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1  ÚVOD

Práce  je  zaměřena  na  téma  financování  sociálních  služeb v obci.  Sociální  služby prošly  

v 90. letech významnými změnami. V prvé řadě byly uplatňovány restituční nároky a tím se 

staré  objekty,  které  už  nesplňovaly  svůj  účel  přestavovaly  na  nová  moderní  zařízení.  Po 

provedení  reformy,  kdy  se  rušily  okresní  úřady,  přešly  sociální  služby  do  kompetencí 

samostatné  působnosti  samosprávných  krajů  a  obcí.  Zásadní  změny  v oblasti  sociálních 

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

Změny se týkají především přístupu k lidem, kteří sociální služby využívají. Sociální služby 

se snaží podpořit uživatele při jejich návratu do společnosti a udržení vztahů s ostatními lidmi. 

Je  kladen  velký  důraz  na  nezávislost  uživatelů,  důstojnost,  začlenění  do  běžného  života 

v přirozeném sociálním prostředí a respekt k jejich občanským právům.

Poskytovatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která má k této činnosti potřebné 

oprávnění.  Sociální  služby  jsou  součástí  nástrojů  sociální  pomoci  a  vykonávají 

nezastupitelnou roli. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit systém sociálních služeb v Zábřehu na Moravě v letech 

2007-2011  a  provést  návrhy  na  zkvalitnění  financování  týkající  se  jednotlivých  zařízení 

sociálních služeb.

K dosažení  stanoveného cíle  a  k  ověření  hypotézy  je  použita  analýza  odborné  literatury, 

legislativy, metoda časového srovnání a internetových zdrojů.

Na základě zpracování práce je stanovena  hypotéza. Město  Zábřeh  dostatečně využívá 

finančních  prostředků  na  zařízení  jimi  zřízenými. Základní  stanovisko, které je spojeno 

s ověřením této hypotézy vychází z předpokladu, že vybrané sociální služby jsou financovány 

především z prostředků  zřizovatele, kterým je město  Zábřeh. Zřizovatel  tak  dostatečně 

využívá svých finančních možností, které má v rámci svého rozpočtu k dispozici. Zároveň 

se předpokládá,  že financování  vybraných  sociálních  služeb  není  uskutečňováno  pouze  

ze strany zřizovatele, ale také z jiných zdrojů, např. dotací. 
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Práce  se  skládá  celkem  z pěti  kapitol.  Kapitola  první  je  úvod  práce,  který  je  zaměřen  

na představení cíle práce spolu se stručným popisem koncepce práce.

V kapitole druhé je proveden popis systému, správy a financování sociálních služeb v České 

republice, druhy sociálních služeb a příspěvek na péči. Třetí kapitola práce je analytická část 

práce; zde je proveden rozbor veškerých poskytovaných sociálních služeb ve vybrané obci 

Zábřeh  na  Moravě.  Předmětem  analýzy  je  město  Zábřeh  jakožto  zřizovatel  a  zároveň 

poskytovatel sociálních služeb a jejich financování v letech 2007 – 2011 na základě zákona 

č.108/2006 Sb.,  o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  Čtvrtá kapitola  bude 

věnována  interpretaci  výsledků  a  získaných  dat,  přičemž  budou  předloženy  návrhy  

ke zkvalitnění financování sociálních služeb v Zábřehu na Moravě.

Závěr práce bude shrnovat celkové výsledky práce a argumentace ve prospěch závěrů.

Řešení se opírá o informace získané z odborné literatury zaměřené na problematiku sociálních 

služeb,  resp.  sociální  pomoci,  o  legislativu,  která  upravuje  sociální  služby  a  podstatným 

zdrojem informací o poskytovaných sociálních službách v obci byly také statistické informace 

poskytnuté  Městským  úřadem  Zábřeh  na  Moravě  odborem  sociálních  věcí  a  odborem 

finančním.
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2  SPRÁVA A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální služby lze chápat jako systém poskytované pomoci lidem, kteří se ocitnou v tíživé 

životní  situaci.  Jejich  hlavní  snahou  je  zlepšit  kvalitu  jejich  životní  úrovně  a  usilování  

o navrácení zpět do sociální společnosti.

K  historicky  nejstarším  vývojovým  formám  sociálních  služeb  se  řadí  útulky  pro  staré  

a nemocné občany, pro chudinu a v neposlední řadě pro sirotky.

Lidská populace v České republice v dnešní době stárne a i na světě žije čím dál více lidí, 

kteří  se  dožívají  vyššího  věku  a  je  proto  na  dnešní  společnosti  se  s nastalou  skutečností 

vyrovnat a začít hledat způsoby, jak pomoci život ve stáří zkvalitnit.

2.1 Postavení sociálních služeb

Sociální služby patří mezi hlavní nástroje sociální pomoci. Sociální služby jsou realizované 

z mnoha pohledů a to ze strany státu, krajských úřadů, obecních úřadů a také ze strany mnoha 

neziskových organizací. Sociální služby poskytují územní samosprávné celky, které mohou 

zřizovat  jiné právnické osoby jako obecně prospěšné společnosti  nebo občanská sdružení, 

státem neřízené  právnické  osoby,  fyzické  osoby a  ministerstvo  i  jim organizované  státní 

orgány.  Každý  z vyjmenovaných  poskytovatelů  má  povinnost  se  zákonem  stanoveným 

způsobem zaregistrovat.

Klíčovou hodnotou, na které je koncepce sociálních služeb postavena je zejména pomoc  

a podpora osobám, které se ocitli  v nepříznivé  životní  situaci  a aby zůstali  rovnocennými 

členy společnosti v souladu s tím, aby participovali na každodenním životě společnosti.1

Sociální  služba se  používá  k vymezení  typu  sociální  péče  poskytované  službou  státní 

instituce ve prospěch jiné osoby. Služba v demokratické společnosti zahrnuje činnosti, jimiž 

sociální subjekt pomáhá sociálnímu objektu tím, že mu poskytne radu nebo v jeho prospěch 

vykonává službu.2 Sociální služby bývají poskytovány za úplatu nebo bezúplatně. 

1  Dle §3 zákona č. 108/2006sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je nepříznivou situací 
chápáno: „oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální 
situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující 
prostředí,ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit 
vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.“
2TOMEŠ,Igor.Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, PORTÁL, 2010. s.38
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Význam sociálních služeb jako jedné z forem sociální pomoci spočívá mj. v tom, že by měly 

být  poskytovány  především  při  řešení  těch  sociálních  situací,  kde  poskytnutí  finančních 

prostředků neuspokojí potřebu klienta, popř. v těch situacích, kdy klient finanční prostředky 

nepoužívá na ten účel, pro který jsou mu poskytnuty.3 

Bez úhrady nákladů se podle §72 poskytují

 sociální poradenství,

 raná péče,

 telefonická krizová pomoc,

 tlumočnické služby,

 krizová pomoc,

 služby následné péče,

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

 terénní programy,

 sociální rehabilitace,

 sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti  

a mládež,

 služby sociálně terapeutických dílen,

 sociální služby intervenčních center.

Za úhradu se podle zákona poskytují pobytové služby v týdenních stacionářích, domovech 

pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem 

a zdravotnických zařízeních ústavní péče.

Matoušek  blíže  uvádí  vymezení  okruhů potencionálních  uživatelů  sociálních  služeb  jako: 

„Sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit 

jejich  kvalitu  života,  případně  je  v maximální  možné  míře  do  společnosti  začlenit,  nebo 

společnost chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli.“4

Sociální služby nejsou významné jen z toho důvodu, že je potřebuje hodně lidí, ale také proto, 

že by se významná část občanů bez jejich působení nemohla podílet na všech stránkách života 
3 PRŮŠA Ladislav,Ekonomie sociálních služeb, ASPI, 2007. s.22
4 MATOUŠEK,O. a kol. Sociální služby. 1.vyd. Praha: Portál,2007. s.9
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společnosti a bylo by tak znemožněno uplatnění jejich lidských a občanských práv a mohlo 

by dojít k sociálnímu vyloučení.

Sociální služby zahrnují dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, tři základní oblasti služeb: 

 sociální poradenství,

 služby sociální péče,

 služby sociální prevence.

Sociální  poradenství patří  k základní  činnosti,  které  slouží  k poskytování  všech  typů 

sociálních služeb, které jsou poskytovatelé sociálních služeb pokaždé povinni zajistit. Kromě 

základního  sociálního  poradenství  zahrnuje  také  odborné  sociální  poradenství,  které  

se poskytuje  osobám v různých typech poraden -  občanské,  rodinné.  Základní  poradenství 

znamená poskytnutí potřebných informací k přispívání při řešení nepříznivé sociální situace 

osob.  Odborné  sociální  poradenství  je  založeno  na  službě,  která  je  zaměřena  na  potřeby 

jednotlivých okruhů sociálních skupin.

Služby sociální péče  slouží k pomoci osobám zajistit psychickou a fyzickou soběstačnost. 

Cílem těchto služeb je zajistit těmto osobám v maximální možné míře zapojení do běžného 

života.  Pokud nastane situace,  kdy to není možné kvůli  nepříznivému zdravotnímu stavu  

či  vysokému  věku  těchto  osob,  snaží  se  tyto  služby  zajistit  důstojné  zacházení 

v odpovídajícím prostředí. Na základě typu zařízení, forem služby  a důvodů nesoběstačnosti 

klientů jsou službami provozovány jednotlivé činnosti, které jsou určeny klientů. Ke službám 

sociální péče patří:

 osobní asistence,

 pečovatelská služba,

 tísňová péče,

 průvodcovské a předčitatelské služby,

 podpora samostatného bydlení,

 odlehčovací služby,

 centra denních služeb,

 denní stacionáře,

 týdenní stacionáře,
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 domovy pro osoby se zdravotním postižením,

 domovy pro seniory,

 domovy se zvláštním režimem,

 chráněné bydlení,

 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

Služby  sociální  prevence napomáhají  zabránit  možným situacím,  které  by  mohly  osoby 

přivést k sociálnímu vyloučení. Dle §53 je cílem služeb sociální prevence napomáhat osobám 

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

nežádoucích společenských jevů. K službám sociální prevence patří:

 raná péče – její cílovou skupinu tvoří zejména rodiče a děti do věku sedmi let  

se  zdravotním  postižením  či  ohrožené  ve  vývoji  v důsledku  nepříznivého 

zdravotního stavu,

 telefonická krizová pomoc – určena lidem, jež se nacházejí v ohrožení života 

a nebo zdraví a je poskytována pouze po přechodnou dobu,

 tlumočnické služby – určeny specifické skupině klientů. Jsou nabízeny osobám 

s poruchami komunikace, kterou jim způsobuje především smyslové postižení 

a v důsledku čehož jsou dále omezovány v běžné komunikaci s okolím,

 azylové domy – pro osoby, které se ocitnou v nepříznivé životní situaci,

 domy na půl cesty – jsou určeny osobám do věku 26 let a opoštění po dosažení 

zletilosti školní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné péče,

 kontaktní centra – terénní nebo ambulantní,

 krizová  pomoc  –  určena  osobám,  které  jsou  v ohrožení  –  jsou  vykázány  

ze společného bydlení,

 nízkoprahová denní centra – pro osoby, které jsou ohroženy závislostí,

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,

 noclehárny,

 služby následné péče,

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

 sociálně terapeutické dílny,

 terapeutické komunity,

 terénní programy,
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 sociální rehabilitace.

Zákon dále definuje formy, v jakých mohou být služby poskytovány. Jedná se o služby:

 pobytové  –  poskytují  se  přímo  v pobytových  zařízeních,  uživatel  je  zde 

ubytován trvale nebo dočasně 

 ambulantní – uživatel za službou dochází

 terénní – poskytují se přímo v bydlišti uživatele nebo tam, kde se nacházejí

Podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se zřizují následující zařízení:

 centra denních služeb,

 denní stacionáře,

 týdenní stacionáře,

 domovy pro osoby se zdravotním postižením,

 domovy pro seniory,

 domovy se zvláštním režimem,

 chráněné bydlení,

 azylové domy,

 domovy na půl cesty,

 zařízení pro krizovou pomoc,

 nízkoprahová denní centra,

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,

 noclehárny,

 terapeutické komunity,

 sociální poradny,

 sociálně terapeutické dílny,

 centra sociálně rehabilitačních služeb,

 pracoviště rané péče,

 intervenční centra,

 zařízení následné péče.
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Centra  denních  služeb slouží  k poskytování  ambulantní  služby  osobám,  které  z důvodu 

věku,  chronického  onemocnění  nebo  zdravotního  postižení  mají  sníženou  soběstačnost  

a jejich situace tak vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. K základním činnostem služby patří 

pomoc u osobní hygieny, vzdělávací a výchovné činnosti či obstarávání osobních záležitostí.

Denní stacionáře jsou určeny k poskytování ambulantní služby osobám, které z důvodu věku 

nebo zdravotního postižení či osobám s chronickým duševním onemocněním mají sníženou 

soběstačnost a v jejich situaci je potřeba pravidelné pomoci jiné fyzické osoby. K základním 

činnostem této služby je poskytnutí stravy, zajištění kontaktu se společenským prostředím  

či pomoc u zvládání normálních úkonů péče o sebe samého.

Týdenní stacionáře zajišťují pobytové služby osobám, které z důvodu zdravotního postižení, 

věku či osobám s chronickým duševním onemocněním mají sníženou soběstačnost a nachází 

se v situaci, která vyžaduje neustálou pomoc jiné fyzické osoby. 

Domovy  pro  osoby  se  zdravotním  postižením jsou  určeny  osobám,  které  z důvodu 

zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a ocitli se v situaci, která vyžaduje pomoc 

jiné fyzické osoby.

Pobytové služby v domovech pro seniory se poskytují  takovým osobám, které především 

z důvodu věku mají sníženou soběstačnost a situace ve které se ocitli vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby.

Domovy  se  zvláštním  režimem poskytují  pobytové  služby  osobám,  které  z důvodu 

chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách či osobám se stařeckou 

demencí  a  jinými  typy  demencí  mají  sníženou  soběstačnost  a  jejich  situace  vyžaduje 

neustálou pomoc jiné fyzické osoby.

Chráněné bydlení dle  §51 je  pobytová služba  poskytována osobám,  které  mají  sníženou 

soběstačnost  z důvodu  zdravotního  postižení  nebo  chronického  onemocnění,  včetně 

duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení 

má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 

V azylových domech se pobytová služba poskytuje pouze na přechodnou dobu osobám, které 

se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu ztráty bydlení.

Domy na půl cesty zajišťují poskytování pobytové služby především pro osoby do 26 let 

věku a které po dosažení určitého věku odchází ze školských zařízení kvůli výkonu ústavní 

či ochranné výchovy. Jak se v těchto zařízeních poskytují  sociální služby je zcela závislé  

na specifických potřebách těchto osob.
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Krizová pomoc může být ambulantní, terénní nebo pobytová služba, která je poskytována 

osobám pouze na přechodnou dobu a tyto se nacházejí v situaci,  jež ohrožuje zdraví nebo 

život a není v jejich silách tuto nastalou situaci řešit vlastními silami.

Nízkoprahová  denní  centra poskytují  pro  osoby  bez  přístřeší  ambulantní  nebo  terénní 

služby.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují dětem ve věku od 6 do 26 let, které jsou 

nějakým  způsobem  ohroženy  nežádoucími  společenskými  jevy  ambulantní  nebo  terénní 

služby.  Smyslem  služby  je  zkvalitnit  jejich  dosavadní  život  snížením  zdravotních  nebo 

sociálních rizik, jež souvisejí se způsobem jejich života.

Osobám,  které  jsou  bez  přístřeší  a  mají  zájem  o  možnost  použít  hygienické  zařízení  

a přenocování poskytují ambulantní služby noclehárny.

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu osobám, které mají 

snahu o začlenění do normálního života a které jsou závislé na návykových látkách nebo pro 

osoby s chronickým duševním onemocněním.

