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Abstrakt
Cílem monografie je vymezit sociální služby v ČR jako významný segment služeb
veřejných v období, kdy u řady těchto služeb dochází k liberalizaci a privatizaci.
Pozornost je věnována standardizaci služeb všeobecně i standardizaci sociálních služeb
z kvalitativního a kvantitativního hlediska. Jedním z výstupů je návrh nového finančního standardu služeb sociální péče. Aplikační část monografie vychází ze statistických
údajů za období 2007-2011. Formou časových řad je analyzována vybavenost území
sociálními službami dle krajů ČR a srovnávána s doporučenými standardy pro vybrané
služby sociální péče určené seniorům, jako jsou domovy pro seniory, týdenní a denní
stacionáře, pečovatelská služba, centra denních služeb a další.
Klíčová slova: sociální služby, služby sociální péče, liberalizace, standardizace,
vybavenost území sociálními službami, příspěvek na péči, dotace ze státního rozpočtu

Abstract
The monograph aims to define social services in the Czech Republic as an important
segment of public services at a time when a number of these services are in the
process of liberalization and privatization. Attention is paid to the standardization of
services in general and standardization of social services from the qualitative and
quantitative view. One of the outputs is a proposal of a new financial standard of
services of social care. The section of application in the monograph is based on
statistical data for the period of 2007-2011. The level of availability of social services
facilities on the territory of the Czech Republic according to regions was analysed in
the form of time series and then confronted with the recommended standards for
selected social care services intended for the elderly such as homes for the elderly,
weekly and daily social welfare institutions, domiciliary service, centres of daily
services and other.
Key words: social services, services of social care, liberalization, standardization, level
of availability of facilities of social services in the region, care allowance, subsidies
from the state budget
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Úvod
Sociální služby jsou v současné době středem značného zájmu nejen v ČR, ale i
dalších evropských zemích, kde představují jeden z významných nástrojů sociální
ochrany a sociální politiky. Sociální služby pomáhají řešit nepříznivé sociální události,
které souvisí se sociálním vyloučením, stářím, zhoršeným zdravotním stavem apod.
Na národní úrovni jsou sociální služby charakterizovány jako významná část
aktivit státu, samosprávy a nestátních subjektů. Řada autorů dochází k různému pojetí
sociálních služeb, které souvisí s významem jejich působení v různých oblastech (právní, sociální, ekonomická oblast), čímž mají sociální služby i interdisciplinární charakter.
Předkládaná vědecká monografie, která je rozdělena na dvě základní části teoretickou a aplikační, si klade několik cílů.
V první teoretické části, která obsahuje kapitoly 1, 2 a 3, jsou to tyto cíle:
- vymezit a definovat sociální služby a způsoby jejich hodnocení jako významného
segmentu služeb veřejných; na základě obsahové analýzy pramenné literatury, kde
je pojednáno o vztazích mezi sociálními službami a sociální ekonomikou včetně
právního pojetí a financování sociálních služeb v ČR; dalším cílem je porovnání
sociálních služeb v ČR se sociálními službami v evropském pojetí, kde jsou tyto zařazeny mezi služby obecného zájmu a pojímány v širším kontextu, než je uvedeno
v českém právním řádu,
- vysvětlit a odlišit pojmy liberalizace a privatizace sociálních služeb obecně a podat
přehled o organizacích v České republice, které sociální služby zajišťují nejen ve
veřejném sektoru (na úrovni státu a územní samosprávy - obcí a krajů) a
občanském sektoru (na úrovni nevládních neziskových organizací), ale i fyzických a
právnických osob v privátním (soukromém) sektoru,
- definovat v teoretické rovině možné přístupy směřující ke standardizaci veřejných a
zejména sociálních služeb, přičemž je prezentována „dobrá praxe“ přístupů ke
standardizaci sociálních služeb ve Velké Británii a podány charakteristiky současných
přístupů ke standardizaci sociálních služeb v ČR.
Druhá aplikační část vědecké monografie, která obsahuje kapitolu 4, je zaměřena na
současný stav a možnosti standardizace služeb sociální péče v ČR, si klade dva cíle:
- ověřit na základě analýzy finančních zdrojů služeb sociální péče jejich efektivnost a
navrhnout nové možné přístupy finanční standardizace; nejprve je věnována pozornost analýze hlavních finančních zdrojů služeb sociální péče (příspěvku na péči,
dotacím ze státního rozpočtu, úhradám uživatelů a podílu úhrad v rámci veřejného
zdravotního pojištění) s možností zvýšit efektivnost financování služeb sociální péče
v souvislosti s transformováním dotací ze státního rozpočtu do příspěvku na péči,
- Navázat na předchozí provedené analýzy (v letech 1997, 2002, 2006) a zhodnotit
vybavenost krajů ČR vybranými službami sociální péče podle „doporučených standardů“ a při hodnocení vybavenosti krajů ČR (v letech 2007 až 2011) věnovat
pozornost vybraným službám sociální péče pro seniory a zdravotně postižené osoby.
Vědecká monografie je zpracována na základě obsahové analýzy dokumentů,
právních předpisů, publikací Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí ČR, v.v.i.,
statistických dokumentů a ročenek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Metodou
statistické analýzy na základě časových řad za období 2007 až 2011 je pro hodnocení
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vybavenosti krajů ČR vybranými službami sociální péče použito metody porovnání
(komparace) s doporučenými standardy.
Monografie může být využita odborníky z praxe působícími v sociální oblasti a
sociálních službách v České republice.
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1. Pojetí sociálních služeb
1.1 Sociální služby jako významný segment veřejných
služeb
Obecně jsou služby členěny na služby tržní, které lze směnit na trhu za peníze,
a služby, které v důsledku určitého sociálního a ekonomického prostředí představují
výhody, které je nutno rozdělovat pomocí netržních mechanismů, tj. služby netržní.
Patří sem služby v obecném zájmu (veřejné) produkované veřejnou správou, popřípadě neziskovými organizacemi. Za tyto služby se neplatí žádné poplatky, popřípadě
platí uživatelé těchto služeb ceny, které jsou dotované z veřejných zdrojů (státní
rozpočet, rozpočet obcí a krajů).
Z hlediska všeobecné teorie služeb a potřeb ekonomické praxe uvádějí autoři
Benčo, Kuvíková (2011, s. 131) za základní hlediska klasifikace potřeb především:
• hledisko podmínek reprodukčního procesu,
• hledisko spotřebního určení služeb,
• hledisko odvětvové příslušnosti služeb,
• hledisko institucionální formy služeb.
Z pohledu řešené problematiky a cílů, které si monografie klade, lze považovat
za významná zejména poslední dvě výše uvedená hlediska.
Dělení služeb z hlediska odvětvové příslušnosti ekonomických činností
odráží základní vztah mezi dosaženým stupněm společenské dělby práce a jejím
vyjádřením ve struktuře národního hospodářství. Jedná se o dělení služeb z hlediska
ekonomických kritérií, které platí pro celé národní hospodářství. Klasifikace ekonomických činností umožňuje zařazení nejen státní správy a činnosti vlád, místní správy, ale
i hospodářských a společenských organizací a organizací malých podniků. Rozdělení
služeb dle odvětvové klasifikace zahrnuje:
• služby, které tvoří samostatnou národohospodářskou třídu označenou jako sociální
činnosti (služby) a v jejím rámci jednotlivé odvětví služeb,
• služby, které jsou zařazeny do jiných službotvorných odvětví ekonomiky výrobních
a nevýrobních, kde tvoří samostatné skupiny, třídy a podtřídy.
Mezi služby odvětví národního hospodářství, které mají samostatnou odvětvovou podobu, patří: ubytovací služby, služby cestovního ruchu, komunální služby, služby
výchovy, vzdělávání, vědy a výzkumu, služby ve zdravotnictví, kulturní služby, služby
sociálního zabezpečení, služby tělesné výchovy a sportu.
Odvětvová klasifikace ekonomických činností vychází ze statistické klasifikace
ekonomických činností Evropského společenství (NACE) a odpovídá mezinárodní
standardní odvětvové klasifikaci.
Hledisko organizačně-institucionální vychází ze struktury národního hospodářství, která je zakotvena v odvětvové a statistické klasifikaci a vychází nejen ze
společenské dělby práce, ale i politickoekonomického uspořádání demokratického
státu. S tím souvisí územně správní členění společnosti, uspořádání veřejné správy
(státní správy a samosprávy), funkční vymezení kompetencí jednotlivých orgánů
veřejné správy a organizací ekonomického řízení. Z tohoto hlediska je významné
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institucionálně členit služby na soukromé a veřejné. Dle Benča, Kuvíkové (2011),
Rektoříka (2007) členění veřejných služeb zahrnuje:
• služby poskytované odvětvími rozvoje člověka souvisí s uspokojováním jednotlivých skupin potřeb a zahrnují: služby ve školství spojené s uspokojováním potřeby
vzdělávání, služby kultury spojené s uspokojováním potřeby estetických prožitků,
služby tělesné kultury spojené s uspokojováním potřeby uchování a kultivace zdraví,
služby ve zdravotnictví spojené s uspokojováním potřeby uchování a kultivace
zdraví, služby sociálního zabezpečení s důrazem na sociální služby spojené s uspokojováním potřeby a kultivace lidského potenciálu v podmínkách, kdy jedinec
existenčně potřebuje pomoc jiných osob,
• služby odvětví veřejné spotřeby státu - služby veřejné správy, služby obrany,
služby policie, služby soudnictví a prokuratury,
• ostatní odvětví veřejných služeb - služby bydlení, místní veřejné služby, služby
na ochranu životního prostředí.
Veřejná služba podle Ochrany (2003, s. 16) „představuje takový druh služby,
jejímž účelem je uspokojení veřejných potřeb, přičemž producentem, organizátorem,
garantem či regulátorem této služby je instituce veřejné správy“. Veřejná služba má
tyto rysy:
• kritériem účelu poskytování služby je tzv. veřejný zájem a financování z veřejných
zdrojů,
• z časového hlediska má daná služba tzv. kontinuální charakter,
• z hlediska rozsahu poskytování služby má obecný charakter (neboli je univerzální),
• je garantována z hlediska kvantity a kvality ve formě standardů,
• k jejímu zabezpečení jsou vytvářeny regulatorní systémy.
Veřejné služby definují i další autoři např. Matoušek a kol. (2007, s. 9), jako
služby, které jsou poskytovány v zájmu veřejnosti, financovány z veřejných rozpočtů a
podrobněji vymezeny legislativou než jiné služby, čímž jsou více závislé na politickém
rozhodování státu, krajů a obcí. Ochrana (2007, s. 8 a 9) - tento pojem „veřejná
služba“ vymezuje jako „... takový druh služeb, jejichž uživatelem (spotřebitelem) je
veřejnost jako sociální subjekt. Veřejné služby jsou produkovány, zabezpečovány či
regulovány orgány veřejné správy...“. Z toho vyplývá, že není vyloučeno, aby veřejnou
službu poskytoval i soukromý subjekt, který je k tomu vyzván, příp. přinucen (v
mimořádných situacích) a který tuto službu může poskytovat na tržním i netržním
principu. Obecným cílem tohoto poskytování je, aby tyto služby uspokojovaly
společenské potřeby při respektování principu subsidiarity.
Do veřejných služeb lze řadit všechny služby, jejímž účelem je zajištění základních práv stanovených Chartou základních práv přijatou Radou ES v Nice v prosinci
v roku 2000. Podle tohoto dokumentu jde o potřeby, které tzv. přispívají ke kvalitě
života a k trvale udržitelnému rozvoji. Rozsah pojmu „veřejná služba“ je variabilní
v závislosti na normativním obsahu pojmu „veřejný zájem“. Dle Ochrany (2003, s. 16)
„určité veřejné služby by měly být definovány konsenzuálně ve formě tzv. minimálního
základu veřejných služeb, který by byl (pro relativně jistou periodu) garantován bez
ohledu na volební cyklus. V našich podmínkách se může např. jednat o sociální služby,
zdravotnickou záchrannou službu, protialkoholní a protidrogové služby, služby pro
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zachování životního prostředí, knihovnické a informační služby, dopravní obslužnost
apod.“
Na veřejné služby může být nahlíženo z různých pohledů. Veřejnou službu
můžeme proto podrobit interdisciplinárnímu vědeckému zkoumání (z hledisek ekonomických, právních apod.).
A) Z ekonomického hlediska zařazení služeb do kategorie tržních nebo netržních
nemusí být vždy jednoznačné. Závisí na ekonomickém, sociálním, technologickém a
politickém prostředí. V jednom odvětví, například ve zdravotnictví, mohou vedle sebe
existovat stejné typy služeb tržních i netržních - soukromé i veřejné nemocnice,
soukromé i veřejné univerzity, soukromá i veřejná pečovatelská služba apod. (Analýza
služeb veřejné správy, 2012).
Veřejná služba je ekonomickým statkem, jehož spotřebitelem je veřejnost.
Znamená to, že veřejná služba může být veřejným statkem (statkem kolektivní
spotřeby), a to čistě veřejným statkem (kvalitativně a kvantitativně nedělitelným ve
spotřebě) či smíšeným veřejným statkem, kde souhrnný charakter služby je dán buď
jejím vlastnictvím, nebo i způsobem financování. Z hlediska způsobu financování
mohou být veřejné služby financovány ze státního rozpočtu, z rozpočtů samosprávných
celků (krajů, obcí), z poplatků občanů, účelových fondů, případně i z jiných zdrojů,
přičemž se využívá v současné době i fondů EU a soukromých zdrojů.
Podle Pekové, Pilného a Jetmara (2012, s. 29) na rozdíl od veřejných statků se
u veřejných služeb zdůrazňují další typické vlastnosti - neoddělitelnost produkce a
spotřeby s přímým kontaktem na uživatele služby, nestálost ve smyslu nestejné kvality, kterou jednotliví uživatelé veřejné služby dostávají, nemožnost vlastnictví veřejné
služby, lze vlastnit pouze právo na poskytnutí služby. Toto pojetí obtížně umožňuje
rozdělit veřejné služby z hlediska dělitelnosti či nedělitelnosti kvality a kvantity a
z hlediska způsobu stanovení modifikované ceny a typu modifikované ceny (tzn.
daňová cena, uživatelský poplatek jako zpravidla dotovaná cena).
B) Dle Pomahače a Vidlákové (2002, s. 59-60) pojem veřejné služby z právního
hlediska je pojmem předcházejícím veřejnou správu. Vedle definičního použití má
veřejná služba i další významy. Především je třeba rozlišit veřejnou službu jako bytí ve
službě (civil service) na straně jedné a jako užitečnou veřejnou činnost (public service).
Pomahač, Vidláková (2002, s. 71, 228) dále uvádějí „...Veřejná služba jako užitečná
veřejná činnost je pojmem velmi blízkým sociologickému pojmu služeb státních a
sociálních, tedy tomu, co musí stát koneckonců činit pro vlastní přežití a pro pomoc
sociálně potřebným osobám.“
Čtyři možné alternativy termínu veřejná služba uvádí Čebišová (2001). Jde o:
• úlohu, poslání veřejné služby - služba ve veřejnosti se v soudobých demokraciích
stává principem a pojmovým znakem veřejné správy,
• předmět, náplň činnosti veřejné správy - poskytuje (zajišťuje) veřejné služby,
• označení některých úřadů nebo úseků veřejné správy (např. Bezpečnostní
informační služba),
• označení zaměstnance veřejné správy (sociální skupinu) a jeho právní postavení.
Dále Čebišová (2001) uvádí, že veřejná služba je širší pojem než státní
služba, neboť se vztahuje na pracovníky (nositele, zaměstnance) jiných orgánů než
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jen státu (např. obcí a krajů), kteří mohou mít odlišný právní režim než zaměstnanec
státu. Také k tomuto tématu Pomahač, Vidláková (2002, s. 46 a 47) uvádí: „Nehovoříme jen o veřejných službách na úrovni státu, ale stále více se uplatňuje princip
subsidiarity, kdy řadu zodpovědnosti za veřejné služby přebírají i regiony, kdy region
je územní společenství na úrovni teritoriální jednotky, která má blíže k centru než
k místním územním celkům. Toto společenství je nadáno řadou politických, hospodářských a sociálních práv. Decentralizovaný systém vládnutí - a tím i poskytování, resp.
zabezpečování veřejných služeb - je v současné době v mnoha evropských státech
chráněn zákony a soudy. Proto také jeho definice využívají až překvapivě mnoho
juristických pojmů.“
V souvislosti s reformou veřejné správy a reformou veřejných financí postupně
docházelo v ČR k významnému posunu v dělbě kompetencí a odpovědnosti za zajišťování veřejných služeb. Obecným trendem je vytvořit takové modelové schéma, ve
kterém stát (resp. ústřední správní orgány) vytváří systémové podmínky pro zajišťování veřejných a sociálních služeb (jako je legislativa a související metodická činnost,
monitoring kvality a dostupnosti služeb, kontrola, mechanismus tvorby vlastních
finančních prostředků pro územní samosprávu) a kde územní samospráva (obce a
kraje) odpovídá za vlastní zabezpečování a doručování veřejných služeb dle nastavených parametrů s optimálním využitím místních podmínek včetně jejich konkrétního
financování. Tento postup s sebou přináší problém schopnosti a možnosti státu
odpovídat za ústavní práva občanů při uspokojování jejich potřeb formou veřejných
služeb. V rámci tohoto procesu se jeví jako nutné zajistit, aby probíhající decentralizace
a dekoncentrace státem zajišťovaných veřejných služeb proběhla bez negativního
dopadu na jejich kvalitu a dostupnost a aby byly vytvořeny podmínky pro jejich
odpovídající dostupnost a rozvoj, k čemuž by měla u vybraných veřejných a sociálních
služeb pomoci zejména standardizace těchto služeb (Usnesení vlády ČR k návrhu
věcného záměru zákona o standardizaci vybraných veřejných služeb, 2002).

