluţbu 

jako: „činnost nebo soubor činností, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem 

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.“  

Prostřednictvím sociálních sluţeb je zajišťována pomoc při zvládání běţných úkonŧ 

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 zájmŧ.  

Sociální sluţby zahrnují dle zákona č. 108/2006 o sociálních sluţbách, ve znění 

pozdějších předpisŧ, tři základní oblasti sluţeb: 

 sociální poradenství,  

 sluţby sociální péče,  

 sluţby sociální prevence.  

Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhŧ sociálních 

sluţeb, kterou jsou poskytovatelé sociálních sluţeb povinni vţdy zajistit. Člení se na základní 

sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Smyslem základního sociálního 

poradenství je poskytování potřebných informací, které přispívají k řešení nepříznivé sociální 

situace. Základní sociální poradenství jsou povinni poskytnout všichni poskytovatelé 

                                                 
3
 Online časopis Finance.cz: Sociální péče [on-line], [cit. 2010-02-02]. Dostupné na WWW: 

<http://www.finance.cz/socialni-podpora/informace/davky-socialni-sluzby/>. ISSN: 1213-4325. 

http://www.finance.cz/socialni-podpora/informace/socialni-sluzby/
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sociálních sluţeb, a to bez ohledu na to, kdo je o radu poţádá. Odborné sociální poradenství  

je poskytováno osobám v jednotlivých typech poraden (občanské, manţelské, rodinné atd.)  

a poskytují jej specializované poradny, které se profilují buď podle nějakého jevu  

(např. problematika domácího násilí) nebo podle cílové skupiny (např. osoby se zdravotním 

postiţením, senioři, cizinci apod.).  

Sluţby sociální péče jsou zaměřeny na to, aby napomáhaly lidem zajistit si fyzickou 

a psychickou soběstačnost. Jsou jednou z forem sociální pomoci lidem v těţké ţivotní situaci. 

Jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich 

ţivota, případně je v maximální míře začlenit do společnosti. Ke sluţbám sociální péče patří: 

 osobní asistence, 

 pečovatelská sluţba, 

 tísňová péče, 

 prŧvodcovské a předčitatelské sluţby,  

 podpora samostatného bydlení, 

 odlehčovací sluţby, 

 centra denních sluţeb, 

 denní stacionáře,  

 týdenní stacionáře, 

 domovy pro osoby se zdravotním postiţením, 

 domovy pro seniory, 

 domovy se zvláštním reţimem, 

 chráněné bydlení, 

 sociální sluţby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. 

Sluţby sociální prevence napomáhají zabránit jevŧm a situacím, které mohou vést  

k sociálnímu vyloučení osob. V ustanovení § 53 zákona o sociálních sluţbách jsou vymezeny 

jako sluţby, jeţ napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroţeny 

pro krizovou sociální situaci, ţivotní návyky a zpŧsob ţivota vedoucí ke konfliktu  

se společností, pro sociálně znevýhodňující prostředí a ohroţení práv a oprávněných zájmŧ 

trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem sluţeb sociální prevence je napomáhat osobám 

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

neţádoucích tzv. „sociálně negativních jevŧ“, jako například kriminalita, bezdomovectví, 

zneuţívání návykových látek, krize v rodině apod. K sluţbám sociální prevence patří:  

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/odvody-ze-mzdy/zamestnanci-zdravotni-pojisteni/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/odvody-ze-mzdy/zamestnanci-zdravotni-pojisteni/
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 raná péče, 

 telefonická krizová pomoc, 

 tlumočnické sluţby, 

 azylové domy, 

 domy na pŧl cesty, 

 kontaktní centra, 

 krizová pomoc, 

 intervenční centra,  

 nízkoprahová denní centra, 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, 

 noclehárny, 

 sluţby následné péče, 

 sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, 

 sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením, 

 sociálně terapeutické dílny, 

 terapeutické komunity, 

 terénní programy, 

 sociální rehabilitace. 

 

Zákon o sociálních sluţbách zahrnuje tedy širokou škálu sluţeb a jednotlivé sluţby 

jsou v zákoně přesně definovány. Poskytují se osobám bez úhrady nákladŧ, nebo za částečnou 

nebo plnou úhradu nákladŧ. Z právního hlediska, kromě příspěvku na péči, zákon nestanovuje 

klientŧm sociálních sluţeb v podstatě ţádný právní nárok.
4
  

Sociální sluţby mohou být poskytovány ve třech základních formách, které jsou 

i u jednotlivých druhŧ sluţeb kombinovány tak, aby byly maximálně efektivní. Jedná se o tyto 

formy:  

 pobytová sluţba spojená s ubytováním uţivatele v zařízeních sociálních sluţeb,  

 ambulantní sluţba, za kterou uţivatel dochází do zařízení sociálních sluţeb, 

 terénní sluţba poskytována tam, kde člověk ţije – v jeho přirozeném sociálním 

prostředí.  

                                                 
4
 MATOUŠEK, O. a kol.: Sociální služby. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-310-9.  

http://poradna.finance.cz/bydleni/
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Hlavními cíli sociálních sluţeb jsou
5
: 

 respektovat dŧstojnost uţivatelŧ, podporovat jejich nezávislost a zvyšovat jejich 

společenskou a ekonomickou participaci, 

 zajistit, ţe uţivatelé budou chráněni proti nízké úrovni sociálních sluţeb, 

 umoţnit ţít uţivatelŧm bezpečným plným a pokud moţno normálním ţivotem v jejich 

vlastním domově, kdykoliv je to proveditelné, 

 zajistit, aby zranitelné skupiny uţivatelŧ byly chráněny před citovým, fyzickým, 

sexuálním zneuţíváním a nedbalostí (jak v přirozeném prostředí, tak i v institucích), 

 zajistit, aby uţivatelŧm sociálních sluţeb v produktivním věku byly poskytovány tato 

sluţby zpŧsobem, který maximalizuje jejich moţnost i schopnost nastoupit 

do zaměstnání, zŧstat v něm nebo se do něj vrátit, 

 včasným rozpoznáním potřeb obcí, měst a regionŧ a zabezpečením odpovídajících 

sluţeb chránit a tím předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivých osob nebo skupin, 

 svým pŧsobením napomáhat k odstranění znevýhodnění jednotlivcŧ nebo skupin 

a podporovat jejich zapojení do ţivota komunity, 

 maximalizovat prospěšnost sluţeb pro uţivatele vytvořením dostatečně pestré 

a dostupné nabídky a umoţněním volby, která bude reagovat na individuální potřeby 

a okolnosti. 

2.3 Legislativní zakotvení sociálních služeb 

Systém sociálních sluţeb se v České republice dočkal zásadní změny v květnu roku 

2006, kdy byl přijat nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, který nabyl účinnosti 

dne 1. ledna 2007
6
.  

Stará právní úprava sociálních sluţeb byla do této doby nevyhovující a nebyla schopna 

přesně a pohotově reagovat na potřeby moderní doby. Problémem systému bylo především to, 

ţe škála sociálních sluţeb byla velmi úzká a výrazně orientovaná na ústavní péči. Také vznik 

nestátních subjektŧ poskytujících sociální sluţby představoval problém, protoţe nebyla 

                                                 
5
  PRŦŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2007.180 s. ISBN: 978-80-7357-25.  

6
 Poslední novela zákona byla provedena Zákonem č. 206/2009 Sb., kterým se mění Zákon o sociálních 

sluţbách, ve znění pozdějších předpisŧ, a některé další zákony.   
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k dispozici ţádná zvláštní právní úprava. Změna koncepce sociálních sluţeb vyplývá přímo 

z § 2 nového zákona, který stanovuje základní zásady poskytování sociálních sluţeb. Je zde 

uvedeno, ţe:   

„Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství 

o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Rozsah a forma 

pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou 

důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit 

na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, 

které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, 

a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob 

a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských 

práv a základních svobod osob“.  

2.3.1 Reforma systému sociálních služeb 

V rámci reformy systému sociálních sluţeb byly pozměněny hlavní principy systému 

poskytování a financování sociálních sluţeb. Nejvýznamnější koncepční změny, které zákon 

přinesl, jsou uvedeny v následujícím textu.    

 Zavedení příspěvku na péči jako nové sociální dávky určené k částečnému krytí 

nákladŧ souvisejících s poskytováním sociálních sluţeb. Prostřednictvím tohoto 

příspěvku lidé sami rozhodují o tom, jaké sluţby vyuţijí, v jakém rozsahu a u jakého 

poskytovatele.  

 Zavedení smluvního principu, tzn., ţe se o poskytování sociálních sluţeb uzavírá 

smlouva mezi uţivatelem a poskytovatelem. Před přijetím nového zákona systém 

fungoval tak, ţe se o poskytování sociální sluţby rozhodovalo ve správním řízení 

příslušným úřadem, který byl zřizovatelem sociální sluţby.  

 Zavedení systému registrace, který udává povinnost kaţdého poskytovatele 

sociálních sluţeb se registrovat na příslušném krajském úřadě. Tímto krokem 

je odstraněn dlouhodobý problém statistických úřadŧ.  

 Poskytnutí dotace státu na financování sociálních sluţeb. Dotace poskytuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě ţádosti krajského úřadu těm 



 11 

poskytovatelŧm, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelŧ sociálních sluţeb, 

prostřednictvím rozpočtŧ jednotlivých krajŧ. 

 Zavedení plánu rozvoje sluţeb (komunitního plánování), který přispívá ke zvýšení 

dostupnosti sociálních sluţeb (viz kapitola 2.7 Komunitní plánování).  

 Inspekce poskytování sociálních sluţeb, která je vykonávána formou státní kontroly 

podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisŧ. 

Vykonávají ji krajské úřady a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.  

 Stanovení předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka a pro výkon 

činnosti v sociálních sluţbách.  

Realizace zákona o sociálních sluţbách nutně směřuje k tomu, aby sociální sluţby 

volili lidé, kteří je opravdu potřebují a v takové míře, ve které je potřebují a aby poskytované 

sluţby odpovídaly normám kvalitní sluţby podle mezinárodních trendŧ a vědeckých 

poznatkŧ. Podle zákona o sociálních sluţbách je poskytovaná podpora a pomoc: 

 dostupná – z hlediska typu pomoci, územní dostupnosti, informační dostupnosti 

a v neposlední řadě také z hlediska ekonomického,  

 efektivní – uzpŧsobena tak, aby vyhovovala potřebě člověka a nikoliv „potřebám“ 

systému, 

 kvalitní – je zabezpečována zpŧsobem a v rozsahu, který odpovídá současnému 

poznání a moţnostem společnosti, 

 bezpečná – je zabezpečována tak, aby neomezovala oprávněná práva a zájmy osob,  

 hospodárná – je zabezpečována tak, aby veřejné a osobní výdaje pouţívané 

na poskytnutí pomoci v maximální moţné míře pokrývaly rozsah potřeb. 

2.3.2 Příspěvek na péči  

Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou nový zákon o sociálních sluţbách přinesl, 

je koncipování nové sociální dávky - příspěvku na péči. Tato dávka představuje zcela nový 

nástroj financování sociálních sluţeb a jejími hlavními cíli jsou
7
: 

 zabezpečit přechod od „pasivního pacientství“ k „aktivnímu klientství“, 

                                                 
7
 PRŦŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2007.180 s. ISBN:978-80-7357-25. 
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 sjednotit podmínky pro získání veřejných prostředkŧ všemi subjekty, poskytujícími 

péči za podmínek jejich registrace, 

 zvýšit prvek spoluúčasti občana při řešení jeho sociální situace, 

 zvýšit odpovědnost a pŧsobnost samosprávných krajŧ a obcí při zabezpečování 

sociálních sluţeb,  

 zvýšit roli příjemce sluţby.  

Příspěvek na péči zlepšuje situaci u pečujících rodinných příslušníkŧ zejména proto, 

ţe není omezena jejich výdělečná činnost. Tato koncepce příspěvku na péči se zakládá 

na předpokladu, ţe osoby potřebující péči, zŧstanou ve svém domácím prostředí a ústavní 

sluţby vyuţijí jen v krajních případech.
8
 

Na příspěvek na péči má nárok od státu člověk, který je kvŧli dlouhodobě 

nepříznivému zdravotnímu stavu závislý na pomoci jiné osoby. Výše příspěvku se odvíjí  

od ţadatelova věku a míry jeho závislosti na pomoci jiné osoby (viz Tab. 2.1). 

Tab. 2.1 Výše příspěvku na péči (v Kč/měsíčně) 

Stupeň závislosti 
Pro osobu  

mladší 18 let 

Pro osobu  

starší 18 let 

I. Lehká závislost 3 000 2 000 

II. Středně těţká závislost 5 000 4 000 

III. Těţká závislost 9 000 8 000 

IV. Úplná závislost 12 000 12 000 
Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisŧ.  

 

Míra závislosti se stanovuje na základě lékařského vyšetření a sociálního šetření  

a o konkrétním stupni závislosti rozhoduje úřad práce. Dle zákona se provádí i kontrola,  

zda byl příspěvek vyuţit na zajištění pomoci a zda je pomoc poskytována této osobě 

odpovídající stanovenému stupni závislosti.  

O udělení příspěvku na péči rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou pŧsobností 

a případné odvolání vyřizuje krajský úřad. Řízení o udělení příspěvku se skládá ze dvou částí, 

a to z posouzení zdravotního stavu ţadatele a ze sociálního šetření. Sociální šetření, jímţ  

se zjišťuje schopnost samostatného ţivota ţadatele, provádí sociální pracovník obecního 

                                                 
8
 MATOUŠEK, O. a kol.: Sociální služby. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-310-9. 
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úřadu, který vyřizuje čtyři sta sociálních šetření za rok. Výsledek sociálního šetření odešle 

obecní úřad obce s rozšířenou pŧsobností úřadu práce, který prozkoumá zdravotní stav 

ţadatele a určí stupeň jeho závislosti na péči jiné osoby. Přiznaná výše příspěvku je také  

vyplácena obecními úřady obcí s rozšířenou pŧsobností. 

Podle dŧvodové zprávy k návrhu zákona o sociálních sluţbách se předpokládalo, 

ţe příspěvek na péči bude vyplácen cca 175 tis. osobám a celkové náklady na jeho výplatu 

měly ze státního rozpočtu činit cca 8 mld. Kč ročně. Skutečný počet příspěvku na péči je však 

výrazně vyšší, neţ se pŧvodně předpokládalo. V květnu roku 2009 příspěvek na péči pobíralo 

297 tis. klientŧ.
9
 

2.3.3 Úhrada nákladů za sociální služby  

Zákon o sociálních sluţbách přímo vymezuje sluţby, které jsou poskytovány 

za úhradu nákladŧ či nikoliv. Jak jiţ bylo zmíněno, poskytování sociální sluţby se řídí 

smlouvou uzavřenou mezi uţivatelem a poskytovatelem a výše úhrady nákladŧ vychází právě 

z této smlouvy. Je zde přímo uvedena cena za sluţbu, avšak u sluţeb, za které nelze 

poţadovat úhrady, musí organizace získat peníze od sponzorŧ nebo na ně vydělat jinou svojí 

činností.      

Na základě smlouvy o poskytnutí sociální sluţby prováděné za úhradu je klient 

povinen uhradit tuto sluţbu ze svého příspěvku na péči. Došlo však k prvním problémŧm 

ze strany uţivatele, neboť si špatně vysvětlili účel dávky příspěvku na péči. Zpočátku si totiţ 

mylně mysleli, ţe se jedná o jakési přilepšení k jejich dŧchodu a neuvědomovali si, 

ţe příspěvek je určen k úhradě za poskytnutou sociální sluţbu a ţe si mohou potřebnou sluţbu 

vybrat a zaplatit. Pro poskytovatele to tedy bylo období přesvědčování a informování o vlastní 

funkci příspěvku na péči.  

Jedním z návrhŧ, jak s touto situací pomoci poskytovatelŧm sociálních sluţeb, 

je zavedení poukázkového systému, který by zaručoval, ţe alespoň část poskytovaného 

příspěvku bude vyuţita na nákup sluţby u registrovaného poskytovatele sociálních sluţeb.   