Cílem  sociálně  terapeutické  dílny je  pravidelná  a  dlouhodobá  podpora  zdokonalování 

pracovních návyků za pomoci sociálně pracovní terapie. Tyto dílny jsou ambulantní služby, 

které  se  poskytují  osobám se  sníženou soběstačností  způsobenou zdravotním postižením  

a z tohoto důvodu neumístitelné na chráněném ani otevřeném trhu.

Raná péče se poskytuje  dítěti  a rodičům dítěte do 7 let  věku a jedná se o službu terénní 

popřípadě službu ambulantní. Cílem služby je podpora rodiny.

Intervenční centra nabízí pomoc osobě, která na základě žádosti je ohrožována na životě 

jinou osobou, která s ní společně užívá společné bydlení a to neprodleně v momentě, kdy jsou 

o takové situaci informována.

Při  kombinaci  jednotlivých  druhů  zařízení  sociálních  služeb  se  může  zřídit  integrovaná  

či mezigenerační centra sociálních služeb.

2.2 Příspěvek na péči

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nabývá platnosti od 1.ledna 2007. Tento zákon 

přináší  velké  změny  do  systému  poskytování  sociálních  služeb.  Tímto  zákonem  se  ruší 

zvýšení  důchodu  pro  bezmocnost  poskytované  dle  zákona  č.  100/1988  Sb.,  o  sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a také příspěvek při péči o osobu blízkou nebo 
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jinou,  který  bývá vyplácen  pověřenými  obecními  úřady podle  toho,  kde  má  osoba trvalé 

bydliště.  Příspěvek  při  péči  o  osobu  blízkou  nebo  jinou  byl  vyplácen  maximálně  

do 31.12.2008(§120 odst. 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

S platností nového zákona o sociálních službách se zavedla koncepce nové sociální dávky  

a  sice  příspěvku  na  péči.  V systému  sociální  ochrany  je  příspěvek  na  péči  úplně  novou 

dávkou.  Příspěvek  na  péči  je  nový  nástroj  financování  sociálních  služeb,  který  pomůže 

k žádoucím a potřebným změnám. Bývá poskytován takovým osobám, které potřebují pomoc 

od jiné fyzické osoby při péči o svou osobu a soběstačnost z důvodu dlouhodobě nežádoucího 

zdravotního stavu. 

Příspěvek  se  poskytuje  ve  čtyřech  úrovních.  Výše  příspěvku  je  vyčíslena  v následující 

tabulce.

Tabulka č.2.1. Výše příspěvku na péči

Stupeň závislosti Výše příspěvku na péči v Kč vyplácenou měsíčně

Osoby mladší 18 let Osoby starší 18 let

I stupeň – lehká závislost 3 000,- Kč   800,- Kč

II stupeň – středně těžká závislost 6 000,- Kč 4 000,- Kč

III stupeň – těžká závislost 9 000,- Kč 8 000,- Kč

IV stupeň – úplná závislost 12 000,- Kč 12 000,- Kč

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

O tom do jaké stupně závislosti osoba spadá rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce podle 

jejího zdravotního stavu, který určí ošetřující lékař nebo podle výsledků sociálního šetření.

I.  stupeň se  vyznačuje  lehkou  závislostí.  Spadají  sem ty  osoby,  které  z důvodu  dlouho 

trvajícího nepříznivého zdravotního stavu nezvládnou tři základní životní potřeby( u osoby 

mladší 18 let pokud nezvládá  3 nebo 4 základní úkony péče o vlastní osobu a soběstačnost).

II. stupeň bývá definován jako středně těžká závislost.V tomto stupni se ocitají osoby, které 

potřebují každodenní pomoc nebo dohled při více jak 4 nebo 5 úkonů péče o vlastní osobu 

a soběstačnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu( u osoby mladší 18 let 

pokud nezvládá 5 nebo 6 úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnost).

III.  stupeň bývá definován těžkou závislostí  a  to z důvodu,  že je  určen pro osoby,  které 

potřebují každodenní pomoc nebo dohled při více jak 6 nebo 7 úkonech péče o vlastní osobu 
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a soběstačnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu( u osoby mladší 18 let 

pokud nezvládá 7 nebo 8 úkonů základní péče o vlastní osobu a soběstačnost).

IV. stupeň je definován úplnou závislostí. V tomto stupni se ocitají osoby, které potřebují 

každodenní pomoc nebo dohled při 8 nebo 9 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnost 

z důvodu  dlouhodobě  nepříznivého  zdravotního  stavu  (  u  osoby  mladší  18  let  pokud 

nezvládají 9-10 úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnost).

Při  posuzování stupně závislosti se podle zákona hodnotí schopnost zvládat tyto základní 

životní  potřeby jako je  mobilita,  orientace,  komunikace,  stravování,  oblékání  a  obouvání, 

tělesná  hygiena,  výkon  fyziologické  potřeby,  péče  o  zdraví,  osobní  aktivity  a  péče  

o domácnost.

Cílem zavedení příspěvku na péči jako nového nástroje financování sociálních služeb je:

 zabezpečit  svobodnou  volbu  způsobu  zabezpečení  služeb  a  reverzibilní  přechod  

od „pasivního závislého pacientství“ k „aktivnímu klientství“,

 sjednotit  podmínky pro získání veřejných prostředků všemi subjekty,  poskytujícími 

péči za podmínek jejich registrace,

 zvýšit prvek spoluúčasti občana při řešení jeho sociální situace,

 zrušit paušalizaci pohledu na zdravotně postižené občany a starobní důchodce,

 nastartovat proces deinstitucionalizace a individualizace péče5.

Příspěvek  na  péči  je  možno  použít  jen  na  výdaje  potřebné  k zajištění  pomoci  a  podpory 

osobám, které jsou kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu odkázané na pomoc jiných osob. 

Důležité je, že příspěvek  náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv té, která péči zajišťuje.

K tomu, aby osobě vznikl  nárok na příspěvek a jeho výplatu je potřeba splnit vymezené 

podmínky. 

Nejdříve je potřeba podat žádost o příspěvek na péči a uvést všechny požadované povinné 

údaje. Žádost může podat přímo žadatel nebo jeho zástupce. Pokud nastane situace, kdy osoba 

není schopna si sama podat žádost a nemá ani zástupce, tak řízení o příspěvku zajišťuje obec 

s rozšířenou působností. 

5 PRŮŠA,Ladislav. Ekonomie sociálních služeb, ASPI, 2007. s.74
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Poté  následuje  posouzení  stupně  závislosti  na  pomoci  jiné  osoby,  které  je  v kompetenci 

sociálního  pracovníka,  který  pracuje  v místě  příslušného  úřadu.  Pracovník  prošetřuje  

i prostředí žadatele. Sociální šetření se provádí proto, aby se zjistily životní podmínky osoby 

a jeho schopnost postarat se o sebe a být i soběstačný v místě, kde žije.

Jakmile  sociální  pracovník  dokončí  šetření,  tak  se  žádost  o  příspěvek   přesouvá 

k posudkovému lékaři úřadu práce. Lékař úřadu práce má možnost toto vyšetření provést sám 

nebo vyžádat pokud je to nutné specializované vyšetření.

V případě, že osoba neumožní sociální nebo zdravotní posouzení, tak ztrácí možnost získat 

příspěvek na péči.

Zda bude příspěvek přiznán nebo nikoliv, o tom rozhoduje úřad s rozšířenou působností. Ten 

rozhoduje na základě podkladů vyšetření od lékaře i sociálního pracovníka.

Příspěvek  se  vyplácí  měsíčně  a  jen  v české  měně.  Může  být  vyplacen  v hotovosti  nebo  

na účet, který žadatel o příspěvek uvede. 

Náplní  práce  sociálního  pracovníka je  zaměření  na  sociální  šetření,  sociálně  právní 

poradenství,  řešení  problémů  v zařízeních,  které  poskytují  sociální  péči  nebo  sociální 

poradenství a sociální rehabilitace.

K výkonu  práce  je  potřeba  odborná  způsobilost,  bezúhonnost,  zdravotní  způsobilost  

a způsobilost k právním úkonům.

Zřizovatelé a poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovatelé jsou buď právnickými či fyzickými osobami, které mají oprávnění poskytovat 

sociální  službu  a  jsou  vedeny  v registru  poskytovatelů  sociálních  služeb  prostřednictvím 

příslušného  krajského  úřadu.  Poskytovatel  sociální  služby má  za  úkol  podporovat  klienta 

v jeho  aktivizaci  v řešení  jeho  nastávající  situace,  avšak  nesmí  přejímat  odpovědnost  

za klientovu perspektivu. Poskytovatel musí dále podporovat klientovu samostatnost, důstojné 

chování a svébytnost. Podle zákona č. 108/2006 S. o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů se mění i zřizovatelé a poskytovatelé těchto služeb. Jedná se o převedení možnosti 

zařízení a poskytnutí služby na kraje, města a hlavně na neziskové organizace.

Poskytovatelé sociálních služeb se člení na:

 města a kraje

 nestátní neziskové organizace a fyzické osoby
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 ministerstvo práce a sociálních věcí(MPSV)

Základní podmínkou pro poskytovatele sociálních služeb je oprávnění, které vzniká registrací 

do registru. Na základě §78 o registraci rozhoduje krajský úřad příslušný  podle místa trvalého 

pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby.

Města mohou zřizovat všechny druhy zařízení sociální péče. Zařízení se tak dělí dle právní 

subjektivity:

 Organizační složky bez právní subjektivity

Především u zařízení, kde nejsou kladeny vysoké požadavky na techniku, personál aj. 

a hlavně zde nejsou vytvářeny právní vztahy.

 Příspěvkové organizace, které jsou právnickými osobami

Tato možnost je založena na využití zařízení neziskových a jejich struktura je natolik 

složitá, že vyžaduje samostatná právní subjektivita.

Mezi další patří neziskové organizace. Neziskové organizace jsou charakteristické jako velmi 

mladý sektor v sociálních službách, přičemž jde o organizaci, která má charakter právnické 

osoby a nebyla  zřízena ani  založena  za účelem podnikání.  V současné době zde můžeme 

zařadit  obecně  prospěšné  společnosti,  zájmová  sdružení  právnických  osob,  státní  fondy, 

příspěvkové organizace, další formy organizací, ketré stanovuje zákon.6

Poskytovatelé jsou mimo jiné povinni i plánovat průběh poskytování sociální služby podle 

osobních  cílů,  potřeb  a  schopnosti  klientů,  vést  písemné individuální  záznamy o průběhu 

poskytnutí služby a tento průběh pravidelně hodnotit. Svou práci organizují v souladu s tzv. 

standardy kvality sociálních služeb – jde o kritéria procedurální, personální, provozní, které 

určují,  jak  má  poskytování  služby  vypadat,  nakolik  je  služba  kvalitní  a  pro  uživatele 

zaručující a bezpečná.

Sociální služby je možno poskytovat pouze na základě oprávnění k poskytování sociálních 

služeb.  Přijatý zákon o sociálních službách stanovil  podmínky pro poskytování  sociálních 

služeb a je vytvořen tak, aby byl upřednostněn nestátní poskytovatel sociálních služeb.

Podle §88 jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni následující

 zajišťovat  dostupnost  informací  o  druhu,  místě,  cílech,  okruhu  osob,  jimž 

poskytují  sociální  služby,  o  kapacitě  poskytovaných  sociálních  služeb  a  to 

způsobem srozumitelným pro všechny osoby,

6 MALÍKOVÁ,E., Péče o seniory v pobytových zařízeních. Praha: Grada, 2010
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 informovat zájemce o sociální služby o všech povinnostech, které by pro něho 

vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování 

sociálních služeb a o úhradách za tyto služby,

 vytvářet  při  poskytování  sociálních  služeb  takové  podmínky,  které  umožní 

osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská 

práva,

 zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby,

 zpracovat  vnitřní  pravidla  pro podávání  a  vyřizování  stížností  osob,  kterým 

poskytují sociální služby,

 plánovat  průběh  poskytování  sociální  služby  podle  osobních  cílů,  potřeb  

a schopností osob, kterým poskytují sociální služby

 dodržovat standardy kvality sociálních služeb.

2.3 Veřejná správa a její působnost v sociálních službách

Podle  nového  zákona  vykonávají  státní  správu  v sociálních  službách  Ministerstvo  práce  

a sociálních věcí, kraj, obce, krajské úřady, obecní úřad obce s rozšířenou působností a úřady 

práce.  Podmínky  pro  poskytování  sociálních  služeb  stanovují  kraje  a  obce  v samostatné 

působnosti.

Úřad  práce  zajišťuje  vyšetření  zdravotního  stavu  na  základě  kterého  se  určuje  stupeň 

závislosti osoby, která žádá o příspěvek na péči. Výsledek šetření oznamuje obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností má na starosti zajistit osobě poskytnutí sociální 

služby  a  to  tehdy  pokud  jí  není  poskytnuta  sociální  služba  a  dostane  se  do situace,  

že nezajištěná okamžitá pomoc jí může ohrozit na životě. Dále zajišťuje odborné poradenství 

osobám,  které  jsou  ohroženy  sociálním  vyloučením.  Sociální  vyloučení  může  vzniknout 

z důvodu dřívější ústavní či ochranné výchovy nebo výkonu trestu.

 Na základě §92 na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb 

a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu 

začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.
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Krajský  úřad spolupracuje  s obcí  s rozšířenou  působností  a  to  ve  věcech,  kdy  zajišťuje 

poskytování sociálních služeb osobám, které ohrožují jiné osoby svou trestní činností. Také 

má  v kompetenci  zajišťovat  poskytnutí  sociálních  služeb  v případě,  kdy  poskytovatel 

sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb a snaží se pomoci osobám, kterým 

tento poskytovatel doposud poskytoval sociální služby a ty nejsou samy schopny si obstarat 

poskytování sociálních služeb. Krajský úřad kontroluje dodržování povinností poskytovatelů 

sociálních služeb a vede řízení o správných deliktech poskytovatelů sociálních služeb.

Obec v rámci samostatné působnosti :

 zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém 

území,

 zajišťuje  dostupnost  informací  o  možnostech  a  způsobech  poskytování  sociálních 

služeb na svém území,

 spolupracuje  s dalšími  obcemi,  kraji  a  s poskytovateli  sociálních  služeb  při 

zprostředkování  pomoci  osobám,  popřípadě  zprostředkování  kontaktu  mezi 

poskytovatelem a osobou,

 může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 

poskytovateli  sociálních  služeb  na  území  obce  a  za  účasti  osob,  kterým  jsou 

poskytovány sociální služby,

 spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb kraje7.

Kraj zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb 

na  svém území  a  zjišťuje  potřeby poskytování  sociálních  služeb.  Má za  úkol  poskytovat 

informace ministerstvu o plnění plánů rozvoje sociálních služeb. 

Podle §95 zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi  

na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou 

poskytovány  sociální  služby,  a  informuje  obce  na  území  kraje  o  výsledcích  zjištěných 

v procesu  plánování.  Kraj  také  spolupracuje  s ostatními  kraji,  obcemi  a  poskytovateli 

sociálních služeb v případě zajištění pomoci osobám.

7 Zákon č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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Ministerstvo  kontroluje  a  řídí  výkon  státní  správy  v oblasti  sociálních  služeb  a  úzce 

spolupracuje s Ministerstvem vnitra při zkvalitňování dostupnosti místních veřejných služeb. 

Jak  je  uvedeno  v zákonu  tak  má  za  úkol  vypracovat  střednědobý  národní  plán  rozvoje 

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

kterým  jsou  sociální  služby  poskytovány.  Ze  státního  rozpočtu  jsou  poskytovány  dotace 

nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby, krajům a obcím.

2.4 Financování sociálních služeb

Sociální  služby  jsou  významnou  měrou  financovány  ze  státního  rozpočtu  a  sice 

prostřednictvím rozpočtové kapitoly MPSV ČR. 