1.1.1 Charakteristika a pojetí sociálních služeb
Sociální služby jsou charakterizovány jako významná část aktivit státu, samosprávy a nestátních subjektů, která řeší problémy jednotlivců, rodin a skupin občanů,
a tím pozitivně ovlivňuje sociální klima celé společnosti. Bez působení sociálních služeb
by se významná část občanů nemohla podílet na všech stránkách života společnosti
(Průša, 1997, Kozlová, 2005).
V rámci tržní ekonomiky jsou sociální služby jako segment veřejných služeb
ekonomickým (vzácným) statkem s nenulovou cenou produkce a mohou být klasifikovány podle ekonomického kritéria při spotřebě. Vzhledem k tomu, že sociální služby
obvykle nesplňují charakteristiky čistých veřejných statků (jako je nevylučitelnost ze
spotřeby, nezmenšitelnost), lze je zařadit podle tohoto kritéria k tzv. smíšeným
veřejným statkům. U smíšených veřejných statků je typickým jevem tzv. efekt
přetížení, k němuž dochází, pokud s růstem počtu uživatelů smíšeného statku dochází
od určitého momentu ke změně kvality daného statku. U sociálních služeb příkladem
může být péče v domovech pro seniory, kde nárůst počtu klientů může znamenat
pokles kvality pro každého z nich. Některé formy poskytování sociálních služeb lze
zařadit ke statkům soukromým. Jedná se zejména o individualizované transakce
nabízené soukromými ziskovými poskytovateli „na míru“ jednotlivým klientům, kteří si
je hradí ze svých soukromých zdrojů (Mertl, 2007; 2008; Průša, 2008; 2010).
Legislativně jsou sociální služby vymezovány jako součást tzv. sociální pomoci,
jež obsahuje nejen sociální služby, ale také finanční a věcné dávky, kterými jsou
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zabezpečováni lidé ve stavu hmotné nouze. Sociální služby nemusí být poskytovány
jen v rámci státní sociální pomoci, ale může je zcela hradit příjemce na základě
uzavřené smlouvy jako kteroukoli jinou službu a nestátní subjekt může působit jako
poskytovatel služby, která je pro klienta bez úhrady. Cílem sociálních služeb je zlepšení
kvality života, případně v možné míře začlenění znevýhodněných osob do společnosti
(Matoušek a kol., 2011).
Sociální služby představují významný nástroj sociální politiky a jeden ze základních nástrojů sociální pomoci. Dle Tomeše (2001) se sociální služby mohou vytvářet
v sociálním pojištění, v systémech státních podpor a sociální pomoci. Sociální služby
se vyskytují místo peněžitých dávek, tam, kde je to sociálně efektivnější.
Sociální služby jako formu sociální pomoci zahrnující specializované činnosti pro
řešení sociální nouze definují Vavrinčíková, Jusko, (2007); Stanek a kol. (2011). Dle
Tomeše (2001, s. 29) jsou sociální služby vymezovány:
• „jako druh sociální péče poskytované konáním státní či obecní instituce ve prospěch
jiné osoby,
• šířeji jako činnosti (výkony) ve prospěch občanů poskytované soukromoprávní nebo
veřejnoprávní institucí přímo nebo soukromoprávní institucí za podpory veřejnoprávní instituce,
• jako sociální práce (odborná činnost sociálních pracovníků) ve prospěch lidí
v sociální nouzi.“
Sociální služby jsou poskytovány občanům, kteří se nachází v nepříznivé sociální
situaci, jako je sociální vyloučení, omezené schopnosti občana samostatně řešit problémy vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku nebo způsobu života (Kozlová,
2005, Stanek a kol., 2011). Sociální služby umožňují lidem žít běžný život. Zaměřují
se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou
poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny
příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny
s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti (MPSV:
Sociální služby, 2012).
Sociální služby poskytují ochranu jak před obecnými, tak specifickými životními
riziky a pomáhají při osobních problémech anebo krizích. Sociální služby představují
klíčový nástroj ochrany základních lidských práv a lidské důstojnosti, přispívají k
nediskriminujícímu jednání, ochraně lidského zdraví, zlepšování životní úrovně a
kvality života a k zajištění rovných příležitostí pro všechny, čímž zvyšují schopnost
jedinců plně se zapojit do společnosti (Služby obecného zájmu, včetně sociálních
služeb obecného zájmu: nový evropský závazek, 2007).
Sociální služby existují v rozmanité podobě a lze je kategorizovat dle různých
hledisek. Tomeš (2001) uvádí rozdělení sociálních služeb podle naléhavosti potřeby,
trvání a druhu potřeby, kterou uspokojují. Rozdělení a třídění sociálních služeb podle
Tomeše (2001) je možné i dle dalších kritérií:
• zda se jedná o službu poskytovanou státem nebo nestátní organizací,
• podle druhu nabízených úkonů (péče),
• zda jde o službu profesionální nebo laickou.
Sociální služby mohou být členěny i podle charakteru činnosti, podle délky
trvání, podle místa poskytování služby. Podle dalších charakteristik lze sociální služby
třídit na (Halásková, 2005):
• obligatorní (závazné, povinné) nebo fakultativní (nezávazné, nepovinné),
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• individuální a skupinové,
• jednorázové, opakované, časově ohraničené a neohraničené.
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu,
zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování,
pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Dle MPSV je
cílem sociálních služeb především:
• podporovat rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do
vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu,
• rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni,
vést samostatný život,
• snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.

1.2 Sociální služby v pojetí EU
Evropská unie nemá zvláštní předpis, který by vytvořil právní rámec pro veřejné
služby. Nemá ani přesnou definici toho, co veřejnou službou je. Veřejné služby jako
například hromadná doprava, odvoz odpadu či dodávka vody však fungovat musejí,
takže jsou řízeny a financovány v každé zemi trochu jinak. Vzájemná nekompatibilita
občas působí problémy. Proto se hovoří o službách v obecném zájmu nebo také „o
závazcích veřejné služby“.
Dle Green Paper on Services of General Interest COM (2003), čl. 1. se služby
v obecném zájmu definují takto: „Služby v obecném zájmu mají za cíl zajistit všem
stejné příležitosti, svobodu žít způsobem odpovídajícím jejich ideálu spokojeného
života a možnosti plnohodnotně se podílet na životě ve společnosti“.
Z hlediska nově vznikající terminologie EU se pojem veřejná služba jeví jako
méně přesný. Může mít různé významy, a proto může docházet k záměně. Někdy se
vztahuje k faktu, že služba je poskytována široké veřejnosti, jindy poukazuje na to, že
služba plní specifickou úlohu ve veřejném zájmu a někdy se týká vlastnictví nebo
statusu subjektu, který službu poskytuje (často dochází k záměně výrazů „veřejná
služba“ a „veřejný sektor“).1
Proto EU raději používá pojem „závazky veřejných služeb“. Týká se specifických požadavků, které orgány veřejné moci ukládají poskytovateli služby za účelem
splnění určitých cílů ve veřejném zájmu, např. v oblasti letecké, železniční a silniční
dopravy a energie. Uvedené závazky mohou být plněny na úrovni celé EU nebo na
úrovni vnitrostátní či regionální.
Služby poskytované v EU blíže dokumentuje obrázek č.1

1
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Výraz „veřejný sektor“ zahrnuje všechny orgány veřejné správy spolu se všemi podniky a organizacemi
řízenými orgány veřejné moci.
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Mezi služby v obecném zájmu se řadí služby v obecném hospodářském
zájmu, což jsou služby, které jsou vytvořeny za účelem tvorby zisku, ale plní úkoly
v obecném zájmu a jako takové musí uspokojovat specifické požadavky kladené
orgány veřejné správy. Ve směrnici Evropské komise je výslovně uvedeno, že definice
„služeb v obecném zájmu“ - včetně „služeb v obecném ekonomickém zájmu“, ale
nikoliv výhradně - se může lišit v závislosti na potřebách společnosti v jednotlivých
zemích.
Podstata služeb v obecném zájmu, které zahrnují služby v obecném hospodářském i nehospodářském zájmu, je složitá a neustále se vyvíjí. Vztahuje se na
širokou škálu činností, od některých činností ve velkých síťových odvětvích (elektrická
energie, poštovní služby, doprava a telekomunikace) až ke službám v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a sociální péče. Tyto činnosti se liší rozměrem, od evropského či
dokonce světového až k rozměru čistě lokálnímu, a také povahou, tržní či netržní.
Organizace uvedených služeb se liší podle kulturních tradic, historických a zeměpisných
podmínek každého členského státu a podle charakteristických znaků příslušné činnosti,
zejména z hlediska technického rozvoje.
Evropská unie tuto rozmanitost respektuje a respektuje i úlohu vnitrostátních,
regionálních a místních samospráv v otázce zajišťování blahobytu občanů a poskytování záruk demokratického rozhodování, mimo jiné i v otázce úrovně kvality služeb.
Služba v obecném zájmu je služba vytvořená, organizovaná nebo regulovaná
orgánem veřejné správy k zajištění, aby byla služba poskytována způsobem, který lze
považovat za nezbytný pro uspokojení společenských potřeb - při respektování principu
subsidiarity.
Definice posledního uvedeného pojmu je široká (soukromé společnosti, soukromé společnosti podléhající veřejné kontrole, veřejnosoukromé partnerství, úřady,
veřejné instituce, meziobecní instituce, samotné orgány veřejné správy, na úrovních
určených členskými státy). (Analýza služeb veřejné správy, 2012).
V této souvislosti jsou v EU vymezeny i další definice jako:
•

„orgán veřejné správy“ (jde zejména o různé úrovně jejího výkonu - evropská,
národní, regionální, místní),

•

„orgány a nebo regulační úřady pověřené orgánem veřejné správy“,

•

„poskytovatelé služeb v obecném zájmu“ (Analýza služeb veřejné správy
2012, s.20).

Zmíněné rozmanitosti odpovídají i rozdílné stupně činnosti Společenství a užívání rozdílných nástrojů. Unie také sehrává svou úlohu v rámci výlučných kompetencí.
Služby v obecném zájmu by tak zahrnovaly všechny služby, jejichž cílem je
zajištění výkonu základních práv (stanovených Chartou základních práv přijatou Radou
ES v Nice v prosinci 2000) a uspokojení sociálních potřeb ve všech sektorech, které
přispívají ke kvalitě života a trvale udržitelnému rozvoji, konkrétněji pak zdravotnictví,
kultura, vzdělání, doprava, komunikace, informace, energetika, vodní hospodářství,
ochrana kvality potravin, životní prostředí a bydlení s tím, že tento výčet se může
měnit v závislosti na změnách společenských potřeb (Analýza služeb veřejné správy,
2012).
Sociální služby bývají tradičně řazeny mezi služby obecného zájmu a v
evropském pojetí jsou sociální služby vnímány v širším kontextu, než je uvedeno v
českém právním řádu. V návaznosti na Bílou knihu o službách obecného zájmu (2004)
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se sociální služby prolínají např. se zdravotní, vzdělávací nebo bytovou politikou. Tento
přístup je využíván v rámci EU, kdy pojetí sociálních služeb v evropských zemích je
podstatně širší. Rozumí se jimi například systémy sociální ochrany, služby zaměstnanosti, služby dlouhodobé péče, ale i sociální bydlení aj. (Průša, 2007a; Mertl, 2007;
Průša, 2008b; Bareš, 2009).
Cílem sociálních služeb obecného zájmu v EU je zajišťování sociální, hospodářské a územní soudržnosti, vysoká úroveň zaměstnanosti, sociální začleňování a ekonomický růst. Na úrovni EU Komise podporuje i kvalitu sociálních služeb a přímá finanční
podpora sociálních služeb je zajišťována Evropským sociálním fondem a Evropským
fondem pro regionální rozvoj (Služby obecného zájmu, včetně sociálních služeb
obecného zájmu: nový evropský závazek, Komise evropských společenství 2007).
Dle Evropské komise (2010) mohou být sociální služby v závislosti na příslušné
činnosti hospodářské i nehospodářské povahy. Jsou vymezovány dva širší typy
sociálních služeb:
1. zákonné a doplňkové systémy sociálního zabezpečení, které jsou organizovány různým způsobem (vzájemné a zaměstnanecké pojišťovny) a pokrývají hlavní
životní rizika, spojená například se zdravotním postižením, stárnutím, pracovními
úrazy, nezaměstnaností, odchodem do důchodu či zdravotním postižením,
2. ostatní základní služby poskytované přímo dotyčné osobě; jedná se o služby,
jejichž cílem je zajištění prevence a sociální soudržnosti, poskytují individualizovanou pomoc s cílem usnadnit začlenění osob do společnosti a zaručit jim výkon jejich
základních práv; tyto služby zahrnují:
• pomoc osobám, které musejí zvládnout bezprostřední životní situace nebo krize
(např. zadluženost, nezaměstnanost, drogovou závislost, rozpad rodiny),
• činnosti, jejichž cílem je zajistit, aby dotyčné osoby získaly schopnosti nezbytné k
jejich úplnému začlenění do společnosti (rekvalifikace, jazykové vzdělání pro přistěhovalce a zejména na trhu práce (odborná příprava, nové profesní zařazení);
tyto služby doplňují a podporují úlohu rodiny v péči poskytované zejména
nejmladším a nejstarším osobám,
• činnosti, jejichž cílem je zajistit začlenění osob, které mají dlouhodobé potřeby
související se zdravotním postižením nebo zdravotním problémem,
• sociální bydlení, tedy poskytování bydlení znevýhodněným osobám nebo
sociálním skupinám.
Sociální služby obecného zájmu dle EU představující ostatní základní služby
poskytované konkrétní osobě zahrnují:
• služby sociální pomoci,
• služby v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání,
• sociální bydlení a služby dlouhodobé péče.
Tyto služby jsou obvykle organizovány v EU na místní úrovni a jsou výrazně
závislé na financování z veřejných prostředků.2
V evropském pojetí jsou sociální služby pojímány v širším kontextu oproti
legislativnímu vymezení na národní úrovni ČR. V ČR jsou sociální služby považovány
za jeden z významných nástrojů sociální politiky a sociální pomoci.
2

Služby obecného zájmu včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek, Komise
evropských společenství 2007.
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1.2.1 Vzájemný vztah sociální ekonomiky a sociálních služeb
Pro vymezení vzájemného vztahu sociální ekonomiky a sociálních služeb
vyjdeme nejprve z definice a hlavních principů fungování sociální ekonomiky.
Sociální ekonomika je definována dle Hunčové, (2011), Anheiera, (2005) jako
sektor nestátních neziskových organizací, kde je typické určité prolínání veřejného a
občanského sektoru, zejména na místní úrovni. Sociální ekonomika dle Korimové,
(2011, s. 74) působí subsidiárně v oblastech (čistých nebo smíšených kolektivních
statků), kde stát nemůže anebo nechce alokovat dostatek zdrojů na jejich zabezpečení
a ani čistě komerční pojetí nevyhovuje nárokům moderní společnosti především na
dostupnost služeb a uplatnění veřejného zájmu. Z pohledu sociální ekonomiky rozsah
veřejného zájmu představuje určitou míru distribuce veřejných zdrojů, efektivnost
zabezpečování veřejných služeb různými poskytovateli a společenský konsenzus.
Sociální ekonomika vzniká a rozvíjí se na konceptu trojí zodpovědnosti a
prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního. Nejčastěji je definována
na základě subjektů, které spadají do jejího rámce. Společnou charakteristikou subjektů sociální ekonomiky je akcentování sociálních cílů, důraz na prvky podnikání,
avšak nikoli potřeba maximálního obratu a zisku. Jsou kombinací podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu a jejich základními hodnotami jsou solidarita, sociální
soudružnost, sociální zodpovědnost, demokratické řízení, participace občanů a autonomie (Dohnalová, 2006; Dohnalová, Průša, 2011).
V případě sociální ekonomiky jde dle Dohnalové (2009, s. 7) o sledování
sociálního cíle a o ekonomickou aktivitu (podnikání), a tím i o zvýšení podílu samofinancování, vytváření ekonomických statků a poskytování služeb na místní úrovni za
různě vysokou cenu. Jedná se především o služby sociální a služby spojené s integrací
a zaměstnáváním osob ohrožených sociálním vyloučením.
Mezi pojmy sociální služby a sociální ekonomika dle Bareše (2009) je
možné vysledovat hlavní rozdíly a podobnosti v jejich charakteristikách. Sociální ekonomika v souvislosti s oblastí sociálních služeb je zmiňována především s principem
obecně prospěšného cíle. Cílem sektoru sociální ekonomiky je řešení sociálních problémů a naplňování sociálních cílů prostřednictvím aktivní role širšího spektra aktérů
včetně neziskových organizací. Do sociální ekonomiky v rámci cílového zaměření a
předmětu činnosti patří i poskytování sociálních služeb.
Zásadní odlišnost mezi oblastí sociálních služeb a oblastí sociální ekonomiky je
v legislativním prostředí obou oblastí. Pro oblast sociálních služeb existuje příslušná
legislativa (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), naopak oblast sociální
ekonomiky v České republice legislativně upravena není. Odlišné je i zaměření principů
sociální ekonomiky, respektive podmínek pro registraci subjektu jako poskytovatele
sociálních služeb. V oblasti sociální ekonomiky podnik sleduje např. obecně prospěšné
cíle, podporuje participaci zaměstnanců na jeho fungování nebo podporuje místní
komunitu, smyslem registrací poskytovatelů sociálních služeb je zajištění a zvyšování
kvality sociálních služeb. Mezi sociálními službami a sociální ekonomikou se všeobecně
předpokládá velmi úzká souvislost. Zároveň je zřejmé, že odlišný způsob definice
oblastí sociální ekonomiky a sociálních služeb naznačuje významné rozdíly v jejich
charakteristikách.
Sociální služby podle zákona o sociálních službách jsou vymezeny zákonem č.
108/2006Sb., o sociálních službách a legislativně jsou dále stanoveny parametry, které
musí splňovat (vyhláška č. 505/2006 k zákonu o sociálních službách v platném znění).
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Některé subjekty mohou poskytovat i služby, které nelze chápat jako sociální služby
vymezené podle zákona o sociálních službách. Jedná se o služby, které svým
charakterem odpovídají širšímu pojetí sociální služby (Průša, 2008b; Bareš, P., 2009),
jež se ustálilo v některých evropských zemích.
Hlavní rozdíly mezi oblastí sociální ekonomiky a oblastí sociálních služeb v České
republice dokumentuje tabulka č. 1.
Tabulka č. 1 Rozdíly mezi oblastí sociální ekonomiky a oblastí sociálních služeb
kritérium

legislativní zakotvení

hlavní definiční znak
příslušné oblasti

sociální ekonomika
současná legislativa s pojmem
nepracuje, ucelená legislativní
norma neexistuje, ovšem některé
normy směřují k její podpoře, či
je lze implicitně chápat jako
normy regulující aktivity v této
oblasti
akceptované principy sociální
ekonomiky; v pojetí národní
tematické sítě C CIP EQUAL se
jedná o obecně prospěšný cíl,
participaci, specifický způsob
financování a místní rozměr
legislativně stanovené parametry

subjekt odpovídající těmto
definičním znakům

subjekt, který ve své činnosti
naplňuje uvedené principy
sociální ekonomiky, nehledě na
oblast působení, legislativní
zakotvení atd.

zájem subjektu naplňovat
principy, respektive kritéria

zcela dobrovolné rozhodnutí
podniku

zaměření principů, kritérií

obecně prospěšné cíle,
participace, podpora komunity...

sféra ekonomiky, v níž
subjekt působí

všechny

právní status subjektu

všechny soukromoprávní

sociální služby

ucelená legislativní norma
i regulace dalšími normami

legislativně stanovené parametry
jednotlivých zákonem
vymezených typů sociálních
služeb
subjekt, který se registroval jako
poskytovatel určitého typu sociálních služeb (není-li subjekt jako
poskytovatel registrován, nelze
jej takto chápat, byť by kritéria
pro poskytování příslušné sociální
služby ve své činnosti naplňoval)
naplňování kritérií je podmínkou
registrace subjektu jako
poskytovatele
sociálních služeb
kvalita v sociálních službách
sociální služby podle zákona
o sociálních službách
veřejnoprávní i soukromoprávní
statuty, avšak pouze u subjektů
registrovaných jako poskytovatelé sociálních služeb

Pramen: Bareš, P. (2009, s. 58)

Definování shodných i rozdílných předpokladů pro působení subjektů v oblasti
sociální ekonomiky a sociálních služeb je možné shrnout následovně.
Do oblasti sociální ekonomiky spadají podniky se soukromoprávním statutem
působící ve všech sférách ekonomiky a řídící se principy sociální ekonomiky. Charakteristické pro subjekty sociální ekonomiky dle Dohnalové, Průši (2011); Hunčové
(2011); Dohnalové (2009) je akcentování sociálních cílů, důraz na prvky podnikání,
není nutná potřeba maximálního obratu a zisku. Subjekty působící v sociální ekonomice
jsou kombinací podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu a jejich základními
hodnotami jsou solidarita, sociální soudružnost, sociální zodpovědnost a demokratické
řízení.
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Oblast sociálních služeb je definována primárně výběrem jedné sféry ekonomiky (kde je konkretizována požadovaná činnost subjektů, které v této sféře působí).
Poskytovatelem služby může být subjekt s jakýmkoli právním statutem, který se
registroval jako poskytovatel příslušného typu sociální služby. Pro oblast sociálních
služeb je příznačný zvýšený význam sociálních cílů v aktivitě ekonomických subjektů.
Řada subjektů působících v oblasti sociálních služeb představuje nestátní neziskové
organizace, u kterých jsou ekonomické cíle chápány jako druhotné (Bareš, 2009). U
subjektů působících v oblasti sociálních služeb není podmínkou naplňování principů
sociální ekonomiky, ale jejich činnost je podmíněna zápisem v registru poskytovatelů
sociálních služeb.
Sociální služby v ČR na rozdíl od sociální ekonomiky jsou vymezeny příslušnou
legislativou. Proto v dalším textu bude věnována pozornost legislativnímu pojetí
sociálních služeb v ČR.