                                                 
9
 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Příspěvek na péči [on-line], [cit. 2010-02-09]. Dostupné na WWW: 

<http://www.mpsv.cz/cs/4768>. 
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2.3.4 Podmínky poskytování sociálních služeb 

Předchozí právní úprava neurčovala pravidla pro poskytování sluţeb nestátními 

subjekty a pro oblast sociálních sluţeb neexistovala ţádná zvláštní úprava, která by stanovila 

poţadavky na odbornou zpŧsobilost personálu, na prostory, v nichţ se sluţby poskytují  

a na kvalitu poskytovaných sluţeb. Zákon o sociálních sluţbách upravil podmínky  

pro poskytování sociálních sluţeb a je koncipován tak, ţe je dána přednost nestátním 

poskytovatelŧm sociálních sluţeb. Smlouvu tedy ve většině případŧ příjemce sluţeb uzavírá 

s nestátním poskytovatelem těchto sluţeb. 

Sociální sluţby lze poskytovat pouze na základě oprávnění k poskytování sociálních 

sluţeb, které vzniká rozhodnutím o registraci vydaným příslušným krajským úřadem. 

Podmínky registrace jsou definovány v § 79 zákona o sociálních sluţbách. Povinnost 

registrace mají nyní všichni poskytovatelé sociálních sluţeb, fyzické osoby, právnické osoby, 

organizační sloţky státu nebo územně správního celku. Krajský úřad vede registr 

poskytovatelŧ sociálních sluţeb v elektronické podobě, správu registru vykonává MPSV. 

Registrace poskytovatelŧ je nástrojem ochrany klientŧ a jejich zájmŧ tak, aby nedocházelo 

k porušování jejich práv.  

V zákoně o sociálních sluţbách v § 88 jsou vymezeny tyto povinnosti poskytovatelŧ 

sociálních sluţeb: 

 zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech poskytovaných sociálních 

sluţeb, okruhu osob, o kapacitě a zpŧsobu poskytování sociálních sluţeb,  

a to srozumitelným zpŧsobem pro všechny osoby, 

 informovat zájemce o sociální sluţbu o všech povinnostech vyplývajících ze smlouvy 

a o úhradě za tyto sluţby, 

 vytvářet dŧstojné podmínky pro zabezpečení lidských a občanských práv příjemcŧ 

sluţeb,  

 zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální sluţby a oprávněných zájmŧ 

osob, 

 zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stíţností příjemcŧ sluţeb, 

 plánovat prŧběh poskytování sociální sluţby dle potřeb příjemcŧ sluţeb, vést písemné 

záznamy a hodnotit prŧběh poskytování sociální sluţby za účasti příjemce sluţby, 
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 vést evidenci neuspokojených ţadatelŧ o sociální sluţbu ţadatelŧ,  

 dodrţovat standardy kvality sociálních sluţeb. 

2.4 Působnost veřejné správy v sociálních službách 

Státní správu v sociálních sluţbách podle nového zákona vykonávají Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou pŧsobností a úřady 

práce. Obecní úřady obcí s rozšířenou pŧsobností a krajské úřady vykonávají přenesenou 

pŧsobnost. Obce a kraje, v samostatné pŧsobnosti, vytváří podmínky pro poskytování 

sociálních sluţeb.
10

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti 

sociálních sluţeb, zpracovává střednědobý národní plán rozvoje sociálních sluţeb a zajišťuje 

financování sociálních sluţeb v pěti zařízeních. Ze státního rozpočtu jsou poskytovány dotace 

obcím na lŧţko, dotace krajŧm a obcím na výkon zřizovatelských funkcí a dotace nestátním 

neziskovým organizacím poskytujícím sociální sluţby. 

Krajské úřady v rámci přenesené pŧsobnosti:  

 rozhodují v odvolacím řízení o přidělení příspěvku na péči,  

 rozhodují o registraci poskytovatelŧ sociálních sluţeb a vedou krajský registr 

poskytovatelŧ,  

 zajišťují poskytnutí sociálních sluţeb v případě, kdy poskytovatel sociálních sluţeb 

ukončil poskytování sociálních sluţeb a pomáhá tedy osobám, kterým tento 

poskytovatel dosud poskytoval sociální sluţby a které si nejsou schopny samy zajistit 

poskytování sociálních sluţeb,  

 kontroluje dodrţování povinností poskytovatelŧ sociálních sluţeb,  

 vede řízení o správních deliktech poskytovatelŧ sociálních sluţeb.  

V rámci přenesené pŧsobnosti se kraje stále více zapojují do systému financování 

sociálních sluţeb. Od roku 2007 se významně podílejí na realizaci dotačního řízení a novela 

                                                 
10

 Sociální revue: Působnost veřejné správy v sociálních službách [on-line], [cit. 2010-03-12]. Dostupné na  

WWW:<http://socialnirevue.cz/item/pusobnost-verejne-spravy-v-socialnich-sluzbach/category/socialni-prace>. 

ISSN 1801-6790.  

http://socialnirevue.cz/item/pusobnost-verejne-spravy-v-socialnich-sluzbach/category/socialni-prace
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zákona č. 108/2006, o sociálních sluţbách, která byla přijata v roce 2009, počítá s přenesením 

dotačního řízení na úroveň krajŧ od 1. ledna 2012. 

Kraj v samostatné působnosti zjišťuje potřeby poskytování sociálních sluţeb  

a zajišťuje dostupnost informací o sociálních sluţbách. Spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji 

a s poskytovateli sociálních sluţeb při zprostředkování pomoci, zpracovává střednědobý plán 

rozvoje sociálních sluţeb ve spolupráci s obcemi, poskytovateli a uţivateli a vyhodnocuje 

jeho plnění a informuje o tom ministerstvo.  

Obec s rozšířenou působností rozhoduje o přidělení příspěvku na péči a vykonává  

k tomu potřebné sociální šetření a příspěvek vyplácí. Zajišťuje poskytnutí sociální sluţby 

osobám, kterým by neposkytnutí okamţité pomoci ohrozilo jejich ţivot nebo zdraví. 

Obec poskytuje dotace registrovaným poskytovatelŧm sociálních sluţeb a v rámci 

samostatné pŧsobnosti: 

 zjišťuje potřeby poskytování sociálních sluţeb na svém území, 

 zajišťuje dostupnost informací o sociálních sluţbách, 

 spolupracuje s obcemi, kraji a s poskytovateli při zprostředkování pomoci, popřípadě 

zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a uţivatelem, 

 zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb ve spolupráci s krajem, 

poskytovateli a uţivateli, 

 sleduje a vyhodnocuje jeho plnění a informuje o tom kraj.
11

 

Úřady práce provádí vyšetření zdravotního stavu k určení stupně závislosti a určují 

stupeň závislosti ţadatele o příspěvek na péči. Výsledek sdělují obecnímu úřadu obce  

s rozšířenou pŧsobností. 

2.5 Financování sociálních služeb 

Při financování sociálních sluţeb z veřejných rozpočtŧ se postupuje podle zákona 

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

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisŧ, dále podle zákona č. 250/2000 Sb., 

                                                 
11

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisŧ - § 94. 
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŧ, ve znění pozdějších předpisŧ a podle zákona 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosŧ některých daní územním samosprávným 

celkŧm a některým státním fondŧm (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších 

předpisŧ.  

Současný systém sociálních sluţeb v ČR má „vícezdrojové“ financování. Základními 

finančními zdroji jsou prostředky z evropských fondŧ, dotace z veřejných rozpočtŧ, příspěvky 

od zřizovatelŧ, příspěvek na péči (viz předchozí kapitola č. 2.3.2 Příspěvek na péči) a úhrada 

od uţivatelŧ z vlastních zdrojŧ.  

2.5.1 Fondy Evropské unie  

Evropské fondy představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské 

a sociální soudrţnosti Evropské unie, která má za cíl sniţování ekonomických a sociálních 

rozdílŧ mezi členskými státy a jejich regiony. Finanční prostředky těchto fondŧ jsou tedy 

finanční příleţitostí pro poskytovatele sociálních sluţeb.   

Na právě probíhající programové období 2007 - 2013 má Česká republika 

z evropských fondŧ k dispozici v přepočtu 673,3 mld. Kč, coţ lze přirovnat přibliţně ke třem 

čtvrtinám ročního státního rozpočtu ČR. Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy
12

:  

 Strukturální fondy:     

- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

- Evropský sociální fond (ESF) 

 Fond soudrţnosti (FS) 

Mezistupněm mezi těmito třemi hlavními evropskými fondy a konkrétními příjemci 

finanční podpory v členských státech a regionech jsou operační programy, které si kaţdá 

členská země dojednává s Evropskou komisí. ČR si pro nynější období vyjednalo  

26 operačních programŧ.  

Kaţdý subjekt, jenţ chce poţádat o finanční podporu z fondŧ EU, musí předloţit 

projekt řídicímu orgánu operačního programu. Projekty mohou předkládat obce, kraje, 

                                                 
12

 Ministerstvo pro místní rozvoj: Strukturální fondy [online], [cit. 2010-03-15]. Dostupné na WWW: 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>. 
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ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, 

výzkumná centra a další. 

Z Evropského sociálního fondu mŧţe poskytovatel sociálních sluţeb čerpat dotace 

v rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“, konkrétně v rámci prioritní osy 

3 Sociální integrace a rovné příleţitosti. Tento operační program je zaměřen na problematiku 

adaptability zaměstnancŧ a zaměstnavatelŧ, dalšího vzdělávání, zaměstnanosti  

a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohroţených sociálním vyloučením, rovných 

příleţitostí, modernizace veřejné správy a veřejných sluţeb a mezinárodní spolupráce  

v oblasti rozvoje lidských zdrojŧ a zaměstnanosti. 

 

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj mŧţe poskytovatel sociálních sluţeb čerpat 

finanční prostředky v rámci „Integrovaného operačního programu“. Ten je zaměřen  

na společné regionální problémy v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné 

sluţby a územní rozvoj. 

2.5.2 Dotace ze státního rozpočtu 

 Nový zákon o sociálních sluţbách vedle příspěvku na péči a vedle úhrady od uţivatele 

předpokládá, ţe na zajištění poskytování sociálních sluţeb těm poskytovatelŧm, kteří jsou 

zapsáni v registru poskytovatelŧ sociálních sluţeb, budou poskytovány dotace ze státního 

rozpočtu. Tyto dotace by měly být poskytovány prostřednictvím rozpočtŧ jednotlivých krajŧ 

k financování běţných výdajŧ souvisejících s poskytováním sociálních sluţeb. Dotaci 

poskytuje MPSV na základě ţádosti předloţené příslušným krajským úřadem. Součástí 

ţádosti musí být podle zákona střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb včetně ekonomické 

analýzy v plánu identifikovaných potřeb a zpŧsob jejich finančního zabezpečení. Výše dotace 

pro jednotlivé kraje je v souhrnu stanovena na základě
13

:  

 zpracovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb,  

 celkového ročního objemu finančních prostředkŧ rozpočtovaných v závazném 

ukazateli pro příslušný rozpočtový rok,  

 počtu vyplácených příspěvkŧ na péči a jejich finančního objemu,  

                                                 
13

 PRŦŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2007.180 s. ISBN:978-80-7357-25. 



 19 

 počtu poskytovatelŧ sociálních sluţeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelŧ  

a jejich kapacit,  

 kapacit sociálních sluţeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.  

MPSV ČR pro rok 2010 vyhlásilo následující programy podpory pro sociální sluţby:
14

  

Program podpory A, který je zaměřen na poskytování sociálních sluţeb místního  

či regionálního charakteru, poskytovaných uţivatelŧm sluţeb v souladu s místními nebo 

regionálními potřebami (podpora podle §101 zákona o sociálních sluţbách). 

Program podpory B podporuje sociální sluţby, které mají celostátní či nadregionální 

charakter (podpora podle §104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních sluţbách). Do Programu 

podpory B jsou zařazeny tyto druh sociálních sluţeb:  

 sociální sluţby (zejména odlehčovací sluţby a odborné sociální poradenství),  

které jsou poskytovány poskytovateli hospicové pobytového charakteru, 

 terapeutické komunity a pobytové sluţby následné péče v případě, ţe sociální sluţba  

je vyuţívána uţivateli z celé ČR, tj. poskytování sluţby přesahuje území minimálně  

3 sousedících krajŧ a nelze efektivně uskutečňovat podporu sluţby v rámci 

jednotlivých krajŧ odděleně (např. zařízení nemá převaţující část uţivatelŧ z jednoho 

kraje). 

2.6 Právní úprava statutárního města  

Základní právní úpravou vymezující postavení a pŧsobnost obcí a měst v České 

republice je zákon číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších 

předpisŧ. Obec je definována jako základní územní samosprávné společenství občanŧ tvořící 

územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Podle občanského zákoníku je obec 

právnickou osobou jako jednotka územní samosprávy. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní 

majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahŧ 

vyplývajících. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanŧ. 

 

                                                 
14

 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2010 v oblasti poskytování sociálních 

služeb [online], [cit. 2010-03-17]. Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/7471>.  

http://www.mpsv.cz/cs/7471
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Obec vykonává samostatnou a přenesenou pŧsobnost. Pŧsobnost obce představuje 

souhrn práv a povinností, které jsou obcím stanoveny právním řádem k plnění jejich úkolŧ.  

Samostatná působnost obce vychází z potřeb obce a týká se její činnosti. O věcech 

spravovaným v rámci samostatné pŧsobnosti obce rozhoduje zastupitelstvo. Obec 

v samostatné pŧsobnosti ve svém územním obvodu pečuje o vytváření podmínek  

pro uspokojování potřeb svých občanŧ (sociální péče, bydlení, doprava, výchova a vzdělání, 

kultura, ochrana a rozvoj zdraví, ochrana veřejného pořádku). 

V přenesené působnosti vykonává obec záleţitosti státní správy. Záleţitosti náleţející 

do této pŧsobnosti mají pro obce povahu povinnosti. Zde náleţí zejména činnosti spojené 

s obranou státu, dopravou, silničním hospodářstvím, školstvím, kulturou a všeobecnou vnitřní 

správou. 

Existují tyto základní druhy obcí:
15

 

 obec, 

 město, které získalo statut města v minulosti a od roku 2001 s účinností zákona  

o obcích město s počtem obyvatel nad 3 000, 

 městys,  

 obce s pověřenými obecními úřady a obce s rozšířenou pŧsobností, které ve svém 

obvodu zabezpečují výkon státní správy nad rámec přenesené pŧsobnosti náleţející 

ostatním obcím, 

 hlavní město Praha, 

 statutární město, tj. v současné době Kladno, Mladá Boleslav, České Budějovice, 

Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Liberec, Hradec Králové, 

Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Karviná, Děčín, 

Frýdek – Místek, Chomutov a Přerov (statutární města mají zároveň postavení 

pověřených obecních úřadŧ). 

Statutární města výčtově určuje § 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisŧ. Statutární města mají dle tohoto zákona svou pŧsobnost rozšířenu 

                                                 
15

 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2. vyd. Praha: ASPI, 

2005. ISBN 80-7357-052-1. 
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nad rámec pŧsobnosti ostatních měst a obcí. Území statutárních měst se mŧţe členit  

na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy.  

Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města a dalšími orgány 

statutárního města jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. Městská část 

územně členěného statutárního města je spravována zastupitelstvem městské části a dalšími 

orgány městské části jsou rada městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány 

městské části. Územně členěná statutární města upravují své vnitřní poměry ve věcech správy 

města statutem, který je vydáván formou obecně závazné vyhlášky.
16

 

2.6.1 Orgány statutárních měst 

Zastupitelstvo města je dle zákona o obcích sloţeno z volených členŧ zastupitelstva 

města. Pro stanovení počtu členŧ zastupitelstva je rozhodující počet obyvatel města a velikost 

územního obvodu, členové se volí na čtyřleté volební období. Zastupitelstvo města rozhoduje 

ve věcech patřících do samostatné pŧsobnosti obce. Schvaluje program rozvoje města, územní 

plán města, rozpočet města, zřizuje trvalé a dočasné peněţní fondy města, zřizuje a ruší 

příspěvkové organizace, organizační sloţky města, vydává závazné vyhlášky města, 

rozhoduje o vyhlášení místního referenda, o spolupráci města s jinými městy, stanovuje počet 

členŧ rady města, volí a odvolává z funkce primátora, náměstky primátora a další členy rady 

města, zřizuje a ruší obecní policii, uděluje a odnímá čestné občanství města a ceny města. 