Na financování sociálních služeb mohou být poskytnuty jak dotace ze státního rozpočtu tak 

i dotace z rozpočtů obce či kraje.

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, bylo schváleno ustanovení § 101

a zákona o sociálních službách, které upravuje  decentralizaci dotačních procesů na krajskou 

úroveň.8 Účinnost  tohoto  ustanovení  stanovená  původně  na  1.7.2009  byla  zákonem  

č.  206/2009  Sb.  odložena  na  1.1.  2012,  a  to  z důvodu  nutnosti  zpracování  dostatečně 

odpovídající  databáze  údajů  o  poskytovaných  službách,  které  jsou  nezbytné  ke  sledování 

účelu dotace a k výkonu kontrolní činnosti.

Ze státního rozpočtu se dle §101 až §104 zákona o sociálních službách poskytují následující 

dotace:

 na zajištění poskytování sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou 

zapsáni v registru poskytovatelů,

 na  zajištění  povinnosti  krajského  úřadu  poskytnout  sociální  službu  v případě,  kdy 

poskytovatel  sociální  služby ukončil  poskytování  sociální  služby z důvodu zrušení 

jeho registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného důvodu,

 na  zajištění  povinnosti  obecního  úřadu  obce  s rozšířenou  působností  zajistit 

v nezbytném rozsahu poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci osobě, které 

není poskytována sociální služba,a je v situaci, v níž by neposkytnutí okamžité pomoci 

ohrozilo její zdraví,

8 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
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 na  zajištění  financování  běžných  výdajů  souvisejících  s poskytováním  sociálních 

služeb poskytovatelům, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů na tyto činnosti:

o na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadnárodní charakter,

o na  činnosti,  které  mají  rozvojovou  povahu,  především  na  vzdělávání 

pracovníků v sociálních službách, na podporu kvality sociálních služeb

o v případě mimořádných situací

MPSV ČR vypsalo na rok 2012 následující programy podpory9:

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

charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami 

(podpora podle § 101 zákona o sociálních službách). 

V  rámci  tohoto  programu  bude  uskutečňována  podpora  sociálních  služeb,  za  podmínek 

stanovených touto metodikou, s výjimkou těch, které naplní podmínky stanovené pro program 

podpory B. 

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

charakter (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách). 

V  rámci  tohoto  programu  bude  podporováno  výhradně  poskytování  takových  sociálních 

služeb, které jsou prováděny v národním měřítku a které jsou zaměřeny na cílovou skupinu 

uživatelů služby (na okruh osob, kterým je sociální služba určena), u nichž riziko sociálního 

vyloučení nemá jen regionální charakter, ale dopadá na celou společnost. 

Oblast podpory je směřována na konkrétní pomoc a podporu uživatelům sociální služby. Tyto 

sociální  služby  musí  vzhledem k  požadavku  na  nadregionální  a  celostátní  charakter  dále 

splňovat povinně podmínku místa realizace sociální služby, tj.: 

 poskytování sociální služby musí přesahovat území minimálně 3 sousedících krajů  

a  vzhledem  k  charakteristikám  poskytované  služby  nelze  efektivně  uskutečňovat 

podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně (nadregionální působnost) nebo 

 poskytování  sociální  služby bude  probíhat  na  celém území  ČR,  bude  mít  dopad  

na celou cílovou skupinu uživatelů služby a zároveň při poskytování sociální služby 

musí  být  vytvářen  systémový přístup k řešení  problematiky určité  cílové  skupiny  

v  rámci  celé  ČR  a  vzhledem  k  charakteristikám  poskytované  služby  nelze 

9 Ministerstvo práce sociálních věcí:Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2012 v oblasti poskytování sociálních 
služeb[online], [cit. 2012-04-01]Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/11280/metodika_040112.pdf

20



uskutečňovat  podporu  služby  v  rámci  jednotlivých  krajů  samostatně  (celostátní 

působnost).

Stávající systém sociálních služeb v ČR má vícezdrojové financování. Finanční zdroje tvoří 

dotace z veřejných rozpočtů, příspěvky od zřizovatelů, příspěvek na péči, úhrada od uživatelů 

z vlastních zdrojů a prostředky z evropských fondů.

Na  financování  běžných  výdajů  vztahujících  se  k poskytování  sociálních  služeb 

poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou registrování může  kraj nebo obec poskytnout 

účelovou dotaci.

Poskytování sociálních služeb je důsledkem stavu sociální nouze, tj.  neschopnosti jedince 

zabezpečit své potřeby vlastními silami z jiných důvodů než hmotných (pak by šlo o hmotnou 

nouzi).10

Úhrada od občana je prvním zdrojem financování, kterému je služba poskytnuta. Za právo 

občana se považuje se považuje poskytnutí sociální pomoci, v tomto případě sociální služby 

a  nemělo  by mu být  odmítnuto  z důvodu,  že  nemá dostačující  prostředky na její  úhradu. 

Pokud  nastane  tento  případ  tak  náklady  na  poskytnutí  služby  hradí  stát,  obec  nebo  oba 

subjekty.

Úhrada státem

Sociální  služby  jsou  specifické  činnosti,  které  nahrazují  nesoběstačnost  člověka  

při zabezpečování jeho základních potřeb, zájmů či práv, nebo jejich užívání pouze usnadňuje 

způsob života.11 

Stát může přispívat v situaci, kdy úhrada poskytnuté nezbytné sociální služby je nad finanční 

možnosti  jejího  uživatele  nebo  jeho  rodiny.  Příkladem  může  být  starý  člověk,  který  

je v domově důchodců z důvodu nesoběstačnosti. Také může nastat případ, kdy se poskytuje 

ubytování v penzionu pro seniory a v tomto případě se jedná o oproštění se od povinností  

o stravu a domácnost. Tato situace není nezbytná a stát na takovou službu nepřispívá. Jen 

v případě, že je péče potřebná stát přispívá.

Úhrada od obcí
10 Tomeš Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, Portál, 2010
11 Tomeš Igor.Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, Portál, 2010. s.366
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Obec  stejně  jako stát  má  povinnost  zajišťovat  nějaký  základní  standart  sociálních  služeb 

v dané oblasti danou státní politikou.Tuto základní kvalitu stát kryje ze státního rozpočtu nebo 

na ni přispívá. V obcích jsou voleny takové způsoby financování  sociálních služeb, které  

si obce sami stanovují.

Sociální služby se mohou poskytovat pouze na základě oprávnění k poskytování sociálních 

služeb a toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci.

Za vůbec nejzákladnější územní správní celek se považuje obec. Obec je základní územní 

jednotkou  státu.  Obec  je  tvořena  obyvatelstvem,  které  společně  využívá  určené  území 

vymezené hranicí obce a jež má právo na samosprávu. Obec charakterizují tři znaky a sice:

 území,

 občané, s trvalým pobytem v ČR, občané s čestným občanstvím obce,

 samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce.

Obec vykonává samostatnou a přenesenou působnost.  Za prioritní  se považuje samostatná 

působnost.

Samostatná působnost spočívá v tom, že obce rozhodují samostatně, mají zákonem upravené 

pravomoci.  Obec  má  právo  samostatně  rozhodovat  v různých  oblastech  veřejné  správy,  

má právo na samosprávu. Obec v ČR vykonává samosprávu a veřejnou správu v samostatné 

působnosti a sice tím, že si volí zastupitelstvo obce.

Záležitosti státní správy vykonává obec v přenesené působnosti. Všechny náležitosti, které 

spadají  do této  působnosti  jsou pro obec povinné.  Zahrnuje se  zde problematika  školství, 

kultury či dopravy a jiné.

Kraj je definován jako územní společenství občanů, které má právo na vlastní samosprávu. 

V jeho zájmu je  péče o potřeby svých občanů a všestranný rozvoj  vlastního  území.  Kraj

 je vyšším územním samosprávním celkem.  Jednotlivé kraje  se mezi  sebou liší  rozlohou, 

počtem obyvatel, ekonomickým potenciálem, strukturou osídlení a úrovní HDP na obyvatele. 

Mimo  to  se  liší  počtem  organizací  –  kraj  je  zřizovatelem  organizačních  složek  

a příspěvkových organizací.

Rozpočty obcí, měst a krajů se v posledních letech označují jako územní rozpočty. 
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Rozpočet obce a kraje je decentralizovaný peněžní fond, roční bilance, základní finanční plán, 

důležitý  nástroj  komunální  (municipální)  politiky obce a  regionální  politiky  kraje,  nástroj 

řízení  příslušného  subjektu  územní  samosprávy  a  jím zřizovaných  organizací  v lokálním  

a regionálním veřejném sektoru.12

V celé  rozpočtové  soustavě  trvá  v ČR  rozpočtové  období  kalendářní  rok,  které  se  také 

vztahuje na finanční systém obcí a krajů.

Územní rozpočet je důležitým finančním plánem, protože podle něj hospodaří subjekt územní 

samosprávy.V  průběhu  rozpočtového  období  podle  něj  hospodaří  obec.  Zda  bude  plnění 

rozpočtu  reálné,  tak  to  závisí  na  odhadu  příjmů  rozpočtu,  výdajů  rozpočtu,  výdajů  

na financování nových potřeb, vlivu inflace, nejistot a potřeby tvorby rezerv.

Financování obcí v ČR

Největší  skupinu  příjmů  jejich  rozpočtů  tvoří  vlastní  příjmy.  Největší  z nich  jsou  příjmy 

daňové. Další skupinu vlastních příjmů tvoří nedaňové příjmy.Tyto příjmy je schopna obec 

svými vlastními aktivitami či rozhodnutími ovlivnit. 

Do  běžných  příjmů  zahrnujeme  příjmy  z prodeje  neinvestičního  majetku  nebo  příjmy 

z prodeje majetku. Zejména v malých obcích do nedaňových příjmů patří poplatky za veřejné 

statky – za odvoz komunálního odpadu či poplatky za parkování apod.. Příjmy z podnikání 

obcí patří do doplňkového příjmu rozpočtu obcí.

Financování krajů v ČR

Kraje  jako  vyšší  územní  samosprávné  celky  zabezpečují  v samostatné  působnosti  řadu 

veřejných služeb charakteru regionálních veřejných statků a v rámci  přenesené působnosti 

poměrně  rozsáhlé úkoly,  a  to  zejména  prostřednictvím organizací  v regionálním veřejném 

sektoru,  tzv.  organizačních  složek  a  zejména  příspěvkových  organizací.13 Potřeby  krajů  

se  financují  prostřednictvím  kombinací  nenávratných  zdrojů,  které  tvoří  daňové  příjmy, 

nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, dotace ze státního rozpočtu a dotace ze státních fondů.

Z výdajů  rozpočtu  kraje  se  financuje  výkon  státní  sféry,  činnost  orgánů  kraje  v jeho 

samostatné působnosti, pořízení hmotného a nehmotného majetku a jiné.

2.5 Komunitní plánování

12 Peková,J. Finance územní samosprávy, Wolters Kluwer,2011
13 Peková,J. Finance územní samosprávy, Wolters Kluwer,2011, s.430
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Posláním  komunitního  plánování  je  zajišťování  dostupnosti  sociálních  služeb  v daném 

regionu. Komunitní plán se průběžně aktualizuje a stanovuje se na období 3 až 5 let.

Cílem komunitního  plánování  je  poskytování  sociální  soudržnosti  komunity  a  především 

sociální  začleňování   a  snaha  o  zamezení  sociálnímu  vyloučení  jednotlivých  osob  nebo 

skupin. 

Obsahem komunitního plánování by měla být analýza a popis již existujících potřeb a zdrojů, 

rozvoj sociálních služeb, způsob hodnocení a sledování plnění plánu, způsob, kterým by bylo 

možné provést změny v poskytování sociálních služeb.

Klíčovým cílem vypracovaného komunitního plánu by mělo být zkvalitnění místní a typové 

dostupnosti  různých  forem  sociálních  služeb  a  tím  by  došlo  k docílení  snížení  rizika 

sociálního vyčlenění postižených skupin obyvatelstva.

Nástrojem obcím a krajům by měl  být regionální  plán rozvoje obce nebo kraje,  který by 

napomáhal při uspokojování sociálních potřeb občanů. Měl by pomáhat takovým způsobem, 

aby  mapoval  skutečné  potřeby  občanů  daného  území  a  poskytoval  dostatečné  množství 

informací pro financování navrhovaných sociálních aktivit ze strany klientů, kraje nebo státu.

Při tvoření regionálního plánu rozvoje sociálních služeb je nutné zohlednění demografického 

vývoje a očekávaného dalšího vývoje obyvatelstva.

Komunitní  plánování  je  pro  obec  přínosné  především  tím,  že  zvyšuje  efektivitu 

poskytovaných finančních prostředků, protože je používá pouze na takové služby, které jsou 

potřebné.  Dále  zapojuje  všechny  účastníky  systému  sociálních  služeb  od  přípravy  až  po 

samotné uskutečňování plánu sociálních služeb a tím zvyšuje podíl klientů na rozhodovacím 

procesu o zajišťování služeb.

Samotné přípravy komunitního plánování se účastní zadavatel, poskytovatel a uživatel.

V roli  zadavatele jsou  především  obec  nebo  kraj.  Zadavatelé  odpovídají  za  zajištění 

sociálních služeb na daném území. 

Poskytovatelem sociálních služeb může být fyzická osoba, nestátní  nezisková organizace, 

organizace zřízená krajem nebo obcí a organizace zřízená státem. Všichni poskytovatelé mají 

při komunitním plánování rovnocenné postavení. Jsou si vědomi,jak služby fungují a mají 

dobrou orientaci v celé problematice.

Uživatelé sociálních služeb jsou osoby, které se nachází v sociálně nepříznivé situaci a jim 

jsou sociální služby určeny. Patří k nejhlavnějším účastníkům komunitního plánování. 
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3 ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI

Teoretické  poznatky,  ketré  jsou  podstatou  předcházejících  kapitol  tvoří  analytickou  část 

práce. Podstatou je analyzovat sociální služby poskytované občanům ve vybrané obci Zábřeh 

na Moravě. 

Analýza  slouží  k porovnání  financování  sociálních  služeb,  kterých  je  město  Zábřeh 

zřizovatelem a současně i provozovatelem. 

Předmětem analýzy je  financování  vybraných  sociálních  služeb města  Zábřeh  na  Moravě 

v letech 2007 – 2011. 

3.1   Město Zábřeh
Město Zábřeh leží na severovýchodním okraji Olomouckého kraje a se svými zhruba 14 500 

obyvateli patří do kategorie menších měst České republiky.

Město Zábřeh se dnes rozkládá na výměře zhruba 3.458 ha na rozhraní severní a střední 

Moravy v podhůří Jeseníků a je začleněno do okresu Šumperk. Patří k němu rovněž místní 

části Ráječek, Hněvkov, Dolní Bušínov, Pivonín a Václavov.