1.3 Pojetí sociálních služeb v ČR
Vymezení sociálních služeb v České republice představuje užší pojímání sociálních služeb. V tomto pojetí sociální služby odpovídají platné legislativě3 v České
republice. Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. je činnost nebo soubor činností,
jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Rozsah a forma pomoci
musí zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na osoby aktivně a motivovat je
k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci a
musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení.
Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se rozlišují
dle forem, v jakých mohou být poskytovány. Sociální služby se poskytují jako služby
pobytové, ambulantní nebo terénní.
• Pobytové služby jsou služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
• Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je
doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí této služby
není ubytování.
• Terénní služby představují služby, které jsou osobě poskytovány v jejím
přirozeném sociálním prostředí.
Sociální služby se v ČR dělí na tyto druhy:
a. sociální poradenství,
b. služby sociální péče,
c. služby sociální prevence.
Ad a) Sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. Sociální
poradenství zahrnuje:
• základní sociální poradenství, které poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní
činností při poskytování všech druhů sociálních služeb a poskytovatelé sociálních
služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.
3
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• odborné sociální poradenství, které se zaměřuje na potřeby jednotlivých sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách,
v poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a zahrnuje též sociální práci
s osobami se specifickými potřebami. Součástí odborného poradenství je i půjčování
kompenzačních pomůcek.
Ad b) Služby sociální péče napomáhají osobám se stabilizovaným zdravotním stavem
zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim zapojení do
běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim
důstojné prostředí a zacházení (§ 38 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách).
Mezi služby 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,
• domovy pro osoby se zdravotním postižením,
• domovy pro seniory,
• domovy se zvláštním režimem,
• chráněné bydlení,
• sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.
Ad c) Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob,
které jsou jím ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky, způsob života
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv
a zájmů trestnou činností jiné osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat
osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů (§ 53 zákona č.108/2006 Sb., o
sociálních službách). Mezi služby sociální prevence patří:
•
•
•
•
•

raná péče,
telefonická krizová pomoc,
tlumočnické služby,
azylové domy,
domy na půl cesty,

• kontaktní centra,
• krizová pomoc,
• nízkoprahová denní centra,
• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
• noclehárny,
• služby následné péče,
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

21

1. Pojetí sociálních služeb

• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
• sociálně terapeutické dílny,
• terapeutické komunity,
• terénní programy,
• sociální rehabilitace.
Počet sociálních služeb dle druhu v ČR v letech 2007-2011 dokumentuje tabulka č. 2.
Tabulka č. 2 Počet zařízení sociálních služeb v ČR v letech 2007-2011
druh zařízení sociálních služeb
centra denních služeb
denní stacionáře
týdenní stacionáře
domovy pro osoby se zdravotním
postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení

počet zařízení
2007

2008

2009

2010

2011

42

88

91

85

85

142

238

246

248

245

40

78

71

66

62

205

225

218

219

211

463

452

453

466

471

75

150

165

176

189

70

113

116

129

131

162

185

189

201

205

domy na půl cesty

29

35

38

42

36

zařízení pro krizovou pomoc

18

36

39

42

40

nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež
noclehárny

49

41

40

44

47

61

177

192

221

222

29

54

58

60

62

terapeutické komunity

13

16

16

16

16
588

azylové domy

sociální poradny

101

686

609

645

sociálně terapeutické dílny

22

78

88

105

112

centra sociálně rehabilitačních služeb

60

218

241

266

251

pracoviště rané péče

21

41

40

39

40

intervenční centra

8

15

16

17

18

služby následné péče

0

23

31

39

44

1 610

2 949

2 957

3 127

3 075

celkem v ČR

Pramen: vlastní zpracování dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha:
MPSV, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

1.4 Financování sociálních služeb
Z finančního, resp. ekonomického hlediska se objevuje otázka potřeby sociálních
služeb. Jak konstatuje Mertl (2008) v souvislosti s demografickými změnami a poklesem neformálních sociálních služeb, existuje stále více osob, které by tuto potřebu
mohly potencionálně nárokovat. Na druhou stranu řada lidí, kteří nepoptávají sociální
služby i přesto, že jejich spotřeba by jim mohla přinést zlepšení jejich standardu kvality
života. Sociální služby jsou specifické tím, že se integrálně dotýkají osobnosti poptávajícího. Problémem u sociálních služeb je také informační asymetrie, která se
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projevuje tím, že sociální pracovník nebo poskytovatel sociálních služeb má nesporně
informační převahu nad klientem. Tato informační asymetrie ve prospěch poskytovatele sociálních služeb se může projevovat (i když v menší míře než ve zdravotnictví)
preferencí klientů zdravějších či klientů s vyššími příjmy (Mertl, 2007).
Sociální služby nejsou statkem, jehož spotřebu by si člověk volil, ale na jejich
spotřebu je často odkázán. Sociální služby se liší od jiných statků, na nichž je člověk
závislý, jako je např. jídlo nebo bydlení, které spotřebovávat musí, i když v diferencované kvalitě. Sociální služby spotřebovává vždy jen poměrně úzká (heterogenní)
sociální skupina a tato spotřeba je lokalizovaná jen do určité části života. Okruh
poptávajících je tak výrazně užší a míra závislosti na konkrétní sociální službě vyšší,
jejich substitutovatelnost je často nulová anebo nežádoucí. Náklady na zajištění
sociálních služeb jsou v poměru k disponibilním zdrojům klienta poměrně vysoké
(Mertl, 2007; Mertl, 2008).
Sociální služba je také označována jako statek zkušenosti nebo statek
důvěry. Skutečný charakter takového statku tedy poznáváme až v okamžiku spotřeby.
„Sociální péče je postavena na důvěryhodnosti - ať už ve formě důvěry klienta ve
svého sociálního pracovníka nebo např. v důvěře v kvalitu a účinek daného postupu a
rozvrhu sociálních služeb. V momentě, kdy je tato důvěra narušena, narušuje se také
racionalita sociální péče a de facto i racionalita poptávky po ní - pokud pacient mění
sociálního pracovníka nebo poskytovatele sociálních služeb, je to často z důvodu, že k
němu „ztratil důvěru“. Sociální pracovník či pečovatel tedy nenabízí jen stanovení
odborného postupu, péči samotnou, dobré slovo či odborné vyšetření. Nabízí také
důvěru v to, že pro pacienta poptávajícího sociální služby zabezpečí vše potřebné (ke
vztahu poptávky a potřeby), že např. při zhoršení jeho stavu neodmítne intenzivnější
nebo méně atraktivní služby apod.“ Mertl (2007, s. 19).
V oblasti sociálních služeb mezi finančními toky a jednotlivými aktéry existují
různé typy vazeb, které můžeme chápat jako projevy odlišných motivačních strategií.
V případě použití určitého způsobu poskytování a financování sociálních služeb v praxi
je žádoucí, aby jeho principy a ekonomické charakteristiky byly pro daný segment
sociálních služeb závazné a respektovány z hlediska efektivnosti (Mertl, 2007; Mertl,
2008). Způsoby poskytování a financování sociálních služeb dokumentuje tabulka č. 3.
Tabulka č. 3 Vztahy mezi financováním a poskytováním sociálních služeb
způsob
financování/
poskytovatel
daně
- veřejné zdroje

veřejný
hierarchické
struktury, interní
kvazitrh

dobrovolná
solidarita

dobrovolník

nákup služeb státem - externí kvazitrh
nadační podpora
dobrovolníkům
podpora
organizacím
dobrovolníků

zaměstnavatelé

soukromý

neformální
dotace/podpora
pečovatelům

úhrada péče
klientům
podpora lidem
pečujícím o blízké

soukromé

platby za veřejné
služby

platby za služby
dobrovolníků

individuální
nepeněžní
pomoc

dobrovolná práce
ve veřejném
sektoru

dobrovolníci podílející se na péči

tržní směna
pomoc rodiny,
přátel, sousedů

Pramen: Mertl, J., 2008, s. 6
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1.4.1 Finanční vztahy při poskytování sociálních služeb v ČR
Hlavním principem, který je při financování sociálních služeb uplatňován, je
princip vícezdrojového financování. Hlavními zdroji financování sociálních služeb jsou
především:
• dotace z veřejných rozpočtů,
• příspěvek na péči,
• úhrada klientů za poskytované služby,
• úhrada ošetřovatelské a rehabilitační péče ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění
(Jeřábková, Průša, 2012).
Jde tedy o výdaje soukromé (na základě rozhodnutí jednotlivce) a výdaje
veřejné (na základě veřejné volby). Oba typy výdajů mají značně odlišné charakteristiky (dle Mertla, 2007; 2008).
Soukromé výdaje jsou závislé na odpovědnosti a přístupu jednotlivce ke své
sociální situaci. Soukromé výdaje jsou závislé i na disponibilních zdrojích jednotlivce,
tedy na jeho rozpočtovém omezení. Soukromé výdaje na sociální služby mají z pohledu
individuálního tu vlastnost, že v okamžiku spotřeby sociální služby jedinec typicky nevytváří zdroje k jejich financování. Pro řešení této situace se proto využívá nepřímých
mechanismů financování, jako jsou zdroje jiných subjektů (například financování
sociálních služeb v rámci vnitrorodinné solidarity) nebo rozložení financování v čase.
Soukromé výdaje předpokládají konkrétního člověka, který je schopen se neustále a
pravidelně racionálně rozhodovat na základě své ekonomicky racionální úvahy. Soukromé výdaje umožňují autonomní rozhodování jednotlivce, ale v rámci jeho rozpočtového omezení. Racionálně konající jedinec tak musí toto omezení respektovat i v
případě odůvodněné potřeby sociálních služeb.
Veřejné výdaje na sociální služby jsou diferencovány podle konkrétního
systému financování a jsou svázány objemem veřejných rozpočtů, který je sledován v
poměru k hrubému domácímu produktu. V tomto rozpočtovém omezení je možné
spatřovat limit, který je nutné na celospolečenské úrovni respektovat, neboť objem
společných zdrojů není neomezený. To může být rizikem, protože v rámci úsporných
programů mohou být tyto výdaje redukovány pod adekvátní míru. Veřejné výdaje
předpokládají existenci politiky sociálních služeb. Jedinec-občan by tedy měl podle
konceptů veřejného financování spíše než vlastní racionální rozhodování volit zapojení
a vlastní participaci na těchto politikách.
Soukromé i veřejné výdaje a z nich vycházející způsoby financování mají své
výhody a nevýhody. Příklon k jednomu nebo druhému typu financování je otázkou
politických a ideologických preferencí. Přístupy ekonomické analýzy objektivizují
jednotlivé mechanismy financování v závislosti na způsobu a mechanismu vynakládání
prostředků. Rozdílem mezi soukromými a veřejnými výdaji je mechanismus stanovení
kvality financované služby. Alokace soukromých prostředků je podmíněna ochotou
obou zúčastněných stran k uskutečnění transakce. Charakter a kvalita je určena
průnikem nabídky a poptávky.
Způsoby financování sociálních služeb se v praxi liší podle typu a právní formy
poskytovatelů. Poskytovatelé sociálních služeb jak soukromí ziskoví, tak i veřejní
mohou trpět nevýhodami v souvislosti s nepokrytím všech potřeb v oblasti sociálních
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služeb, a to je jeden z důvodů pro vznik a existenci tzv. třetího (občanského,
neziskového) sektoru, který svým charakterem naplňuje cíle tzv. sociální ekonomiky.
Výdaje na sociální služby se od počátku 90. let dlouhodobě zvyšují, jejich podíl
na hrubém domácím produktu po zavedení příspěvku na péči výrazně vzrostl. Vývoj
výdajů na sociální služby v letech 1995-2010 uvádí následující tabulka č. 4.
Tabulka č. 4 Vývoj výdajů na sociální služby v letech 1995-2010 (v mil. Kč)
výdaje na sociální
služby (mil. Kč)

podíl na HDP
(v %)

z toho:

1995

10 276

0,70

8 978

úhrada
klienta
1 298

2000

14 944

0,68

11 680

3 264

.

.

2005

20 369

0,68

15 635

4 734

.

.

2006

22 332

0,69

17 284

5 048

.

2007

33 476

0,95

10 972

7 126

14 608

2008

39 925

1,08

12 584

8 092

18 253

996

2009

42 177

1,16

13 336

8 864

18 700

1 277

2010

45 095

1,23

14 984

9 253

19 600

1 258

dotace

příspěvek
na péči
.

úhrada za
ošetř. péči
.

.
770

Pramen: Průša, (2012b, s. 420)

Vývoj výdajů na sociální služby byl ovlivněn zejména: (Průša, L, 2012b, s. 420)
• prakticky stabilní úrovní státní dotace na lůžko v ústavních zařízeních po celou 2.
polovinu 90. let a na počátku tohoto tisíciletí,
• výrazným zvyšováním výše úhrad za pobyt a stravování v ústavech sociální péče ve
2. polovině 90. let, kdy jejich zvýšení bylo vyšší, než kolik činilo zvýšení příjmů
důchodců v rámci valorizace důchodů,
• zvyšováním úhrad za poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby,
• přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který zásadně změnil
systém financování služeb sociální péče (koncipování příspěvku na péči, zavedení
úhrad za ošetřovatelskou a rehabilitační péči ze systému veřejného zdravotního
pojištění); v r. 2010 činil podíl výdajů na tyto služby na celkovém objemu výdajů
na sociální služby více než 90 %.
Podrobněji vývoj výdajů na sociální služby - výši dotací, příspěvku na péči,
úhrady klienta a úhrady na ošetřovatelské péče v letech 1995-2010 je uveden v grafu
č. 1, ze kterého je patrné, že hlavním zdrojem financování sociálních služeb, v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, se stal od roku 2007 příspěvek na péči.
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Graf č. 1 Vývoj vý
ýdajů na sociální
s
slu
užby v lete
ech 1995-2010

výdaje na sociální služby (mil. Kč)
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Pramen: Krebs, Průša (2011)

N
Na charaktteristiku sttávajícího systému fiinancování a poskyto
ování sociá
álních
služeb m
mají vliv (P
Příspěvek na péči - an alýza dostu
upných dato
ových zdroj
ojů, 2012):
• krité
éria pro stan
novení míry
y závislosti na pomocii jiné fyzick
ké osoby,
• struk
ktura uživa
atelů jednotlivých ty
ypů sociáln
ních služeb
b z hledisska míry jejich
j
závis
slosti,
• krité
éria pro přiz
znávání dottací ze stran
ny státu (M
MPSV) a zřiz
zovatele,
• přístup zdravottních pojišťo
oven k fina
ancování po
oskytované
é ošetřovate
elské a reh
habilibytových za
ařízeních,
tačníí zdravotní péče v pob
• krité
éria pro stanovení výš
še úhrad užživatele slu
užby za pobyt a strav
vu v pobyto
ových
zeních sociá
álních služe
eb, za jedn otlivé úkon
ny ambulan
ntních a terrénních služ
žeb a
zaříz
za po
oskytované
é sociální a zdravotní sslužby v lůž
žkových zdravotnickýcch zařízeníc
ch.

P
Pro jednu z forem soc
ciálních služžeb, tj. pob
bytové sociální služby
y (viz. tabulka č.
5) je uv
veden přehled nákladů
ů a příjmů za období 2007-2011
1 v podrobn
nějším vyjá
ádření
(průmě
ěrné neinvestiční výdajje, průměr ná úhrada od občana a jejich pro
ocentní pod
díl).
Za období let 2007-20
011 u vybra
ytových soc
ciálních služžeb jsou zřřejmé
aných poby
rostouc
cí úhrady na
a výši nákla
adů nejen v podobě průměrných neinvestiččních výdajů
ů, ale
i průmě
ěrných úhra
ad od uživa
atelů (graff č. 2), kde
e podíl nein
nvestičních výdajů a úhrad
ú
od uživ
vatelů na 1 místo a ro
ok představ
voval v prů
ůměru 45,5 % v roce 2007 a 52
2,8 %
v roce 2
2011.