Mŧţe zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Zřizuje finanční a kontrolní 

výbory, které jsou nejméně tříčlenné. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření 

s majetkem a finančními prostředky města, plní další úkoly, jimiţ jej pověřilo zastupitelstvo 

města. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, 

dodrţování právních předpisŧ ostatními výbory.
 
 

Rada města je dle zákona o obcích výkonným orgánem města v oblasti samostatné 

pŧsobnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Tvoří ji primátor, náměstek 

(náměstci) primátora a další členové rady volení z řad členŧ zastupitelstva města. Počet členŧ 

nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členŧ zastupitelstva města. Radě města je vyhrazeno 

zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, vydávat nařízení města, 

stanovit rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení 

městského úřadu, kontrolovat plnění úkolŧ městským úřadem a komise v oblasti samostatné 
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pŧsobnosti města, stanovit celkový počet zaměstnancŧ města v městském úřadu  

a v organizačních sloţkách města, stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic  

a stíţností. Rada města mŧţe zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Komise je 

téţ výkonným orgánem, jestliţe jí byl svěřen výkon přenesené pŧsobnosti.  

Starosta je nejvyšším představitelem zastupitelstva městského obvodu či městské 

části. Svolává a řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, jmenuje a odvolává  

se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka magistrátu. 

Primátor zastupuje město navenek. Primátora a náměstka primátora volí do funkcí 

zastupitelstvo města z řad svých členŧ. Odpovídá za včasné objednání přezkoumání 

hospodaření města, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisŧ, uzavírá a ukončuje 

pracovní poměr se zaměstnanci města, mŧţe poţadovat po Policii České republiky spolupráci 

při zabezpečení místních záleţitosti veřejného pořádku, odpovídá za informování veřejnosti  

o činnosti města.  

Magistrát statutárního města tvoří primátor, náměstek (náměstci) primátora, tajemník 

magistrátu a zaměstnanci města zařazení do magistrátu. V čele je primátor. Magistrát v oblasti 

samostatné pŧsobnosti plní úkoly, které mu uloţilo zastupitelstvo města nebo rada města, 

pomáhá výborŧm a komisím v jejich činnosti, vykonává přenesenou pŧsobnost  

podle § 61 odst. 1 písmena a), rozhoduje o poskytování informací ţadateli podle zvláštního 

zákona. Magistrát zřizuje úřední desku, která je umístěna na místě, které musí být veřejně 

přístupné zpravidla po 24 hodin denně.
17

 

2.6.2 Hospodaření obcí a měst 

Mezi nástroje hospodaření obcí a měst patří rozpočet, rozpočtový výhled a fondy. 

Sestavování rozpočtu obce a závěrečného účtu, specifikace příjmŧ a výdajŧ rozpočtu  

a hospodaření s prostředky rozpočtu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtŧ, ve znění pozdějších předpisŧ. 
18

 

Rozpočet je roční finanční plán, který by měl být schvalovaný jako vyrovnaný. Mŧţe být 

přijat jako deficitní v případě, pokud má prostředky z předcházejících let nebo je zajištěn úvěrem, 

                                                 
17

 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisŧ. 
18

 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 375 s. 

ISBN 80-7261-086-4. 
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nebo jako přebytkový (určeno k financování deficitu převedeného do dalších let). Je sestavován  

na rozpočtové období, kterým je kalendářní rok. V prŧběhu roku mŧţe docházet ke změnám 

rozpočtu z rŧzných dŧvodŧ, např. při získání dotace v prŧběhu roku nebo při organizačních změnách 

apod.     

Rozpočtový výhled je pomocný nástroj plánování, jehoţ podoba není stanovena.  

Je povinným nástrojem střednědobého plánování na dva aţ pět let dopředu. Měl by zahrnovat 

rozhodující dlouhodobé závazky a smluvní vztahy ÚSC, údaje o příjmech a výdajích, 

případně dlouhodobé potřeby obce. Schvaluje jej zastupitelstvo a je dŧleţitý pro schválení 

rozpočtu, protoţe ukazuje například dlouhodobé splácení úvěru, dlouhodobé stavební 

investic, apod. 

Fondy představují součást rozpočtu obce a všechny jejich toky jsou napojeny  

na rozpočet. Mají účelovou nebo neúčelovou podobu a jejich příjmy a výdaje jsou stanoveny 

ve vyhlášce schválené zastupitelstvem. Musí zahrnovat vztahy k ostatním rozpočtŧm 

(SR, rozpočtŧm krajŧ…) ale aţ je orgánem schváleno (např. dotace aţ po chválení SR). 

Příjmy obecních rozpočtŧ jsou tvořeny daňovými příjmy (místní poplatky), 

nedaňovými příjmy (hospodaření s obecním majetkem) a dotacemi (transfery). Dotace se dále 

dělí na běţné a kapitálové dotace. Běţné dotace lze rozdělit na dotace účelové nebo 

neúčelové, avšak v České republice jsou všechny účelové. Kapitálové dotace jsou vţdy 

účelové. Účelové dotace jsou předem vázány na konkrétní účel, neúčelové dotace nikoliv. 

Výdaje obecních rozpočtŧ jsou tvořeny běţnými výdaji a kapitálovými výdaji. Běţné 

výdaje slouţí k zabezpečení lokálních veřejných statkŧ a veřejných statkŧ, které obce musí 

zabezpečit za stát v přenesené pŧsobnosti. Kapitálové výdaje slouţí k financování investic.  

2.6.3 Příspěvkové organizace obcí a měst 

Obce a města mohou zřizovat pro činnosti, které jsou zpravidla neziskové, 

příspěvkové organizace. Rozsah, struktura a sloţitost těchto činností vyţadují samostatnou 

právní subjektivitu. Jakoţto zřizovatelé vydávají o vzniku příspěvkové organizace zřizovací 

listinu, která dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŧ musí obsahovat:  

 úplný název zřizovatele,  

 název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo, 
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 vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, 

 označení statutárních orgánŧ a zpŧsob, jakým vystupují jménem organizace, 

 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 

do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému vyuţití, 

 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, která  

se sleduje odděleně, 

 vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. 

Příspěvkové organizace zapisují na návrh obce do obchodního rejstříku. Kontrolu 

hospodaření pak provádí také obec. Příspěvková organizace hospodaří s peněţními prostředky 

získanými vlastní činností a s peněţními prostředky přijatými z rozpočtu obce (příspěvek  

na provoz poskytuje zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb).  

Dále hospodaří s prostředky svých fondŧ, s peněţitými dary od fyzických a právnických osob, 

včetně peněţních prostředkŧ poskytnutých ze zahraničí.  

Příspěvkové organizace si vytváří peněţní fondy, jejichţ zŧstatky se po skončení roku 

převádějí do následujícího roku. Jedná se o:
19

 

 rezervní fond, 

 investiční fond, 

 fond odměn, 

 fond kulturních a sociálních potřeb. 

Rezervní fond slouţí k dosaţení lepšího výsledku hospodaření příspěvkové 

organizace, který nastane tehdy, jestliţe skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu  

s přijatým provozním příspěvkem větší neţ její provozní náklady. Tento fond lze pouţít 

k dalšímu rozvoji činnosti, k časovému překlenutí rozdílŧ mezi výnosy a náklady či k úhradě 

ztráty za předchozí léta. Zdrojem rezervního fondu mohou být také peněţní dary. 

Investiční fond vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních 

potřeb. Jeho zdrojem jsou. Investiční fond příspěvkové organizace se pouţívá k financování 

investičních výdajŧ či k úhradě investičních úvěrŧ nebo pŧjček.  

                                                 
19

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŧ, ve znění pozdějších předpisŧ. 
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Fond odměn je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové 

organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % limitu prostředkŧ na platy 

nebo přípustného objemu prostředkŧ na platy. 

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem (pevně  

stanoven 2 %) na vrub nákladŧ příspěvkové organizace z ročního objemu nákladŧ 

zúčtovaných na platy a náhrady platŧ, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za 

pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci. Slouţí  

k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb a je určen zaměstnancŧm v pracovním 

poměru k příspěvkové organizaci, případně rodinným příslušníkŧm zaměstnancŧ a jiným 

fyzickým nebo také právnickým osobám. 

2.7 Komunitní plánování sociálních služeb 

Kaţdý z nás se mŧţe snadno dostat do situace, kdy bude sociální sluţbu potřebovat 

a začne tak zjišťovat, kde se v jeho okolí potřebná sluţba nachází a jak mŧţe sluţbu vyuţívat. 

Podobně i lidé, kteří jiţ nějakou sociální sluţbu uţívají, mají zájem na tom, aby sluţba byla 

dostupná. Posláním komunitního plánování je tedy zajišťování dostupnosti sociálních sluţeb 

a prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování a dostupnosti sociálních sluţeb v dané 

lokalitě. Komunitní plán sociálních sluţeb je akčním plánem rozvoje na období 3 aţ 5 let, 

který je pravidelně prŧběţně aktualizován. 

Cílem komunitního plánování je zabezpečit prostřednictvím účasti všech koho 

se sociální sluţby dotýkají takové sluţby, jeţ korespondují s potřebami jejich uţivatelŧ. Slovo 

komunitní naznačuje, ţe celé plánování sociálních sluţeb probíhá za účasti komunity. Na trhu 

sociálních sluţeb se tedy jedná o dialog 3 základních skupin – jedná se o zástupce uţivatelŧ, 

poskytovatelŧ a zadavatelŧ sociálních sluţeb.
20 

 

Uživatelé sociálních služeb jsou nejdŧleţitějšími účastníky (klienty sociálních sluţeb) 

komunitního plánování. Uţivatelé jsou tedy lidi v nepříznivé nebo tíţivé sociální situaci,  

kteří sluţby vyuţívají, kterým jsou určeny. Jejich pohled je v komunitním plánování 

sociálních sluţeb nepostradatelný, protoţe právě oni mohou vyjádřit svŧj pohled, zviditelnit 

                                                 
20

 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Komunální plánování [online], [cit. 2010-03-25]. Dostupné na WWW: 

<http://www.mpsv.cz/cs/850>.   

http://www.mpsv.cz/cs/850
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své zájmy, přímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší a nejpotřebnější, a spolupodílet 

se tak na utváření podoby sociálních sluţeb. 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které sluţby poskytují a nabízejí, bez ohledu 

na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí  

nebo krajem, příp. státem. Poskytovatelé vědí, jak sluţby fungují, a znají systémové 

i provozní záleţitosti. Dokáţou popsat stávající poptávku i předpokládané trendy a obecně  

se v celé problematice dobře orientují. Jejich přínos je proto v tomto ohledu nenahraditelný. 

Zadavatelé sociálních služeb jsou zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni 

za zajištění sociálních sluţeb na příslušném území. Vstupují do procesu jako aktivní účastníci, 

zejména proto, ţe jsou garanty realizace výstupŧ komunitního plánování. Proto podpora 

komunitního plánování ze strany obce a jejích politických reprezentantŧ představuje 

nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování. 

Významný obrat v plánování sociálních sluţeb nastal v souvislosti s přijetím zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve kterém je stanoven obsah tzv. střednědobého plánu 

rozvoje sociálních sluţeb, povinnost krajŧ a příslušného ministerstva takový plán zpracovávat 

a moţnost jeho zpracování pro obce. Plánování také přispělo k otevření celé oblasti sociálních 

sluţeb a jejímu zviditelnění mezi těmi, kterých se sociální sluţby bezprostředně nedotýkají. 

Prostřednictvím plánování sociálních sluţeb je rovněţ moţné více přemýšlet o reálných 

moţnostech uspokojení všech přání a názorŧ a o tom, jak je co nejefektivněji naplnit 

po finanční stránce.
21

  

Komunitní plánování sociálních sluţeb je zjednodušeně řečeno porovnání nabídky 

a poptávky po sociálních sluţbách, kdy cílem je poskytování potřebných sluţeb 

za co nejvýhodnějších ekonomických podmínek. Díky plánu mŧţe dojít ke zřízení nové 

sluţby nebo rozšíření stávajících sluţeb. Naopak některé sociální sluţby se mohou ukázat 

jako nepotřebné, mŧţe se přistoupit k jejich přeměně nebo mohou být zrušeny.  

Hmatatelným výsledkem plánování sociálních sluţeb v obci nebo regionu, jenţ nabízí 

přehled sociálních sluţeb je „Katalog sociálních sluţeb“.  

                                                 
21

 Sociální revue - Sociální práce a společenské otázky [on-line], [cit. 2010-03-25]. Dostupné na WWW: 

<http://www.socialniprace.cz/soubory/socprac0109-090401094002.pdf >. ISSN 1801-6790.  

http://www.socialniprace.cz/soubory/socprac0109-090401094002.pdf
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3 ANALÝZA POSKYTOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA    

Tato praktická kapitola se věnuje Statutárnímu městu Havířov, jeho základní 

charakteristice včetně analýzy hospodaření v jednotlivých letech a demografického vývoje. 

Dále je proveden rozbor poskytování a financování sociálních sluţeb ve městě Havířov, 

přičemţ podrobná analýza je zaměřena na konkrétní příspěvkovou organizaci.   

    Město vzniklo na jiţním okraji Ostravsko - karvinské prŧmyslové oblasti v podhŧří 

Beskyd, asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín 

a sousedí se Slovenskem a Polskem. Hlavním dŧvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit byty 

pro pracovníky dolŧ a hutí v období rozvoje prŧmyslu na Ostravsku po 2. světové válce. 

Město Havířov je od roku 1990 statutárním městem v Moravskoslezském kraji  

a administrativně se stal městem na základě příslušného usnesení vlády ČSR z roku 1955. 

Dne 4. prosince 1955 mu byla udělena městská práva. V Havířově se nacházejí 

dva významnější vodní toky, řeka Lučina a její přítok Sušánka. Nejníţe poloţeným místem 

v Havířově je křiţovatka u čističky odpadních vod se svou nadmořskou výškou,  

která dosahuje 242 m nad mořem. Naopak nevyšším místem ve městě je Bludovický kopec 

leţící v nadmořské výšce 347 m. Prŧměrná teplota dosahuje 8,4°C.
22

 

Havířov je v rámci celé České republiky městem ojedinělým. Je typickým sídlištním 

a satelitním městem, které bylo za tímto účelem budováno od samého počátku. Ve stejném 

období budovaná sídliště mají charakter a statut městských částí (např. městská část Poruba 

ve městě Ostrava). V České republice není Havířov chápán jako samostatné město, ale spíše 

jako určitá část města Karviné či Ostravy.  

Město Havířov se odjakţiva snaţí o zachování co nejvyššího procenta zeleně a zcela 

zaslouţeně získal titul Město stromŧ pro rok 2009 – 2010. Na území Statutárního města 

Havířova se nachází 14 kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních 

památek a jedna národní kulturní památka (Památník obětem nacistického teroru 

v Bludovicích).  

V současné době je Havířov co do počtu obyvatel na 11. místě (v Moravskoslezském 

kraji hned za Ostravou). Celkem má město 81 700 obyvatel plus 760 cizincŧ s platným 

                                                 
22

 Statutární město Havířov: Historie a současnost [online], [cit. 2010-03-21]. Dostupné na WWW: 

<http://www.havirov-city.cz/historie-a-soucasnost/historie-a-soucasnost-2.html>. 
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trvalým pobytem (ke dni 31. 12. 2009) a s tímto počtem obyvatel se řadí na úroveň krajských 

měst (dokonce i některá města, jako např. Zlín nebo Karlovy Vary, převyšuje). V padesátých 

aţ sedmdesátých letech byl Havířov nejdynamičtěji rostoucím městem v zemi, stal  

se dlouhodobě nejmladším městem v republice a byl po dlouhou dobu označován jako  

„Město mladých“.  