V rámci  reformy  veřejné  správy  se  město  Zábřeh  stalo  s účinností  od  1.1.2003  obcí 

s rozšířenou působností, tzv. obcí III. typu. Jeho správní obvod  tak zahrnuje území dalších 28 

obcí  a  to:  Bohuslavice,  Brníčko,  Drozdov,  Dubicko,  Horní  Studénky,  Hoštejn,  Hrabová, 

Hynčina,  Jedlí,  Jestřebí,  Kamenná,  Kolšov,  Kosov,  Lesnice,  Leština,  Lukavice,  Nemile, 

Postřelmov,  Postřelmůvek,  Rájec,  Rohle,  Rovensko,  Svébohov,  Štíty,  Vyšehoří,  Zábřeh, 

Zborov, Zvole.14

Tabulka 3.1 - Počet obyvatel města Zábřeh v letech 2007 – 2011

Počet obyvatel města Zábřeh na Moravě
2007 14 252
2008 14 185
2009 14 099
2010 14 033
2011 14 100

Zdroj: http://www.czso.cz/, vlastní zpracování

Tendence  demografické  prognózy  vývoje  počtu  obyvatel  bude  záviset  na  vývoji 

věkové  struktury  obyvatelstva  a  s ní  přirozené  obměně.  Vývoj  bude  záviset  

14 Město Zábřeh[online], [cit. 2012-03-30], Dostupné na: http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/
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na migračních tendencích, tzn. Emigrací obyvatel ze sídla do měst nebo imigraci  

do  sídla.  Důležitý  bude  i  přirozený  pohyb  obyvatelstva,  z nichž  je  nejdůležitější 

pracovní  dojíždění  nebo  vyjíždění  ze  sídla  a  s tím  spojené  nároky  na  bydlení,  

a možnosti nabídky občanské vybavenosti  a služeb v sídle.  Jedná se však o vývoj 

obyvatelstva přirozenou měnou. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva může zvrátit 

dosavadní nepříznivé vývojové tendence počtu obyvatel.

Vzhledem k tomu, že jsou v Zábřehu v současnosti sociální služby dostupnými pro 

nové zájemce budou stabilizace, případně další nárůst nového obyvatelstva, závislé 

právě na nově přibývajících či zachování stávajících sociálních služeb. Proto bude 

nezbytně  nutné  navrhnout  dostatečný  počet  zabezpečení  pro  lidi,  kteří  se  mohou 

ocitnout  v nepříznivé  životní  situaci  tak,  aby  byla  zajištěna  jejich  péče  v plném 

rozsahu.

Na Zábřežsku existuje celá řada oblastí, které se věnují poskytování sociálních služeb. 

V níže uvedeném textu jsou popsány sociální služby, které jsou zaměřeny především 

na  seniory,  osoby  s různými  druhy  postižení.  Dále  se  služby  zaměřují  

na děti, mládež a rodinu a v neposlední řadě také na služby pro osoby v krizi.

3.2 Sociální služby v Zábřehu

Vyjma  městských  sociálních  zařízení  pracuje  v obci  a  blízkém  okolí  Charitní 

ošetřovatelská  a  pečovatelská  služba  a  soukromé  podnikatelské  organizace, 

poskytující  domácí zdravotní péči; jejich příjmy se odvíjí od počtu poskytovaných 

služeb, odpracovaného času personálu a plateb od zdravotních pojišťoven, ale i od 

jiných příjmů(dary, prodej výrobků apod.).

Nejdříve  představím  služby  poskytované  v Zábřehu,  jež  jsou  také  přehledně 

představeny v komunitním plánu města, z toho i čerpám,  a poté se budu podrobněji 

věnovat analýze financování sociálních služeb poskytovaných městem Zábřeh.15

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ZÁBŘEH

Zřizovatel: Město Zábřeh

15 Zpracováno na základě podkladů Komunitního plánu města Zábřeh
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Charakteristika  služby  –  jedná  se  o  komplexní  zařízení  v majetku  města,  kde  

se uživatelům umožňuje bydlení a přímo v místě se  jim poskytuje  potřebná péče  

a  služby.  Byty  jsou  zde  přidělovány  na  základě  rozhodnutí  Rady  města  Zábřeh  

na doporučení příslušné komise.

Cílovou  skupinu tvoří  senioři,  lidé  s invalidním  důchodem,  lidé  se  zdravotním 

postižením.

KLUB DŮCHODCŮ ZÁBŘEH

Zřizovatel: Město Zábřeh

Charakteristika služby – účastníci klubu se sdružují s cílem vytvoření společenského 

střediska. Nabízí se zde možnost zábavy a aktivního odpočinku pro členy klubu a jiné 

osoby důchodového věku žijící ve městě Zábřeh.

Cílovou skupinu tvoří senioři.

DOMOV PENZION ZÁBŘEH

Zřizovatel: Město Zábřeh

Právní forma: organizační složka zřízená obcí

Charakteristika  služby  –  Domov  penzion  je  pobytová  služba,  jež  se  poskytuje 

osobám, které mají z důvodu chronického onemocnění sníženou soběstačnost a jejich 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílovou  skupinu tvoří  osoby,  které  mají  sníženou  soběstačnost  z důvodu 

chronického onemocnění. Věková struktura cílové skupiny: dospělí 27-64 let, mladší 

senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

DOMOV PENZION HNĚVKOV

Zřizovatel: Město Zábřeh

Charakteristika služby – Domov penzion je pobytová služba poskytovaná osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění. Jejich situace je 

natolik vážná, že vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílovou  skupinu tvoří  osoby,  které  mají  sníženou  soběstačnost  z důvodu 

chronického onemocnění. Věková struktura cílové skupiny: dospělí 27-64 let, mladší 

senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

DOMOV PRO MATKY S DĚTMI ZÁBŘEH

Zřizovatel: Město Zábřeh
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Charakteristika  služby  –  cílem služby  je  poskytovat  osamělým  rodičům,  kteří  se 

nachází  v mimořádné obtížné životní  situaci  ubytování,  výchovnou a  poradenskou 

péči a základní sociální pomoc.

Cílovou skupinu tvoří osamělé matky/otcové s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy 

v akutní nepříznivé bytové a sociální situaci.

NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE

CHARITA Zábřeh – nestátní nezisková organizace

Charitní pečovatelská služba Zábřeh

Zřizovatel: Charita Zábřeh – nestátní nezisková organizace

Charakteristika služby – služba je určena lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní 

situaci  a  nejsou  schopni  si  vlastními  silami  zajistit  naplnění  svých  základních 

životních potřeb. Služba je prováděna v domácím prostředí. Jedná se tedy o službu 

terénní.

Cílovou  skupinu tvoří  senioři,  osoby  s tělesným  a  zdravotním  postižením, 

s mentálním  postižením,  s chronickým  duševním  onemocněním,  rodiny  s dětmi, 

poúrazové stavy.

DOMOVINKA – DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY

Zřizovatel: Charita Zábřeh – nestátní nezisková organizace

Charakteristika  služby  –  Domovinka  slouží  seniorům  a  spoluobčanům  

se zdravotním znevýhodněním, kteří nemohou nebo nechtějí během dne zůstávat sami 

doma.

Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby se zdravotním postižením.

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA ZÁBŘEH

Zřizovatel: Charita Zábřeh – nestátní nezisková organizace

Charakteristika služby – CHOS je zdravotní ambulantní péče poskytovaná pacientům 

v jejich domovech. Zdravotní stav pacienta nevyžaduje pobyt v nemocnici.

Cílovou skupinu tvoří lidé s onemocněním.

STŘEDISKO OSOBNÍ ASISTENCE

Zřizovatel: Charita Zábřeh – nestátní nezisková organizace
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Charakteristika služby – posláním je začlenění osob s těžkým zdravotním postižením 

do běžného života prostřednictvím osobního asistenta. Cílem je snaha o zachování 

plnohodnotného života, pomoci při  začlenění  do společnosti  a  umožnit  co nejdéle 

setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Cílovou  skupinu tvoří  lidé  s chronickým  duševním  onemocněním,  lidé 

s kombinovaným  postižením,  lidé  s mentálním  postižením,  lidé  s tělesným 

postižením, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi/dítětem, senioři.

STŘEDISKO ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB

Zřizovatel: Charita Zábřeh – nestátní nezisková organizace

Charakteristika  služby  –  posláním  je  vystřídat  pečující  osobu,  aby  měla  čas 

k odpočinku, regeneraci nebo prostor vyřídit si potřebné osobní záležitosti. Zkvalitnit 

život  rodinám pečujících  osob  a  umožnit  lidem s tělesným postižením setrvat  co 

nejdéle ve svém rodinném prostředí.

Cílovou  skupinu  tvoří  osoby  s chronickým  duševním  onemocněním,  s jiným 

zdravotním  postižením,  kombinovaným,  mentálním,  tělesným,  zdravotním 

postižením. Rodiny s dětmi/dítětem, senioři.

OÁZA – CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Zřizovatel: Charita Zábřeh – nestátní nezisková organizace

Charakteristika  služby  –  Oáza  zajišťuje  ambulantní  služby  dospělým  lidem 

s mentálním postižením a  chronickým duševním onemocněním ze Zábřehu a jeho 

okolí.  Nabízí  uživatelům  služeb  různé  aktivity  s  cílem jejich  osobního  rozvoje, 

podpory jejich samostatnosti, zájmů. 

Cílovou skupinu tvoří dospělé osoby s mentálním postižením, v lehkém až středním 

pásmu mentální retardace, dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním. 

INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBA

Zřizovatel: Charita Zábřeh – nestátní nezisková organizace

Charakteristika  služby  –  posláním  je  lépe  začleňovat  handicapované  do  života 

společnosti, dovolit jim tak co nejvíce kontaktovat se s běžným životem a zajistit jim 

kontakt se společností.

Cílovou  skupinu tvoří  lidé  s těžkým  zdravotním  postižením,  kteří  se  mohou 

přepravovat pouze na invalidním vozíku. Lidé se sníženou schopností pohybu.
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Zdravotnické zařízení – společnost s ručením omezeným

INTERNA ZÁBŘEH – SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Charakteristika služby – sociální lůžka podle §52 zákona o sociálních službách  - 

především pro uživatele s vyšším stupněm závislosti.  Přeprava osob se zdravotním 

postižením.

Cílovou  skupinu tvoří  sociální  lůžka  –  osoby  se  zdravotním  postižením,  osoby 

s tělesným postižením, senioři; věková kategorie dospělí (27-64 let), mladší senioři 

(65-80 let), starší senioři (nad 80 let).

Každé  město  by  mělo  mít  stanoveny  priority  rozvoje  města.  Město  Zábřeh  má 

současně také stanoveny priority, které jsou v rámci rozvoje města v období 2010-

2014 založeny na základech, které  vychází ze strategických dokumentů „Strategie 

rozvoje města Zábřeh“ a „Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb města 

Zábřeh.“

Při  realizaci  priorit  je  nutné  vycházet  z aktuální  finanční  situace  města,  reálného 

plnění  rozpočtu  města  a  vývoje  hospodářské  situace  v České  republice.  Výběr 

konkrétních projektů k realizaci bude záviset jednak na aktuálních potřebách rozvoje 

města, jednak na možnostech finančního krytí pomocí dotačních programů.16

Je  zřejmé,  že  z důvodu  omezených  finančních  možností  nebude  možná  realizace 

všech záměrů. Vzhledem k tomu, že i město Zábřeh má pro výše uvedené období ve 

svém plánu komunitní plánování vzhledem k sociálním službám, tak je důležité, aby i 

záměry,  které  jsou  dosud ve  fázi  projektové přípravy a  budou patrně  realizovány 

v déletrvajícím  časovém  horizontu.  Již  dnes  je  ale  potřeba  s nimi  ve  výhledu  a 

plánování počítat.

Komunitní plán v období 2010 – 2014 je zaměřen na níže uvedené sociální oblasti:

 Azylový dům pro muže a ženy

 Domov pro matky s dětmi

 Chráněné bydlení pro lidi s handicapem (projektová příprava)

16 Programové prohlášení Rady města Zábřeh pro volební období  2010 – 2012 meu.zabreh.cz/index2.php?
option=com_resource&task
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3.3 Sociální služby zřizované městem

Kapitola  je  zaměřena  na  instituce,  které  jsou  zřizovány přímo městem Zábřeh. 

Vybrané sociální služby jsou orientovány jak na seniory, tak na matky/otce s dětmi či 

na bezdomovce.

DOMOV PENZION ZÁBŘEH

Adresa: Postřelmovská 38; 789 01  Zábřeh

Charakteristika  služby  –  posláním  Domova  penzionu  pro  důchodce  Zábřeh  je 

poskytování  pobytové  služby  –  chráněné  bydlení,  která  umožňuje  uživateli  žít 

plnohodnotný život. Je určeno klientům, kteří nepotřebují komplexní celodenní péči, 

ale  mají  sníženou  soběstačnost  z důvodu  věku,  zdravotního  postižení  nebo 

chronického onemocnění. Uživatel zůstává součástí svého dosavadního prostředí na 

které  byl  zvyklý  a  nadále  využívá  stávajících  služeb  ze  svého  přirozeného 

prostředí(lékaři, kadeřnice, kosmetička, pedikúra apod.) Je jim zachováno soukromí, 

poskytovatel  podporuje  individuálně  určené  potřeby  osob  nebo  podle  jejich 

stanovených osobních cílů. Cílem služby je poskytování pobytové ubytovací služby 

se znaky bydlení v domácnosti a to starobním nebo invalidním důchodcům, kteří již 

nemohli zůstat ve svém přirozeném prostředí z důvodu věku, zdravotního postižení 

nebo chronického onemocnění.

Cílovou  skupinou jsou  osoby,  které  dosáhly  věku  rozhodného  pro  přiznání 

starobního či invalidního důchodu, kteří ovšem plně nepotřebují komplexní péči, ale 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického 

onemocnění. Zařízení není určeno pro uživatele, kteří s ohledem na svůj zdravotní 

stav potřebují bezbariérový přístup a dále se vylučuje u osob, jejich zdravotní stav 

vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení, u osob s akutním infekčním 

onemocněním a  u  osob,  které  by svým chováním a  životními návyky narušovaly 

soužití v DPD. Věková struktura: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři(65 – 80 let), 

starší senioři(nad 80 let).

DOMOV PENZION HNĚVKOV

Adresa: Hněvkov 70; 78901 Zábřeh
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Charakteristika  služby  –  Domov  penzion  Hněvkov  je  chráněné  bydlení,  jehož 

zřizovatelem je město Zábřeh. Posláním Domova penzionu Hněvkov je poskytování 

pobytové  služby,  která  umožňuje  uživateli  žít  plnohodnotný  život.  Je  určeno  pro 

osoby  s chronickým  onemocněním,  které  mají  z důvodu  svého  zdravotního  stavu 

sníženou  soběstačnost,  ale  zároveň  nepotřebují  komplexní  celodenní  péči. 

Poskytovatel podporuje individuálně určené potřeby osob podle jejich stanovených 

osobních cílů a  přání.  Chráněné bydlení  poskytují  pobytové služby osobám, ketré 

mají  sníženou  soběstačnost  z důvodu  chronického  onemocnění,  jejichž  situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 Poskytnutí  stravy  nebo  pomoc  při  zajištění  stravy  –  uživatelům  je  možné 

zprostředkovat dovoz obědů v pracovní dny, jinak mají k dispozici ve svých 

pokojích elektrický vařič, na kterém si mohou sami vařit,

 Poskytnutí ubytování – služba je poskytována na základě uzavření smlouvy o 

poskytnutí  sociální  služby.  Smlouvu  uzavírá  s uživatelem za  poskytovatele 

služby vedoucí organizační složky popřípadě její zástupce,

 Pomoc při zajištění chodu domácnosti – při běžném úklidu a údržbě domácích 

spotřebičů

 Výchovné,  vzdělávací  a  aktivizační  činnosti  a  zprostředkování  kontaktu  se 

společenským prostředím – možnost  návštěv  rodinných  příslušníků v zájmu 

udržování  rodinných  vztahů,  půjčování  knih  z vlastní  a  městské  knihovny, 

zajištění  pomoci  při  vyřizování  běžných  záležitostí  na  úřadech, 

zprostředkování  účasti  na  dětských  besídkách  v mateřských  školách,  na 

kulturních akcích ve městě,

 Sociálně  terapeutické  činnosti  –  snaha  o  sociální  začleňování  osob  do 

společnosti

 Pomoc při  uplatňování práv, oprávněných zájmů a při  obstarávání osobních 

záležitostí  –  při  obstarávání  osobních záležitostí  podle  potřeby individuálně 

mohou uživatelé využít  pomoci sociální pracovnice a klíčového pracovníka, 

který  je  po  celou  dobu  pobytu  v zařízení  vede  v sestaveném individuálním 

plánu. Uživatel má právo měnit svůj plán podle své potřeby a má právo na 

změnu klíčového pracovníka. Jedná se například o tyto činnosti: doprovod na 
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úřady a instituce, sepisování žádostí, základní poradenské služby apod. Cílem 

této služby je poskytovat lidem ubytování se znaky bydlení v domácnosti, kteří 

již nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí z důvodu svého onemocnění. 