26

1. Pojetí sociálních služeb

Tabulka č. 5 Náklady na pobytové sociální služby a příjmy z úhrad v ČR v
letech 2007-2011

druh sociální služby

2007

domovy pro seniory
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem

2008

domovy pro seniory
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem

2009

domovy pro seniory
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem

2010

domovy pro seniory
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem

2011

průměrné
neinvestiční
výdaje
na 1 místo a rok
v tis. Kč
214

domovy pro seniory
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem

průměrná
úhrada
od občana ročně
v tis. Kč

podíl úhrady
na výši nákladů
na 1 místo
a rok v %

106

49,7

297

108

36,4

247

125

50,5

237

123

51,8

315

133

42,2

255

132

51,7

250

134

53,6

347

143

41,2

291

151

51,9

260

137

52,7

344

148

43,0

305

153

50,2

253

140

55,4

339

151

44,4

254

149

58,8

Pramen: Základní statistické ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve
vývojových řadách a grafech 2011. Praha: MPSV, 2012, s. 34

Graf č. 2 Podíl úhrady na výši nákladů u vybraných pobytových sociálních
služeb v letech 2007-2011 (v %)
podíl úhrady na výši nákladů na
1 místo a rok (v %)

70%
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53,6% 51,9%
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41,2%
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52,7%
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58,8%

50,2%

43,0%
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2010
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36,4%

30%
20%
10%
0%
2007

rok
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy se zvláštním režimem

Pramen: vlastní zpracování dle Základních statistických ukazatelů z oblasti práce a sociálního zabezpečení
v České republice ve vývojových řadách a grafech 2011. Praha: MPSV, 2012, s. 34
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Lze vysledovat rozdíl v rozsahu příjmů a výdajů dle jednotlivých typů zařízení
sociálních služeb, za sledované období 2007-2011 (viz tabulka č. 6), přičemž je zřejmé,
že zařízení sociálních služeb zřizované veřejnou správou (státní, krajská, obecní
zařízení) mají příjmy trojnásobně vyšší než zařízení sociálních služeb nestátního charakteru (církevní, ostatní nestátní zařízení).
Tabulka č. 6 Příjmy a výdaje zařízení sociálních služeb v letech 2007-2011 (v
mil. Kč)
zařízení
soc. služeb
státní
a krajská
zařízení
obecní
zařízení
ostatní nestátní
zařízení

2007

2008

2009

2010

2011

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

10 827

11 220

10 911

11 854

10 972

12 028

11 379

11 958

11 682

11 857

4 958

4 897

5 201

5 889

5 511

5 542

5 915

5 956

5 995

5 993

2 350

2 378

3 305

3 332

4 843

4 622

5 010

5 025

-

-

Pramen: Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV, 2008, 2009,
2010,2011, 2012 (vlastní zpracování)

Podrobnější přehled příjmů a výdajů v letech 2007-2011 na sociální služby dle
typu zřizovatele (stát, kraj, obec, ostatní nestátní zřizovatelé) a dle druhu sociálních
služeb je uveden v příloze č. 1.

1.4.2 Sociální služby a finanční zdroje z EU
Jeden ze způsobů financování sociálních služeb představují i finanční zdroje
z fondů EU, konkrétně ze zdrojů Evropského sociálního fondu. V letech 2007-2013
jsou pro financování sociálních služeb využívány finanční prostředky z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Z fondů EU je na toto období pro OP Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněno
celkem 1,84 mld. €, to je přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU
pro Českou republiku. Z veřejných zdrojů České republiky má být financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €. (MMR ČR: Strukturální fondy EU - OP Lidské
zdroje a zaměstnanost, MPSV, 2011). Prioritní oblastí podpory OP Lidské zdroje a
zaměstnanost uvádí tabulka č. 7.
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Tabulka č. 7 Oblasti podpory OP Lidské zdroje a zaměstnanost v letech 20072013
prioritní
osa /oblast
podpory
1

název prioritní osy / oblasti podpory
adaptabilita

podíl na celkové alokaci (v %)
26,0

2

aktivní politika trhu práce

33,4

3

sociální integrace a rovné příležitosti

25,7

4

veřejná správa a veřejné služby

9,1

5

mezinárodní spolupráce

1,9

6

technická pomoc

3,9

Pramen: Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, fondu soudržnosti a národních
zdrojů v programovém období 2007-2013, prosinec 2012, Praha: MMR ČR - vlastní zpracování

OP Lidské zdroje a zaměstnanost přispívá k naplňování cílů priority „Posilování
sociální soudržnosti“ na základě prioritní osy 3 „Sociální integrace a rovné příležitosti“. Osa je zaměřena na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo
osobám sociálně vyloučeným, a to formou jednak přímé podpory těchto osob a jednak
formou zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb pro tyto osoby včetně
posilování místních partnerství a procesů komunitního plánování (prioritní osa 3.1
podpora sociální integrace a sociálních služeb). Zvláštní pozornost je věnována
příslušníkům romských komunit a migrantům a dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostředí (prioritní osa 3.2 podpora sociální integrace romských
lokalit). Sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva v tomto období je
podpořeno zejména prostřednictvím podpory subjektů poskytujících sociální služby
vedoucí k integraci do trhu práce a do společnosti. Důraz je kladen na rozvoj systému
sociálních služeb zejména cestou dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků
působících v sociálních službách.
Finanční podpora na oblast sociálních služeb v České republice v letech 20072013 je poskytována z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci
prioritní osy 3.1 a 3.2. Čerpání finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na sociální služby dokumentuje tabulka č. 8.
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Tabulka č. 8 Čerpání finančních prostředků OP Lidské zdroje a zaměstnanost na
sociální služby v ČR v rámci prioritní osy Sociální integrace a rovné příležitosti
prioritní osa/oblast podpory

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3 sociální integrace a rovné
příležitosti
3.1 podpora sociální integrace
a sociálních služeb
3.2 podpora sociální integrace
romských komunit
3 sociální integrace a rovné
příležitosti
3.1 podpora sociální integrace
a sociálních služeb
3.2 podpora sociální integrace
romských komunit
3 sociální integrace a rovné
příležitosti
3.1 podpora sociální integrace
a sociálních služeb
3.2 podpora sociální integrace
romských komunit
3 sociální integrace a rovné
příležitosti
3.1 podpora sociální integrace
a sociálních služeb
3.2 podpora sociální integrace
romských komunit
3 sociální integrace a rovné
příležitosti
3.1 podpora sociální integrace
a sociálních služeb
3.2 podpora sociální integrace
romských komunit
3 sociální integrace a rovné
příležitosti
3.1 podpora sociální integrace
a sociálních služeb
3.2 podpora sociální integrace
romských komunit

celková alokace podpory
za 2007-2013
(v mil. Kč)
finanční prostředky

proplacené prostředky příjemcům
(v mil. Kč)

v%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 488,1

0,0

0,0

7 663,1

0,0

0,0

1 135,3

0,0

0,0

12 279,0

980,3

8,0

7 534,5

975,1

12,9

1 116,4

5,2

0,5

11 850,6

2 882,8

24,3

7 279,1

2 534,5

34,8

1 075,0

130.5

12,1

12 017,4

5 332,6

44,4

7 351,1

4 293,9

58,4

1 095,6

317,2

29,0

14 258,5

7 362,3

51,6

9 673,4

5 545,7

57,3

1 170,5

474,8

40,6

Pramen: MMR ČR: Měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání strukturálních fondů, fondu soudržnosti a
národních zdrojů v programovém období 2007-2013, prosinec 2007-2012 (vlastní zpracování)

Financování sociálních služeb v letech 2014-2020
V programovém období 2014-2020 bude hlavním nástrojem pro zaměstnanost
a sociální oblast Evropský sociální fond s rozpočtem ve výši 84 mld. EUR. Mezi
podporovaná témata v sociální oblasti bude patřit tematický cíl 9 Podpora sociálního
začleňování a boj proti chudobě. K financování sociálních služeb se bude vztahovat
jedna z priorit tohoto cíle - zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce
kvalitním službám včetně zdravotnictví a sociálních služeb veřejného zájmu
(Zpravodaj Regionální rady Moravskoslezsko, 2013).
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2. Zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb
2.1 Vymezení pojmů
Vzhledem k nejednotnosti a rozdílům při používání některých pojmů souvisejících s liberalizací, privatizací, zřizováním, poskytováním a užíváním sociálních služeb
je podán nejprve přehled základních pojmů, které jsou používány v dalším textu.
A) Liberalizace
Ještě před dvaceti lety byla většina veřejných, resp. sociálních služeb řízena
státními nebo státem kontrolovanými monopolními poskytovateli. Vláda byla zodpovědná za zajištění dostupnosti jednotlivých služeb pro všechny uživatele a také stanovovala ceny jednotlivými nařízeními. Tento způsob pomohl zajistit, aby základní veřejné,
resp. sociální služby byly dostupné pro každého uživatele, vláda také zpravidla dotovala tyto monopoly veřejnými prostředky a stanovovala specifické ceny.
V současnosti všechny sektory, které poskytují veřejné, resp. sociální služby
procházejí zásadními změnami. Změny jsou zapříčiněny především rozvojem technologií, globalizací, politickým vývojem a také procesem liberalizace. Liberalizace
v rámci této monografie je chápána jako demonopolizace, tj. přechod od monopolů
k trhu, resp. od regulace k větší volnosti trhu, a to až přeshraniční spolupráci mezi
zeměmi, jak liberalizaci služeb chápe EU (viz Směrnice 123/2007).
Liberalizace podporuje užší propojení cen k nákladům. Rovněž redukuje finanční
dotace a podporu. Důsledkem je pak širší možnost výběru a nízké ceny pro některé
skupiny uživatelů. Na druhé straně jiné skupiny spotřebitelů mohou být tímto způsobem znevýhodněny. Liberalizace veřejných služeb představuje jak příležitosti, tak i
ohrožení.
Od liberalizace služeb uživatelé očekávají určité diverzifikace, které mají obvykle
formu nižší ceny, většího výběru a vyšší kvality těchto služeb. Aby tato očekávání
mohla být skutečně naplněna, je nutné stavět na silně zakotvené legislativě, která
zajistí spotřebitelům jejich práva. Proto je také nutné správně vyškolit a informovat
uživatele - spotřebitele, kteří budou schopní čelit a k vlastnímu prospěchu zvládnout
nové trendy na rychle se měnícím trhu (Dolceta EU, 2011c).
Orgány EU nastolily také pro odvětví veřejných, resp. sociálních služeb cestu
liberalizace. Služby veřejných zájmů jsou nezbytné pro život, zdraví a sociální zapojení,
a proto u nich spotřebitelé potřebují jistou záruku. Z tohoto důvodu je liberalizace u
těchto služeb regulována předpisy a pravidly, která zajistí, aby zájmy spotřebitelů byly
plně respektovány. Evropská legislativa zformulovala definici všeobecných smluvních
podmínek v oblasti povinností veřejných služeb. Evropským spotřebitelům by tak měl
být zajištěn stálý a jednoduchý přístup k těmto službám na plně konkurenčním trhu.
Ačkoliv poskytování služeb veřejných zájmů se neustále mění, spotřebitelé mají
právo na dostupnost, bezpečnost a spolehlivost služeb, rovněž na kvalitu za rozumné
podmínky a přijatelné ceny a samozřejmě v případě nespokojenosti i na právo na
efektivní proces odškodnění a kompenzace. Spotřebitelská práva se vztahují také na
poskytování informací o cenách a poskytovatelích, na transparentní systém regulací a

31

2. Zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb

na férové jednání. Všechny tyto aspekty mají společně vést k efektivní ochraně
spotřebitelů (Dolceta EU, 2011b).
B) Privatizace
Privatizace staví na soukromém vlastnictví - např. z bývalých veřejně vlastněných společností vytvoření soukromých organizací společností. Jde tedy o změnu
vlastnictví z veřejného k vlastnictví soukromému. V době, kdy veřejné, resp. sociální
služby byly poskytovány státem kontrolovanými či vlastněnými monopoly, se spotřebitelé neměli v podstatě čeho obávat. Existoval pouze jeden poskytovatel, jednotná
cena a jeden druh kvality. Spotřebitelé museli platit i za služby s nízkou kvalitou a pro
jejich zlepšení či změnu nemohli v podstatě nic udělat, protože rozhodování nebylo v
moci spotřebitelů.
To platí i pro sociální služby, neboť dříve státem řízené nebo vlastněné
organizace a podniky kromě toho, že přecházejí v rámci státního vlastnictví do jiné
formy veřejného vlastnictví, tj. do majetku obcí a krajů, přecházejí procesem
privatizace na soukromé podnikatelské subjekty, vstupují do tržních sektorů a také
se propracovává legislativa zaměřená na soukromé podnikání v sociálních službách.
Obecně lze pozorovat podstatné změny ve struktuře konkurence a vlastnictví.
V současné době, kdy je sektor sociálních služeb významně privatizován,
spotřebitelé musí sami sledovat trh, zjišťovat a informovat se u jednotlivých poskytovatelů o cenách, o dostupnosti, o ekonomických a místních omezeních, také o
kvalitě, o smluvních podmínkách a o prodejních službách. Jedině tímto způsobem
budou schopni porovnávat jednotlivé nabídky sociálních služeb a vybrat ty, které jsou
pro ně nejvýhodnější. Pro mnohé uživatele je tento postup obtížný a náročný a
jakákoliv změna přístupu vyžaduje čas, osvětu a praxi (Dolceta EU 2011c).
Dochází ke vzniku konkurence na trzích těchto služeb a odvětví ve spojení s
privatizačními procesy. Některé státy podlehly liberálně-tržní euforii, kdy byly hledány
různé příležitosti pro privatizaci a mnohdy neuváženě privatizovány veřejné majetky/
podniky. Dokonce v mnohých případech docházelo k privatizaci infrastrukturních sítí,
které by měly zůstat ve veřejném vlastnictví (ať už ze strategických či praktických
důvodů). Jasně docházelo k záměně, či směšování pojmů liberalizace a privatizace.
Liberalizace se týká otevření trhů pro konkurenční poskytovatele bez ohledu na to, kdo
je vlastníkem konkurenční společnosti.
Proces privatizace potom může probíhat dle Meričkové (2005, s. 126):
• jednak za podmínek veřejného financování při soukromé produkci,
• nebo za podmínek soukromého financování a soukromé produkce.
Privatizaci sociálních služeb chápe ve dvou samostatných, ale vzájemně propojených
rozměrech:
• úroveň konkurenčních vztahů se může měnit vzhledem k tomu, zda nevládní
neziskové organizace mohou vstupovat do procesu produkce všech anebo jen
vybraných sociálních služeb,
• vztah veřejného sektoru k nevládnímu a soukromému sektoru v systému zabezpečování sociálních služeb, kdy se může jednat o charakter spolupráce v podobě
veřejně-soukromého partnerství, nebo podobu oddělených systémů sociálních
služeb, které jsou zabezpečovány veřejným sektorem a sociálních služeb zabezpečovaných sektorem nevládních a soukromých organizací.
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E) Poskytovatel služby
Poskytovatelem veřejných služeb může být stát, kraj, obec nebo jakákoliv
právnická nebo fyzická osoba, která splní podmínky předepsané zákonem. Poskytovatelem některých veřejných služeb jsou přímo orgány veřejné správy - ministerstva,
krajské, městské nebo obecní úřady. Významným poskytovatelem řady veřejných
služeb se staly kraje. Krajské samosprávě byly převedeny některé kompetence zřizovatelských funkcí v oblasti školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, které do
konce roku 2002 zřizovaly okresní úřady.
V současné době je poskytovatelem ten, komu garant, resp. zřizovatel dal
souhlas s poskytováním sociální služby na základě registrace poskytovatelů sociálních
služeb. Jde zejména o tyto právní formy:
• příspěvkové organizace (zřizované státem, krajem nebo obcí),
• obecně prospěšné společnosti,
• občanská sdružení,
• církevní organizace (charita, diakonie) apod.
• obchodní společnosti,
• družstva,
• soukromé fyzické osoby.

Na základě charakteristiky úlohy jednotlivých subjektů při poskytování sociálních služeb (Průša, 2008b, s. 8) je možné vymezit různé typy poskytování sociálních
služeb:
-

podnikání se ziskem,

-

podnikání bez zisku (jen úhrada nákladů),

-

provozování z vlastních zdrojů (nadace),

-

provozování ze státních zdrojů (granty),

-

provozování za stát nebo obec (smluvní),

-

provozování státem nebo obcí (služební).

F) Uživatel - spotřebitel služby
Uživateli veřejných služeb jsou v obecné rovině občané, kteří vytvářejí různé
sociální skupiny. Každá tato sociální skupina má své specifické potřeby a požadavky,
jejich oprávnění je porovnáváno zpravidla s právní normou (pokud existuje) nebo je
kompromisem mezi možnostmi garanta (poskytovatele) a požadavky uživatele
(spotřebitele). Zkoumání skutečných potřeb občanů - uživatelů (spotřebitelů) služeb a
následné měření spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb není v našich podmínkách zatím prakticky prováděno nebo je prováděno jen u některých druhů služeb
(sociální služby, vzdělávací služby, zdravotní služby). Přitom rovnováha mezi potřebou
(poptávkou) a poskytovanou službou (nabídkou) je základem efektivního využívání
zdrojů.
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2.2 Zřizovatelé a poskytovatelé sociálních služeb v ČR
Zřizovateli zařízení sociálních služeb v České republice mohou být Ministerstvo
práce a sociálních věcí (MPSV), obce, kraje, nevládní neziskové organizace a další
soukromé právnické a fyzické osoby.
Úloha Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v oblasti sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je ústředním orgánem státní správy.
Vytváří koncepci a metodiku, komplexně koordinuje a rozhoduje ve správním řízení a
řídí agendy spadající do jeho působnosti (agenda sociálních služeb, agenda dotační
politiky ministerstva v oblasti poskytování dotací územně správním celkům na zajištění
výplaty dávek, dalších mandatorních výdajů a dotací na sociální služby). MPSV
metodicky řídí krajské pobočky úřadů práce, krajské a kompetentní obecní úřady a
orgány činné v oblasti sociálních dávek a sociálních služeb (Tomeš, 2009).
Hlavními úkoly MPSV je:
• příprava dlouhodobých systémových opatření a příslušných právních předpisů. V oblasti sociálních služeb MPSV neplní svou roli, protože neexistuje národní plán rozvoje
sociálních služeb. Pravidla pro rozdělování dotací má stanovit prováděcí právní
předpis, který neexistuje, a dotace jsou poskytovány na základě příkazu ministryně.
• podpora rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb a plánování sítě sociálních
služeb v krajích a obcích, které směřují k zjištění potřeby lidí.
• zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných služeb s důrazem na ochranu práv
uživatelů služeb.
• podpora občanských a svépomocných aktivit, tj. neziskového sektoru. V oblasti podpory neziskového sektoru realizuje MPSV každoročně dotační řízení. Cílem dotačního
řízení ze strany MPSV je přispívat na provoz a rozvoj sociálních služeb poskytovaných nevládními neziskovými organizacemi (dle MPSV ČR, Sociální služby).
V současné době je MPSV zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální
péče a dalších cca 15 zařízení. Dalšími zřizovateli sociálních služeb jsou kraje, obce,
církve a ostatní zřizovatelé. Přehled o kapacitě těchto zařízení je uveden v časové řadě
2007-2011 v grafu č. 3 a příloze č. 2
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Graf č. 3 Sociální služby podle zřizovatele v letech 2007-2011
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Poznámka: Statistické údaje uvedené za rok 2007 v tabulce byly sestaveny na základě výstupu z rezortního
statistického zjišťování o zařízeních a poskytování sociálních služeb. Od roku 2008 byla provedena podstatná
metodická změna u tohoto zjišťování, v návaznosti na nově vytvořený registr poskytovaných sociálních
služeb v zařízeních definovaných v § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (jedná se především
o pobytové sociální služby). Do roku 2007 bylo zjišťování prováděno za jednotlivá zařízení sociálních služeb
s tím, že zařízení předávalo údaje za převládající typ sociální služby (ekonomické údaje za celé zařízení),
kterou poskytovalo. Za ostatní sociální služby poskytované v zařízení byly poskytovány pouze doplňkové
informace.