Správu města zabezpečuje obecní úřad, který se v tomto statutárním městě nazývá 

Magistrát a vykonává samostatnou pŧsobnost na celém území obvodu. Po stránce správní  

je město děleno na části: Město, Šumbark, Podlesí, Ţivotice, Bludovice, Prostřední Suchá, 

Dolní Suchá a Dolní Datyně. Protoţe celková rozloha města činí jen 3207 ha, je v Havířově 

velmi velká hustota obyvatel. V rámci České republiky se svým číslem 2750 obyvatel na m
2

 

obsadilo první příčku (viz kapitola č. 3.2.2 Demografický vývoj ve městě Havířově).  

3.1 Hospodaření města Havířova v letech 2006 až 2010  

Rozpočtové období města Havířova je časově vymezeno obdobím od 1. ledna  

do 31. prosince. Hospodaření města Havířov v letech 2006 aţ 2010 popisuje níţe uvedená 

Tab 3.1. Příjmy a výdaje jsou uvedeny v hodnotách po konsolidaci.   

Tab. 3.1 Hospodaření města Havířov v letech 2006 aţ 2010 (v tis. Kč)  

Hospodaření v letech r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 
r. 2010 

(návrh) 

Tř. 1 - Daňové příjmy  834 634 901 653 974 673 890 795 884 754 

Tř. 2 - Nedaňové příjmy 44 955 42 225 49 011 37 278 24 160 

Tř. 3 - Kapitálové příjmy 26 806 7 513 10 036 33 255 9 500 

Tř. 4 - Přijaté dotace 446 008 421 431 439 150 433 551 202 274 

∑ PŘÍJMŮ                       1 352 403 1 372 822 1 472 870 1 394 879 1 120 688 

Tř. 5 - Běţné výdaje 1 023 117 1 072 434 1 089 012 1 111 835 976 849 

Tř. 6 - Kapitálové výdaje 240 175 414 882 455 333 439 585 674 739 

∑ VÝDAJŮ                     1 263 292  1 487 316 1 544 345 1 551 420 1 651 588 

Saldo příjmů a výdajů 89 111 -114 494 -71 475 -156 541 -530 900 
Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Ministerstva financí ČR: Automatizovaný rozpočtový 

informační systém [online], [cit. 2010-03-13]. Dostupné na WWW: <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. 

Z tabulky je patrný pravidelný nárŧst příjmŧ z daní. Tyto daňové příjmy jsou 

nejvyššími příjmy rozpočtu města a ve všech sledovaných letech tvoří přes 60% celkových 

příjmŧ města (viz Graf č. 3.1 a č. 3.2). Nedaňové příjmy dosáhly nejvyšších hodnot  
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(cca 49 mil. Kč) v roce 2008 a z návrhu na rok 2010 vyplývá, ţe by měly v tomto roce tvořit 

nejmenší část rozpočtu (24 mil. Kč). Kapitálové příjmy činily nejvyšší hodnotu 33 mil. Kč 

v roce 2009, a naopak nejniţších hodnot 7,5 mil. Kč dosáhly v roce 2007. V rozpočtových 

příjmech jsou započteny i transfery, které však rozpočtem pouze procházejí. Tyto dotace 

pocházejí ze státního či krajského rozpočtu a lze je vyuţít jen na přesně specifikované účely, 

zejména na vyplacení sociálních dávek. Přijaté dotace ve všech analyzovaných letech činily 

částku v prŧměru 435 mil. Kč a v návrhu rozpočtu na rok 2010 se počítá s niţšími dotacemi 

(202 mil. Kč). Pro grafické znázornění struktury příjmŧ rozpočtu města je vytvořen  

Graf č. 3.1 a č. 3.2, který uvádí příjmy v letech 2008 a 2009.  

Graf č. 3.1 a č. 3.2  Srovnání jednotlivých příjmů dle druhového třídění v letech 2008 a 2009 

                      Rok 2008                 Rok 2009 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Běţné výdaje měly postupnou vzrŧstající tendenci, jen s minimálními rozdíly. V roce 

2006 činily běţné výdaje 1 023 mil. Kč, v roce 2009 činily 1 111 mil. Kč a v návrhu rozpočtu 

na rok 2010 počítá město s necelou 1 miliardou Kč. Kapitálové výdaje taktéţ rostly a nejvyšší 

hodnoty ve výši 455 mil. Kč dosáhly v roce 2008.  

Pouze v roce 2006 dosáhlo město Havířov kladného hospodářského výsledku ve výši 

89 mil. Kč. V ostatních sledovaných letech dosahovalo město Havířov ztrát.  
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V roce 2007 to činilo 114,5 mil. Kč a 157 mil. Kč v roce 2009. Srovnání příjmŧ  

a výdajŧ v jednotlivých letech uvádí Graf č. 3.3. 

Graf č. 3.3  Srovnání příjmů a výdajů v letech 2006 aţ 2010.  

 
*Hodnoty příjmŧ a výdajŧ roku 2010 vycházení z nárvrhu rozpočtu.   

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Ministerstva financí ČR: Automatizovaný rozpočtový 

informační systém [online], [cit. 2010-03-13]. Dostupné na WWW: <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. 

 

3.2 Demografický vývoj města a jeho vliv na sociální 

služby 

Město Havířov je ve srovnání s prŧměrným vývojem České republiky odlišné  

a výrazně specifické. V této kapitole je krom samotného demografického vývoje ve městě 

Havířově zhodnocen také i demografický vývoj v České republice, v Moravskoslezském kraji 

a následně bude provedeno jejich srovnání.  

3.2.1 Demografický vývoj v ČR a v Moravskoslezském kraji 

Česká republika měla v roce 2009 celkem 10 467 542 obyvatel. Jak vyplývá  

ze statistických údajŧ, za posledních sedm let mírně rostl absolutní počet obyvatel,  

coţ je zpŧsobeno zvyšováním prŧměrného věku doţití. Prŧměrný věk obyvatel ČR v roce 

2009 činil 40,5 let, přičemţ děti ve věku do 14 let se podílely na celkovém počtu cca 14 %, 

lidé v produktivním věku se podíleli 71% a senioři od věku 65 let necelými 15 %.  
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V Moravskoslezském kraji (MSK) v roce 2008 ţilo 1 250 255 obyvatel, z čehoţ 

vyplývá, ţe se jedná o nejlidnatější kraj v rámci ČR. Na zhruba 7 % rozlohy České republiky 

ţije 12,2 % populace. Hustota osídlení 230,9 obyvatel na 1 km
2
 je druhá nejvyšší po Praze. 

Jádrová část kraje v okolí měst Ostrava, Havířov, Karviná a Frýdek-Místek patří k nejhustěji 

osídleným oblastem České republiky. Ze zveřejněných statistických údajŧ lze také vyčíst,  

ţe obyvatelé v Moravskoslezském kraji se doţili nepatrně niţšího prŧměrného věku,  

neţ je celorepublikový prŧměr a jeho stárnutí je rychlejší neţ v ČR. Demografický vývoj 

v Moravskoslezském kraji podle věku je v některých aspektech rozporuplný s minulým 

vývojem v České republice. Prŧměrný věk i index stáří stejně jako v ČR narostl, avšak  

v poněkud jiné kvantitě.
 23

 

3.2.2 Demografický vývoj ve městě Havířově  

Ve městě Havířově došlo v uplynulém období, stejně jako v Moravskoslezském kraji, 

k poklesu absolutního počtu obyvatel. Obyvatelé města Havířova dosahují vyššího věkového 

prŧměru, neţ je v České republice a v Moravskoslezském kraji. Havířov zaznamenal některá 

specifika vývoje vedoucí ke strmějšímu stárnutí populace neţ v Moravskoslezském kraji  

a v České republice.  

Z hlediska procesu stárnutí je tedy trend populace Havířova nejdynamičtější a ukazatel 

index stáří
24

 vykazuje zdaleka nejvyšší hodnoty. Porovnání hodnot indexu stáří České 

republiky, Moravskoslezského kraje a Havířova je znázorněn v grafu v Příloze č. 1. Z tohoto 

grafu je zřejmé, ţe mají všichni rostoucí index stáří. Havířov měl však ve všech letech vyšší 

index stáří neţ Moravskoslezský kraj a od roku 2005 tomu tak bylo i v porovnání s ČR.  

V letech 1950 - 1970 se stal Havířov nejdynamičtěji rostoucím městem v celém 

tehdejším Československu. Na základě těchto skutečností nepřekvapuje zjištění, ţe prŧměrný 

věk trvale bydlícího obyvatelstva Havířova se pohyboval v 50. letech na hranici 23 let,  

coţ bylo o celých 11 let méně, neţ byl prŧměr za celou Českou republiku. Teprve od počátku  

80. let docházelo k viditelnému přibliţování věkové struktury města celorepublikové úrovni  

a nejdynamičtěji se proces stárnutí občanŧ Havířova odvíjel v prŧběhu 90. let. Od roku 1996 

                                                 
23

 Český statistický úřad [online], [cit. 2010-03-20]. Dostupné na WWW: <http://czso.cz/>.  
24

 Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let. 
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se dokonce zásadně mění velikostní vývoj Havířova, který začíná postupně ztrácet 

obyvatelstvo trvale přihlášené k pobytu (např. v roce 2001 došlo k úbytku o 1 000 obyvatel). 25  

Havířov prodělal velkou změnu z hlediska věkové struktury obyvatel v 60. letech, kdy 

za prací přišla mohutná vlna nových přistěhovalých obyvatel v produktivním věku mezi  

20 aţ 49 lety. Díky tomu, ţe noví obyvatelé města zakládali ve stejném období rodiny, byly 

evidovány enormní počty narozených dětí. Dětská populace tvořila 40% obyvatel a pouhé 2% 

tvořili obyvatelé starších 65 let. Další populační skok nastal v sedmdesátých letech díky 

pronatalitní politice tehdejšího Československa. V dnešní době je tomu právě naopak. Dětská 

populace činí cca 11 tisíc a seniorŧ ţije na území Havířova přes 13 tisíc (viz Graf č. 3.4). 

Graf č. 3.4 Věkové sloţení obyvatel v Havířově v letech 2004 aţ 2008. 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajŧ Českého statistického úřadu [online], [cit. 2010-03-13]. Dostupné na WWW: 

<http://www.czso.cz>. 

Proces stárnutí havířovské populace je tedy velice rychlý a v nejbliţší budoucnosti  

se bude nadále prohlubovat. Dalo by se říci, ţe je proces natolik razantní, ţe se během krátké 

doby město přiřadí k obcím s nejstarším obyvatelstvem v podmínkách České republiky, 

coţ bude mít za následek rŧst zájmu o sociální sluţby.
26

 

                                                 
25

 Ministerstvo vnitra ČR: Havířov - Služby sociální péče pro seniory a potenciál jejich rozvoje [online],  

[cit. 2010-03-19]. Dostupné na WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/havirov-sluzby-socialni-pece-pro-seniory-a-

potencial-jejich-rozvoje.aspx>. 
26

 Statutární město Havířov: Koncepce bydlení [online], [cit. 2010-03-15]. Dostupné na WWW: 

<http://www.havirov-city.cz/HTML/bydleni/analyza.htm>. 

http://www.czso.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/havirov-sluzby-socialni-pece-pro-seniory-a-potencial-jejich-rozvoje.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/havirov-sluzby-socialni-pece-pro-seniory-a-potencial-jejich-rozvoje.aspx
http://www.havirov-city.cz/HTML/bydleni/analyza.htm
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3.2.3 Projekce obyvatel města Havířova do roku 2020 

V roce 2003 byla zpracována „Sociálně demografická analýza města Havířova“,  

v níţ byla mimo jiné zveřejněna projekce obyvatelstva Havířova do roku 2010 a s výhledem 

do roku 2020. Počet obyvatel Havířova doposud klesal a tento trend je očekáván také  

v budoucím dlouhodobém horizontu (viz Tab. 3.2).  

Tab. 3.2  Projekce sloţení věkových skupin obyvatelstva města Havířova do r. 2020 

Rok 

projekce 

Věková skupina  

0 - 14 let  
Podíl 

v % 
15 - 64 let  

Podíl  

v % 
65 a více let  

Podíl  

v % 

2001 13 852 16,2 60 802 71,1 10 848 12,7 

2002 13 341 15,6 60 788 71,3 11 142 13,1 

2004 12 552 14,8 60 570 71,4 11 662 13,8 

2005 12 082 14,3 60 297 71,4 12 048 14,3 

2006 11 723 13,9 59 971 71,2 12 525 14,9 

2007 11 448 13,6 59 699 71,0 12 886 15,3 

  2008* 11 159 13,4 59 125 70,8 13 274 15,9 

2010 11 052 13,4 57 890 70,4 13 315 16,2 

2020 10 574 13,3 51 755 65,1 17 172 21,6 
* Do roku 2008 je uveden skutečný stav. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle odhadu města Havířova podle projekce obyvatelstva ČR do roku 2020 ČSÚ. 

Jestliţe mezi roky 2010 a 2020 se základní podmínky vnějšího prostředí  

pro reprodukční a migrační chování nezmění, potom dlouhodobá projekce předpovídá  

ke konci roku 2020 počet obyvatel města na hranici 79 500, přičemţ podíl občanŧ ve věku  

65 let a více bude naopak ve srovnání s nejmladší věkovou skupinou nadále rŧst. Ke konci 

roku 2020 je předpoklad, ţe by seniorŧ mělo být 21,6  %, coţ absolutně činí téměř 17 200 

osob. 

3.3 Sociální služby v Havířově 

Město Havířov je výrazně specifické nejen tím, ţe se jedná o prudce stárnoucí město, 

ale také tím, ţe je oproti ostatním městŧm velmi štědré a pokud je to v jeho moţnostech,  

pak sociálně oblast značně podporuje. Dŧkazem toho, ţe sociální politika ve městě patří 

k prioritám, je skutečnost, ţe na sklonku roku 2008 se Havířov umístil na druhém místě  
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v celostátní soutěţi „Město přátelské rodině“ a v roce 2009 dokonce získal první místo  

a certifikát „Město přátelské seniorŧm“. 

Cílové skupiny obyvatel, kterým jsou sociální sluţby ve městě poskytovány, 

lze rozdělit do dvou skupin: 

1. Senioři a zdravotně a tělesně postižení, přičemţ nejčastějšími uţivateli sociálních  

sluţeb jsou: 

 starší spoluobčané zejména ţijící samostatně, 

 invalidní občané, 

 se středním, těţkým či jiným tělesným postiţením. 

2. Sociálně potřebné rodiny a jednotlivci: 

 velké, mladé rodiny s vyţivovanými dětmi, ţeny samoţivitelky, 

 rodiny s nízkými příjmy blízko ţivotního minima, 

 týrané ţeny – muţi s dětmi, 

 osoby bez domova, uprchlíci a ţadatelé o azyl, 

 etnické menšiny, 

 uţivatelé sluţeb sociální prevence (drogově závislí občané).  

3.3.1 Oblast poskytování sociálních služeb   

Sociální sluţby ve městě Havířově vychází ze zpracovaných standardŧ kvality  

a uplatňují základní úrovně kvality poskytovaných sluţeb u všech poskytovatelŧ sluţeb. 

Město Havířov zabezpečuje tyto typy sociálních sluţeb:
27

  

 Sociální poradenství. 

 V oblasti sociální péče jsou částečně nebo komplexně dostupné tyto sluţby:  

- osobní asistence,  

- pečovatelská sluţba včetně domácí ošetřovatelské péče, 

- odlehčovací sluţby,  

- denní stacionáře,  

- týdenní stacionáře, 

- domovy pro osoby se zdravotním postiţením, 

                                                 
27

 Zpracováno dle údajŧ Komunitního plánu města Havířova.  
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- domovy pro seniory, 

- chráněné bydlení. 