Uživatelé  jsou  motivováni  k sociálnímu začlenění,  aby nedocházelo k jejich 

izolaci  od okolního prostředí.  Ze strany poskytovatele  dochází  k maximální 

podpoře soběstačnosti a nezávislosti uživatelů.

Cílovou  skupinou jsou  osoby,  které  plně  nepotřebují  komplexní  péči,  ale  mají 

sníženou soběstačnost z důvodu svého chronického onemocnění. Zařízení není určeno 

pro osoby, které s ohledem na svůj zdravotní stav potřebují bezbariérový přístup, pro 

osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení, 

pro osoby s akutním infekčním onemocněním a pro osoby, které by svým chováním a 

životními návyky narušovaly soužití v Domově penzionu Hněvkov.

Věková struktura: dospělí(27-64 let), mladší senioři(65-80 let), starší senioři(nad 80 

let).

DOMOV PRO MATKY/OTCE S DĚTMI

Adresa: Tunklova1, 78901 Zábřeh

Charakteristika služby – v případě pomoci se DMD nezaměřuje pouze na poskytování 

ubytování, ale snaží se matkám/otcům a jejich dětem nabídnout nejrůznější aktivity, 

které povedou k jejich všeobecnému rozvoji.  V DMD jsou zaměstnány 4 provozní 

pracovnice v nepřetržitém provozu, sociální pracovnice 0,5 úvazku, v čele DMD je 

vedoucí.  Kapacita  je  7  samostatných  bytů  1+1  umístěných  v přízemí  a  v prvním 

poschodí. V podkroví jsou 4 pokoje se společným sociálním zázemím a společnou 

kuchyní. Je zde také místnost pro volnočasové a vzdělávací programy matek a dětí, 

vybavené počítači, učebními pomůckami, výtvarnými potřebami, hudebními nástroji, 

televizí  a  šicím  strojem.  Prostory  byly  vybudovány  v rámci  projektu,  který  byl 

spolufinancován fondy EU.

Cíle služby – cílem poskytování sociálních služeb pro uvedenou cílovou skupinu je 

zajištění  bydlení  a  možnost  vyřešení  sociální  situace  spojené  s jeho  ztrátou  pro 

osamělé  matky  či  otce  s dětmi.  Rodiče  bez  přístřeší  jsou  motivováni  ke  změně, 

dostává se jim podpory k rozvíjení kompetencí v péči o dítě. Služba bude zaměřena 

na  stabilizaci  sociální  situace  uživatele,  např.  pomoc při  uspokojování  základních 

životních  potřeb,  podpora  v obnovování  přirozených  rodinných  vztahů,  motivace 

k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách.
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AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A ŽENY

Adresa: Tunklova 5, 78901 Zábřeh

Charakteristika  služby  –  Azylový  dům  pro  muže  a  ženy  bez  domova  nebo 

v nepříznivé životní situaci nabízí klientům jistotu, zázemí a pomoc samostatně řešit 

jejich obtížné situace a poskytuje příležitost k začlenění do společnosti. Je umístěn 

v přízemí budovy na ulici  Tunklova5, Zábřeh. V prvním patře tohoto objektu sídlí 

Městská policie. Kapacita zařízení je 15 osob, které mohou být umístěny v 6 pokojích. 

K dispozici  je  společenská místnost  s kuchyňským koutem. Nachází se  zde také 2 

koupelny,  WC  zvlášť  pro  ženy  a  muže.  V přilehlých  venkovních  prostorách  je 

umístěno zázemí pro sušení  prádla a společné posezení.  Azylový dům funguje na 

principech  diskrétnosti,  nestrannosti  a  nezávislosti.  Služby  jsou  poskytovány 

celoročně, nepřetržitě, po dobu 24 hodin. Poskytovaná služba zahrnuje tyto činnosti: 

vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, ubytování po dobu zpravidla 

nepřevyšující 1 rok, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění 

úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla, pomoc při vyřizování 

běžných  záležitostí  vyplývajících  individuálních  plánů,  pomoc  při  obnovení  nebo 

upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 

sociální  začleňování  osob  včetně  uplatňování  zákonných  nároků  

a  pohledávek.  V průběhu  realizace  projektu  budou  organizovány  vzdělávací  

a  osvětové  programy.  V azylovém  domě  jsou  zaměstnáni  3  pracovníci.  Vedoucí 

azylového domu v kumulaci se sociálním pracovníkem a 2 pracovníci v sociálních 

službách.

Cílem  poskytování  sociální  služby  je  snížit  závislost  uživatelů  

na  sociální  službě  a  zvýšit  schopnost  jejich  návratu  do  přirozeného  sociálního 

prostředí.  Podporovat  vztahy  klientů  s vlastními  rodinami,  poskytovat  kvalitní 

poradenství  a  nabízet  možnosti  řešení  problémů tak,  aby  byli  schopni  řešit  svou 

situaci vlastními silami.  Pomoci klientům znát svá práva a povinnosti,  orientovat  

se v právních předpisech.

3.4 Přehled financování sociálních služeb v Zábřehu
Podle zák č.108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o sociálních službách mají 

registrovaní poskytovatelé sociálních služeb právo požádat o dotace na svou činnost.
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Sociální služby v Zábřehu jsou financovány z těchto zdrojů:

 Dotace  ze  státního  rozpočtu  k financování  běžných  výdajů  sociálního 

zařízení

 Příspěvky od zřizovatele zařízení(obce)

 Přímé úhrady od uživatelů, s využitím příspěvků na péči

 Příjmy od zdravotních pojišťoven (zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační 

péče) na základě předpisu ošetřujícího lékaře

 Granty na projekty s konkrétními cíli(od obce, z EU)

Financování probíhá na základě více zdrojů. Mezi jednotlivými nabízenými službami 

je ale rozdíl, který je způsoben druhem služby a zřizovatelem.

V případě  služeb  pobytových,  kam  patří  zejména  domovy  pro  seniory,  týdenní 

stacionáře, domy se zvláštním režimem, ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

aj.,  hradí  klienti  těchto  zařízení  za  ubytování,  stravu  a  péči  v takovém  rozsahu, 

v jakém byla částka stanovena a po zaplacení daných položek musí klientovy zůstat 

15% jeho příjmu.  Za denní  stacionáře,  osobní  asistenci,  pečovatelskou službu aj., 

klienti platí za služby, které jsou stanoveny ve smlouvě.

Při  vytváření,  hospodaření,  plánování  a  plnění  město  Zábřeh  vychází  

ze  střednědobého  plánovacího dokumentu(SPD),  který  tvoří  základní  podklad  pro 

finanční řízení Městského úřadu Zábřeh.

Jako samostatná položka  je  vedena hospodářská  činnost,  která  do  rozpočtu města 

vstupuje teprve po schválení zastupitelstva města. Zatímco výše uvedené SPD pracuje 

s pojmy  příjmy  a  výdaje,  tak  hospodářská  činnost  pracuje  s pojmy  náklady  

a  výnosy.  Na  zpracování  SPD se  podílí  odpovědní  vedoucí  jednotlivých  odborů, 

přičemž  i  oddělení  a  vedoucí  projektových  skupin.  V případě  jakékoliv  změny 

provedou  vedoucí  odborů  a  oddělení  návrh  úpravy  v konkrétní  tabulce  a  přiloží 

příslušný  formulář.  Za  kontrolu  a  koordinaci  SPD odpovídá  odpovědný  tajemník 

města.  Vedoucí  finančního  odboru  předkládá  starostovi  analytickou  zprávu 

k předloženým  změnám  a  vývoji  rozpočtu  a  rozpočtových  výhledů  s návrhem 

možných řešení.
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Financování  sociálních  služeb  v Zábřehu  vychází  ze  zásady  dosažení  stabilizace 

ekonomické  situace  města.  V tomto  smyslu  platí  hlavní  zásada  pro  financování 

investičních  akcí  zajištěním prostředků  formou  vícezdrojového  financování.  Podíl 

financování  z rozpočtu  města  nepřekročí  30%  celkových  výdajů  na  danou  akci. 

Výjimka  z tohoto  pravidla  musí  být  schválena  v radě  města  konsensuálně(nikoli 

většinově). Město má ve vztahu k financování při  rozhodování ve své preambuli,  

že  v případě  rozhodování  o  investování  finančních  prostředků  se  bude  snažit  

o  zachování  sociální  rovnováhy  a  kvality  života  občanů  města.  V rámci 

ekonomických možností města získávají finanční podporu organizace, které působí 

v sociální oblasti a zároveň tak bude podporována grantová politika.

3.5 Analýza financování a hospodaření sociálních služeb zřízených 

městem Zábřeh za rok 2007-2011

Při analýze financování a hospodaření sociálních služeb zřízených městem Zábřeh 

jsem  vycházela  ze  skutečného  plnění,  respektive  čerpání  finančních  prostředků 

jednotlivých zařízení. Podklady pro níže uvedené tabulky mi byly přehledy z let 2007 

-2011.

Tabulka 3.2 – Přehled financování zvolených zařízení za rok 2007

Rok 2007
Vlastní 

příjmy

Dotace 

KÚ

Státní dotace Zřizovatel

Domov  penzion  pro 

důchodce zábřeh

262 244,- 200 000,- 0 223 112,-

Domov  penzion  pro 

důchodce hněvkov

240 177,- 0 0 586 259,-

Domov  pro  matky 

s dětmi

349 337,- 530 000,- 61 176,-

(St.rozpočet)

407 846,-(Fondy EU

1 060 210,-

Azylový dům pro muže a 

ženy

161 198,- 30 000,- 0 0

zdroj: finanční odbor Města Zábřeh, vlastní zpracování

Z tabulky 3.2 je patrné, že příjmy Domova penzionu pro důchodce Zábřeh jsou rovným dílem 

financovány jak z vlastních příjmů v částce 262 244 Kč, tak z dotací  v částce 200 000 Kč

 i  ze  strany  města  v částce  223 112  Kč.  Domov  penzion  pro  důchodce  Hněvkov  byl 
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financován z vlastních příjmů v částce 240 177 Kč a ze strany města v částce 586 259 Kč. 

Domov pro matky s dětmi byl financován z vlastních příjmů v částce 349 337 Kč, z dotací 

530 000 Kč, ze státních rozpočtu 61 176 Kč, z fondů Evropské unie 407 846 Kč a ze strany 

města  v částce  1 060 210  Kč.  Azylový  dům pro  muže  a  ženy byl  financován  z vlastních 

příjmů v částce 161 198 Kč a z dotace v částce 30 000 Kč. Jak je patrné, tak největší částkou 

pro rok 2007 disponoval Domov pro matky s dětmi.

Tabulka3.3 – přehled financování zvolených zařízení za tok 2008

Rok 2008
Vlastní 

příjmy

Dotace 

KÚ

Státní 

dotace

Zřizovatel

Domov penzion pro  důchodce 

zábřeh

269 961,- 250 000,- 0 397 721,-

Domov penzion pro  důchodce 

hněvkov

240 249,- 250 000,- 0 408 689,-

Domov pro matky s dětmi 326 720,- 800 000,- 56 655,- 487 372,-
Azylový dům pro muže a ženy 203 985,- 70 000,- 0 0
zdroj: finanční odbor Města Zábřeh, vlastní zpracování

Z tabulky 3.3 si můžeme povšimnout, že příjmy Domova penzionu pro důchodce Zábřeh jsou 

rovným dílem financovány jak z vlastních příjmů v částce 269 961 Kč, tak z dotací v částce 

250 000 Kč i ze strany města v částce 397 721 Kč. Domov penzion pro důchodce Hněvkov 

byl financován z vlastních příjmů v částce 240 249 Kč a ze strany města v částce 408 689 Kč. 

Domov pro matky s dětmi byl financován z vlastních příjmů v částce 326 720 Kč, z dotací 

800 000 Kč, ze státních rozpočtu 56 655 Kč, z fondů Evropské unie 566 555 Kč a ze strany 

města v částce 487 372 Kč. Azylový dům pro muže a ženy byl financován z vlastních příjmů 

v částce 203 985 Kč a z dotace v částce 70 000 Kč. Jak je patrné, tak největší částkou pro rok 

2008 disponoval Domov pro matky s dětmi, jak tomu bylo i v roce 2007.

Tabulka3.4 – přehled financování zvolených zařízení za rok 2009

Rok 2009
Vlastní 

příjmy

Dotace 

KÚ

Státní 

dotace

Zřizovatel

Domov penzion pro důchodce 

zábřeh

282 265,- 300 000,- 0 313 307,-
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Domov penzion pro důchodce 

hněvkov

277 630,- 300 000,- 0 458 083,-

Domov pro matky s dětmi 472 861,- 590 000 - 294 000,- 986 227,-
Azylový dům pro muže a ženy 221 348,- 78 000,- 0 19 542,-
zdroj: finanční odbor Města Zábřeh, vlastní zpracování

Z tabulky 3.4 je patrné, že příjmy Domova penzionu pro důchodce Zábřeh jsou rovným dílem 

financovány jak z vlastních příjmů v částce 282 265 Kč, tak z dotací v částce 300 000 Kč  

i ze strany města v částce 313 307 Kč. Domov penzion pro důchodce Hněvkov byl financován 

z vlastních příjmů v částce 277 630 Kč, z dotací 300 000 Kč a ze strany města v částce 458 

083 Kč. Domov pro matky s dětmi byl financován z vlastních příjmů v částce 472 861 Kč, 

z dotací 590 000 Kč, z fondů Evropské unie 294 000 Kč a ze strany města v částce 986 227 

Kč. Azylový dům pro muže a ženy byl financován z vlastních příjmů v částce 221 348 Kč, 

z dotace v částce 78 000 Kč a ze strany města 19 542 Kč. Jak je patrné, tak největší částkou 

pro rok 2009 disponoval Domov pro matky s dětmi, jak tomu bylo i v roce 2007 a 2008.

Tabulka 3.5 – přehled financování zvolených zařízení za rok 2010

Rok 2010
Vlastní 

příjmy

Dotace 

KÚ

Státní 

dotace

Zřizovatel

Domov penzion pro důchodce 

zábřeh

369 255,- 177 000,- 0 322 509,-

Domov penzion pro důchodce 

hněvkov

342 002,- 127 000,- 0 311 355,-

Domov pro matky s dětmi 448 271,- 0 1 682 000,- 435 387,-
Azylový dům pro muže a ženy 286 607,- 80 000,- 0 81 018,-
zdroj: finanční odbor Města Zábřeh, vlastní zpracování

Z tabulky 3.5 je patrné, že příjmy Domova penzionu pro důchodce Zábřeh jsou rovným dílem 

financovány jak z vlastních příjmů v částce 369 255 Kč, tak z dotací v částce 177 000 Kč  

i ze strany města v částce 322 509 Kč. Domov penzion pro důchodce Hněvkov byl financován 

z vlastních příjmů v částce 342 002 Kč, z dotací 127 000 Kč a ze strany města v částce 311 

355 Kč. Domov pro matky s dětmi byl financován z vlastních příjmů v částce 448 271 Kč,  

ze státních dotací 1 682 000 Kč a ze strany města v částce 435 387 Kč. Azylový dům pro 

muže  

a ženy byl financován z vlastních příjmů v částce 286 607 Kč, z dotace v částce 80 000 Kč 

a ze strany města 81 018 Kč. Jak je patrné, tak největší částkou pro rok 2010 disponoval 

Domov pro matky s dětmi, jak tomu bylo i v roce 2007 a 2008 i v roce 2009.
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Tabulka3.6 – přehled financování zvolených zařízení za rok 2011

Rok 2011
Vlastní 

příjmy

Dotace 

KÚ

Státní 

dotace

Zřizovatel

Domov penzion pro důchodce 

zábřeh

- 148 000,- 0 415 000,-

Domov penzion pro důchodce 

hněvkov

- 106 000,- 0 417 000,-

Domov pro matky s dětmi - 0 2 000 000,- 727 000,-
Azylový dům pro muže a ženy - 0 1 700 000,- 307 000,-
zdroj: finanční odbor Města Zábřeh, vlastní zpracování

Z tabulky 3.6 je patrné, že příjmy Domova penzionu pro důchodce Zábřeh jsou rovným dílem 

financovány z dotací  v částce  148  000  Kč i  ze  strany města  v částce  415 000 Kč.  Domov 

penzion  pro  důchodce  Hněvkov  byl  financován  z dotací  106 000  Kč  a  ze  strany  města 

v částce 417 000 Kč. Domov pro matky byl financován pouze ze státních dotací 2 000 000 Kč 

a  ze  strany města  v částce  727 000 Kč.  Azylový  dům pro muže  a  ženy byl  financován  

ze strany státních dotací v částce 1 700 000 Kč a ze strany města 307 000 Kč. Jak je patrné, 

tak  největší  částkou pro rok 2011 disponoval  Domov pro matky s dětmi,  jak tomu bylo  

i v předchozích čtyřech letech. 