Úloha krajů a krajských úřadů v oblasti sociálních služeb
Kraj pečuje o potřeby svých občanů a v souladu s místními předpoklady a
zvyklostmi pečuje o komplexní územní rozvoj. V sociální oblasti se jedná zejména o
rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb spojených s ochranou a rozvojem zdravých
životních podmínek (Tomeš, 2009). Kraje mohou zřizovat sociální služby v rámci své
samostatné působnosti za stejných podmínek jako obce, buď ve formě svých
organizačních složek, nebo jako příspěvkové organizace. Po roce 2002 se kraje staly
zřizovateli i většiny zařízení sociální péče (Matoušek, 2011, s. 12). Poskytovatelům
sociálních služeb kraj poskytuje dotace na provoz. Dotace jsou krajům poskytovány od
roku 2003, kdy byly na kraje v souvislosti s druhou fází reformy veřejné správy (z
bývalých okresních úřadů) převedeny zřizovatelské funkce k zařízením sociálních
služeb (Tomeš, 2009).
Krajské úřady v oblasti sociálních služeb (Tomeš, 2009, s. 110):
• rozhodují o registraci poskytovatelů sociálních služeb,
• vedou krajský registr poskytovatelů,
• kontrolují dodržování povinností poskytovatelů sociálních služeb a vedou řízení o
správních deliktech poskytovatelů sociálních služeb,
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• zajišťují poskytnutí sociálních služeb v případě, že poskytovatel sociálních služeb
ukončil jejich poskytování z důvodu zrušení jeho registrace.
V kompetenci krajských poboček Úřadu práce ČR v oblasti sociálních služeb
je od 1.1.2012 zahájení řízení o přiznání příspěvku na péči na základě písemné žádosti.
Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu
žadatele. Krajská pobočka Úřadu práce ČR provádí nejprve sociální šetření, při kterém
se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním
prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce ČR zašle okresní správě sociálního
zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby pak vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu
osoby, doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku
sociálního šetření a zjištění potřeb osoby. Na základě tohoto posudku krajská pobočka
Úřadu práce ČR vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv.
Vybrané sociální služby dle kapacity poskytované ve státních a krajských
zařízeních v letech 2007-2010 uvádí graf č. 4 a příloha č. 2
Graf č. 4 Vybrané sociální služby poskytované ve státních a krajských
zařízeních v letech 2007-2011
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Úloha obcí a obecních úřadů v oblasti sociálních služeb
Obec je povinna garantovat určitý základní standard (sortiment a kvalitu)
sociálních služeb v rozsahu daném politikou státu v této oblasti. Na tento základní
standard stát přispívá nebo ho kryje ze státního rozpočtu. K tomu účelu je možné
koncipovat normativy vybavenosti územních celků sociálními službami, a to jako věcné
(počet míst v domovech pro seniory na 1 000 obyvatel) nebo jako finanční (určitý
objem prostředků na občana staršího 65 let) (Tomeš, 2009, s. 112).
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Obce v samostatné působnosti „vytváří podmínky pro poskytování sociálních
služeb na svém území a ve vzájemné spolupráci stanovují střednědobé plány poskytování sociálních služeb (komunitní plánování). Komunitní plánování je doporučená
metodika MPSV, jejíž podstatou se sociodemografická analýza. Je podkladem pro
dosazení shody mezi obecními orgány, poskytovateli (nestátní organizace) a zástupci
uživatele při rozhodování o druhu a rozsahu poskytovaných služeb v budoucnu“
(Tomeš, 2009, s. 112). Komunitní plánování se uskutečňuje ve třech základních
rovinách. Měli by se ho zúčastňovat uživatelé sociálních služeb, tj. lidé, kteří se ocitli
v nepříznivé životní situaci, poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zaměstnáni ve
státních, obecních nebo jiných organizacích a zadavatelé sociálních služeb, tj. představitelé veřejné správy (obcí a krajů), kteří budou mít na existenci a zajištění služeb
zájem (Matoušek, 2007, s. 113).
Obce zřizují především terénní sociální služby a poskytují zejména služby
pečovatelské. Pečovatelskou službu a ostatní služby na svém území hradí obce ze
svého rozpočtu (Tomeš, 2009). Obce zřizují sociální služby v rámci své samostatné
působnosti buď jako své organizační složky bez právní subjektivity nebo jako příspěvkové organizace se samostatnou právní subjektivitou. Forma organizační složky obce
se využívá v případech služby, která je nenáročná na personál, prostory a technické
vybavení. Forma samostatné příspěvkové organizace se volí v případech služby, která
je na personální, technické a prostorové vybavení náročnější (Matoušek, 2011, s. 12).
Obce z vlastních zdrojů financují provoz vlastních zařízení (příspěvkových organizací nebo organizačních složek). V menší míře obce podporují i činnost nestátních
neziskových organizací poskytujících sociální služby (Tomeš, 2009.)
Obecní úřad obce s rozšířenou působností v oblasti sociálních služeb (Tomeš,
2009):
• stanoví úhradu za stravu a péči, pokud je dítě umístěno do zařízení sociálních služeb
na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní nebo ochranné výchovy.
• zajišťuje poskytování sociální služby osobě, které není sociální služba poskytována
a neposkytnutí okamžité pomoci by jí ohrožovalo na životě nebo zdraví.
Obec v rozšířené působnosti poskytuje příspěvky na úhradu nákladů
registrovaným organizacím a občanům poskytujícím sociální služby. Obec sleduje
úroveň poskytovaných služeb a kontroluje hospodaření s poskytnutými příspěvky.
V případě, že byly příspěvky použity v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty,
vyžaduje jejich vyúčtování a vrácení.
Graf č. 5 dokumentuje vybrané sociální služby poskytované v obecních
zařízeních v letech 2007 až 2011 podle jejich kapacity (podrobněji také příloha č. 2).
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Graf č. 5 Vybrané sociální služby poskytované v obecních zařízeních v letech
2007-2011
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Úloha nevládních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb
Zřizovatelem a poskytovatelem sociálních služeb v ČR jsou i nevládní neziskové
organizace, jako jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo církevní
právnické osoby. Tyto subjekty mohou získat dotace na svou činnost z veřejných
rozpočtů (z rozpočtů obcí, krajů a ministerstev). Na tyto dotace ovšem není právní
nárok. Zvláštním druhem nestátního neziskového subjektu jsou nadace, které činnost
poskytovatelů sociálních služeb mohou pouze financovat, ale samy nemohou služby
poskytovat. Kromě organizací mohou být poskytovateli sociálních služeb i fyzické
osoby (Matoušek, 2011).
Přehled sociálních služeb podle typu a charakteru poskytovatelů služeb dokumentuje tabulka č. 9. Kombinací těchto typů pro poskytování sociálních služeb se
vytváří síť příslušných zařízení v ČR.
Tabulka č. 9 Přehled (síť) sociálních služeb
vládní sektor
(veřejný - obce,
kraje, stát)
vlastní služby
a zařízení
pronajaté služby
a zařízení

nevládní sektor
ziskové

nadace

neziskové
občanská
sdružení

neziskové
organizace

vlastní zařízení

vlastní zdroje

vlastní zdroje

vlastní zdroje

pronajaté
zařízení

dary a granty

dary, granty,
kontrakty

dary, granty,
kontrakty

Pramen: Tomeš a kol. (2009, s. 88, upraveno autorkou)
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Ve specifických případech poskytují sociální služby i fyzické osoby. Jedná se o
osobu blízkou, která poskytuje uživateli jednu nebo více sociálních služeb, kdy se
nejedná o činnost na podnikatelský způsob (není nabízena na základě živnostenského
nebo jiného oprávnění). Služba je poskytována jedné konkrétní osobě nebo i více
osobám za předpokladu, že touto činností není dosahováno zisku (Čámský, Sembdner,
Krutilová, 2011). Dle 83 zákona o sociálních službách se nevyžaduje registrace fyzické
osoby jako poskytovatele sociálních služeb.
Blíže sociální služby poskytované v ostatních (nestátních) zařízeních (podle
počtu a kapacity) v letech 2007 až 2011 uvádí graf č. 6 a příloha č. 2.
Graf č. 6 Sociální služby poskytované v ostatních (nestátních) zařízeních
v letech 2007-2011
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Na základě porovnávaných údajů o sociálních službách v časové řadě let 2007
až 2011 je možné konstatovat, že dochází k trendům svědčícím o nárůstu nejen
privatizace, ale i liberalizace při poskytování sociálních služeb v České republice podle
kapacity zařízení a počtu zařízení.
Vývoj kapacity zařízení sociálních služeb se v průběhu sledovaného období (příloha č.
2):
• u státních a krajských zařízení sociálních služeb mírně snížil ze 40 782 v roce 2007
na 37 920 v roce 2011,
• u obecních zařízení sociálních služeb je stabilní cca 23 000,
• u ostatních (nestátních) zařízení sociálních služeb došlo ke značnému nárůstu
kapacity, a to z 11 135 roce 2007 na 18 849 v roce 2011, což činí zvýšení cca o 59
%.
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Také vývojové trendy o počtech zařízení sociálních služeb ukazují na významný posun
v privatizaci těchto zařízení (služeb), neboť ve sledovaném období došlo k posunu:
• u státních a krajských zařízení sociálních služeb od 489 v roce 2007 na 658 v roce
2011,
• u sociálních služeb poskytovaných v obecních zařízeních od 385 v roce 2007 na 478
v roce 2011,
• u sociálních služeb poskytovaných v ostatních (nestátních) zařízeních od 736 v roce
2007 na 1937 v roce 2011, což činí zvýšení o 175 %.
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3. Standardizace sociálních služeb
3.1 Obecná teoretická východiska standardizace služeb
Určujícími vztahy při standardizaci a následném hodnocení veřejných, resp.
sociálních služeb a jejích poskytovatelů (institucí, jednotlivců) jsou:
-

vztah vložených prostředků a dosažených výsledků a

-

vztah dosažených výsledků k výsledkům zamýšleným a formulovaným zpravidla
jako úkoly nebo cíle.

Dosažené výsledky v relaci k výsledkům zamýšleným mohou být hodnoceny
z více hledisek. Podle nich lze stanovit kritéria hodnocení, resp. standardy, jejichž
pomocí lze příslušná hodnocení provádět.
Standard4 představuje ustálenou, normální míru, stupeň, který tvoří základ
hodnocení něčeho a standardizace je uvádění, uvedení na standard, jednotná úprava
neboli standardizování. Vymezení těchto pojmů není jediné ani konečné. Pojmy
standard, norma a standardizace jsou vysvětleny a vymezovány řadou autorů:5
Standard se používá až v posledních dvaceti letech,6 dříve se téměř výhradně
používalo slovo norma a rozlišovaly se:
• normy technické (označované ČSN - původně československá státní norma), nyní
česká technická norma,
• normy evropské,
• normy právní,
• normy organizační, které se označují jako podnikové organizační směrnice,
• normy technickohospodářské.
4

Slovo standard je cizího původu a v češtině se anglické slovo Standard překládá jako standard či norma.
Návazně Standards=normy, Standardization = normování, standardizace, typizace unifikace,
Standardized = normalizovaný, standardizovaný. Norma je stav vyžadovaný právní normou, ve smyslu
veřejné správy pak normy stanovené z principu veřejného zájmu. Takovou normou jsou ČSN, ISO normy
apod. O normě lze hovořit i v případě parametrů, postupů apod. daných zákonem, zejména v rámci
výkonu státní správy - matrika, stavební zákon, dopravní zákon, vodní zákon atp. - například velikost,
barva a profil fotografií pro občanský průkaz apod. Lze konstatovat, že v našich podmínkách je státní
správa zákonnými normami rozsáhle vybavena. Tyto normy pak není vhodné posuzovat v zorném úhlu
ideologie či politiky, ale z hlediska odborně reálného, praktického, pokud skutečně plní funkci potřebné
normy.

5

Klimeš, L. (1998); Slovník cizích slov (1998); Hunčová (2003, s. 25); Strecková, Malý (1998, s. 128);
Buchta (2003); Nemec (2003); Ochrana (2002) a (2003)

6

Příklady uplatnění standardizace Buchta, M. (2003) uvádí v oblastech jako je armáda a policie, doprava,
telekomunikace, informační technologie, muzejnictví, knihovnictví, účetnictví, sport, školství, veřejná
správa, zdravotnictví. V těchto oblastech došlo jednak ke vzniku určitých organizačních seskupení
k vypracování určitých předpisů, které mají za účel přesně stanovit pravidla konání a jednání. Cílem je
určité „zúžení“, zvýšení racionality, zmenšení počtu prvků systémů atd. Standardizaci ve veřejných
službách považuje Buchta, M. (2003) za problematickou v případě, že nejsou stanoveny jasné cíle, výhody
nebo nevýhody standardu a uvádí, že standard je třeba chápat jako doporučení, nikoliv jako závazný
předpis. V oblasti standardizace musí platit zásady ekvivalentní pro tvorbu organizačních směrnic, jako je
jasnost, jednoznačnost, stručnost, dynamičnost, relativní stálost a další.
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Další pojem tj. ukazatel (indikátor) definuje Nemec (2003, s. 11) jako „převážně
kvantitativní někdy i kvalitativní parametry, vyjadřující nosné vlastnosti služby, které
je možné použít i v procesech standardizace (počet lékařů na 1 000 obyvatel,
průměrná nebo maximální vzdálenost).“ Standardy jsou v podstatě založené na
ukazatelích, ale ne každý ukazatel musí být standardem (k tomu musí být vědomě
použitý). V praxi se používá i pojem standardní ukazatele, kdy se jedná o ukazatele a
nikoli o standardy.
Dva základní přístupy ke stanovování standardů a standardizaci dále uvádí
Nemec (2003):
• standardy decentralizované - standardy, které jsou založené na dobrovolném
definovaní stanovených ukazatelů charakterizujících poskytování příslušné služby,
které se subjekt zavazuje dodržovat,
• standardy centrální - standardy jako centrálně stanovené normy, které definují
některé parametry (kvalitativní nebo kvantitativní) poskytování příslušné služby.
Standard veřejné služby (dle Hunčové, 2003, s. 25-29) je směrné číslo „oddo“, „za podmínky že“ apod., pokud může jev v reálu dosahovat různé hodnoty.
Nejedná se tedy o normu ustavující striktní pravidlo. Standard může mít různou formu,
podmínky uplatnění standardu mohou mít normativní povahu, tedy být stanoveny i
zákonem. Smluvní partneři, tj. poskytovatelé veřejných služeb by měli mít určitou
úroveň jistoty (finanční, právní apod.) o dosažitelnosti podpory vázané na příslušnou
veřejnou službu za stanovených podmínek na straně jedné a občané, tj. klienti, by pak
měli mít určitou úroveň jistot o dosažitelnosti spotřeby veřejné služby za dané,
případně prokazatelné situace, tedy v rámci svých oprávněných očekávání. Občan by
měl mít možnost kontrolovat poskytování a financování těchto veřejných služeb dle
stanovných standardů.
Další vymezení pojmu, který používá Hunčová (2003), je standard veřejné
služby garantovaný veřejnou správou, často v úrovni regionu (kraje, resp. obce
s rozšířenou působností) poskytován cílové skupině občanů v souladu s příslušnou
vládní politikou, formulovanou v konsenzu s občany, a proto jej lze nazvat garantovaným standardem veřejné služby. A měla by mu příslušet určitá forma veřejné podpory
poskytovateli, ať je jím subjekt sociální ekonomie anebo podnikatelský subjekt. Podle
autorky poskytování a financování iniciuje a kontroluje pomocí indikátorů veřejná
správa sama nebo ji přenechává organizacím občanskéhu sektoru. Standardy se
neměří jen veřejná prospěšnost, ale kvalita a kvantita účasti na poskytování
standardizovaných veřejných služeb.
Centrální a decentralizované standardy a jejich další členění dokumentuje
obrázek č. 3.
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Získaný seznam standardů je vhodné dále roztřídit:
• z hlediska priority tvorby standardů. Podle tohoto kritéria se standardy dělí do
jednotlivých skupin v závislosti na jejich důležitosti v systému řízení a z toho
vyplývajícího pořadí (naléhavost) jejich sestavování.
• z hlediska časového jsou standardy sestavené do priorit a mají stanovený termín
zpracování.
• z hlediska objektového zaměření, kdy objektem mohou být úkoly a cíle
veřejných institucí, programové aktivity, postupy, rozpočty, na základě kterých je
možné vyhodnocovat skutečně dosažený stav ve srovnání se stavem plánovaným.