 V oblasti sociální prevence jsou poskytovány tyto sluţby:  

- raná péče,  

- telefonická a krizová pomoc,  

- azylové domy,  

- kontaktní centra,  

- nízkoprahová denní centra,  

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, 

- noclehárny, 

- sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, 

- sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením.  

3.3.2 Komunitní plán  

Město Havířov mělo jako jedno z prvních měst v České republice schválen základní 

strategický dokument pro oblast sociální péče, tedy Komunitní plán rozvoje sociálních sluţeb 

města Havířova. Tento plán byl schválen Zastupitelstvem města Havířova v prosinci roku 

2005 a v listopadu roku 2008 byl jiţ aktualizován.  

K tvorbě komunitního plánu rozvoje sociálních sluţeb a ke zjištění názorŧ obyvatel 

Havířova na současný stav a úroveň sociálních sluţeb vyuţilo město mimo jiné dotazníky, 

které anonymně vyplňovali občané starší 18 let. Byli přímo osloveni současní uţivatelé  

a poskytovatelé sociálních sluţeb ve městě a také byli náhodně osloveni občané. Komunitní 

plán města Havířov obsahuje konkrétní cíle a opatření k řešení nepříznivých sociálních 

situací, ve kterých se občané ocitnou, anebo se v prŧběhu ţivota mohou ocitnout. 

Cílem tohoto komunitního plánu města bylo prioritně zvýšit efektivitu a kvalitu 

poskytovaných sociálních sluţeb a zohlednit konkrétní místní situace a potřeby jednotlivých 

cílových skupin uţivatelŧ sociálních sluţeb. Do procesu tvorby KP byly zapojeny všechny 

rozhodující subjekty, které pŧsobí v oblasti sociální péče a poskytování sluţeb. Za ohroţující 

faktor byl zde uveden nejistota zajištění finančních prostředkŧ na investice a provoz. 

Komunitní plán zdŧrazňuje také silné stránky v oblasti sociální péče, k nimţ patří stávající 
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vybudování široké sítě poskytovatelŧ sociální péče se zkušenými pracovníky. Tato síť  

je rozdělena na sociální poradenství, sluţby sociální péče a sluţby sociální prevence.
 28

 

3.4 Poskytovatelé sociálních služeb ve městě Havířově 

 Jak jiţ bylo zmíněno, Havířov je výjimečné a velmi specifické město z pohledu jeho 

vzniku, struktury obyvatel a stárnutí občanŧ. Je však dŧleţité také zmínit, ţe si město velmi 

zodpovědně uvědomuje nutnost uspokojení sociálních potřeb občanŧ a zajištění sociálních 

sluţeb v souvislosti se stárnutím obyvatel. Maximálně tuto oblast podporuje,  

ať uţ dostatečným zabezpečením poskytování sociálních sluţeb či finanční podporou.  

Ve městě Havířově pracuje v systému sociálních sluţeb, kromě příspěvkových organizací 

zřízených městem, také i řada nestátních a neziskových organizací. Nyní je proveden výčet 

a stručný popis nejvýznamnějších aktérŧ pŧsobících na území města Havířova v oblasti 

sociálních sluţeb, jejichţ činnost je zcela nebo alespoň z části financována z rozpočtu města. 

Výčet ostatních poskytovatelŧ sociálních sluţeb je uveden v Příloze č. 2.   

SANTÉ - Domov pro osoby se zdravotním postiţením je příspěvkovou organizací 

statutárního města Havířova od roku 1992. Posláním této organizace je poskytování denní, 

týdenní a celoroční pobyt a sociální sluţby dětem od tří let, mládeţi a dospělým muţŧm 

a ţenám, kteří vzhledem ke svému mentálnímu či tělesnému postiţení potřebují zajistit 

potřeby, které jim nemohou být zajištěny členy jejich rodiny nebo jinými sociálními sluţbami. 

Veškeré sluţby jsou poskytovány prostřednictvím této příspěvkové organizace tak,  

aby uţivatel mohl i při jejich uţívání vést co nejsamostatnější ţivot, srovnatelný se ţivotem 

svých zdravých vrstevníkŧ, s co nejmenší mírou podpory ze strany pracovníkŧ zařízení. 

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace Statutárního města Havířova 

funguje od května roku 2008. Postavení organizace upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, 

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

rozpočtŧ, ve znění pozdějších předpisŧ a zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách  

ve znění pozdějších předpisŧ. V domově je seniorŧm k dispozici stálá zdravotní sluţba  

i ošetřovatelská péče, celodenní stravování. Ubytování zahrnuje topení, spotřebu teplé  

a studené vody, elektrické energie, úklid, praní, drobné opravy loţního a osobního prádla, 

ošacení a ţehlení. Kapacita domova je 86 lŧţek, přičemţ 60 pokojŧ je jednolŧţkových  

                                                 
28

 Statutární město Havířov: Komunitní plán [online], [cit. 2010-03-03]. Dostupné na WWW:  

< http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-plan.html>. 
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a 13 pokojŧ dvoulŧţkových. Pokoje jsou vybaveny standardním zařízením, přičemţ kaţdý 

pokoj má vlastní sociální zařízení, tj. bezbariérové WC, umyvadlo a bezbariérový sprchový 

kout, lodţii a předsíňku. Od 1. ledna 2010 došlo k jeho sloučení s Domovem seniorŧ  

na Šumbarku, a tudíţ je Domov seniorŧ Havířov, p.o. nyní sloţen ze dvou středisek. 

Středisko volného času Asterix zčásti zasahuje do oblasti sociálních sluţeb.  

Je vhodné jej zde uvést z toho dŧvodu, ţe Magistrát města Havířova v rámci financování 

sociálních sluţeb (z finančních prostředkŧ odboru sociálních věcí) přispívá této organizaci 

na ozdravné a rekondiční pobyty, např. ozdravné pobyty v Chorvatsku či tábor  

pro handicapované děti. Toto středisko vzniklo sloučením 2 dětských zařízení - Domu dětí 

a mládeţe a Spektra – Stanice mladých technikŧ, jejichţ činnost v minulosti ovlivnila 

nejméně dvě generace dětí z Havířova a okolí.  

Magistrát města Havířova, konkrétně odbor sociálních sluţeb, je také dŧleţitým 

aktérem v oblasti sociálních sluţeb ve městě Havířově. Kromě toho, ţe prostřednictvím 

tohoto odboru putují finanční prostředky organizacím zabývajícím se sociálními sluţbami 

(např. středisku Asterix přispívá na ozdravné a rekondiční pobyty), zajišťuje také fungování 

klubŧ dŧchodcŧ.  

Odbor sociálních věcí vykonává přenesenou pŧsobnost státní správy na úseku sociální 

péče, sociálních sluţeb a sociálně právní ochrany dětí. V rámci samostatné pŧsobnosti 

zajišťuje činnosti související s péčí o seniory, osoby zdravotně postiţené a osoby vyţadující 

okamţitou pomoc. Zajišťuje činnosti na úseku komunitního plánování, protidrogové 

prevence, prevence kriminality a poradenství pro národnostní menšiny.  

Konkrétně v přenesené pŧsobnosti vykonává tyto činnosti v oblasti sociálních 

sluţeb:
29

 

 vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči, 

 poskytuje základní sociální poradenství, 

 poskytuje občanŧm odbornou pomoc při poskytování sluţeb sociální péče, 

 rozhoduje o příspěvku na péči a vyplácí jej, 

 provádí pro účely rozhodování o příspěvku sociální šetření, 

                                                 
29

Statutární město Havířov: Odbor sociálních věcí [online], [cit. 2010-03-03]. Dostupné na WWW:  

<http://www.havirov-city.cz/magistrat/organizacni-rad-magistratu-mesta-havirova-3.html#OSV>. 
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 kontroluje, zda příspěvek byl vyuţit na zajištění pomoci, 

 zajišťuje asistenční sluţbu pro rodiny s dětmi sociálně znevýhodněné,  

 rozhoduje o poskytování příspěvkŧ těţce zdravotně postiţeným občanŧm, 

 rozhoduje o dávkách sociální péče starým občanŧm.  

V samostatné pŧsobnosti pak vykonává odbor sociálních věcí magistrátu města 

Havířova tyto činnosti v oblasti sociálních sluţeb: 

 zajišťuje provoz klubŧ seniorŧ na území města, 

 zajišťuje kulturní a společenský ţivot seniorŧ v klubech a zdravotně postiţených 

občanŧ,  

 zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, 

při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální sluţby, 

 zabezpečuje metodické řízení příspěvkových organizací Sociálních sluţeb města 

Havířova, SANTÉ - Domova pro osoby se zdravotním postiţením, Domova seniorŧ 

Havířov, 

 systematicky získává, zpracovává a předává informace o sociálních sluţbách, 

monitoruje situaci v oblasti sociálních sluţeb - Komunitní plán, 

 spolupracuje s příspěvkovými organizacemi, poskytovateli sociálních sluţeb a dalšími 

subjekty při zpracování koncepce rozvoje sociálních sluţeb. 

 Sociální sluţby města Havířova, příspěvková organizace je příspěvkovou 

organizací, jejíţ zřizovatel je statutární město Havířov. Při poskytování sociálních sluţeb 

vychází tato organizace z respektování specifických potřeb občanŧ. Struktura navrţených 

sluţeb umoţňuje jejich vzájemné propojení a návaznost, neboť organizace poskytuje sluţby 

kombinací formy terénní, ambulantní i pobytové. Tato organizace tedy neposkytuje jen jeden 

druh sociální sluţby, ale zaměřuje se na zabezpečení více oblastí v sociálních sluţbách 

najednou. Tato vzájemná provázanost, dostupnost a strukturovanost má významný přínos, 

díky němuţ sluţby efektivně intervenují do obtíţných ţivotních situací právě těch občanŧ,  

pro které je taková pomoc nezbytná. Tímto přístupem se organizace snaţí podílet na změně 

systému poskytování sociálních i zdravotnických sluţeb na lokální úrovni města Havířova. 

Pro kaţdou sluţbu má vymezeno poslání, cíl, cílovou skupinu a základní principy, které  

pak poskytování sluţby usměrňují. Příspěvková organizace Sociální sluţby města Havířova 
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má tedy v oblasti poskytování sociálních sluţeb dominantní postavení a poskytuje širokou 

škálu sociálních sluţeb.
30

 

3.5 Financování sociálních služeb v Havířově 

Financování sociálních sluţeb v Havířově je zaloţeno na vícezdrojovém principu. 

Z rozpočtu města jsou financovány dvě základní oblasti sociálních sluţeb, a to v rámci 

přenesené pŧsobnosti a v rámci samostatné pŧsobnosti.  

 V rámci přenesené působnosti jde o poskytnutí finančních prostředkŧ  

na příspěvek na péči,  

 V rámci samostatné působnosti jde o:  

- příspěvek pro své příspěvkové organizace,  

- veřejnou finanční podporu pro registrované poskytovatele sociálních sluţeb,  

- veřejnou finanční podporu na jednorázové projekty, které se sociálními sluţbami 

souvisejí,  

- ostatní výdaje související s výdaji sociálního charakteru či rŧzná zvýhodnění 

poskytovatelŧ sociálních sluţeb.  

Příspěvek na péči tvoří v rozpočtu největší poloţku rozpočtu města na sociální 

sluţby.  Je však třeba zdŧraznit, ţe je tento příspěvek obligatorním výdajem státního rozpočtu. 

To znamená, ţe veškeré náklady spojené s tímto příspěvkem hradí stát a rozpočet města tedy 

není ţádným zpŧsobem zatěţován. V následujícím textu, kde je provedena analýza 

financování sociálních sluţeb z rozpočtu města, není tento příspěvek zahrnut.   

Příspěvek zřizovatele pro své příspěvkové organizace tvoří po dávkách sociálního 

charakteru druhou největší poloţku rozpočtu města. Město Havířov poskytuje tento příspěvek 

zřizovatele třem příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální sluţby, a to Sociálním 

sluţbám města Havířov, Domovu seniorŧ Havířov a Santé – domovu pro osoby se zdravotním 

postiţením. Příspěvky a dotace jsou hlavním finančním zdrojem těchto příspěvkových 

organizací. 

                                                 
30

 Sociální sluţby města Havířova: Historie [online], [cit. 2010-03-08]. Dostupné na WWW:  

<http://ssmh.cz/index.php?kategorie=1&clanek=10>. 

http://ssmh.cz/index.php?kategorie=1&clanek=10
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3.5.1 Výdaje na sociální služby 

Výdaje na sociální sluţby a jejich podíl na celkových výdajích města uvádí  

Tab. 3.3. Údaje v tabulce vycházejí z rozpočtové skladby dle odvětvového třídění. Nejsou zde 

zohledněny výdaje na dávky sociálního charakteru, coţ znamená, ţe jsou zde zachyceny 

pouze výdaje spadající do třídy 43 Výdaje na sociální věci dle rozpočtové skladby.  

Příspěvky zřizovatele příspěvkovým organizacím jsou vyčleněny samostatně v následující  

Tab. 3.4 a z toho dŧvodu není jiţ toto rozšířené členění provedeno.   

Rok 2006 se oproti roku 2007 a 2008 nepatrně liší v názvosloví, coţ souvisí 

legislativními změnami v oblasti sociálních sluţeb a se změnou metodiky financování.  

Tab. 3.3  Výdaje na sociální sluţby dle rozpočtové skladby v letech 2006 aţ 2009 (v tis. Kč) 

Rozpočtové výdaje 
Rok 

2006 2007 2008 

VÝDAJE MĚSTA CELKEM 1 263 292 1 487 316 1 544 345 

431 Sociální péče, pomoc občanŧm (do r. 2006) * 39 871 - - 

z toho 

Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci   36 507 - - 

Domovy dŧchodcŧ 104 - - 

Soc. hospitalizace 34 - - 

431 Sociální poradenství (od r. 2007) * - 110 60 

432 Sociální péče, pomoc dětem a mládeţi 131 11 395 10 720 

z toho 
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci  - 11 214 10 606 

Neinvestiční příspěvek ost. příspěvkovým org.  - 98 70 

433 Sociální péče, pomoc manţelŧm 396 1 694 2 092 

434 Ostatní sociální péče a pomoc * 1 083  - -  

434 Sociální rehabilitace a ost. soc. péče a pomoc *  - 860 1 294 

435 Sluţby sociální péče  - 33 619 59 746 

z toho 
Osobní asistence, pečovatelská sluţba-příspěvek   - 31 635 30 257 

Domovy    - 54 26 067 

437 Sluţby sociální prevence  - 137 89 

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŢBY celkem 41 481 47 815 74 001 

Podíl na celkových výdajích (%) 3,3 3,2 4,8 

Výdaje na sociální sluţby/1 obyvatele 507 585 906 
* Od roku 2007 je v souvislosti s přijetím nového zákona o sociálních sluţbách změněna metodika financování  

a rozpočtové skladby. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Ministerstva financí ČR: Automatizovaný rozpočtový 

informační systém [online], [cit. 2010-03-19]. Dostupné na WWW: <http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-

bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=297488>.  
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Výdaje na sociální sluţby měly ve sledovaných letech rostoucí tendenci a prŧměrně  

se na celkových výdajích města Havířova podílely 3,8 %. Největší poloţku výdajŧ na sociální 

sluţby tvořily kaţdoročně výdaje na sluţby sociální péče, to znamená třída 431 pro rok 2006 

a třída 435 pro roky 2007 a 2008.  

Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2008, coţ bylo zpŧsobeno zahájením 

činnosti Domova pro seniory Havířov, p.o. Druhou největší poloţku pak tvořily výdaje  

na sociální péči a pomoc dětem a mládeţi. Konkrétně šlo tedy zejména o příspěvek 

zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Santé – Domov pro osoby se zdravotním postiţením. 

Třetí poloţkou výdajŧ v sociální oblasti jsou výdaje na sociální péči a pomoc manţelŧm.  

I kdyţ se v tabulce rok 2006 liší v dŧsledku změny metodiky financování, předpokládá se,  

ţe toto pořadí bylo stejné ve všech analyzovaných letech. 