Finanční  prostředky  pro  rok  2012  schválilo  zastupitelstvo  ve  formě  rozpisu,  

v  celkové výši 1.360.000 Kč. Ty jsou určené na podporu grantové politiky v oblasti 

sociální tak, že budou odpovídat stavu, ve kterém jsou vyčleněny konkrétní subjekty. 

Ty by měly být v rámci grantové politiky v oblasti sociální finančně z rozpočtu města 

podpořeny, a to následovně:

 Granty a dotace v sociální oblasti 110.000,00 kč

 Zdravotně postižení – příspěvek na provoz střediska 30.000,00 kč

 Charita – příspěvek na sociální služby 900.000,00 kč

 Pečovatelská služba – příspěvek 70.000,00 kč

 RES-SEF příspěvek 150.000,00 kč

 Interna Zábřeh dotace na sociální služby 100.000,00 kč

3.5.1 Podrobná analýza financování vybraných organizací v Zábřehu
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Podrobná  analýza  financování  sociálních  služeb  tvoří  stěžejní  část  práce,  přičemž  jsou 

analyzovány  především investice,  které  jsou  spojeny s  provozními  výdaji.  Tato  analýza  

je provedena v rozpětí let 2011 – 2007 u vybraných organizací Domov penzion pro důchodce 

Zábřeh, Domov penzion pro důchodce Hněvkov, Domov pro matky s dětmi, Azylový dům 

pro muže a ženy. 

Tabulka 3.7 - Financování Domov penzion pro důchodce Zábřeh, rok  2007 – 2011
Rok 2007– provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.07

Čerpání v %

Tisk, knihy 6 6 0 0,00
DHIM 5 5 0 0,00
Materiál 5 5 0 0,00
Voda 3 3 0 0,00
Plyn 15 15 0 0,00
Elektřina 4 4 4 0,00
Služby telekomunikací 10 10 0 0,00
Školení 2 2 0 0,00
Služby 40 40 0 0,00
Opravy a údržba 10 10 0 0,00
Pohoštění 10 10 0 0,00
Rok 2008– provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.08

Čerpání v %

Tisk, knihy 6 6 0 0,00
DHIM 5 5 0 0,00
Materiál 5 5 0 0,00
Voda 3 3 0 0,00
Plyn 15 15 0 0,00
Elektřina 4 4 4 0,00
Teplá voda 10 10 0 0,00
Telefony 2 2 0 0,00
Služby 40 40 0 0,00
Opravy a údržba 10 10 0 0,00
Pohoštění 10 10 0 0,00
Rok 2009 – provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.09

Čerpání v %

Tisk, knihy 6 6 0 0,00
DHIM 10 10 0 0,00
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Materiál 10 10 0 0,00
Voda 4 4 0 0,00
Plyn 15 15 0 0,00
Elektřina 5 5 4 80,00
Teplá voda 10 10 0 0,00
Telefony 3 3 0 0,00
Služby 45 45 0 0,00
Opravy a údržba 15 15 0 0,00
Pohoštění 10 10 0 0,00
Rok 2010 – provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.10

Čerpání v %

DHIM 15 8 3 37,50
Materiál 15 11 7 63,64
Voda 52 52 38 73,08
Plyn 9 9 4 44,44
Elektřina 190 220 220 100,00
Služby telekomunikací 7 7 4 57,14
Školení 8 8 8 100,00
Služby 43 45 45 100,00
Opravy a údržba 140 158 158 100,00
Cestovné 9 9 8 88,89
Pohoštění 1 1 1 100,00
Poskytnuté přípěvky 1 1 1 100,00
Rok 2011 – provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.11

Čerpání v %

Tisk, knihy 1 1 0 0,00
DHIM 21 21 15 71,43
Materiál 17 17 14 82,35
Voda 33 33 33 100,00
Plyn 9 9 5 55,56
Elektřina 285 285 242 84,91
Služby telekomunikací 4 4 3 75,00
Školení 3 3 2 66,67
Služby 63 63 61 96,83
Opravy a údržba 162 162 123 75,93
Cestovné 4 4 3 75,00
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Pohoštění 1 1 0 0,00
zdroj: finanční odbor Města Zábřeh, vlastní zpracování

Pozn. Každý měsíc se čerpání sčítá, např. v případě, že bylo k 28.2. čerpáno 20tis. Kč a k 31.3. čerpáno 30tis., 

znamená to, že za březen byly výdaje na zařízení 10tis. Údaje uvedené v tabulce jsou uvedeny ve zkratce tis. Pro 

zajímavost je dodáno % vyčíslení, které je následně zobrazeno v níže uvedeném grafu.

Struktura provozních výdajů je ve výše uvedené tabulce uvedena ve vztahu k financování 

Domova penzionu pro důchodce Zábřeh pro rok  2007 – 2011. Údaje uvedené v tabulce 

jsou uvedeny za každý měsíc v jejich součtu, přičemž souhrnné číslo vykazuje provozní 

výdaje,  které byly stanoveny na daný rok. Jednotlivé  provozní  výdaje v rozdílu jsou 

souhrnně uvedeny ve sloupci „čerpání k“. Jak je patrné, že struktura provozních výdajů 

jsou si pro rok 2007 – 2009 podobné a to i jejich výše. Mírný vzrůst provozních výdajů  

je patrné vidět již od roku 2010 až do roku 2011, kdy provozní výdaje a jejich výše  

zaznamenala  patrný  vývoj  směrem  vzhůru.  Dále  je  možné  si  povšimnout  

na procentuelním znázornění, že Domov penzion pro Důchodce Zábřeh, zejména pak 

v letech  2010  –  2011  využil  více  než  polovinu  stanovených  výdajů  na  svůj  provoz. 

Nejvyšší podíl na provozních výdajích je možné vidět na tisku, materiálu, vodě, plynu, 

elektřině a jejich spotřebě, službách, cestovnému a pohoštění. 

Z grafu  v příloze  č.  1 je  patrné,  že  vývoj  provozních  výdajů  je  za  období  5  let  mírně 

vzrůstající,  přičemž  je  patrný  každoroční  postupný  nárůst  objemu  rozpočtu,  který  byl 

zaznamenán zejména v letech 2010 – 2011. Tendence směřuje spíše do záporných hodnot 

hospodaření institucí,  což svědčí i  o neefektivnosti  vynaložených provozních výdajů. Graf 

názorně  upozorňuje  zejména  na  ty  položky  provozních  výdajů,  kterých  bylo  využíváno 

především  ve  vztahu  k jiným  položkám.  Je  možné  si  povšimnout,  že  provozní  výdaje 

vzhledem k provozním položkám jsou pro rok  2007 –  2009 zanedbatelné,  patrný  nárůst  

je spatřen od roku 2010 – 2011. Pro lepší  viditelnost  je u grafu použita  i  křivka lineární 

regrese, která zaznamenala vzestup od roku 2010.

Tabulka 3.8 - Financování Domov penzion pro důchodce Hněvkov, rok 2007 – 2011
Rok 2007– provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.07

Čerpání v %

Sociální pojištění 7 7 1 14,29
Zdravotní pojištění 3 3 0 0,00
Tisk, knihy 2 2 0 0,00
DHIM 30 30 0 0,00
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Materiál 20 20 0 0,00
Voda 20 20 0 0,00
Teplo 65 65 0 0,00
Elektřina 20 20 0 0,00
PHM 2 2 0 0,00
Teplá voda 15 15 0 0,00
Telefon 7 7 6 85,71
Konzultační služby 2 2 0 0,00
Služby a revize 6 6 0 0,00
Opravy a udržování 30 30 1 3,33
Rok 2008– provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.08

Čerpání v %

Sociální pojištění 7 7 0 0,00
Zdravotní pojištění 3 3 0 0,00
Tisk, knihy 2 2 0 0,00
DHIM 30 30 1 3,33
Materiál 20 20 2 10,00
Voda 20 20 0 0,00
Teplo 5 5 0 0,00
Plyn 60 60 0 0,00
Elektřina 20 20 0 0,00
PHM 2 2 0 0,00
Teplá voda 15 15 6 85,71
Telefonní služby 7 7 0 0,00
Služby 6 6 0 0,00
Opravy a udržování 40 40 21 52,50
Rok 2009 – provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.09

Čerpání v %

Sociální pojištění 7 7 0 0,00
Zdravotní pojištění 3 3 0 0,00
Náhrada za nemoc 1 1 0 0,00
Tisk Knihy 2 2 0 0,00
DHIM 35 35 0 0,00
Materiál 20 20 0 0,00
Voda 22 22 0 0,00
Teplo 6 6 0 0,00
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Plyn 62 62 0 0,00
Elektřina 22 22 0 0,00
PHM 2 2 0 0,00
Teplá voda 17 17 0 0,00
Telefony 8 8 5 62,50
Konzultační služby 2 2 0 0,00
Služby 7 7 1 14,29
Opravy a údržba 40 40 0 0,00
Rok 2010 – provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.10

Čerpání v %

Tisk, knihy 1 1 0 0,00
DHIM 5 5 4 80,00
Materiál 5 7 7 100,00
Voda 15 15 13 86,67
Elektřina 176 209 205 98,09
Služby telekomunikací 10 10 10 100,00
Služby pen. ústavů 0 0 1 100,00
Školení 9 9 9 100,00
Služby 97 97 88 90,72
Opravy a údržba 53 20 17 85,00
Cestovné 10 10 10 100,00
Pohoštění 1 1 1 100,00
Rok 2011 – provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.11

Čerpání v %

Ochranné pomůcky 2 2 2 100,00
Tisk, knihy 1 1 0 0,00
DHIM 8 8 1 15,50
Materiál 15 15 13 86,67
Voda 20 20 15 75,00
Elektřina 270 270 257 95,19
Služby telekomunikací 15 15 14 93,33
Školení 10 10 10 100,00
Služby 45 45 45 100,00
Opravy a údržba 70 70 63 90,00
Cestovné 16 16 10 62,50
Pohoštění 1 1 0 0,00
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zdroj: finanční odbor Města Zábřeh, vlastní zpracování

Pozn. Každý měsíc se čerpání sčítá, např. v případě, že bylo k 28.2. čerpáno 20tis. Kč a k 31.3. čerpáno 30tis., 

znamená to, že za březen byly výdaje na zařízení 10tis. Údaje uvedené v tabulce jsou uvedeny ve zkratce tis. Pro 

zajímavost je dodáno % vyčíslení, které je následně zobrazeno v níže uvedeném grafu.

Struktura provozních výdajů je ve výše uvedené tabulce uvedena ve vztahu k financování 

Domova penzionu pro důchodce Zábřeh pro rok  2007 – 2011. Údaje uvedené v tabulce 

jsou uvedeny za každý měsíc v jejich součtu, přičemž souhrnné číslo vykazuje provozní 

výdaje,  které byly stanoveny na daný rok. Jednotlivé  provozní  výdaje v rozdílu jsou 

souhrnně uvedeny ve sloupci „čerpání k“. Ve vztahu k předchozí  tabulce je podíl  na 

provozní  výdaje  v celkových  výdajích  obdobný  a  to  vzhledem  ke  stejné  struktuře 

instituce.  Jak je patrné, tak struktura provozních výdajů jsou si pro rok 2007 – 2009 

podobné a to i jejich výše, stejně, jako tomu bylo i  předchozí tabulce. Mírný vzrůst  

provozních  výdajů je  patrné vidět  již  od  roku 2010 až  do roku 2011,  kdy provozní 

výdaje a jejich výše zaznamenala patrný vývoj směrem vzhůru. Jak je možné vidět i 

z níže  uvedeného  grafického  znázornění,  tak  nejvyšší  podíl  provozních  výdajů  patří 

zejména  materiálu,  spotřebě  vody,  elektřiny,  telefonu,  službám,  opravám a  revizím, 

pohoštění a cestovnému. 

Na grafickém znázornění v příloze č. 2 je možné si povšimnout vývoje, který je spojen 

s čerpáním  provozních  výdajů.  Jeho  vývoj  je  patrný  každoročně  a  to  v přímé  linii 

postupně ve vztahu k objemu rozpočtu, který byl  zaznamenán zejména v letech  2010 – 

2011.  Tendence  směřuje  spíše  do  záporných  hodnot  hospodaření  instituce,  což  svědčí

 i  o  neefektivnosti  vynaložených  provozních  výdajů.  Graf  názorně  upozorňuje  zejména

 na  ty  položky provozních  výdajů,  kterých byly  využívány především ve vztahu  k jiným 

položkám. Je možné si povšimnout, že provozní výdaje vzhledem k provozním položkám jsou 

pro rok 2007 – 2009 zanedbatelné, patrný nárůst je spatřen od roku 2010 – 2011. Pro lepší 

viditelnost je u grafu použita i křivka lineární regrese, která zaznamenala vzestup od roku 

2010.