3.1.1 Efektivnost, hospodárnost, úspornost
V současném období liberalizace a privatizace institucí poskytujících veřejné,
resp. sociální služby v ČR je vhodné zabývat se podrobněji i pojetím teoretických
východisek, kritérii hodnocení a standardizací, které nejsou vždy v literatuře jednoznačně pojímány. Proto v rámci této monografie a teoretických východisek standardizace veřejných služeb bude v následující části textu podáno jejich konkrétnější
objasnění a některá specifika. Pozornost je věnována zejména pojmům, které se
standardizací úzce souvisí nebo mohou být přímo definovány jako standard. Mohou
jimi být:
1. efektivnost, hospodárnost, úspornost,
2. účelnost a přiměřenost,
3. kvalita.
Obecně vyjádřeno jde o relaci mezi tím, co je, a tím, co být má pro hodnocení
nějaké činnosti vykonávané za určitým účelem. Tyto pojmy byly původně formulovány
v oblasti techniky a ekonomiky jako kritérium kvantitativně vyjádřeného poměru mezi
vloženými prostředky (náklady) a dosaženým výsledkem.
Později se efektivnost dle Hendrycha, 2007 (s. 160-161) stává měřítkem
nejrůznějších činností. I když nadále se efektivnost spojuje často s ekonomickou stránkou hodnocení určitého jevu, a tudíž s kvantifikací, ztrácí svůj výlučně ekonomický
obsah a představuje kategorii, do níž určitý obsah vkládáme tím, že definujeme
hodnocený objekt a záměr, který hodnocení takového objektu vymezuje, zejména
pokud jde o vstup a výstup. Proto mohou být „různé“ efektivnosti, především vzhledem
k objektu jako předmětu hodnocení.
V souvislosti s rozšířením kritéria na jiné než technické nebo ekonomické
soubory vyvstal problém ukazatelů, neboť spojovat nebo dokonce ztotožňovat
efektivnost s hospodárností se mnohdy ukázalo jako nedostatečné a zjednodušující.
Při měření efektivnosti nějaké činnosti nelze činnost posuzovat izolovaně od
prostředí, v němž probíhá, neboť jsou to úkoly, které dávají směr a strukturu jejich
nositelům a odůvodňují jejich existenci a míru jejich úspěšnosti.
V současných názorech na efektivnost je možné rozlišovat v zásadě tato pojetí:
• efektivnost představuje obecné kritérium a jiná možná kritéria jen doplňují nebo
naplňují kritérium efektivnosti (např. účelnost),
• efektivnost je jedním z více možných kritérií, na kterém nejsou jiná možná
kritéria přímo závislá,
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• efektivnost je rozdílná svým obsahem podle toho, zda jde o oblast ekonomickotechnickou, právní, sociální apod.
Pojetí efektivnosti jako jednoho z možných kritérií pro standardizaci, resp.
hodnocení určité veřejné služby nebo organizační struktury (např. z hlediska její
schopnosti adaptovat se na nové podmínky) se v sociální oblasti mnohdy spojuje
s koncepcí tzv. relativní efektivnosti. Koncepce relativní efektivnosti vychází z toho,
že absolutní (dokonalá) efektivnost je dosažitelná jen v přírodních vědách a že k řešení
praktických sociálních problémů nepotřebuje teorie číselné měření efektivnosti, ale
buď jen srovnání mezi „více“ a „méně“ u alternativních možností, nebo jen hodnocení
na základě ukazatelů, které bylo možno získat z počtu všech ukazatelů možných.
V tomto pojetí je efektivnost jak poměrem „output“ k „input“, tak poměrem skutečně
dosaženého k maximu možného.
Podnětný je také názor Motta (1972, s. 17.), který zaměřil svou pozornost na
výzkum efektivnosti institucí. Podle něho je efektivní taková instituce, která je
schopna mobilizovat svá centra řízení pro určitou činnost - akci. Jsou to takové
instituce, které vykazují větší a kvalitnější výsledky a lépe se adaptují na problémy než
jiné podobné instituce. Pro schopnost instituce být efektivní jsou zvlášť důležitá tato
kritéria: organizování center moci pro rutinní práce, kvalita a kvantita činností jako
kritérium rozhodné pro schopnost relativního přežití organizace a konečně efektivnost,
pojímaná Mottem převážně jako hospodárnost. Všechna naznačená kritéria ovlivňují
pozitivně nebo negativně úspěšnost instituce
V otázce efektivnosti jako míře racionality určitého systému můžeme přistupovat ze dvou hledisek: jako k vnitřní efektivitě nebo k vnější efektivitě, tj. vzhledem
k dosahovaným výsledkům navenek.
Podle Mertla, (2008) je významné analyzovat i mechanismy, na základě kterých
dochází k produkci blahobytu jako určité formy uspokojení konkrétního jednotlivce
v oblasti sociálních služeb. Průběžnými výstupy jsou služby, v případě sociálních služeb
ve formě jejich kvantifikovatelného objemu v dané minimální kvalitě. Jsou přímým
produkčním výstupem použití vstupů za daných nákladů.
Pomocí průběžných výstupů se dosahují finální výstupy v oblasti sociálních
služeb. Implikacemi pro otázky efektivnosti sociálních služeb jsou zejména nemožnost
analyzovat efektivnost sociálních služeb pouze na principu přímých, vyčíslitelných
nákladů a snadno měřitelných výsledků v podobě průběžných výstupů. Toto pojetí je
nejbližší úzkému principu sledování nákladové efektivnosti v poměru cena/výkon.
Efektivnost sociálních služeb se na základě tohoto teoretického schématu existujícího
ve světové literatuře jeví jako širší koncept, který zahrnuje i finální výstupy ve formě
zlepšení sociální situace potřebných a zahrnutí vstupů, které se v daném čase na trhu
koupit nedají, neboť jsou výsledkem dlouhodobé kultivace a nastavení sociálněekonomického prostředí (Mertl, 2007; Průša, 2008a).
Efektivnost se v tomto případě projevuje jako kritérium kvality vykonané práce,
nikoli jako kritérium množství vykonané práce. Když se hovoří o tom, jaká očekávání
má splňovat instituce, klade se zpravidla důraz na její kvalitu (odbornost), pohotovost
a hospodárnost. Tyto požadavky nám naznačují možná kritéria pro hodnocení
úspěšnosti. Jsou to:
-

kvalita a odbornost vykonávané služby,

-

pohotovost a vstřícnost vykonávané služby,
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-

hospodárnosti při nakládání s prostředky, které jsou dány institucím k dispozici.
Hospodárnost působí jako limitující prvek jak na kvalitu a odbornost, tak na
pohotovost.

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že racionalita, kvalita, pohotovost a
hospodárnost jsou kategorie, které mají různý obsah a jako standardy (hodnotící
kritéria) nemohou působit shodně. Dokonce mohou v konkrétní situaci působit i
protikladně, přičemž míra jejich protikladnosti je dána mnoha faktory, z nichž některé
ji mohou posilovat (např. subjektivismus při rozhodování priorit, špatná organizace
řízení, nedostatek informací na místech, která rozhodují), jiné naopak ji mohou
zeslabovat (např. vhodná delegace pravomoci, dobré komunikační toky zabezpečující
dostatek informací a koordinace v rozhodovacím procesu).
Přehled názorů na efektivnost ukazuje, že ohledně tohoto pojmu a pojmů
příbuzných není jednoty. Praxe si ovšem vyžaduje efektivnost nejen definovat, ale také
měřit (hodnotit). Dosavadní postupy v měření naznačují, že nejúspěšnější jsou takové
metody, které se orientují na kvantifikovatelné ukazatele jak na straně nákladů, tak
užitků, nebo na ukazatele, které umožňují komparaci s obdobnými ukazateli o výsledcích dosažených v jiných institucích. Takovým postupem můžeme zjistit, který účastník
má výsledky lepší nebo horší oproti jiným porovnávaným účastníkům. Úspěchů
v měření efektivnosti se dosahuje zejména v hospodářské oblasti, nejen pokud jde o
vymezení pojmu ekonomické efektivnosti, ale také pokud jde o obsah efektivního
chování podnikatelů.
V ostatních oblastech, zejména v oblasti netržních sociálních služeb, není situace zdaleka tak jednoznačná. Souvisí to především s problematikou kritérií efektivnosti, neboť spojování efektivnosti převážně jen s hospodárností (jako je to možné
v hospodářské sféře) nemusí být dostatečně výstižné. Kritérium hospodárnosti
v některých záležitostech nemusí být ani kritériem prvořadným. Hospodárnost se
dostává do konkurence s četnými jinými měřítky, které jsou vyvolávány zájmy, které
se mohou lišit od zájmů ekonomických.
Použití efektivnosti jako jednoho z možných kritérií vede často k tomu, že obsah
tohoto pojmu je zaměňován s jinými pojmy, jako je hospodárnost, účelnost, úspornost,
přiměřenost. Proto uveďme aspoň hlavní obsah některých z nich.
Hospodárnost dle Hendrycha (2007, s. 161-162) lze vyjádřit jako ekonomicky
účelné jednání, protože bývá často kladena na roveň účelnosti jako vztah mezi účelem
a prostředky k jeho dosažení. Tím se však účelnost nevyčerpává, neboť účelná nebo
neúčelná může být činnost, kde ekonomická stránka nebude prioritní a kdy při jejím
hodnocení budou především rozhodovat v určitém čase jiná kritéria než ekonomická,
která se mohou projevit jako přínos nebo ztráta až později. Mluvíme někdy o investicích pro budoucnost. Platí to např. o zabezpečování a provádění veřejných služeb
v oblasti sociální, kulturní, školské nebo zdravotnické. Proto hospodárnost a
účelnost jsou odděleny a jsou pokládány za dvě rozdílná kritéria.
Hospodárnost se projevuje ve dvou alternativách, a to jako:
-

maximalizace užitku nebo výsledku určité činnosti (výstupu),

-

minimalizace nákladů, resp. vynaložených prostředků (vstupu).
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V prvém případě platí, že při pevně stanovených prostředcích (např. finančních
nebo mzdových) má být dosaženo co největšího možného užitku. Ve druhém případě
naopak platí, že výsledek je stanoven pevně a na jeho splnění má být vynaloženo co
nejméně prostředků. Praxe takovému postupu mnohdy odporuje buď tím, že při
stanovení konkrétních úkolů se požaduje splnit současně obě alternativy: dosáhnout
maximálního užitku při minimálním vynaložení prostředků nebo předpisem úspor
globálně určených prostředků na činnost instituce, aniž se sleduje přímá vazba na
jednotlivé úkoly. Druhý uvedený příklad prakticky znemožňuje míru hospodárnosti u
jednotlivých úkolů zaznamenat.
Úspornost (šetrnost) je dle Hendrycha (2007, s. 162) jedním z možných
projevů hospodárnosti jako minimalizace nákladů. Spojení hospodárnosti a úspornosti
má hluboké historické kořeny. Úspornost se především spojovala - a dodnes spojuje s finančním hospodařením státu a označovala se jí hospodárnost pokladních operací.
V současné době převažuje názor, že úspornost se vyčerpává zmíněnou minimalizací
nákladů a že dosahování úspor je podmíněno využíváním nejrůznějších modernizačních
opatření a technických prostředků.

3.1.2 Účelnost a přiměřenost
Hledisko účelnosti by mělo mít v sociálních službách přednost před hlediskem
úspornosti, neboť samotná úspornost bez přihlédnutí k účelu vynakládaných prostředků postrádá smysl.
Za účelnou se považuje dle Hendrycha (2007, s. 172-173) taková činnost, jejíž
výsledek odpovídá nebo se aspoň přibližuje stanovenému (zamýšlenému) cíli. Účelné
jednání nemusí být vždy a za všech okolností jednáním ani hospodárným ani efektivním, popř. přiměřeným. Např. rozhodování v podmínkách rizika za určité krizové
situace nemusí vždy být současně účelné a hospodárné, ale může být účelné a
efektivní, nebo účelné a přiměřené.
Ke vztahu účelnosti a hospodárnosti je třeba poznamenat, že jde o pojmy svým
obsahem příbuzné. Proto také jejich rozlišování může činit obtíže. Platí to zejména
tehdy, když účelnost posuzujeme jako vztah mezi prostředky a dosaženým výsledkem.
Jestliže je úkol, kterého má být dosaženo, stanoven jednoznačně, znamená účelný
postup, že relace mezi vloženými prostředky a dosaženým výsledkem (splněním úkolu)
se maximalizuje. Naproti tomu v případech, kdy úkol nelze vymezit jednoznačně (a to
je v sociálních službách mnohdy obvyklé), je účelným postupem dosahování nejvyšších
možných výkonů s prostředky, jež jsou k dispozici. Rozdíl mezi kritériem účelnosti a
hospodárnosti spočívá v tom, že hospodárnost ve smyslu dosažené relace mezi
vloženými prostředky a dosaženým výsledkem hodnotíme vždy jen pomocí kvantitativních ukazatelů (zpravidla v peněžních jednotkách), zatímco stejná relace účelnosti
může být vyjádřena i v jiných jednotkách (spokojenost).
Účelně jednáme, dosahujeme-li zamýšleného cíle (nebo se mu přibližujeme) bez
ohledu na prostředky a zdroje, které jsme na činnost vynaložili. Prostředky a zdroje
nás zajímají, když zkoumáme efektivnost. Proto je nutné stupeň naplnění cíle
posuzovat ze dvou hledisek: účelnosti a efektivnosti.
V prvém případě měříme shodu dosaženého výsledku se zamýšleným cílem,
popř. stupeň jejich shody jen vzhledem k záměru rozhodnému pro realizaci cílového
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řešení, k němuž má určitá činnost směřovat. Přiblížení k cíli nebo jeho dosažení
posuzujeme jen z pozice splnění či nesplnění.
V druhém případě sledujeme, jak bylo dosaženo výsledku, jak se průběh celého
řešení jevil z hlediska racionality systému, v jehož rámci činnost probíhala a byla
usměrňována.
Pokud jde o vztah účelnosti a efektivnosti, je pro něj příznačné, že efektivní
nemůže být činnost neúčelná. Efektivnost vystupuje jen jako kritérium účelné činnosti.
Pomocí kritéria účelnosti hodnotíme shodu dosaženého výsledku se stanoveným
(zamýšleným) cílem, popř. stupeň jejich shody, a to jen k záměru, který je rozhodný
pro realizaci cílového řešení, k němuž má činnost určité instituce směřovat. Přiblížení
k cíli nebo jeho dosažení posuzujeme v tomto případě jen z hlediska splnění nebo
nesplnění.
Při hodnocení přiměřenosti se sleduje, zda uvažované nebo provedené
opatření (postup) odpovídá nebo odpovídalo sledovanému účelu a nakolik je nebo bylo
vzhledem ke splnění sledovaného potřebné. Přiměřeností se sleduje, aby vynakládané
prostředky:
-

dostatečně přispívaly k úspěchu řešení,

-

respektovaly současné výdajové možnosti,

-

neumožňovaly řešení a jeho následky, které by negovaly cíl.

Při hodnocení poskytování sociálních služeb je potřeba uplatňovat jiná hlediska
z pohledu státu, jiná z pohledu krajů, měst a obcí jako zřizovatelů převážné většiny
jednotlivých zařízení, jiná z pohledu nestátních neziskových organizací, jiná hlediska
při hodnocení uplatňují i klienti jako uživatelé jednotlivých sociálních služeb. Při
hodnocení sociálních služeb je nutné přihlédnout: (Průša, 2008a, s. 11-13)
• k rozdílné úrovni vybavenosti jednotlivých regionů. Toto kritérium významným
způsobem determinuje možnosti optimálního uspokojení potřeb klienta v závislosti
na jeho celkové sociální situaci,
• k výši provozních nákladů jednotlivých zařízení, která je determinována stářím
budov a personálním vybavením jednotlivých zařízení,
• k financování sociálních služeb, které je založeno na participaci více subjektů
(občan, rodina, stát, obec, provozovatel, zdravotní pojišťovna, vlastní pojištění
apod.), je potřebné určit, kdo rostoucí náklady na služby zaplatí.
Při hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních služeb je nutno dle Průši
(2007a, s. 18) vycházet z řady objektivních charakteristik, jako jsou:
• míra urbanizace,
• věková, kvalifikační, profesní a sociální struktura obyvatelstva na daném území,
• struktura osídlení jednotlivých územních celků, velikost obcí,
• míra realizace tradičních funkcí rodiny v péči o staré občany,
• nejrůznější sociologické změny probíhající ve společnosti apod.

50

3. Standardizace sociálních služeb

V současné době přímo či zprostředkovaně ovlivňují vývoj sociálních služeb
základní společenskoekonomické a sociálně-politické faktory. Jedná se zejména o:
• prodlužování lidského věku, přičemž se prodlužuje období života, v němž člověk
potřebuje pomoc jiné osoby,
• přenášení standardu života v produktivním věku i do období, kdy je člověk postupně
stále více závislý na pomoci jiné osoby,
• rostoucí nákladnost kompenzace narůstající závislosti na vnější pomoci.
Tyto trendy dle Průši (2007a, s. 18) souvisí s nutností zabezpečit přiměřený
komfort života ve stáří a hledáním možností transformace celé oblasti sociálních služeb,
které jsou pro staré a zdravotně postižené občany zabezpečovány. Nejde tedy jen o
efektivnost a ekonomické aspekty, ale jde o přiblížení života ve stáří, popř. života se
zdravotním postižením normálnímu životu za pomoci sociálních služeb.
Sociální služby dle Mertla (2007, s. 7, 19) nejsou statkem, jehož spotřebu by si
člověk volil, ale na jejich spotřebu je často odkázán. Sociální služby se liší od jiných
statků, na nichž je člověk závislý, jako je např. jídlo nebo bydlení, tím, že je
spotřebovává vždy jen poměrně úzká a heterogenní sociální skupina a tato spotřeba je
spojena jen s určitou části života (např. ve stáří).
Specifikum sociálních služeb spočívá také v tom, že se integrálně dotýkají
osobnosti poptávajícího. Neexistuje obecný standard, jehož kritéria by měla služba
splňovat. To umožňuje vysoce kvalitní služby, pokud je poptávající požaduje a nabízející je ochoten a schopen nabídnout, ale také to umožňuje i nízkou kvalitu služeb,
pokud se na ní například za cenu nízkých nákladů oba subjekty shodnou. Při spotřebě
sociálních služeb může dojít ke konfliktu s profesními standardy. Existující legislativní
podmínky předepisují minimální atributy takových transakcí, ale veřejné výdaje jsou
schopné stanovit a profinancovat jen určitý veřejný, nepodkročitelný standard, jehož
kvalita je určena veřejným zájmem. V případě jiných služeb, než jsou sociální služby,
lze případné problémy řešit pomocí standardních nástrojů, jako je reklamace nebo
výměna. U služeb sociálních nebo zdravotních ovšem není možné kompenzovat fyzickou a psychickou újmu, která vznikla nekvalitním nebo neadekvátním poskytováním
těchto služeb.
Dostupnost a kvalita sociálních služeb dle Mertla je významným faktorem z
pohledu humanity a důstojnosti života v moderní společnosti. Spotřeba sociálních
služeb by neměla být považována za možný nadstandard, ale i za etický a humánní
aspekt poskytování sociálních služeb, který je nutné posílit. Ze standardů, které budou
hodnotit sociální situace (ve formě spokojenosti), doplněné o objektivní posouzení
sociální a zdravotní situace osob, které jsou na úrovni poskytování sociálních služeb
závislé, potom by měla vycházet i kalkulace nákladů a výnosů a také návrhů standardů, hodnotících efektivnost a hospodárnost sociálních služeb. Dle Průši (2008, s. 13)
dochází ke zvýšení integrace ekonomické a sociální racionálnosti, tedy ke hledání
optimální varianty zabezpečení sociálních potřeb nejen z humánního, ale i technického, technologického a ekonomického pohledu.
Proto je vhodné k dalšímu hodnocení využít standardizaci veřejných služeb a
hodnocení dodržování stanovených standardů kvantity i kvality ve spojení s hodnocením efektivnosti.
Řada standardů sociálních služeb patří do třídy nekvantifikovatelných
standardů. Někdy je obtížné stanovit standardy, u nichž je možné určit bezprostřední
kvantifikovatelná měřítka. Tyto standardy se vyjadřují ve formě normativních soudů -
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například „dobrý, špatný“ atd. Výroky jsou získávány použitím metody dotazníku nebo
ankety. A následně je možné zhodnotit, zda se dají tato zjištění aplikovat do některé
z měřitelných forem (např. do škály).
Pak bychom, ale měli u efektivnosti sociálních služeb více vycházet z kritérií
účelnosti a přiměřenosti (viz výše) a to již nemusí být realizace služby vždy
současně účelná a hospodárná, ale účelná a přiměřená.