V přepočtu činily výdaje v roce 2006 částku ve výši 507,- Kč na jednoho obyvatele, 

v roce 2007 činily částku ve výši 585,- Kč a v roce 2008 se díky zahájení činnosti Domova 

pro seniory Havířov navýšily na 906,- Kč.   

3.5.2 Výdaje příspěvkovým organizacím  

Z celkových výdajŧ na sociální sluţby plyne prŧměrně ročně 85 % výdajŧ  

pro příspěvkové organizace, a jak vyplývá z Tab. 3.4, jejich hodnota se kaţdoročně zvyšuje.  

Tab. 3.4  Příspěvek zřizovatele pro jednotlivé organizace v letech 2006 aţ 2009 (v tis. Kč)  

Ukazatel 
Rok 

2006 2007 2008 2009 

Celkové výdaje města 1 263 292  1 487 316 1 544 345 1 551 420 

Výdaje města na sociální sluţby  41 481 47 815 74 001 * 

SSmH, p.o. 23 936 31 595 30 257 31 189 

Domov seniorů Havířov, p.o.  - -  4 012 14 976 

Santé, p.o. 12 869 14 824 14 815 14 515 

Příspěvky organizacím celkem 36 805 46 419 51 092 60 680 

Podíl na celkových výdajích města (%) 3,0 3,1 3,3 3,9 

Podíl na výdajích na sociální sluţby (%) 88,7 97,1 69,0 * 
* Analýza celkových sociálních výdajŧ byla z dŧvodu dostupnosti informací provedena pouze do roku 2008.  

Zdroj:Vlastní zpracování dle internetových stránek Ministerstva financí ČR: Automatizovaný rozpočtový 

informační systém [online], [cit. 2010-03-19]. Dostupné na WWW: <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. 

Pro rok 2009 bylo z rozpočtu města Havířov vyčleněno pro tyto příspěvkové 

organizace necelých 60 mil. Kč, z toho cca 31 mil. Kč bylo určeno pro příspěvkovou 
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organizaci Sociální sluţby města Havířova. Ostatně, ve všech sledovaných letech byla 

největší část příspěvku zřizovatele poskytnuta právě příspěvkové organizaci SSmH (prŧměrně 

61 %). Na celkových výdajích rozpočtu města se tyto příspěvky a dotace podílí  

prŧměrně 3,3%.  

3.6 Sociální služby města Havířova, p.o. 

Příspěvková organizace s názvem Sociální služby města Havířova byla zřízena 

Rozhodnutím Zastupitelstva města Havířova ke dni 1. ledna 1994. Dŧvody ke vzniku 

organizace pramenily jednak z nárŧstu a potřeby prohlubování sociální péče o občany  

a následně pak z nárŧstu nákladŧ i personálního zajištění na tuto péči. Předmětem činnosti 

nově vzniklé organizace byla péče, kterou do té doby zajišťoval sociální odbor Magistrátu 

města Havířova. V prŧběhu následujících období pak organizace začala pro občany města 

zajišťovat další potřebné sociální sluţby a provozovat i nestátní zdravotnické zařízení. 

Sociální sluţby města Havířova jsou příspěvkovou organizací, jejíţ zřizovatel  

je statutární město Havířov. Statutárním orgánem této organizace je ředitel, kterého jmenuje  

a odvolává zřizovatel. Ředitel je za činnost příspěvkové organizace odpovědný Radě města 

Havířova. Organizace hospodaří se svěřeným majetkem ve vlastnictví zřizovatele a s vlastním 

majetkem hospodaří na základě uzavřených smluv. Účel a předmět činnosti organizace  

je dle Zřizovací listiny
31

 následující:  

 poskytování sociálních sluţeb v rozsahu části třetí zák. č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisŧ, 

 poskytování zdravotních sluţeb dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči 

v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisŧ,  

 zabezpečování péče o všestranný rozvoj dějí ve věku do tří let.  

3.6.1 Oblast poskytovaných služeb  

Příspěvková organizace Sociální suţby města Havířova poskytuje prostřednictvím 

svých zařízení široké spektrum sociálních sluţeb, které jsou pro veřejnost potřebné  

a ţádoucí. Jedná se o sociální sluţby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

                                                 
31

 Zřizovací listina schválená dne 10.5.1994, úplné znění ke dni 31.10.2009, č.j. E/OPS/90560/Kle/09. 
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sluţbách, ve znění pozdějších předpisŧ. V následujícím textu je popsána činnost jednotlivých 

zařízení příspěvkové organizace a také je nastíněn vývoj potřebnosti sluţeb v letech.    

Nízkoprahové denní centrum a Centrum drogové pomoci 

Nízkoprahové centrum poskytuje své sluţby sociálně vyloučeným osobám a osobám 

na hranici sociálního vyloučení, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, jsou bez přístřeší, 

nebo se vracejí z výkonu trestŧ odnětí svobody a výchovných zařízení.  

Vývoj klientŧ Nízkoprahového denního centra ve sledovaných letech zaznamenal 

značný pokles klientŧ z počtu 202 v roce 2007 na počet 125 v roce 2008. Vývoj klientŧ 

v CDP měl naopak kaţdoročně stoupající tendenci (viz Graf č. 3.6). 

Graf č. 3.6  Počet klientů v jednotlivých zařízeních v letech 2006 aţ 2009 

 
Zdroj: vlastní zpracování.  

Prŧměrně ročně ve sledovaných letech navštěvovalo Nízkoprahové centrum  

173 klientŧ a Centrum drogové pomoci 151 klientŧ. 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

Toto zařízení poskytuje odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační sluţby  

pro rodiny s dětmi a telefonickou krizovou pomoc.   

Odborné sociální poradenství je terénní a ambulantní forma péče. Je zaměřeno na zvládání 

potíţí v mezilidských vztazích (zejména rodinných, manţelských a partnerských). V prŧměru 

za rok vyuţilo tento typ sluţby 190 klientŧ. Nejmenší zájem byl zaznamenán v roce 2007.  
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují terénní popř. ambulantní sluţbu, 

jejímţ obsahem je konkrétní a cílená pomoc v rodinách s dítětem, které svou krizovou 

sociální situaci nemohou bez pomoci překonat. Jsou poskytovány v případě zájmu rodičŧ. 

Sluţby jsou také poskytovány dle zákona č. 108/2006 o sociálních sluţbách, ve znění 

pozdějších předpisŧ a dle zákona č. 359/1999 Sb., sociálně aktivizační sluţby pro rodiny 

s dětmi, ve znění pozdějších předpisŧ. Počet klientŧ v analyzovaných letech klesal, zejména 

v roce 2007, coţ bylo to zpŧsobeno tím, ţe v roce 2006, kdy počet klientŧ byl 111, bylo  

pro tyto sluţby zaměstnáno 6 asistentek a od roku 2007 je zaměstnaná pouze 1 asistentka.  

Telefonická krizová pomoc (linka dŧvěry) poskytuje pomoc v krizi po telefonu  

a prostřednictvím internetové poradny. Předností těchto sluţeb je jejich anonymita  

a nepřetrţitý provoz, který umoţňuje jejich dostupnost vţdy, kdyţ to člověk nejvíce 

potřebuje. Nemá ţádné specializované zaměření a mŧţou se na ni obracet lidé všech 

věkových kategorií. Vyhodnocení klientely u telefonické krizové pomoci je oproti 

předchozím sluţbám odlišné. Nelze zde totiţ zaznamenat fyzický počet klientŧ, nýbrţ počet 

telefonátŧ. Z Grafu č. 3.7 je zřejmý kaţdoroční nárŧst vyuţití této sluţby. Při vyhodnocení 

celkového počtu klientŧ příspěvkové organizace není tato forma sluţby zahrnuta. 

Graf č. 3.7  Počet klientů v Poradně pro rodinu v letech 2006 aţ 2009. 

 
Zdroj: vlastní zpracování.  

Sluţby Poradny pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy ve sledovaných letech 

prŧměrně ročně vyuţilo 239 klientŧ.  
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Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ 

Středisko poskytuje bezplatně sluţby odborného sociálního poradenství, odlehčovací 

sluţby a sluţby rané péče. Všechny tyto sluţby poskytované v rámci Poradenského střediska 

zaznamenaly značný pokles klientŧ v roce 2007 (viz Graf č. 3.8).  

Odlehčovací služby mají za cíl podporovat zkvalitňování podmínek ţivota dětí se zdravotním 

postiţením a přirozeného zpŧsobu ţivota celé rodiny dítěte se zdravotním postiţením.  

Služby rané péče mají za cíl sníţit negativní vliv postiţení na rodinu dítěte a na jeho vývoj, 

zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiţeny nebo ohroţeny.  

Graf č. 3.8 Počet klientů v Poradenském středisku „RaD“ v letech 2006 aţ 2009 

 
Zdroj: vlastní zpracování.  

Prŧměrný roční počet klientŧ poradenského střediska „RaD“ činí celkem 107 klientŧ.  

Středisko sociálních zařízení 

 Středisko sociálních zařízení poskytuje pečovatelskou sluţbu, denní stacionář  

a odborné sociální poradenství. Vývoj klientŧ je zachycen v Grafu č. 3.9. 

Pečovatelská služba je terénní i ambulantní forma sociální sluţby, kdy je klientŧm 

individuálně po vzájemné dohodě sestavován plán péče na základě jejich potřeb. Největší 

počet klientŧ evidovalo středisko v roce 2007, celkem 786 klientŧ. Prŧměrný roční počet 

klientŧ vyuţívajících této sluţby za sledovaná období činí 610 klientŧ.  
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Denní stacionář je péče, která je určena klientŧm, kteří nejsou trvale schopni si zajišťovat 

základní ţivotní potřeby či potřebují dohled. Péče je zde zaměřena především na asistenci  

a pomoc při běţných denních činnostech s cílem vyplnění volného času. Největší počet 

klientŧ zaznamenal denní stacionář v roce 2007 s celkovým počtem 38. Následně se klientela 

sniţovala aţ na počet 27 v roce 2009.  

Odborné sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství (klade si za cíl 

poskytovat potřebné informace, které pomohou při řešení tíţivé ţivotní situace,  

např. informace o moţnostech dalších sluţeb, pomoci či dávek) a odborné sociální 

poradenství (je orientováno na zprostředkování navazujících sluţeb, pomoc při vyřizování 

běţných záleţitostí a na poradenství pro osoby se zdravotním postiţením). Vývoj klientely 

tohoto druhu sluţby je rovnoměrně rostoucí s kaţdoročním nárŧstem o 168 klientŧ.   

Graf č. 3.9 Počet klientů Střediska sociálních zařízení v letech 2006 aţ 2009.  

 
Zdroj: vlastní zpracování.  

 Prŧměrný roční počet klientŧ střediska sociálních zařízení činí za sledovaná období 

1042 klientŧ.  

Středisko zdravotnických zařízení  

Toto středisko zahrnuje činnosti respitní odlehčovací péče, domácí péče, rehabilitace  

a zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí do věku tří let (jesle), které fungují 

od roku 2008.  
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Respitní odlehčovací péče je poskytována od roku 2007. Je určena pro osoby se sníţenou 

soběstačností z dŧvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, o které  

je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí.  

Domácí péče je prŧměrně ročně poskytována 396 klientŧm. Od roku 2006 do roku 2009 

je však zaznamenán postupný úbytek klientŧ. V roce 2006 vyuţívalo sluţeb domácí péče  

548 klientŧ a v roce 2009 uţ pouze 301 klientŧ.  

Rehabilitační středisko je moderní zařízení vybudované v přízemí budovy Domu 

s pečovatelskou sluţbou. Pracoviště je vybaveno moderní přístrojovou technikou  

a pomŧckami pro všechny druhy fyzioterapie. V prŧměru poskytuje za rok rehabilitační 

středisko sluţby pro 1206 klientŧ. Největší nárŧst klientŧ byl zaznamenán v roce 2008,  

kdy sluţeb rehabilitačního střediska vyuţilo 1323 klientŧ.  

Graf č. 3.10 Počet klientů Střediska zdravotnických zařízení v letech 2006 aţ 2009. 

 
Zdroj: vlastní zpracování.  

3.6.2 Hospodaření příspěvkové organizace  

Finanční hospodaření Sociálních sluţeb města Havířova, p.o. se řídí ustanoveními 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisŧ, zákona  

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisŧ a zřizovací listinou. Sociální sluţby 

města Havířova, p.o. vykonává dle zřizovací listiny pouze hlavní činnost. Tato činnost  

je dotována příspěvkem na provoz z rozpočtu města Havířova, mŧţe také získat prostředky 

v rámci dotačních programŧ z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtu MPSV. Dalším 
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příjmem jsou úhrady za péči poskytovanou klientŧm, a úhrady za výkony zdravotnické 

výkony uhrazené zdravotními pojišťovnami. Následující tabulky zachycují hospodaření 

příspěvkové organizace v letech 2006 aţ 2009.    

Z Tab. 3.5 je patrné, ţe se náklady příspěvkové organizace v jednotlivých letech 

postupně zvyšovaly. Největší poloţku tvoří mzdové náklady a s tím související zákonné 

sociální pojištění.  

Tab. 3.5  Náklady Sociálních sluţeb města Havířova, p.o. v letech 2006 aţ 2009 

Název účtu r. 2006 

Podíl na 

celkových 

nákladech 

r. 2007 

Podíl na 

celkových 

nákladech 

r. 2008 

Podíl na 

celkových 

nákladech 

r. 2009 

Podíl na 

celkových 

nákladech 

   (tis. Kč) (v %)  (tis. Kč) (v %) (tis. Kč) (v %) (tis. Kč) (v %) 

Spotřeba materiálu 2 034 5,7 2 159 4,5 2 418 4,7 2 873 5,0 

Spotřeba energie 1 196 3,3 1 833 3,8 2 221 4,3 2 566 4,5 

Nákup zboţí na 

prodej 5 391 15,0 6 967 14,4 7 935 15,4 8 311 14,4 

Opravy  597 1,7 873 1,8 834 1,6 1 982 3,4 

Cestovné  292 0,8 260 0,5 177 0,3 319 0,6 

Reprezentace 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ostatní sluţby 2 373 6,6 2 660 5,5 2 599 5,0 4 278 7,4 

Mzdové náklady 16 482 46,1 22 880 47,4 25 482 49,4 27 353 47,5 

Zákonné sociální 

pojištění 5 749 16,1 7 966 16,5 8 847 17,2 8 665 15,0 

Zákonné sociální 

náklady 325 1,0 448 1,0 501 1,0 528 1,0 

Ostatní sociální 

náklady 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 0,1 

Odpisy 864 
2,4 

1 111 2,3 0 0,0 0 0,0 

Daň z příjmu -32 -0,1 0 0,0 0 0,0 110 0,2 

Ostatní náklady  514 1,4 1 090 2,3 570 1,1 545 0,9 

NÁKLADY 

celkem  35 785 100,0 48 248 100,0 51 583 100,0 57 580 100,0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajŧ dostupných ze Zprávy o výsledku hospodaření příspěvkové organizace  

za rok 2006 aţ 2009. 

Ve všech analyzovaných letech tvořily mzdové náklady necelých 50 % celkových 

nákladŧ. Dalšími nejvyššími poloţkami jsou pak jsou nákupy zboţí na prodej, náklady  

na ostatní sluţby, spotřeba materiálu, spotřeba energie, opravy a cestovné. 

Pokud se kaţdoročně zvyšovaly náklady, je ţádoucí (vzhledem k vyrovnanému 

hospodaření příspěvkové organizace), aby se ve stejné míře zvyšovaly i výnosy. Nejvyšší 

podíl na celkových výnosech tvořil ve všech sledovaných letech příspěvek na provoz 
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poskytovaný od zřizovatele. Nejvyšší příspěvek na provoz získala organizace v roce  

2007 ve výši 31,5 mil. Kč. Jak vyplývá z Tab. 3.6, ve srovnání s rokem 2006 došlo k navýšení 

příspěvku na provoz o 7 632 tis. Kč. Toto navýšení v rozhodující míře souvisí s vyuţitím 

provozu „Denních a pobytových sluţeb pro seniory“ v rekonstruovaném objektu organizace  

a zprovozněním „Střediska respitní péče“.  