Tabulka 3.9 - Financování Domov pro matky s dětmi, rok 2007 – 2011
Rok 2007– provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.07

Čerpání v %

DHIM 5 5 0 0,00
Materiál 2 0 0 0,00
Voda 10 10 0 0,00
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Elektřina 20 20 0 0,00
Služby 5 5 0 0,00
Opravy a revize 5 5 0 0,00
Sociální dávky - vratka 4279 4279 4279 100,00
Úhrada zdr. výkonů 10 10 2 20,00
Sociální hospitalizace 1000 1000 216 21,60
Příprava pěstounů 0 0 0 0,00
Ostatní náklady 72 72 0 0,00
Rok 2008– provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.08

Čerpání v %

DHIM 5 5 0 0,00
Materiál 2 2 0 0,00
Voda 10 10 0 0,00
Elektřina 25 25 0 0,00
Služby 5 5 0 0,00
Opravy a revize 5 5 2 40,00
Sociální dávky - vratka 0 0 3688 0,00
Úhrada zdr. výkonů 10 10 3 30,00
Úhrada zdr. Výkonů-děti 0 0 1 0,00
Systém vč. intervence 100 100 0 0,00
Ostatní náklady 72 72 0 0,00
Rok 2009 – provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.09

Čerpání v %

DHIM 5 5 0 0,00
Materiál 3 3 0 0,00
Voda 10 10 0 0,00
Elektřina 25 25 0 0,00
Služby 5 5 0 0,00
Opravy a revize 5 5 0 0,00
Sociální dávky - vratka 472 472 472 100,00
Úhrada zdr. výkonů 8 8 0 0,00
Úhrada zdr. Výkonů-děti 2 2 0 0,00
Systém vč. intervence 100 100 0 0,00
Komunitní plánování 100 100 0 0,00
Ostatní náklady 72 72 0 0,00
Rok 2010 – provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.10

Čerpání v %
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Tisk, knihy 1 1 1 100,00
DHIM 5 20 19 95,00
Materiál 10 12 12 100,00
Voda 59 59 57 96,61
Plyn 210 186 184 98,92
Elektřina 97 110 110 100,00
Služby telekomunikací 15 15 3 20,00
Školení 20 20 16 80,00
Služby 80 76 69 90,79
Opravy a údržba 229 127 127 100,00
Cestovné 15 15 5 33,33
Pohoštění 6 6 4 66,67
DHIM - přefakturace 0 11 11 100,00
Služby - přefakturace 0 4 3 75,00
Opravy - přefakturace 250 472 472 100,00
Rok 2011 – provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.11

Čerpání v %

Tisk, knihy 1 1 0 0,00
DHIM 26 0 0 0,00
Materiál 24 24 22 97,67
Voda 53 53 53 100,00
Plyn 180 180 157 97,22
Elektřina 96 96 93 96,88
Služby telekomunikací 5 5 4 80,00
Nájemné 3 3 3 100,00
Školení 30 3 3 100,00
Služby 87 87 73 83,91
Opravy a údržba 450 117 117 100,00
Cestovné 40 23 22 95,65
Pohoštění 1 1 1 100,00
Och. pomůcky – přefak. 6 4 4 100,00
DHIM 0 13 13 100,00
Materiál - přefakturace 0 2 2 100,00
Plyn - přefakturace 0 16 16 100,00
Služby tele. - přefakturace 0 1 1 100,00
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Služby škol. - přefakturace 0 25 25 100,00
Služby - přefakturace 0 23 23 100,00
Opravy - přefakturace 0 322 322 100,00
Cestovné přefakturace 0 3 3 100,00
zdroj: finanční odbor Města Zábřeh, vlastní zpracování

Pozn. Každý měsíc se čerpání sčítá, např. v případě, že bylo k 28.2. čerpáno 20tis. Kč a k 31.3. čerpáno 30tis., 

znamená to, že za březen byly výdaje na zařízení 10tis. Údaje uvedené v tabulce jsou uvedeny ve zkratce tis. Pro 

zajímavost je dodáno % vyčíslení, které je následně zobrazeno v níže uvedeném grafu.

Stejně tak, jako tomu bylo u struktury provozních výdajů, tak i ve výše uvedené tabulce  

je uveden vztah financování Domova pro matky s dětmi za rok 2007 – 2011. Údaje uvedené 

v tabulce jsou uvedeny za každý měsíc v jejich součtu, přičemž souhrnné číslo vykazuje 

provozní výdaje, které byly stanoveny na daný rok. Jednotlivé provozní výdaje v rozdílu 

jsou  souhrnně  uvedeny  ve  sloupci  „čerpání  k“.  Údaje  z výše  uvedených  dvou 

předchozích tabulek nelze s tabulkou nynější moc srovnávat a to zejména k rozdílnosti 

uvedené instituce.  Podíl  na provozní  výdaje jsou v celkovém součtu čerpání  obdobní 

mezi roky 2009 – 2011. Mírný vzrůst provozních výdajů je patrné vidět již zmíněného 

roku 2009 - 2011, kdy provozní výdaje a jejich výše zaznamenala patrný vývoj směrem 

vzhůru. Jak je možné vidět i z níže uvedeného grafického znázornění, tak nejvyšší podíl 

provozních výdajů patří  zejména materiálu,  vodě,  elektřině,  plynu a jejich spotřebě, 

službám, opravám, sociálním dávkám, hospitalizaci, pohoštění, cestovnému.  

Z grafu  v příloze  č.  3 je  patrné,  že  vývoj  provozních  výdajů  je  za  období  5  let  mírně 

vzrůstající,  přičemž  je  patrný  každoroční  postupný  nárůst  objemu  rozpočtu,  který  byl 

zaznamenán zejména v letech 2010 – 2011. Graf názorně upozorňuje zejména na ty položky 

provozních výdajů, kterých bylo využíváno především ve vztahu k jiným položkám. Je možné 

si povšimnout, že provozní výdaje vzhledem k provozním položkám jsou pro rok 2007 – 2009 

zanedbatelné, patrný nárůst je spatřen od roku 2010 – 2011. Pro lepší viditelnost je u grafu 

použita i křivka lineární regrese, která zaznamenala vzestup od roku 2010.

Tabulka 3.10 - Financování Azylový dům pro muže a ženy, rok 2007 – 2011
Rok 2007– provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.07

Čerpání v %

DHIM 0 0 0 0,00
Materiál 10 10 0 0,00
Voda 50 50 0 0,00
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Elektřina 90 90 0 0,00
Konzultační služby 5 5 0 0,00
Služby 10 10 0 0,00
Opravy a revize 70 70 0 0,00
Rok 2008– provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.08

Čerpání v %

Materiál 10 10 1 10,00
Voda 50 50 0 0,00
Elektřina 90 90 0 0,00
Konzultační služby 5 5 0 0,00
Služby a revize 10 10 0 0,00
Opravy a udržování 70 70 2 2,86
Rok 2009 – provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.09

Čerpání v %

DHIM 0 30 1 3,33
Materiál 10 10 0 0,00
Voda 55 55 0 0,00
Elektřina 92 92 0 0,00
Konzultační služby 5 5 0 0,00
Služby a revize 11 11 0 0,00
Opravy a udržování 75 123 19 15,45
Rok 2010 – provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.10

Čerpání v %

DHIM 27 27 23 85,19
Materiál 4 4 2 50,00
Voda 55 55 29 52,73
Elektřina 155 180 162 90,00
Konzultační služby 2 2 0 0,00
Služby a revize 11 14 14 100,00
Opravy a údržba 40 40 32 80,00
Rok 2011 – provozní výdaje Rozpočet Upravený  

rozpočet
Čerpání k  
31.12.11

Čerpání v %

Ochranné pomůcky 1 1 0 0
DHIM 330 4 4 100
Materiál 60 60 25 41,67
Voda 40 40 39 97,5
Elektřina 180 180 115 63,89
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Služby telekomunikací 2 2 0 0
Školení 12 12 2 16,67
Služby 66 66 32 48,48
Opravy a údržba 390 88 63 71,59
Cestovné 12 12 10 83,33
Pohoštění 2 2 1 50
Tisk, knihy 2 2 0 0
DHIM - přefakturace 0 280 280 0
Materiál - přefakturace 0 32 32 0
Elektřina - přefakturace 0 12 12 0
Školení - přefakturace 0 9 9 0
Služby - přefakturace 0 20 20 0
Opravy - přefakturace 0 275 275 0
zdroj: finanční odbor Města Zábřeh, vlastní zpracování

Pozn. Každý měsíc se čerpání sčítá, např. v případě, že bylo k 28.2. čerpáno 20tis. Kč a k 31.3. čerpáno 30tis., 

znamená to, že za březen byly výdaje na zařízení 10tis. Údaje uvedené v tabulce jsou uvedeny ve zkratce tis. Pro 

zajímavost je dodáno % vyčíslení, které je následně zobrazeno v níže uvedeném grafu.

Struktura provozních výdajů je ve výše uvedené tabulce uvedena ve vztahu k financování 

Azylového domu pro muže a ženy, rok 2007 – 2011. Jednotlivé provozní výdaje v rozdílu 

jsou souhrnně uvedeny ve sloupci „čerpání k“. Údaje, jež jsou uvedeny ve výše uvedené 

tabulce  mají  vzrůstající  tendenci  provozních  výdajů.  Stejně,  jako  tomu  bylo  

u předchozích institucí, tak největší tendenci vzrůstu provozních výdajů je zaznamenán 

s rokem 2010.   Jak tabulka uvádí,  tak v rozpětí  5  let  padla  největší  část  provozních 

výdajů na DHIM, ochranné pomůcky, materiál, spotřebu vody a elektřiny, konzultační 

služby, služby, opravy a revize, školení, cestovné a pohoštění. 

Graf umístěný v příloze č. 4 upozorňuje na to, že vývoj spojený s čerpáním provozních 

výdajů  je  zaznamenán  s rokem  2010  –  2011,  stejně,  jako  tomu  bylo  u  grafického 

znázornění  uvedené  výše.  Graf  názorně  upozorňuje  zejména  na  ty  položky  provozních 

výdajů,  kterých  byly  využívány  především  ve  vztahu  k jiným  položkám.  Je  možné  

si povšimnout, že provozní výdaje vzhledem k provozním položkám jsou pro rok 2007 – 2009 

zanedbatelné, patrný nárůst je spatřen od roku 2010 – 2011. Pro lepší viditelnost je u grafu 

použita i křivka lineární regrese, která zaznamenala sestup od roku 2008.
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3.6 Zhodnocení získaných informací a dat
V rámci zpracování je na místě zhodnotit jednotlivé vybrané čtyři zařízení, jejichž 

zřizovatelem je město Zábřeh. Každé z vybraných zařízení je specifické pro svůj účel, 

přičemž  dvě  zařízení  jsou  určena  pro  seniory,  jedno  pro  matky/otce  s dětmi  

a poslední pro občany bez střechy nad hlavou.

Každé z vybraného sociálního zařízení je charakteristické poskytováním svých služeb. 

Domov  Penzion  Zábřeh  je  určen  jako  chráněné  bydlení,  kde  klienti  nepotřebují 

komplexní péči, ale je stále aktivním uživatelem svého prostředí, na které byl zvyklý 

během svého života. Uživatelé této služby mají zachováno soukromí, přičemž cílem 

služby je zachování znaků bydlení v domácnosti.  Budeme-li  tuto službu srovnávat 

s Domovem penzionem Hněvkov, tak tento penzion je také stejného typu a to typ 

chráněného bydlení. Obdobně poskytuje pobytovou službu, která zaručuje uživateli 

žít svůj plnohodnotný život i přes sníženou soběstačnost z důvodu věku. Služba nabízí 

základní  činnosti,  jakými  jsou  poskytnutí  stravy  nebo  pomoc při  zajištění  stravy, 

poskytnutí  ubytování,  pomoc při  zajištění chodu domácnosti,  při  běžném úklidu a 

údržbě  domácích  spotřebičů,  výchovné,  vzdělávací  a  aktivizační  činnosti  a 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. 

Ve srovnání těchto dvou zařízení tak nelze nalézt mnoho odlišností. Obě služby jsou 

postaveny na stejných základech a nabízí klientům obdobné služby.

V případě,  že  se  budeme zabývat  srovnáním Domova  pro  matky a  otce  s dětmi  

a  Azylovým domem pro  muže  a  ženy,  tak  již  z názvu lze  odvodit,  že  se  jedná  

o obdobné služby, avšak ty mají odlišný charakter. Domov pro matky a otce s dětmi 

se nezaměřuje pouze na poskytnutí  ubytování, ale snaží se matkám/otcům a jejich 

dětem nabídnout nejrůznější  aktivity,  které  povedou k jejich všeobecnému rozvoji. 

Cílem  poskytování  sociálních  služeb  pro  uvedenou  cílovou  skupinu  je  zajištění 

bydlení a možnost vyřešení sociální situace spojené s jeho ztrátou pro osamělé matky 

či  otce  s dětmi.  Oproti  tomu  azylový  dům  pro  muže  a  ženy  bez  domova  

či  v nepříznivé životní situaci nabízí  klientům jistotu,  zázemí a pomoc samostatně 

řešit jejich obtížné situace a poskytuje příležitost k začlenění do společnosti. Cílem 

této služby je snížit závislost uživatelů na sociální službě a zvýšit schopnost jejich 

návratu do přirozeného sociálního prostředí a dále také podporovat  vztahy klientů 

s vlastními  rodinami,  poskytovat  kvalitní  poradenství  a  nabízet  možnosti  řešení 

problémů tak, aby byli schopni řešit svou situaci vlastními silami. Srovnáme-li tyto 
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dvě  služby,  tak  je  postavena  na  stejných  základech  a  to  poskytnutí  pomoci 

v nepříznivé životní situaci, avšak se liší typy uživatelů a jejich potřebami.

Nelze tato zařízení srovnávat pouze v jejich charakteristické stránce, ale je na místě se 

zaměřit na problematiku s nimi spojenou. Jako největší problém lze spatřovat kvalitu 

jednotlivých  zařízení.  Ačkoliv  je  v současné  době  zajišťována  kvalita  sociálních 

služeb  za  pomocí  zavedeného  systému  státních  kontrol,  tzv.  inspekcí,  jež  jsou 

prováděny  krajskými  úřady  a  MPSV  a  kterým  podléhají  všichni  poskytovatelé 

sociálních  služeb  (vedeni  v Registru  poskytovatelů),  tak  se  stále  lze  setkat 

s existujícími  rozdíly  kvality  jednotlivých  zařízení.  Tato  skutečnost  je  způsobena 

neochotou poskytovatele k nápravě a dále také pomalým systémem státní kontroly. 

V současné  době  probíhají  inspekce  zařízení,  ve  kterých  se  kontroloři  zaměřují  

na chyby a navrhují řešení v podobě seznamu nápravných opatření. Kontroly, které 

proběhly ve spojení s vybranými zařízeními dopadly vcelku kladně, avšak nedostatek 

finančních  prostředků  zvolených  zařízení  způsobil  další  problém,  kterým  

je  nedostatek sociálních  pracovníků.  V případě,  že  by  do  organizací  plynulo  více 

peněz, než které jsou uvedeny v kapitole financování, tak by do zařízení mohly být 

nabráni odborní pracovníci, kteří by se mohli klientům více věnovat a navázat s ním 

bližší vztah a postupem času zvyšovat i klientovu samostatnost. Výsledkem by byla 

efektivnější práce s lidmi ve zmíněných zařízeních. Jak si můžeme povšimnout, tak 

financování jednotlivých zařízení bylo během posledních pěti let velice nevyrovnané. 

Zřizovatel  jakožto  město  se  na  financování  podílel  ve  všech  čtyřech  případech 

přiměřenými hodnotami peněz s ohlédnutím na rok 2007. V roce 2007 získal dotace 

pouze  Domov  pro  matky  s dětmi.  Dotace  KÚ  získal  pouze  Domov  penzion  pro 

důchodce  Hněvkov.  V souladu  s tímto  faktem se  v roce  2007  v rámci  dotací  KÚ 

obrátila a  dotace získaly všechna zařízení  vyjma Domova penzionu pro důchodce 

Hněvkov.  V roce 2008 až 2009 již  financování všech čtyř  zařízení bylo zajištěno 

z vlastních  příjmů v obdobných sumách,  jako v letech  předchozích.  Oproti  rokům 

předešlým dotace KÚ byly ve zmíněných letech zajištěny u všech čtyř zařízení, avšak 

státní dotace dostal jen Domov pro matky s dětmi(částečně financováno z fondů EU). 

Zřizovatel, coby město financovalo ve zvolených letech všechny čtyři zařízení. V roce 

2010 byly financovány všechny čtyři zařízení, přičemž dotace KÚ získali všechny 

zařízení, vyjma Domova pro matky s dětmi, jelikož získaly státní dotace v neobvyklé 

výši.  Zřizovatel  jakožto  Zábřeh  financoval  všechny  čtyři  zařízení  
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za pomoci vlastních prostředků. Rok 2011 zaznamenal skutečnost, která vypovídala 

o tom, že ani jedna z vybraných čtyř zařízení nebyla financována z vlastních příjmů. 

Vzniklá situace byla kompenzována dotacemi KÚ u Domova penzionu pro důchodce 

Zábřeh a Domova penzionu pro důchodce hněvkov. V případě Domova pro matky 

s dětmi a Azylového domu pro muže a ženy byly zajištěny dotace státní. Zřizovatel 

město Zábřeh poskytl v tomto roce financování všech čtyř zařízení z vlastních zdrojů. 