3.1.3 Kvalita
Z kvalitativního hlediska existuje daný druh veřejné služby jako blíže definovaná
určenost, jíž se tato služba z hlediska svých charakteristik liší od jiného druhu služby
(Ochrana, 2003).
Pojem „kvalita“ má tři základní atributy:
• Vlastnost je to, co danou veřejnou službu přibližuje z hlediska jejích užitných
charakteristik.
• Stav je určitý výsledek, který charakterizuje průřez, průnik celého souboru
vlastností dané služby v určitém prostoru a čase. Na popis stavu potřebujeme
soubor norem, které vystupují jako ukazatelé výsledků.
• Fáze je tím kvalitativním rysem, který zohledňuje procesní stránku veřejné služby.
Je to prostorový nebo časový úsek, v jehož rámci danou veřejnou službu poskytujeme.
Základní atributy kvality, které je možné využít pro tvorbu kvalitativních
standardů jsou uvedeny v tabulce č. 10.
Tabulka č. 10 Atribut kvality ve veřejné službě a tvorba standardů
atribut

objekt sledování

standardy jako nástroje sledující:

vlastnost

užitek

spokojenost občana s poskytovanou veřejnou službou

stav

výsledek

ukazatele výsledků

fáze

proces

procesní ukazatele

Pramen: vlastní zpracování dle Ochrana (2003, s. 18)

Pojem kvalita není možné ztotožňovat s pojmem vlastnosti. Termíny vlastnost
a „kvalita nemůžeme považovat za synonyma. Vlastnost je vše to, co daný jev má,
tedy obsahuje nejen aspekt kvalitativní ale i kvantitativní. Kvalita je tím, co sjednocuje
mnohotvárné vlastnosti daného jevu do jistého celistvého systému a co přetrvává
v procesu jejich změn. Na veřejné služby je možné nahlížet i z pohledu kvantity.
Kvantita představuje kvantitativní určení nějaké kvality. Kvantitativní stránku sledovaných charakteristik veřejné služby představuje hospodárnost, nákladová efektivnost
nebo účelnost (Ochrana, 2003). Dále konstatuje, že při analýze veřejných služeb
můžeme uplatnit jak kvalitativní tak i kvantitativní analýzu pro sledování kvality a
kvantity dané služby.
Uvedený přístup je pak východiskem pro tvorbu standardů. Pro sledování
veřejných služeb lze vytvářet druhy standardů, které sledují buď kvalitativní, nebo
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kvantitativní stránku veřejné služby (případně i jejich mix). Při tvorbě standardů by
měla být sledována určitá strukturně funkční logika jejich tvorby, která odráží
strukturně funkční členění veřejné služby.
Kvalitu služby dle Matouška (2007) je možné garantovat tím, že bude prověřena
podle předem stanovených a definovaných parametrů (nejlépe měřitelných). Standardy
mohou formulovat poskytovatelé a zřizovatelé služeb společně s uživateli (klienty).
V oblasti sociálních služeb mají standardy sloužit jako metodický nástroj kvality, mají
orientovat uživatele služeb a pro organizace, které je využívají, mají být použitelné
pro sebeposuzování.
Pojem standardy kvality sociálních služeb byl zaveden s účinnosti zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Standardy se týkají všech sociálních služeb a jsou
formulovány obecně, aby byly použitelné pro jakoukoli sociální službu bez ohledu na
její charakter, velikost a právní formu poskytovatele.
Standardy sociálních služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím
je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a
provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a
uživateli služeb (Standardy kvality sociálních služeb, 2002).
Výchozím principem při tvorbě standardů kvality byla snaha zajistit, aby sociální
služby směřovaly k podpoře setrvání člověka v přirozeném prostředí a k rozvoji jeho
přirozených sociálních vazeb. Ve standardech jsou proto definovány takové požadavky
na kvalitu služeb, které jsou zárukou vyrovnání příležitostí uživatelů sociálních služeb
ve společnosti. Standardy jsou pomůckou pro poskytovatele usilující o poskytování
dobrých a účinných sociálních služeb, které respektují a podporují rovný přístup ke
vzdělání, práci a k dalšímu občanskému a osobnímu uplatnění a jsou tak základním
předpokladem plnohodnotného, důstojného a svobodného života jejich uživatelů.
Z tohoto důvodu byly standardy ve všech stádiích svého vzniku předkládány k
veřejné diskusi. Velký důraz byl kladen na ověřování připravovaných standardů v
samotném procesu poskytování sociálních služeb. Standardy byly testovány téměř
třemi desítkami organizací poskytujících sociální služby v rámci pilotního projektu.

3.2 Aplikace standardů veřejných služeb - zkušenosti
z Velké Británie
Vývoj veřejných služeb v Evropě se v posledních čtyřiceti letech v nemalé míře
odehrává i ve znamení aplikace moderních manažerských, částečně i marketingových
přístupů, jejichž součástí jsou snahy o zvyšování kvality poskytovaných služeb spojené
také s úsilím o jejich standardizaci. Od sedmdesátých let minulého století dle Laciny
(2003, s. 83) se celkově začínají projevovat v evropské ekonomice náročnější podmínky, které v rostoucí míře ovlivňovaly (především na úrovni municipalit a regionů,
zčásti i v rovině výkonu ústřední státní správy) celkový příliv finančních prostředků
vyčleňovaných ze státních rozpočtů pro výkon veřejné správy a veřejných služeb.
Volení představitelé a úředníci správních úřadů v řídícím postavení tak byli postupně
nuceni hledat některé účinnější nástroje, přístupy a prostředky pro zabezpečování
obligatorních a fakultativních veřejných služeb i přesto, že náklady na ně dlouhodobě
rostly.
Na podmínky veřejné správy a celého neziskového sektoru začaly být zároveň
rozpracovávány některé zpřesněné zásady měření efektivity výkonů. Začaly se
aplikovat standardy hospodárnosti, účinnosti a efektivity, které tvoří jádro tzv. New
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Public Managementu. Ve veřejné správě jako celku se v rámci nově se formujících
přístupů začalo více přihlížet k názorům, představám a požadavkům uživatelů služeb, i
k jejich stanoviskům týkajícím se samotného způsobu řízení obcí a regionů. Na tomto
základě byly rozpracovány i přístupy označované za „citizen participation“ (lze
překládat jako podíl občanů na řízení věcí veřejných). Orientace na aplikaci hospodárnosti, účinnosti a efektivity se stala jedním z východisek pro zahájení a vedení diskuzí
o kvalitě poskytovaných služeb, čímž se vytvořily i jisté podmínky pro debaty o potřebě
stanovení jejich závazných standardů.
Jak uvádí Lacina (2003), některé z přístupů, například koncepce „Citizen
Charter“, začaly být zčásti aplikovány i ve státní správě. V tomto směru se
nejradikálněji postupovalo ve Velké Británii, v níž z úřadů státní správy byly do tzv.
agencií (agencies) aplikovány. V případě územní samosprávy vykonávané na municipální a na regionální úrovni se začaly prosazovat i první snahy o určitou standardizaci
poskytování obligatorních a fakultativních veřejných a veřejně prospěšných služeb
občanům.
Podrobněji se standardizací veřejných služeb ve Velké Británii zabývá též
Halásek (2004, s. 61-68). Pojednává o tom, že instituce a firmy pod dohledem a
s dotacemi obcí (místním úřadem) používají centrální (jednotně definované) standardy
ve vybraných oblastech veřejných služeb. Pro obec i servisní organizace je důležité
také vědět, jaké standardy veřejné služby očekávají jejich klienti - uživatelé veřejných
služeb. Proto vznikl systém celostátních standardů orientovaných na soubory 11
okruhů, které obsahovaly celkem 113 veřejných služeb (viz tabulka č. 11).
Tabulka č. 11 Standardy ve vybraných oblastech veřejných služeb ve Velké
Británii
1) vzdělávání
2) zdraví
3) sociální služby
4) sociální ochrana
5) sociální bydlení

12 služeb
8 služeb
14 služeb
9 služeb
4 služby

6) služby v oblasti životního prostředí

27 služeb

7) doprava

10 služeb

8) ostatní infrastruktura

3 služby

9) zemědělství

3 služby

10) průmysl
11) kultura a volný čas
celkem

3 služby
20 služeb
113 služeb

Pramen: Halásek (2004)

Pro každou z výše uvedených veřejných služeb byl stanoven univerzální „soubor
základních vlastností“, který se skládá z matice veřejných služeb (sloupce) a ukazatelů
- standardů, které jsou pro každou ze 113 veřejných služeb konkrétně definovány.
Matice veřejných služeb přehledně zahrnují všechny základní vlastnosti, jež jsou
nutné pro měření a maximalizaci efektivnosti poskytování veřejných služeb a obsahují
(viz příloha č. 2 až 5) kromě typu veřejné služby (detailně) tyto ukazatele:
• zdroje financování,
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• poskytovatel služby,
• cílová skupina,
• kritéria dostupnosti,
• legislativa,
• základní standard služby,
• očekávaný standard služby,
• tradiční vývoj standardu,
• sledované podrobné standardy,
• poznámky.
Za povšimnutí stojí skutečnost, že i když ústřední vláda financovala většinu
služeb, pouze několik málo z nich přímo poskytovala. Poskytování (zabezpečení) služeb
bylo ovlivňováno místními úřady a dalšími úřady (úřady zvláště zřízené za určitým
účelem), přímé financování bylo dáno přísnými podmínkami stanovenými v zákonu,
regulací, politickými prioritami nebo zavedenou tradicí. Místní úřady byly financovány
z 55-85 % (v závislosti na individuálních potřebách úřadu), aby zabezpečovaly služby.
Ostatní organizace byly financovány 100 % z veřejných zdrojů, přičemž se bere
v úvahu i národní loterie anebo soukromí sponzoři.
Pro účely této monografie a případnou komparaci byl vybrán ze všech 113
veřejných služeb ve Velké Británii (Halásek, 2004) soubor tří základních veřejných
služeb (podrobněji v přílohách 3-5 je uveden přehled standardů vybraných veřejných
služeb ve Velké Británii) týkajících se problematiky:
1. sociální služby (14 služeb), tj. péče o staré lidi vč. ubytovaní, péče o staré lidi
bez ubytování (domácí péče, denní péče, nákupy, koupání, dovoz jídla), následná
péče o děti, preventivní péče o děti, podpora rodin, zdravotní osvěta zaměřená na
děti, služby pro invalidy (nevidomí, neslyšící, na invalidním vozíku), doplňující
příspěvky (dávky),
2. sociální ochrana (9 služeb), tj. nezaměstnanost, nemoc, starobní důchod, invalidita, mateřství, pozůstalí, pracovní úrazy a nemoci, rodinné přídavky, příspěvky na
nájemné,
3. sociální bydlení (4 služby), tj. poskytování, údržba, opravy, nová zařízení.

3.3 Standardizace sociálních služeb v ČR
V ČR v letech 1995-2000 se postupně začaly objevovat práce, mnohdy
z iniciativy mezinárodních organizací a fondů (Know How, Phare, atd.), které s pomocí
domácích institucí začaly aplikovat některé zahraniční zkušenosti a připravovaly
manuály, srovnávací studie a další dokumenty zabývající se kritérii a standardy,
kterými lze porovnávat a měřit kvalitu veřejných služeb. Po celé Evropě se také v té
době zvedl názorový proud směřující ke zvyšování odpovědnosti za veřejné služby a
orientoval se převážně na místní služby, jejich standardy a monitorování jejich plnění
(Halásek, 2004).
V ČR nastal zlom po roce 2000, kdy se vlády ČR k problematice řešení dostupnosti a kvality veřejných služeb aktivně přihlásily. V programovém prohlášení ze srpna
2002 vláda kladla důraz zejména na zachování kvality veřejných služeb a zajištění
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dostupnosti veřejných služeb z pohledu občana. Jako základní cíle v příslušných
oblastech vláda mimo jiné vytyčila zlepšení dopravní obslužnosti, zachování územní
dostupnosti poštovních služeb, posílení efektivní sítě sociálních služeb, zvýšení kvality
vzdělávání, podporu dostupnosti širokého spektra forem sportovní činnosti, standardizaci jednotlivých druhů a forem zdravotní péče a podporu kultury (Usnesení vlády ČR
č. 164 ze dne 20. 2. 2002). Příslušné rezorty zodpovědné za tvorbu politiky v oblasti
veřejných služeb začaly řešit tuto problematiku v rezortních koncepcích, kdy mimo
jiné měly určit i veřejné služby vhodné ke standardizaci. U věcných veřejných služeb
označených v ČR jako „vhodné ke standardizaci“ jsou uvedeny způsoby, které byly
využity pro řešení jejich dostupnosti a kvality. Příslušné rezorty při výběru vhodných
možností vycházely z následujících alternativ:
• stanovení standardů v právním předpise,
• stanovení úkolů státní organizaci,
• úprava licenčních podmínek,
• vytvoření podmínek sdružování obcí za stanoveným účelem,
• doporučení v rezortních koncepcích,
• komunitní plánování,
• řešení transparentnosti,
• řešení porovnáním a soutěžením - metoda benchmarkingu.
Tyto tendence stanovené vládou ČR v roce 2002 pokračovaly i v různé intenzitě
i v dalším období s tím, že všechny výše uvedené způsoby jsou využitelné k zajištění
či podpoře odpovídající kvality a dostupnosti veřejných služeb i v současné době.
Jako příklad standardizace veřejných služeb pro srovnání byly vybrány opět
služby sociální, které se svým charakterem zařazují do kategorie veřejných služeb
odvětví rozvoje člověka a vyznačují se shodnými i specifickými znaky.
Ke shodným znakům patří zejména, že: (dle Benča, Kuvíkové 2011, s. 162-165)
• působí na stejný objekt, kterým je člověk v období jeho života a utvářejí jeho lidský
potenciál,
• působí na stejný objekt a prostřednictvím produkce svých služeb sledují stejný cíl,
tj. uchování a rozvoj lidského potenciálu,
• chování člověka při působení odvětví rozvoje člověka není stejné, liší se především
kvantitou a kvalitou a také mírou aktivity při využívání nabízených sociálněekonomických činností těchto odvětví,
• míra společenského zájmu na udržení určité úrovně a rozvoji lidského potenciálu
vyvolává shodu v ekonomickém zabezpečení.
Specifickým znakem těchto služeb (dle Benča, Kuvíkové 2011, s. 162-165) je
přímý kontakt poskytovatele a spotřebitele, který vyplývá ze zvláštností službotvorného procesu, kdy proces produkce splývá s procesem spotřeby služeb. To znamená,
že všechny služby poskytované v odvětvích rozvoje člověka se spotřebovávají na
jednom místě a subjekt poskytování služby a objekt (ten, kdo službu využívá) musí
být v přímém interakčním kontaktu.
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Konkrétně v oblasti sociálních služeb (sociální pracovník - občan, který
potřebuje sociální službu): Při poskytování těchto služeb se vyskytuje problém standardizace z hlediska jejich kvality a kvantity, tedy jaký standard těchto služeb by měl být
poskytován každému občanovi v období jeho životního cyklu a jaká by měla být
zabezpečena kvalita těchto služeb. Vzhledem ke skutečnosti, že každý člověk se
vyznačuje specifickými znaky individua, které se v průběhu života mění a rozvíjí, je
tato otázka důležitá, protože výrazně ovlivňuje nabídku těchto služeb a poptávku po
nich.
V současné době největší posun při aplikaci standardizace veřejných služeb ČR
do konkrétní praxe lze pozorovat zejména v oblasti sociálních služeb.
Zákon o sociálních službách sleduje dva základní cíle, tj. zabezpečení sociální
péče všem osobám, které ji nezbytně potřebují a nápravu právních vztahů mezi
státem, poskytovateli sociálních služeb a jejich uživateli. Mezi základní zásady zákona
patří především:
• bezplatné sociální poradenství pro všechny,
• zachování lidské důstojnosti a respekt k lidským a občanským právům,
• individuální přístup,
• aktivace k samostatnosti,
• podpora při zakotvení v přirozeném sociálním prostředí,
• rovnoprávnost a dobrovolnost.
V obecné rovině tyto základní zásady představují vodítko, na jehož základě byly
vypracovány standardy kvality sociálních služeb.
Zákon o sociálních službách přinesl do systému sociální péče řadu změn a
některé jeho změny dle Čámského, Sembdnera a Krutilové (2011, s. 16-17) si v celém
rozsahu neuvědomují mnohdy ani ti, kdo v sociálních službách působí profesionálně,
jako jsou pracovníci poskytovatelů sociálních služeb nebo úředníci obecních a krajských
úřadů.
Dodržování standardů kvality je dle § 88 tohoto zákona jednou z povinností
poskytovatelů sociálních služeb a je rovněž předmětem inspekce u poskytovatelů
sociálních služeb. Obsah standardů kvality stanovuje vyhláška MPSV ČR č. 505/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Standardy popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou souborem
měřitelných a ověřitelných kritérií. Jejich smyslem je umožnit průkazným způsobem
posoudit kvalitu poskytované služby.
Zavedení standardů do praxe ČR umožňuje porovnávat efektivitu jednotlivých
druhů služeb, které pomáhají lidem řešit stejný typ nepříznivé sociální situace, i
efektivitu různých zařízení, která poskytují stejný druh služby. To má velký význam i
pro zřizovatele a další zařízení a instituce, které sociální služby financují. Při zjišťování
kvality poskytovaných služeb jsou standardy nástrojem, měřítkem pro hodnocení
kvality. Hlavním smyslem standardů je zajistit, aby poskytování služby respektovalo a
chránilo práva jak těch, kteří službu přijímají, tedy uživatelů, tak lidí, kteří ji poskytují
- pracovníků.
Standardy jsou rozloženy na jednotlivá kritéria, která jsou měřitelná, z důvodu
srozumitelnosti a také proto, aby bylo možno posoudit, zda služba požadavek
standardu splňuje. Pro vytvoření standardů sociálních služeb byly využity prvky zajiš-
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ťování kvality užívané v jiných odvětvích, kde je obecně kvalita služeb chápána jako
schopnost uspokojit zájmy a potřeby zákazníků.
V případě sociálních služeb se kvalita musí odvíjet od uspokojení potřeb a
zájmů nejen samotných uživatelů služeb, ale i zájmů zadavatelů služeb, tedy těch
subjektů, které služby objednávají a platí z veřejných zdrojů - např. obcí, krajů či
státu (Standardy kvality sociálních služeb, 2002, 2003, 2008, MPSV: Standardy kvality
sociálních služeb, 2009),
A) Standardy kvality sociálních služeb jsou dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách rozděleny do tří základních částí (Standardy kvality sociálních
služeb, 2002, 2003, Standardy kvality sociálních služeb - výkladový sborník pro
poskytovatele, 2008):
1. Procedurální standardy jsou nejdůležitější. Stanovují, jak má poskytování služby
vypadat. Na co je potřeba si dát pozor při jednání se zájemcem o služby, jak službu
přizpůsobit individuálním potřebám každého člověka. Velká část těchto standardů je
věnována ochraně práv uživatelů služeb a vytváření ochranných mechanismů, jako
jsou stížnostní postupy, pravidla proti střetu zájmů apod. Konktrétně procedurální
standardy obsahují:
• Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb zahrnují příležitosti, které umožní
lidem v nepříznivé sociální situaci přístup ke všem službám poskytovaným veřejnosti, možnost žít ve vlastním domácím prostředí, mít smysluplné vztahy s rodinou
a dalšími lidmi, chodit do práce a do školy.
• Ochranu práv osob, tzn. poskytovatel sociálních služeb ve své činnosti respektuje
základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky vyplývající z platných obecně
závazných norem a pravidla občanského soužití.
• Jednání se zájemcem o sociální službu. Cílem tohoto standardu je shrnout
postup, jakým způsobem se má jednat se zájemcem o službu. Toto jednání by mělo
předcházet uzavření dohody o poskytování sociální služby.
• Smlouvu o poskytování sociální služby, tzn. sociální služby jsou uživateli
poskytovány na základě uzavřené dohody o poskytování služby. Jsou stanoveny
všechny důležité aspekty poskytování služby včetně osobního cíle, který má služba
naplňovat.
• Individuální plánování průběhu sociální služby. Tento standard vychází z
principu, že sociální služby musí být individuálně přizpůsobeny potřebám jednotlivých uživatelů a uživatelé musí mít možnost ovlivňovat jejich průběh a měnit osobní
cíle, kterých chtějí prostřednictvím služeb dosáhnout. Poskytovatelé se musí zajímat
o osobní přání, zájmy a cíle uživatelů služeb, aby byli schopni poskytovat služby
cíleně a efektivně.
• Dokumentaci o poskytování sociální služby. Poskytovatel definuje, jaké údaje
potřebuje pro poskytování kvalitní, odborné a bezpečné služby a vytvoří podmínky
pro takové zpracování osobních údajů, které odpovídá platným obecně závazným
normám a vnitřním pravidlům.
• Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby upřesňují postup
pro přijímání a vyřizování stížností na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb
včetně možnosti prošetření vyřízené stížnosti.
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• Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje vytváří
poskytovatel prostřednictvím spolupráce s externími odborníky a podporuje
podmínky uživatelů v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím.
2. Personální standardy se věnují personálnímu zajištění služeb. Při poskytování
služeb nejsou možné dodatečné opravy nebo vyřazení zmetků. Nepovedenou službu
nelze dodatečně vyřadit. Kvalita služby je přímo závislá na pracovnících - na jejich
dovednostech a vzdělání, vedení a podpoře, na podmínkách, které pro práci mají. Mezi
personální standardy sociálních služeb patří:
• Personální a organizační zajištění sociální služby, tj. stanovení odpovídajícího
personálního zajištění a organizační struktury služeb a odpovídajícího počtu
pracovníků, kteří zajišťují sociální služby.
• Profesní rozvoj zaměstnanců zajišťuje poskytovatel dle jejich dovedností a
schopností potřebných pro naplnění další odborné kvalifikace.
3. Provozní standardy definují podmínky pro poskytování sociálních služeb. Soustřeďují se na prostory, kde jsou služby poskytovány, na dostupnost, zajištění služeb a
rozvoj jejich kvality. Provozní standardy zahrnují:
• Místní a časovou dostupnost poskytované sociální služby, kdy poskytovatel
určuje místo a dobu poskytování služby podle druhu sociální služby, podle okruhu
osob a jejich potřeb, kterým je služba poskytována.
• Informovanost o poskytované sociální službě, tzn. poskytovatel zpracovává
ve srozumitelné podobě informace o poskytované sociální službě pro skupiny osob,
kterým je služba určena.
• Prostředí a podmínky. Jedná se o zajištění materiálních, technických a hygienických podmínek ze strany poskytovatele pro zajištění sociálních služeb, které
odpovídají svým charakterem okruhu osob a jejich potřebám.
• Nouzové a havarijní situace, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním
sociální služby. Poskytovatel definuje postupy pro jejich řešení a seznamuje s nimi
zaměstnance i uživatele sociální služby.
• Zvyšování kvality sociální služby. Poskytovatel kontroluje a provádí hodnocení
(zjišťování spokojenosti), zda způsob poskytování sociální služby je v souladu s
posláním, cíli a zásadami sociální služby.
B) Druhové standardy a význam certifikací
Jedním ze základních prostředků zvyšování kvality poskytované sociální služby
je proces řízení kvality sociálních služeb, který se zavádí po praxe za využití nástrojů
v podobě (Čámský, Sembdner a Krutilová, 2011, s. 51):
• zákonných standardů kvality sociálních služeb (viz výše),
• druhových standardů kvality sociálních služeb i dalších metod kvality (ISO, EFQM,
Benchmarking, sebehodnocení).
Druhové standardy jsou v souladu se zákonnými standardy kvality sociálních
služeb. Poskytovatelům pomáhají s naplňováním závazných (zákonných) standardů do
praxe a účelně rozvíjet určité druhy sociálních služeb. U některých druhů sociálních
služeb byly v rámci profesních asociací zpracovány specifické standardy kvality a
metodika hodnocení jejich naplnění. Druhové standardy specifikují společné, konkrétní
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a detailní principy poskytování daného druhu sociálních služeb a vztahují se vždy
k jednomu druhu nebo poddruhu sociální služby (např. odborné sociální poradenství,
pečovatelská služba). Tyto standardy nejsou pro poskytovatele závazné (jejich naplnění
může být podmínkou členství v dané profesní asociaci). V současné době jsou druhové
standardy prostředkem, jak zavádět kritéria zákonných standardů kvality sociálních
služeb do praxe. Do budoucna by měl být systém druhových standardů garantován
Ministerstvem práce a sociálních věcí, krajskými a obecními úřady, jednotlivými
asociacemi, tedy profesními oborovými organizacemi nebo zastřešujícími organizacemi
poskytovatelů (Čámský, Sembdner a Krutilová, 2011, s. 51-52, Druhové standardy
kvality, 2012).
Jako příklad druhových standardů je možné uvést (dle Čámského, Sembdnera
a Krutilové, 2011, s. 53) některé poskytovatele, konkrétně poskytovatele služeb pro
uživatele návykových látek, kteří jsou povinni, kromě standardů sociálních služeb
definovaných ve vyhlášce 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách, se řídit i
standardy kvality, které vyžaduje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Každý poskytovatel musí procházet hodnocením, zda splňuje požadavky standardů
odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby osobám
závislým na návykových látkách a zda dodržuje standardy služeb pro uživatele drog.
Hodnocení je prováděno pomocí certifikace odborné způsobilosti služeb, tj.
posouzení a uznání, že služba odpovídá stanoveným kritériím kvality. Podle Rady vlády
pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) je smyslem těchto standardů kvality
poskytování takové péče, která umožňuje maximální kvalitu a efektivitu léčby pro
problémové uživatele drog a drogově závislé. Tyto standardy (odborné způsobilosti
RVKPP) se dělí na standardy obecné a standardy speciální.
Standardy obecné byly v souladu se standardy kvality, které byly vytvářeny pro
Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2001. Speciální standardy přesahují rámec
sociálních služeb a zahrnují interdisciplinaritu oboru zaměřeného na uživatele návykových látek.
Proces certifikací je podobný kontrole (inspekci) kvality v rámci systému
sociálních služeb. Certifikace jsou pro poskytovatele dobrovolné, ale pokud nemá
poskytovatel odborné služby certifikaci odborné způsobilosti, nemůže požadovat
finanční prostředky od RVKPP.
Inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb slouží jako nástroj,
kterým se zjišťuje, zda je služba poskytována v příslušné kvalitě a zda nejsou
porušována práva uživatelů. Inspekce kvality sociálních služeb se provádí:
• “u poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají vydáno rozhodnutí o registraci,
• u poskytovatelů sociálních služeb podle § 84, u nichž se rozhodnutí nevyžaduje
(fyzické nebo právnické osoby usazené v jiném státě EU, které poskytují dočasně
sociální služby na území ČR),
• u poskytovatelů sociálních služeb podle § 52 zákona (zdravotnická zařízení ústavní
péče).”
Inspekci kvality sociálních služeb provádějí:
• “krajské úřady u poskytovatelů zřízených nebo založených obcemi a u nestátních
subjektů a zařízení sociálních služeb zřizovaných ministerstvem a
• Ministerstvo práce a sociálních věcí u poskytovatelů, kde krajský úřad vykonává
funkci zřizovatele nebo zakladatele” (Čámský, Sembdner a Krutilová, 2011, s. 5458).
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4. Současný stav a možnosti
služeb sociální péče v ČR