Tab. 3.6 Výnosy Sociálních sluţeb města Havířova, p. o. v letech 2006 aţ 2009 

Název účtu r. 2006 

Podíl na 

celkových 

výnosech 

r. 2007 

Podíl na 

celkových 

výnosech 

r. 2008 

Podíl na 

celkových 

výnosech 

r. 2009 

Podíl na 

celkových 

výnosech 

 
(tis. Kč) (v %) (tis. Kč) (v %) (tis. Kč) (v %) (tis. Kč) (v %) 

Trţby z prodeje sluţeb 8 334 22,6 11 641 23,1 12 285 22,1 15 033 25,0 

z toho: 

Nájem, doprava 130 0,3 113 0,2 210 0,4 215 0,4 

Pečovatelská sl.  2 025 5,5 2 946 5,8 2 967 5,3 2 847 4,7 

Domácí péče 4 118 11,2 4 576 9,1 3 702 6,7 5 694 9,5 

Respitní péče 0 0,0 1 323 2,6 1 775 3,2 2 462 4,1 

Rehabilitace 2 020 5,5 2 107 4,2 2 633 4,7 2 713 4,5 

Jesle 0 0,0 0 0,0 273 0,5 325 0,5 

RaD 41 0,1 71 0,1 120 0,2 142 0,2 

Denní stacionář * -  504 1,1 605 1,1 635 1,1 

Trţby za prodané zboţí  

(strava klientŧ) 4 108 11,2 5 635 11,2 6 297 11,3 6 633 11,0 

Úroky 1 0,0 3 0,0 5 0,8 6 0,0 

Zúčtování fondŧ - - 156 0,3 115 0,2 114 0,2 

Jiné ostatní výnosy 437 1,2 323 0,6 760 1,4 379 0,7 

Příspěvek na provoz 23 963 65,0 32 735 64,8 36 024 64,2 37 880 63,1 

z toho: 
Zřizovatel     31 595 62,5 30 257 54,0 31 189 52,0 

jiné rozpočty      1 140 2,3 5 768 10,2 6 691 11,1 

VÝNOSY celkem  36 843 100,0 50 492 100,0 55 486 100,0 60 045 100,0 

* v roce 2006 byl Denní stacionář součástí střediska Pečovatelská sluţba.  

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajŧ dostupných ze Zprávy o výsledku hospodaření příspěvkové organizace  

za rok 2006 aţ 2009. 

Nejniţší příspěvek získala organizace v roce 2006, kdy částka činila necelých  

24 mil. Kč. Další největší poloţku výnosŧ organizace tvořily trţby z prodeje sluţeb. Tyto 

trţby mají v jednotlivých letech rostoucí tendenci krom roku 2008, kdy klesly oproti roku 

2007 o 1 %.  Nejmenší poloţku výnosŧ ve všech letech tvořily jiné ostatní výnosy. 

Jak je vidět v Tab. 3.7, příspěvková organizace dosáhla ve všech analyzovaných letech 

kladného hospodářského výsledku hospodaření. Nejlepšího hospodářského výsledku ve výši 
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3,9 mil. Kč dosáhla organizace v roce 2008, coţ bylo mimo jiné zpŧsobeno vyššími příspěvky 

od zdravotních pojišťoven. 

Tab. 3.7  Výsledek hospodaření v letech 2006 aţ 2009 (v tis. Kč) 

Ukazatel r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 

Výnosy celkem 36 843 50 492 55 486 60 045 

Náklady celkem  35 785 48 248 51 583 57 580 

Výsledek hospodaření  1 058 2 245 3 903 2 464 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajŧ dostupných ze Zprávy o výsledku hospodaření příspěvkové organizace  

za rok 2006 aţ 2009. 

Veškeré finanční prostředky byly se souhlasem zřizovatele převedeny do rezervního 

fondu a do fondu odměn.   
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4. ROLE VÝDAJŮ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROZPOČTU 

MĚSTA  

Tato kapitola hodnotí demografický vývoj České republiky se zaměřením na stárnutí 

obyvatelstva a porovná tento vývoj se Statutárním městem Havířov. Dále je zde zhodnoceno 

poskytování a financování sociálních sluţeb ve městě Havířově, přičemţ podrobná analýza se 

týká konkrétní příspěvkové organizace zřízené městem, a to Sociálních sluţeb města 

Havířova, p.o.  

Organizace tohoto typu je vybrána záměrně, neboť výsledky o její činnosti, o rozsahu 

poskytování sociálních sluţeb a výsledky o jejím hospodaření mají pro město vypovídací 

schopnosti (jak z hlediska sociálního, tak z hlediska ekonomického). Prostřednictvím  

této organizace, jakoţto dominantního poskytovatele sociálních sluţeb ve městě Havířově, 

získává město Havířov přehled o situaci v oblasti sociálních sluţeb. 

4.1 Zhodnocení demografického vývoje a jeho dopadu 

na sociální služby v Havířově 

Z uvedených výsledkŧ prognóz interpretovaných prostřednictvím nepravděpodobnější 

střední varianty je patrné, ţe počty osob zemřelých budou vyšší neţ odpovídající počty 

narozených. Obecně tedy bude obyvatelstvo stárnout, lidé se budou doţívat vyššího věku  

neţ je tomu doposud (přibliţně o 5 let). Vzroste tedy i prŧměrný věk, přičemţ do roku  

2050 by to mělo být zhruba o 10 let, tj. na hodnotu 48 aţ 50 let.  

Podle projekce Českého statistického úřadu bude podíl seniorŧ na české populaci 

v následujících desetiletích stabilně rŧst a ze současných 16 % vzroste do roku 2050  

aţ na téměř jednu třetinu populace, tj. cca 31 % (viz Graf č. 4.1). Na intenzitě nabere proces 

stárnutí v období 2011 aţ 2017, a to v dŧsledku přechodu silných poválečných ročníkŧ  

přes věkovou hranici 65 let (v jeho rámci nejvíce osoby starší 80 let). Počet lidí ve věku  

85 a více let by měl do roku 2050 stoupnout přibliţně na pŧl milionu a celkový podíl seniorŧ  

by se dokonce mohl přiblíţit k jedné třetině, coţ představuje přibliţně 3 miliony osob.  

Tento vývoj obyvatelstva a očekávané změny ve struktuře obyvatelstva výrazným 

zpŧsobem ovlivní potřebu sociálních sluţeb. Avšak, stávající struktura sluţeb není na uvedené 

změny dostatečně připravena. Vybavenost jednotlivých regionŧ těmito sluţbami pro seniory 
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je výrazně diferencována a chybějící kapacity pobytových sluţeb nejsou nahrazovány péčí 

v přirozeném domácím prostředí zajišťovanou terénními sluţbami. A to i přesto, ţe zajištění 

dŧstojného stáří v přirozeném domácím prostředí je současným ţádoucím trendem 

společnosti. V mezinárodním srovnání je rozsah těchto sluţeb velmi malý, např. v porovnání 

s Rakouskem je tento podíl osob starších 65 let, které vyuţívají terénní sociální sluţby,  

o cca 6,5 % niţší. 

Graf č. 4.1 Projekce vývoje obyvatelstva ČR dle jednotlivých věkových skupin do r. 2050 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajŧ Českého statistického úřadu [online], [cit. 2010-03-13]. Dostupné na  

             WWW: <http://www.czso.cz>. 

 

Ani nový zpŧsob financování podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách,  

ve znění pozdějších předpisŧ, nepřinesl širší vyuţívání těchto sociálních sluţeb.  

Je to zpŧsobeno zejména tím, ţe 70 % klientŧ čerpajících příspěvek na péči nevyuţívá tuto 

novou sociální dávku k zajištění svých sociálních potřeb prostřednictvím registrovaných 

poskytovatelŧ sociálních sluţeb. Dokud klient nepochopí, ţe příspěvek na péči není zvýšení 

dŧchodu, ale ţe se jedná o peníze, za které by si měl zakoupit sociální sluţbu, nebudou  

se peníze dostávat k poskytovatelŧm. Dalo by se říci, ţe česká legislativa přecenila myšlení 

člověka, a proto by měla v novelizaci zákon zareagovat na uvedený problém,  

např. jiţ zmiňovaným zavedením poukázek na nákup sociální sluţby.  

 

 

http://www.czso.cz/
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Situace ve městě Havířově 

Ze studia a hlubší analýzy historického vývoje sociálních sluţeb města Havířova 

vyplývá, ţe je dŧleţité se ve městě prioritně zabývat sociální otázkou, se zaměřením na 

seniorský věk. Vlivem těchto projekcí a prognóz si vedení města potřebnost sociálních 

sluţeb uvědomuje a snaţí se sociální oblast zabezpečit a podporovat uţ nyní.  

Budoucí vývoj sociálních sluţeb ovlivňuje zejména nárŧst počtu seniorŧ a právě 

seniorský věk je vodítkem pro odhad situace do budoucna těch, kteří budou sociální sluţby 

potřebovat. Do roku 2020 je ve městě Havířově předpokládán celkový úbytek obyvatelstva 

(viz Graf č. 4.2). Tento předpokládaný úbytek obyvatelstva není zpŧsoben pouze stárnutím 

obyvatel, ale také i trendem odchodu mladých lidí z města za prací, ať uţ do jiného města,  

či do zahraničí. Avšak, i přes tento celkový úbytek obyvatel, se počet obyvatel starších 65 let 

zvyšuje a z provedených prognóz do roku 2020 vyplývá, ţe se tento počet bude nadále 

zvyšovat.  

Graf č. 4.2  Vývoj věkových skupin obyvatel města Havířov a projekce do r. 2020 

 
* Do roku 2008 se jedná o hodnoty skutečné, roky 2010 a 2020 jsou odhadem dle Projekce vývoje obyvatelstva.  

Zdroj: vlastní zpracování dle údajŧ Českého statistického úřadu [online], [cit. 2010-03-13]. Dostupné na  

             WWW: <http://www.czso.cz>. 

 

http://www.czso.cz/
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4.2 Zhodnocení poskytování sociálních služeb ve městě 

Havířově   

Statutární město Havířov v souladu se zákonem o obcích usiluje o zajištění 

všestranného rozvoje na svém území. V rámci uspokojování sociálních potřeb svých občanŧm 

toho dosahuje tím zpŧsobem, ţe:  

 Zřizuje tři poskytovatele sociálních sluţeb, a to příspěvkové organizace Sociální 

sluţby města Havířov, Domov seniorŧ Havířov a Santé - Domov pro osoby  

se zdravotním postiţením, které finančně podporuje prostřednictvím příspěvku 

zřizovatele. Z pohledu škály poskytovaných činností má dominantní postavení  

v této činnosti příspěvková organizace Sociální sluţby města Havířova. 

 Také finančně podporuje takové organizace pŧsobící na území města, které zcela  

nebo alespoň z části (např. jednotlivými projekty v sociální oblasti) poskytují sociální 

sluţby.  

 Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí se aktivně angaţuje v oblasti 

sociálních sluţeb, a to nejen díky finanční podpoře organizacím zabývajícím  

se sociálními sluţbami, ale zejména také zřizováním klubŧ dŧchodcŧ  

a zajišťováním rekreačních pobytŧ pro seniory.   

Je dŧleţité zdŧraznit, ţe na území města Havířova pracuje kromě těchto městem 

zřízených příspěvkových organizací v systému sociálních sluţeb řada nestátních  

a neziskových organizací.  

Protoţe se město Havířov snaţí, aby byl vývoj sluţeb, jejich modernizace a případné 

doporučení pro rozšíření nebo zřízení nových druhŧ komplexŧ sociálních sluţeb ve městě 

optimální, vytvořilo k těmto účelŧm komunitní plán. Tento komunitní plán charakterizuje 

oblast poskytování sociálních sluţeb ve městě a přehledným zpŧsobem vymezuje všechny 

doposud registrované poskytovatele sociálních sluţeb na území města.  
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4.3 Projekce potřebnosti sociálních služeb v Havířově 

 Z provedené analýzy počtu klientŧ v příspěvkové organizaci SsmH vyplývá,  

ţe se celkový počet uţivatelŧ sociálních sluţeb rok od roku zvyšuje. V roce 2006 zajišťovala 

organizace sociální sluţby 2 802 klientŧm a v roce 2009 poskytovala sluţby pro 3 745 klientŧ 

(viz graf č. 4.3). Nejmenší přírŧstek klientŧ zaznamenala organizace na přelomu roku  

2008 a 2009.  

Graf č. 4.3 Počet klientů SSmH, p.o. a potřebnost sociálních sluţeb v letech 2006 aţ 2009 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 Sociální sluţby poskytované příspěvkovou organizací SSmH se vyvíjely rŧznorodě. 

Vývoj počtu klientŧ v jednotlivých zařízeních nezorňuje Graf č. 4.4. Rovnoměrné kaţdoroční 

zvyšování klientely zaznamenalo pouze Centrum drogové pomoci.  

V roce 2007 razantně poklesl počet klientŧ v Poradenském středisku pro rodinu a dítě 

a naopak výrazně vzrostl zájem o sluţby ve Středisku sociálních zařízení. Rok 2008 byl 

z hlediska počtu klientŧ úspěšný pro Poradnu pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy  

a pro Středisko zdravotnických zařízení. Naopak Nízkoprahové denní centrum zaznamenalo 

v roce 2008 pokles klientŧ.   
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Graf č. 4.4 Vývoj potřebnosti sociálních sluţeb SSmH, p.o. v letech 2006 aţ 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

4.4 Zhodnocení financování sociálních služeb ve městě 

Havířově  

Celkové výdaje z rozpočtu města Havířova na sociální sluţby v samostatné pŧsobnosti 

mají rostoucí tendenci a prŧměrně ročně činí 54,4 mil. Kč. Nejvyšší výdaje byly z rozpočtu 

města poskytnuty na sociální sluţby v roce 2008, coţ bylo zpŧsobeno poskytnutím příspěvku 

na provoz ve výši 26 mil. Kč pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci Domova pro seniory 

Havířov. Vzhledem k celkovému rozpočtu, z hlediska procentuálního podílu, činí výdaje 

na sociální sluţby prŧměrně ročně 3,8 %.  

Město Havířov se ze svého rozpočtu v letech 2006 aţ 2009 podílí na financování 

svých příspěvkových organizací poskytujících sociální sluţby prŧměrně 3,3 %. Tyto 

příspěvkové organizace získaly také i dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí  

a z rozpočtu Úřadu práce, coţ znamená, ţe tento příspěvek byl navýšen také i tyto příspěvky.  
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4.4.1 Zhodnocení hospodaření Sociálních služeb města 

Havířova, p.o.  

Příspěvková organizace poskytující sociální sluţby hospodaří s finančními prostředky 

v podobě příspěvkŧ a dotací na provoz a s prostředky získanými z vlastní činnosti, kterými 

jsou úhrady klientŧ za stravování, ubytování a za poskytnutou péči a úhrady od zdravotních 

pojišťoven za poskytnuté zdravotnické úkony.  

Největším zdrojem pro příspěvkovou organizaci Sociální sluţby města Havířova  

je příspěvek zřizovatele, který zaznamenal v roce 2008 ve srovnání s rokem 2007 pokles 

 (viz Graf č. 4.5). Ani sníţení příspěvku z rozpočtu města v tomto roce se na celkové výši 

příspěvku neodrazilo, neboť chybějící prostředky byly navýšeny o příspěvek z rozpočtu 

MPSV a z Úřadu práce.  Další největší příjem organizace tvoří úhrady od klientŧ. Tyto příjmy 

se podílely na celkových příjmech organizace v prŧměru 23 %. I tento zdroj příjmŧ měl  

ve všech analyzovaných letech rostoucí tendenci. Nejmenší část příjmŧ pak tvořily jiné ostatní 

výnosy.  

Graf č. 4.5  Vývoj výnosů organizace v letech 2006 aţ 2009 

 
Zdroj: vlastní zpracování.  