Jak si  lze povšimnout, tak financování v jednotlivých letech jednotlivých zařízení  

je velice nevyrovnané. Tvorba rezerv s ohledem na situace z předešlých let by měla 

být prioritou uvedených zařízení a zároveň by se v rámci svého fungování měly snažit 

o  co  nejšetrnější  hospodaření  se  získanými  penězi,  ať  už  ze  svých  zdrojů,

či ze zdrojů města nebo dotací.
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4 NÁVRHY KE ZKVALITNĚNÍ FINANCOVÁNÍ    

   SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI

V  minulosti  bylo  cílem  systému  financování  sociálních  služeb  reagovat  

na nedostatky dříve navrhovaného systému financování. Mezi základní principy financování 

sociálních služeb jednoznačně patřil princip vícezdrojového financování. Hlavní roli zde hrála 

skutečnost,  že  se  navrhovalo,  aby  finanční  prostředky,  které  byly  určené  na  financování 

sociálních  služeb,  byly  dále  sdružovány  na  úrovni  samotných  obcí.  Tyto  obce  pak  měly 

povinnost  zajistit  sociální  služby  tím  nejhospodárnějším  a  zároveň  nejefektivnějším 

způsobem, který měly k dispozici.

Na zabezpečení rozvoje sociálních služeb se podílel i stát a to za využití dotace ze státního 

rozpočtu, které byly děleny Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě tří stanovených 

programů:

 vybraným obcím - program podpory zajištění sociálních služeb

 krajům a vybraným obcím - program podpory rozvoje sociálních služeb

 poskytovatelům - program podpory inovace sociálních služeb.

S  ohledem  na  předchozí  návrh  na  financování  sociálních  služeb  se  tento  návrh  přesněji 

vymezil na danou roli státu a to zejména při poskytování sociálních služeb a tak i zanechal 

státu  základní  nástroje  ke  zdárnému  ovlivňování  vývoje  a  rozvoje  sociálních  služeb  

v jednotlivých obcích a regionech. 

V případě, že budeme brát zřetel na řadu problémů, s nimiž se lze setkat i v současné době, 

tak při aplikování těchto obecných posudkových schémat.

Základním bodem návrhu na zlepšení  financování  sociálních služeb je nalézt  řešení,  které 

může stávající systém s ohledem na zkušenosti z minulých dob, uvedených výše, jen podpořit. 

V  oblasti  financování  sociálních  služeb  je  třeba  využít  právní  úpravy,  která  vychází  

z  financování  sociálních  služeb  z  více  zdrojů,  čímž  se  dále  může  podporovat  finanční 

soběstačnost uživatelů sociálních služeb. 

Nejlepším řešením při poskytování státních dotací a příspěvků od zřizovatele by bylo zavést 

paušální  příspěvky,  které  jsou  sice  méně  kontrolovatelné,  ale  do  budoucna  lze  náklady  

na provoz zařízení lehce vyčíslit a přizpůsobit se jim.
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V případě  rozpočtů  Domova penzionu  pro důchodce  Zábřeh a Hněvkov je  na 

místě  říci,  že  jsou  celkem vyrovnané.  Oba  mají  stejný  počet  klientů  a  podobné 

požadavky  na  provoz  zařízení.  Platby  za  služby  hradí  senioři  z vlastních  příjmů 

(důchody) a příspěvků na péči, které se od ledna 2011 snížily ze 2000,- na 800,- Kč.

Řešením by bylo  zavedení  reziduálního modelu sociálních  služeb,  kdy se  využije 

maximální odpovědnosti jedince, doplněné jen minimální iniciativou státu. V praxi  

to znamená, že část péče může být poskytována různými externími podnikatelskými 

subjekty – registrovanými poskytovateli  sociální péče – a  uživatelé by si  o jejich 

využívání  svobodně  rozhodovali  (pozn.:  podobně  jako  v Domech  s pečovatelskou 

službou);  státní  dotace  a  příspěvky  zřizovatele  by  byly  využity  pouze  na  úhradu 

provozních nákladů. Jídlo lze zajistit  dovážkou od externí firmy, čímž se  otevřou 

možnosti svobodné volby stravování pro seniory.

Dalším řešením by bylo snížit  počet zaměstnanců (vedoucí zařízení může zároveň 

zastávat funkci sociálního pracovníka) a počet pracovníků sociální péče tak, aby byl 

zajištěn bezchybný provoz zařízení bez zbytečných mzdových nákladů.

Velkým přínosem je spolupráce s různými dobrovolnickými organizacemi a s Úřady 

práce,  které  mohou  zajistit  rekvalifikovaným  pečovatelkám  potřebnou  praxi 

v sociálních  zařízeních,  kdy  mzdové  náklady  nese  Úřad  práce,  nikoliv  konkrétní 

zařízení.  Spolupráce  s nestátními  organizacemi  se  jeví  do  budoucna  jako  nejvíce 

efektivní.

Provozní  náklady zařízení  Domov pro  matky  s  dětmi,  kde  žijí  děti,  jsou  velmi 

vysoké a podle některých názorů zbytečné. Domov pro matky s dětmi by měl sloužit 

především jako dočasná náhrada vlastního domova, o který uživatelky přišly kvůli 

zadluženosti, rozvodu, násilí v rodině nebo ztráty vlastního života z důvodu živelné 

katastrofy.  Zařízení  by  mělo  spolupracovat  s psychologem  a  sociálními  

a pedagogickými pracovníky.

Základními  činnostmi  Domova  pro  matky  s dětmi  by  se  mělo  stát  v první  řadě 

bezpečné a důstojné ubytování s možností hygieny, praní, vaření, žehlení a zázemí 

pro děti. Náklady na individuální programy, různé akvizice, nácviky komunikačních 

dovedností, odborné besedy s odborníky apod. jsou bezdůvodné a neúčelné a je třeba 

je významně eliminovat, čímž se rapidně sníží náklady na provoz zařízení.
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Prvotním úkolem matky je vychovávat svoje dítě ve vhodném prostředí a dát mu vše, 

co potřebuje – od  láskyplné péče po duševní  potravu.  Pokud toho nejsou některé 

matky schopny, nelze jim chybějící mateřské sklony „dodat“ aktivizačními programy, 

které nemají k dispozici ani matky v normálně fungujících rodinách.

Je  třeba,  aby se  samy matky spolupodílely na  vytváření  útulného,  byť dočasného 

domova pro své děti, řádně o ně pečovaly a zároveň se aktivně staraly o zajištění své i 

jejich budoucnosti, což lze i bez zbytečně nákladných sociálních programů.

Azylový dům pro muže  a  ženy  v  Zábřehu musí  sloužit  jen  k nutnému pobytu 

bezdomovců  v případě  životní  nouze,  kterou  může  ztráta  domova  z jakéhokoliv 

důvodu(např. po živelné katastrofě, rozpadu rodiny apod.) – bohužel také pro lidi, 

kteří si zvolili bezdomovectví jako svůj životní styl.

Hlavním cílem sociální služby je skromné ubytování, umožnění hygieny a přípravy 

jídla, pomoc sociálních pracovníků a Úřadu práce. V žádném případě nemá azylový 

dům suplovat domov a zajišťovat bezdomovcům pravidelnou stravu.

K financování služby lze využít různé začleňovací programy, granty a projekty EU 

a  státní  dotace,  které  jsou  hlavním  zdrojem  příjmů  všech  podobných  zařízení. 

Provozní náklady lze redukovat využitím spolupráce s bezdomovci, kteří by si měli 

malé a střední opravy zařízení provádět svépomocí a i jinak se vlastní prací podílet  

na chodu zařízení – sekání trávy, zednické práce, úklidy apod.
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5 ZÁVĚR

Sociální služby tvoří propojený systém, který tvoří v současné době nezastupitelnou 

roli. Sociální služby jsou tvořeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

ve znění pozdějších předpisů.  Úkolem sociálních služeb je nejen zajištění  pomoci 

osobám, jež ji potřebují, ale také podpory, díky které jsou tyto osoby schopny lépe 

se začlenit do společnosti, aby nedocházelo k jejich sociálnímu vyloučení.

Cílem práce bylo zhodnotit systém sociálních služeb v Zábřehu na Moravě v letech 

2007 – 2011 a provést tak i návrhy na zkvalitnění financování týkající se jednotlivých 

vybraných  zařízení  sociálních  služeb  ve  výše  zmíněném městě.  Aby  bylo  možné 

stanovený cíl naplnit, byla práce koncipována do následujících částí.

Práce je zaměřena na problematiku financování sociálních služeb ve vybrané obci. 

V případě  práce  byla  analyzována  obec  Zábřeh.  Úvod  práce  se  zaměřuje  

na představení cílů práce, kde jsou připojeny i koncepty celé práce. Teoretická část 

práce  je  zaměřena  na  vymezení  teoretických  východisek,  které  jsou  uvedeny  

do jednotlivých kapitol. Kapitola druhá se věnuje provedení popisu systému, správy 

a financování sociálních služeb v České republice, dále jsou popsány druhy sociálních 

služeb  a  příspěvek  na  péči.  Třetí  kapitola  je  věnována  analytické  části,  kde  je 

proveden  rozbor  veškerých  poskytovaných  sociálních  služeb  v obci  Zábřeh  

na Moravě. Předmětem analýzy je město Zábřeh na Moravě ve vztahu k financování 

sociálních  služeb  ve  vybraných  sociálních  službách  v letech  2007  –  2011. 

Z analytické části je zřejmé, že ze čtyř vybraných institucí, ve vztahu k financování 

je na tom nejlépe Domov pro matky s dětmi v Zábřehu. Nejen tím, že má vysoké 

příjmy díky příspěvkům zřizovatele a státních dotací. Jejich využití je avšak neúčelné 

a nevede k tomu, co si od provozu zařízení zřizovatel slibuje. Následně je uvedena 

kapitola čtvrtá, kde jsou uvedeny získané poznatky a následně jsou interpretovány 

výsledky získaných dat.  K této kapitole  jsou připojeny i  nezbytná doporučení  pro 

praxi ve vztahu k financování sociálních služeb v Zábřehu na Moravě. Závěr práce 

shrnuje výsledky práce.
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K dosažení výše stanoveného cíle byla předem stanovena základní hypotéza, která 

vychází  z předpokladu,  že  město  Zábřeh  na  Moravě  dostatečně  využívá  svých 

finančních prostředků, kterými podporuje chod sociálních služeb zřízených městem. 

Na  základě  získaných  poznatků,  které  vychází  z analýzy  odborné  literatury, 

legislativy  a  metody  časového  srovnání  a  internetových  zdrojů  byla  stanovená 

hypotéza ověřena. Jak je z výsledků vidět, město (zřizovatel) se podílí na financování 

vybraných sociálních služeb v poměrné míře, přesto vybrané sociální služby nejsou 

financovány pouze ze strany města. Finanční prostředky, kterými zařízení disponují 

jsou  poskytovány  nejen  od  zřizovatele,  jakožto  města  Zábřeh,  ale  také  ze  strany 

vlastních  příjmů,  KÚ(dotace),  státních  dotací,  fondů  EU.  V podrobném zobrazení 

výdajů  finančních  prostředků  si  lze  povšimnout,  že  poskytované  prostředky  jsou 

v největší  míře  užívány  s provozem  zařízení,  tj.  spotřeba  plynu,  vody,  elektřiny, 

opravy a údržba, služby, školení, konzultační činnost. Dále jsou poskytovány na různé 

běžné příležitosti,  kterými jsou tisk,  cestovné,  pohoštění.  Z přiložených tabulek  je 

patrné, že poskytované finanční prostředky jsou pro vybraná zařízení dostačující a lze 

na  jejich  základě  zajistit  běžný  provoz.  Město  není  jediným  zdrojem  příjmů 

vybraných  zařízení,  avšak  poměrnou  částí  se  podílí  v rámci  svých  finančních 

možností na financování.  Město Zábřeh využívá v plném rozsahu všech dostupných 

finančních prostředků ve prospěch jimi zřizovaných sociálních služeb. Ve městě jsou 

zřízeny  z analýzy  vyplývající  služby  občanům,  které  odpovídají  jejich  potřebám, 

přičemž tyto služby jsou z hlediska financování kvalitní a jejich péče o občany je 

odpovídající.

Na závěr lze jen dodat, že  financování sociálních služeb poskytovaných různými 

právními formami je natolik ožehavou tématikou, že se  nabízí  otázka, jak se  lze  

co nejefektivněji podílet na jejich chodu. Sociální služby by si tak zasloužily seriózní 

reflexi a to zejména ze strany státu, blíže pak Ministerstva práce a sociálních věcí aj., 

aby bylo možné do budoucna hovořit o průchodnosti dané problematiky, ve které  

se nebudou tvořit stále se zvyšující mantinely spojené s jejich provozem.
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Příloha č. 1  - Financování Domov penzion pro důchodce Zábřeh, rok  2007 – 2011

1

Tisk, knihy
DHIM

Materiál 
Voda

Plyn
Elektřina

Teplá voda
Služby komunikací

Školení
Cestovní

Pohoštění
Poskytnuté přísp.

0
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100

120

0 0 0 0 0

80

0 0 0 0 0 0 0

37,5 100%

63,64 47%

73,08 47%

44,44 31%

100 64%

57,14 26%

100 57% 100 60% 100 51%

88,89 54%

100 57% 100 100%

0 0%0

71,43

82,35

100

55,56

84,91

75

66,67

96,83

75,93 75

0 0

2007 2008 2009
2010 Lineární regrese pro 2010 2011



Příloha č. 2  - Financování Domov penzion pro důchodce Hněvkov, rok  2007 – 2011

1

Sociální pojištění
Zdravotní pojištění

Tisk, knihy
DHIM

Materiál
Voda

Elektřina
PHM

Teplá voda
Telefon

Konzultační služby
Služby a revize

Opravy
Pohoštění

Cestovné

0

20

40

60

80

100

120

14,29

0 0 0 0 0 0 0 0

85,71

0 0
3,33

0 00 0 0
3,33

10

0 0 0

85,71

0

52,5

0 0 0 00 0 0 0 0

80

0 0 0

62,5

0

14,29

0 0 00 0% 0 0% 0 0%

80 81%

100 51%

86,67 36%

98,09 51%

0 0% 0 0%

100 29% 100 40%

90,72 44%

85 48%

100 100%100 62%

0 0 0

15,5

86,67

75

95,19

0 0

93,33

100 100

90

0

62,5

2007 2008 2009
2010 Lineární regrese pro 2010 2011



Příloha č. 3  - Financování Domov pro matky s dětmi, rok 2007 – 2011

1

DHIM
Materiál

Voda
Elektřina

Plyn
Služby (tel)

Opravy a revize
Sociální dávky

Úhrada zd. výk.
Sociální hospitalizace

Cestovné
Pohoštění

0
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120

0 0 0 0 0 0 0

100

0 0 0 0 0

95 100%

100 51%
96,61 49%

100 51% 98,92 50%

90,79 52%

100 42%

0 0% 0 0% 0 0%

33,33 26%

66,67 40%

0 0%0

97,67
100

96,88 97,22

83,91

100

0 0 0

95,65
100

0

2007 2008 2009
2010 Lineární regrese pro 2010 2011



Příloha č. 4  - Financování Azylový dům pro muže a ženy, rok 2007 – 2011

1

DHIM
Ochranné pomůcky

Materiál 
Voda

Elektřina
Konzultační služby

Služby
Opravy a revize

Služby telekomunikací
Školení 

Cestovné
Pohoštění 

0

20

40

60

80

100

120

10

0 0 0 0 0 0
2,86

0 0 0 0
3,33

0 0 0 0 0 0

15,45

0 0 0 0

85,19 43%

0 0%

50 55%
52,73 35%

90 58%

0 0%

100 67%

80 47%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

100

0

41,67

97,5

63,89

0

48,48

71,59

0

16,67

83,33

50

2007 2008 2009
2010 Lineární regrese pro 2010 2011