Přijetím zákona o sociálních sluţbách v roce 2006 se měla teoreticky změnit struktura 

zdrojŧ poskytovatelŧ sociálních sluţeb, zejména se měly navýšit platby klientŧ díky nově 

zavedenému příspěvku na péči. U poskytovatelŧ zajišťujících pobytové zařízení sociálních 
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sluţeb (domovy seniorŧ), je úhrada za péči automaticky stanovena ve výši příspěvku na péči  

a tudíţ lze zaznamenat viditelné navýšení příjmŧ z příspěvku na péči.   

Avšak, jak lze vidět ve výše uvedeném Grafu č. 4.5, u příspěvkové organizace 

Sociální sluţby města Havířova nebyla ve sledovaných letech zaznamenána změna skladby 

finančních zdrojŧ. Nelze počítat s vyššími příjmy z příspěvku na péči, neboť příspěvek  

na péči není kritériem pro poskytnutí sociální sluţby, klienti si hradí sluţby v rozsahu 

stanoveném v uzavřené smlouvě s poskytovatelem sociálních sluţeb a navíc není zřejmé,  

zda klienti vyuţívají na nákup sociálních sluţeb u příspěvkové organizace v plné výši.  

Graf č. 4.6 znázorňuje náklady příspěvkové organizace, které se v jednotlivých letech 

zvyšovaly. Největší poloţku tvořily mzdové náklady, které se ve sledovaných letech podílely 

necelými 50 % na celkových nákladech. Dalšími nejvyššími poloţkami byly nákupy zboţí 

 na prodej, náklady na ostatní sluţby, spotřeba materiálu, spotřeba energie, opravy a cestovné.        

Graf č. 4.6. Vývoj nákladů organizace v letech 2006 aţ 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 

Organizace hospodařila ve všech letech s přebytkem v prŧměru 2,4 mil. Kč. Zpravidla 

se na výši kladných hospodářských výsledkŧ podílely úspory v cestovném, ostatních sluţbách 

a osobních nákladech a také došlo ke zvýšení trţeb z prodeje sluţeb (viz Graf č. 4.7).  
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Graf č. 4.7  Porovnání výnosů a nákladů organizace v jednotlivých letech 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

4.4.2 Vliv výdajů na sociální služby na rozpočet města 

Vliv sociálních výdajŧ na rozpočet města je zjištěn prostřednictvím vlastních propočtŧ 

na základě demografických údajŧ, na základě analýzy hospodaření města Havířova  

a analýzy hospodaření příspěvkové organizace SSmH, a dle vývoje potřebnosti sociálních 

sluţeb v příspěvkové organizaci Sociální sluţby města Havířova.  

Prostřednictvím projekce vývoje počtu obyvatel starších 65 let bylo zjištěno, ţe v roce 

2001 se na celkovém počtu obyvatel tato skupina osob podílela necelými 13 %, v roce 2008 

činil podíl 15,9 %, v roce 2010 je podíl na celkovém počtu obyvatel města Havířova 16,2 %,  

a ţe meziroční nárŧst seniorŧ činí prŧměrně ročně 395. V příspěvkové organizaci se prŧměrně 

ročně zvyšuje počet klientŧ o 314. To znamená, ţe meziroční nárŧst seniorŧ přibliţně 

odpovídá meziročnímu nárŧstu uţivatelŧ sociálních sluţeb a pro potřeby následujících 

výpočtŧ je tedy prŧměrný meziroční nárŧst lidí vyuţívajících sociální sluţby stanoven  

na 314 klientů.  

Zároveň je stanoven předpoklad, ţe meziroční nárŧst nákladŧ na 1 klienta činí  

521,-Kč, ţe celkový prŧměrný počet klientŧ v příspěvkové organizaci je 3 366 a prŧměrné 

roční náklady na jednoho klienta činí 9 643,- Kč (viz Tab. 4.1). 
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Tab. 4.1 Prognóza sociálních výdajů určených pro příspěvkovou organizaci SSmH do roku 2020 

Ukazatel 

Rok a meziroční nárůst 
Prům. 

roční 

nárůst 

Vývoj v letech 

2006 
Roční    

nárůst 
2007 

Roční    

nárůst 
2008 

Roční    

nárůst 
2009 Průměr 2010 2015 2020 

Příspěvek 

zřizovatele 

(tis. Kč) 

23 963  8 772  32 735  3 289  36 024  1 856  37 880  32 650 4 639  37 407   67 060 104 900  

Počet 

klientŧ  
2 802 428 3 230 457 3 687 58 3 745 3 366 314 3 680 5 252 6 824 

Náklady na 

1 klienta 
8 552 1 583 10 135  -364 9 771 344 10 115 9 643 521 10 164 12 768 15 373 

Zdroj: vlastní zpracování.  

Za těchto výše uvedených předpokladŧ lze stanovit, ţe v roce 2010 bude příspěvek  

pro příspěvkovou organizaci Sociální sluţby města Havířova činit 37,4 mil. Kč, v roce 2015  

se zvýší na 67 mil. Kč a v roce 2020 bude příspěvek zřizovatele činit aţ 104,9 mil. Kč. Počet 

klientŧ se bude v příspěvkové organizaci také zvyšovat, v roce 2020 vyuţije sociálních sluţeb 

aţ 6 824 klientŧ. 

Dále na základě analýzy výdajŧ na sociální sluţby z rozpočtu města Havířov  

a na základě zjištění, ţe příspěvkové organizace se podílejí na celkových výdajích na sociální 

sluţby prŧměrně 85 %, z toho 61 % výdajŧ směřuje k příspěvkové organizaci Sociální sluţby 

města Havířov, lze konstatovat, ţe:  

 V roce 2010 budou celkové výdaje na sociální sluţby činit 61 323 tis. Kč, z toho 

příspěvkovým organizacím bude celkem určeno 52 125 tis. Kč.  

 V roce 2015 budou celkové výdaje na sociální sluţby činit 109 934 tis. Kč, z toho 

příspěvkovým organizacím bude celkem určeno 93 444 tis. Kč. 

 V roce 2020 budou celkové výdaje na sociální sluţby činit 171 967 tis. Kč, z toho 

příspěvkovým organizacím bude celkem určeno 146 172 tis. Kč.  

V roce 2010, kdy celkové výdaje dle návrhu rozpočtu činí 1 651 588 tis. Kč, budou 

celkové výdaje na sociální sluţby tvořit podíl 3,8 % na celkových výdajích z rozpočtu města 

Havířova a výdaje určené pro příspěvkové organizace poskytující sociální sluţby se budou 

podílet 3,3 % na celkových výdajích z rozpočtu města, coţ prozatím odpovídá dosavadnímu 

prŧměru. Pro rok 2015 a 2020 nelze podíly na celkovém rozpočtu tímto zpŧsobem odvodit, 
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neboť nejsou známy hodnoty rozpočtu města (viz Tab. 4.2). Tato tabulka souhrnně zobrazuje 

klíčové ukazatele, které jsou stěţejní pro zhodnocení budoucího zatíţení rozpočtu města. 

Tab. 4.2  Zhodnocení ukazatelů do roku 2020.  

Ukazatel r. 2010 

Podíl  

na celk. 

výdajích 

(%) 

r. 2015 r. 2020 

Celkové výdaje (tis. Kč) 1 651 588  - - - 

Počet obyvatel 83 558  - 82 257 79 501 

Výdaje na sociální sluţby (tis. Kč) 61 323 3,8 109 934 171 967 

Náklady na 1 obyvatele (Kč) 734  - 1 176 2 163 

Výdaje příspěvkovým organizacím (tis. Kč) 52 125 3,3 93 444 146 172 

Výdaje pro SSmH, p.o. (tis. Kč) 37 407 2,3 67 060 104 900 

Náklady na 1 klienta (Kč) 10 164  - 12 768 15 373 
Zdroj: vlastní zpracování. 

Z prognózy obyvatel a z výpočtŧ celkových nákladŧ na sociální sluţby v budoucích 

letech lze také vyčíst, ţe náklady na jednoho klienta, z celkového rozpočtu města, se budou 

zvyšovat. V roce 2010 budou činit 734,-Kč, v roce 2015 se zvýší na 1 176,-Kč a v roce 2020 

budou náklady na jednoho klienta činit 2 163,-Kč. To více neţ 100% nárŧst těchto nákladŧ za 

deset let.   
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5 ZÁVĚR  

Sociální sluţby se v jakékoli podobě dotkly ţivotŧ kaţdého z nás. Jsou poskytované 

seniorŧm, osobám se zdravotním postiţením, osobám ohroţeným sociálním vyloučení, apod. 

Systém sociálních sluţeb prošel během minulých let mnoha změnami. Došlo k nárŧstu 

objemu poskytovaných sluţeb, vznikly nové metody práce s klienty a nové typy zařízení  

a tento proces dále pokračuje.  

Dne 1. ledna 2007 vstoupil v platnost v České republice dlouho očekávaný nový zákon 

č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, který radikálně změnil celý systém sociálních sluţeb. 

Jeho cílem je vytvoření a postupné zavedení systému, který má respektovat dŧstojnost 

uţivatelŧ a podporovat jejich nezávislost. Zvyšuje finanční soběstačnost uţivatelŧ sociálních 

sluţeb zavedením nového finančního nástroje - příspěvku na péči a financování sociálních 

sluţeb je tudíţ ponecháno na rozhodnutí samotným příjemcŧm sluţeb.   

Diplomová práce byla zaměřena na problematiku financování sociálních sluţeb  

ve městě Havířově a jejím cílem bylo popsat systém sociálních sluţeb ve městě Havířově, 

zhodnotit úroveň jejich poskytování se specifikací na městem zřízenou příspěvkovou 

organizaci poskytující sociální sluţby a zhodnotit roli výdajŧ na sociální sluţby v rozpočtu 

města Havířov s ohledem na demografický vývoj populace. Cíl byl zjištěn na základě 

demografických analýz, na základě analýzy hospodaření města Havířova a příspěvkové 

organizace Sociální sluţby města Havířova, a také prostřednictvím vlastních výpočtŧ  

(za stanovených předpokladŧ a s ohledem na demografický vývoj).  

Podle provedené demografické analýzy bylo zjištěno, ţe ve městě ţije nadprŧměrný 

počet seniorŧ, kteří spolu se zdravotně postiţenými občany patří k nejvýznamnější skupině 

uţivatelŧ sociálních sluţeb. Město Havířov vzhledem k aktuálním potřebám občanŧ 

v současné době poskytuje sociální sluţby v dostatečné míře, jednak prostřednictvím tří 

příspěvkových organizací, a jednak v rámci finanční podpory ostatních organizací 

poskytujících sociální sluţby. Avšak, s ohledem na prognózy vývoje obyvatel, lze také 

usoudit, ţe ve městě Havířově stávající formy sluţeb nebudou s ohledem na počet potenciálně 

potřebných občanŧm dostačující a je potřeba do budoucna počítat s vyššími náklady 

na poskytování sociálních sluţeb. 

Z rozboru analýzy výdajŧ na sociální sluţby z rozpočtu města Havířova vyplývá,  

ţe výdaje z rozpočtu města na sociální sluţby směřují přibliţně z 85 % na provoz svých 
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příspěvkových organizací poskytujících sociální sluţby, z toho cca 61 % těchto výdajŧ  

je určeno pro příspěvkovou organizaci Sociální sluţby města Havířov. Zbývajících  

15 % celkových výdajŧ na sociální sluţby jsou veřejnou finanční podporou určenou  

pro ostatní poskytovatele sociálních sluţeb ve městě Havířově. Celkové výdaje na sociální 

sluţby se prŧměrně ročně podílí na celkových výdajích města 3,8 % a výdaje pro příspěvkové 

organizace poskytující sociální sluţby se podílí prŧměrně 3,3 %. 

Celkové výdaje na sociální sluţby budou mít rostoucí tendenci. V roce 2010 budou 

celkové výdaje na sociální sluţby činit 61 mil. Kč, v roce 2015 se zvýší na 110 mil. Kč  

a v roce 2020 budou výdaje na sociální sluţby činit aţ 172 mil. Kč. Vzhledem 

k navrhovanému rozpočtu v roce 2010 se budou celkové výdaje na sociální sluţby podílet  

3,8 % a výdaje pro příspěvkové organizace budou činit podíl 3,1 %, coţ prozatím odpovídá 

stanovenému prŧměru. Procentní podíly na celkovém rozpočtu pro roky 2015 a 2020 nebylo 

moţné odvodit, neboť nejsou známy hodnoty rozpočtu města. Vypovídací schopnost má také 

ukazatel nákladŧ na jednoho obyvatele, ze kterého vyplývá, ţe v roce 2010 budou tyto 

náklady ve výši 734,-Kč a v roce 2020 se tyto náklady zvýší aţ na 2 163,- Kč. 

Na základě těchto skutečností lze říci, ţe hypotéza diplomové práce, ţe město 

dostatečně institucionálně a finančně zajišťuje a podporuje oblast sociálních sluţeb v rozsahu 

odpovídajícím aktuálním potřebám občanŧ, a ţe výdaje na sociální sluţby v budoucím období 

výrazně zatíţí rozpočet města Havířova, se potvrdila.  

Statutární město Havířov má povinnost zajišťovat sociální sluţby v samostatné 

pŧsobnosti. Město Havířov si uvědomuje současnou i budoucí potřebnost sociálních sluţeb, 

této oblasti věnuje velkou pozornost a stále se snaţí zlepšovat a zefektivňovat poskytování 

sociálních sluţeb. Havířov bude i nadále podporovat největšího poskytovatele sociálních 

sluţeb města, svou příspěvkovou organizaci SSmH, a vzhledem k demografickému vývoji  

a ke zvyšování počtu seniorŧ bude také potřebné dále rozšiřovat terénní sluţby a rozšiřovat 

kapacity jednotlivých zařízení. 
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vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne 30. dubna 2010 

 

……………………………… 

        Martina Šmídová 

 

 

Dlouhá tř. 460/1, 736 01 Havířov – Město  
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Příloha č. 1  Index stáří v České republice, Moravskoslezském kraji a ve městě Havířově 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajŧ Českého statistického úřadu [online], [cit. 2010-03-29]. Dostupné na  

             WWW: <http://www.czso.cz>. 
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Příloha č. 2 Seznam poskytovatelů sociálních sluţeb ve městě Havířově 

 

Název organizace  Typ poskytovatele 

Slezská diakonie, organizace pro Křesťanskou sociální práci při Slezské církvi 

evangelické - Poradna ELPIS pro oběti násilí, týrání a zneuţívání 

Nestátní nezisková 

organizace 

Slezská diakonie, organizace pro Křesťanskou sociální práci při Slezské církvi 

evangelické - Občanská poradna Havířov 

Nestátní nezisková 

organizace 

APROPO – asociace pro postiţené, Havířov občanské sdruţení 

Podané ruce – Projekt OsA Frýdek-Místek občanské sdruţení 

Armáda spásy v ČR, Dŧm pro matky s dětmi občanské sdruţení 

Armáda spásy v ČR, Azylový dŧm pro muţe občanské sdruţení 

NZDM Klub 3NYTY,  ZIP - Zábava, Informace, Poradenství a pomoc  občanské sdruţení 

Armáda spásy v ČR - noclehárna pro muţe občanské sdruţení 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - oblastní pobočka Havířov občanské sdruţení 

Amos, Havířov občanské sdruţení 

Kardio - Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR občanské sdruţení 

Svaz tělesně postiţených v ČR - místní organizace Havířov občanské sdruţení 

Angelis občanské sdruţení 

J.O. Stáj Václav - hypoterapie občanské sdruţení 

SP + D Kontakt - pomoc rodinám při řešení rodinných problémŧ občanské sdruţení 

Inna - Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR občanské sdruţení 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v ČR - místní org. v Havířově občanské sdruţení 

Diaktiv občanské sdruţení 

Nadační fond Čtyřlístek nadační fond 

Komplexní domácí péče Hestia 
společnost s 

ručením omezeným 

PARA Consulting 
společnost s 

ručením omezeným 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 