standardizace

V České republice je poměrně dobře rozvinuta standardizace kvality sociálních
služeb (zákon č. 108/2006 Sb.). Zavedení standardů kvality (standardy procedurální,
personální, procesní) do praxe ČR umožňuje porovnávat efektivitu jednotlivých druhů
služeb, které pomáhají lidem řešit stejný typ nepříznivé sociální situace, i efektivitu
různých zařízení, která poskytují stejný druh služby. To má význam i pro zřizovatele a
další zařízení a instituce, které sociální služby financují. Při zjišťování kvality poskytovaných služeb jsou standardy nástrojem pro jejich hodnocení. Hlavním smyslem
standardů je zajistit, aby poskytování služby respektovalo a chránilo práva jak těch,
kteří službu přijímají, tedy uživatelů, tak těch, kteří ji poskytují - pracovníků.
Doposud menší důraz byl kladen na hodnocení:
1. efektivnosti a zavádění standardizace podle hlavních finančních zdrojů, které
tvoří příspěvek na péči, dotace ze státního rozpočtu, úhrada klientů za poskytované
služby, úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění. Pozornost proto bude
věnována „finanční standardizaci“, a to zejména dvěma nejvýznamnějším z těchto
zdrojů, tj. příspěvku na péči a dotacím ze státního rozpočtu, s cílem transformovat
dotaci ze státního rozpočtu do příspěvku na péči tak, aby se z nenárokové složky
stala standardně definovanou složkou příjmu pro registrované poskytovatele
sociálních služeb.
2. vybavenosti sociálními službami na úrovni územních celků, i když současné
hodnocení vybavenosti krajů službami sociální péče již probíhá na základě doporučených standardů (dle stanoveného počtu míst nebo osob pro konkrétní službu).
Současná vybavenost krajů bude za období 2007-2011 na příkladech vybraných
služeb sociální péče, tj. domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem,
domovů pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelské služby, denních a
týdenních stacionářů a center denních služeb, podrobena analýze s tím že, vybavenost krajů ČR sociálními službami bude porovnána s doporučenými standardy.

4.1 Možnosti standardizace finančních zdrojů služeb
sociální péče
K financování služeb sociální péče v České republice se využívají příspěvek na
péči, dotace ze státního rozpočtu, úhrady klientů a podíl úhrad ze systému veřejného
zdravotního pojištění při poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových
zařízeních sociálních služeb. K financování sociálních služeb jsou určeny i finanční
prostředky z Evropského sociálního fondu.
V následujícím textu bude věnována pozornost analýze hlavních finančních
zdrojů služeb sociální péče, jakož i možnostem standardizace těchto finančních zdrojů.
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4.1.1 Příspěvek na péči
Příspěvek na péči představuje nový nástroj financování sociálních služeb, který
je uplatňován i v řadě jiných evropských zemí, např. v Německu nebo v Rakousku
(Průša, 2012b; Matoušek, 2011).
Příspěvek na péči se podle § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Stát se jim podílí na zajištění sociálních služeb
nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob, přičemž
náklady na tento příspěvek jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Příspěvek na péči je
definován ve čtyřech stupních závislosti na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu, tzv. míra závislosti, a to od lehké až po úplnou.
Jednotlivé stupně závislosti jsou definovány v § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Podrobnější údaje uvádí tabulka č. 12.
Tabulka č. 12 Výše příspěvku na péči
stupeň závislosti
I. - lehká závislost

výše příspěvku na péči (měsíčně)
pro osobu mladší 18 let

pro osobu starší 18let

3 000 Kč

800 Kč

6000 Kč

4000 Kč

III. - těžká závislost

9 000 Kč

8000 Kč

IV. - úplná závislost

12 000 Kč

12 000 Kč

II. - středně těžká závislost

Pramen: vlastní zpracování dle MPSV: Příspěvek na péči. Integrovaný portál 1.12.2012

Cílem zavedení příspěvku na péči jako nového nástroje financování sociálních služeb
bylo:
• „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 péče“ (Průša, 2012b, s. 23).
Příspěvek na péči je určen na krytí zvýšených životních nákladů vyvolaných
zajištěním potřeby péče o závislou osobu. K základním teoretickým principům tohoto
řešení patří (Tomeš, 2011):
• jedná se pouze o "příspěvek" určený ke krytí části nákladů na zabezpečení potřebné
péče, k úplné úhradě vzniklých nákladů jsou využity i jiné zdroje klienta (např.
starobní důchod, vlastní úspory), jeho rodinných příslušníků i další veřejné zdroje
(např. úhrada nákladů zdravotní a ošetřovatelské péče ze systému veřejného
zdravotního pojištění),
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• poskytnutí příspěvku významně zvyšuje možnost samostatného rozhodnutí klienta
o způsobu zabezpečení vlastních potřeb,
• poskytnutí příspěvku osobě, která péči potřebuje, umožňuje přesnější alokaci
veřejných prostředků tam, kde je potřeba péče a nikoliv tam, kde byly v minulosti
vytvořeny kapacity služeb.

počet příjemců s příspěvkem
na péči

Graf č. 7 Struktura příjemců příspěvku na péči (prosinec 2007)
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Pramen: vlastní zpracování dle Průša (2012b)

V prosinci 2007 pobíralo příspěvek na péči celkem cca 256 tis. osob, v prosinci
2010 to bylo 305 tis. klientů. Určité rozdíly ve struktuře příjemců příspěvku na péči
jsou patrné i v závislosti, zda je péče o příjemce poskytována v pobytovém nebo
ambulantním zařízení anebo zda je péče poskytována v přirozeném domácím prostředí
prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb nebo prostřednictvím
rodinných příslušníků a blízkých osob (viz graf č. 7 a č. 8 a příloha č. 6). Proto se
navrhuje využít finanční prostředky, které jsou nyní poskytovány poskytovatelům
služeb sociální péče ve formě dotací ze státního rozpočtu.

počet příjemců s příspěvkem
na péči

Graf č. 8 Struktura příjemců příspěvku na péči (prosinec 2010)
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Pramen: vlastní zpracování dle Průša (2012b)
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Za období 2007 až 2010 vzrostl počet příjemců příspěvků na péči ve všech
typech služeb sociální péče. Nejvýznamnější nárůst je možné vysledovat u odlehčovacích služeb, sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních, domovů se
zvláštním režimem, domovů pro seniory a pečovatelské služby. Podrobněji
dokumentuje příloha č. 7.

4.1.2 Dotace ze státního rozpočtu
Dotace ze státního rozpočtu se poskytují (podle § 101 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách) na zajištění poskytování sociálních služeb poskytovatelům
sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů. Tato dotace se poskytuje
k financování běžných výdajů na poskytování sociálních služeb v souladu se
zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách předpokládá, že prováděcí právní
předpis stanoví bližší podmínky pro stanovení výše a účelu dotace, jejího členění a
způsobu poskytování.
V tabulce č. 13 je uveden příklad poskytování dotací domovům pro seniory dle
právní formy.
Tabulka č. 13 Porovnání výše nákladů a dotací přiznaných domovům pro
seniory v závislosti na typu zřizovatele (v rámci dotačního šetření v roce
2011, 1. kolo)
zřizovatel domova pro seniory
celkem
z toho:
akciová společnost
církevní organizace
fyzická osoba podnikající dle
živnostenského zákona nezapsaná
v obchodním rejstříku
obec nebo městská část hl. m. Prahy

výše nákladů
připadajících na
1 lůžko měsíčně (Kč)
22 753

výše přiznané
dotace na 1 lůžko
měsíčně (Kč)
4 439

podíl přiznané
dotace na výši
nákladů (%)
19,49

22 828
23 801

3 439
5 907

15,06
24,82

23 094

2 411

10,44

21 414

3 849

17,97

-

obecně prospěšná společnost

27 260

3 154

11,57

-

organizační jednotka sdružení

23 359

2 750

11,77

-

příspěvková organizace celkem
z toho: - příspěvková organizace
zřízená městem
- příspěvková organizace
zřízená krajem
sdružení (svaz, spolek, společnost,
klub aj.)
společnost s ručením omezeným

22 549

4 434

19,66

22 761

3 572

15,69

22 443

5 226

23,29

23 974

4 569

19,06

23 156

776

3,35

-

Pramen: Jeřábková, Průša (2012, s. 33)

Z údajů v tabulce č. 13 vyplývá, že výše poskytované dotace je výrazně
diferencovaná v závislosti na typu poskytovatele (soukromoprávní nebo veřejnoprávní). V rámci 1. kola dotačního řízení pro rok 2011 průměrná výše dotace na 1
lůžko činila měsíčně 4 439 Kč. Nejvyšší dotaci získala církevní zařízení 5 907 Kč
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měsíčně na 1 lůžko a příspěvkové organizace zřizované kraji 5 226 Kč měsíčně na 1
lůžko, naopak, nejnižší dotace byla přiznána pro společnosti s ručením omezeným
(776 Kč měsíčně na 1 lůžko).
Výši přiznaných dotací domovům pro seniory, které jsou zřízeny kraji a obcemi
jako jejich příspěvkové organizace, uvádí tabulka č. 14.
Tabulka č. 14 Výše dotace přiznaná domovům pro seniory, zřízených územními
samosprávami dle krajů ČR
domovy pro
seniory příspěvkové
organizace

celkem

organizace zřízené obcí, městem
výše nákladů
připadající
na 1 místo
měsíčně

výše přiznané
dotace
na 1 místo
měsíčně

22 761

3 572

rozdíl přiznané dotace
na 1 místo u p.o.
zřizovaných obcemi
a kraji

organizace zřízené krajem

podíl výše
přiznané
dotace na
výši nákladů

výše nákladů
připadající
na 1 místo
měsíčně

výše přiznané
dotace
na 1 místo
měsíčně

15,69

22 443

5 226

podíl výše
přiznané
dotace na
výši nákladů
23,29

rozdíl v Kč

rozdíl v %

1 654

7,59

hl. m. Praha

26 759

1 473

5,51

22 854

1 814

7,94

341

2,43

Středočeský

24 073

2 435

10,12

21 205

5 104

24,07

2 669

13,95

Jihočeský

23 337

5 153

22,08

24 482

5 944

24,28

791

2,20

Plzeňský

20 484

4 011

19,58

20 251

5 669

27,99

1 658

8,41

Karlovarský

22 131

1 621

7,32

22 171

7 352

33,16

5 731

25,84

Ústecký

18 645

3 050

16,36

23 228

5 692

24,51

2 643

8,15

Liberecký

24 044

3 842

15,98

25 512

5 573

21,84

1 731

5,87

Královéhradecký

23 930

4 179

17,46

23 546

4 098

17,40

-81

-0,06

Pardubický

22 589

4 037

17,87

23 986

4 543

18,94

507

1,07

Kraj Vysočina

22 642

5 045

22,28

22 155

5 204

23,49

159

1,21
17,91

Jihomoravský

23 985

2 987

12,46

23 768

7 218

30,37

4 231

Olomoucký

23 346

3 779

16,19

24 288

5 731

23,60

1 953

7,41

Zlínský

22 354

5 101

22,82

17 610

4 007

22,76

-1 093

-0,06

Moravskoslezský

23 710

3 608

15,22

24 645

6 774

27,48

3 165

12,27

Pramen: Průša (2012 b)

U výše přiznaných dotací domovům pro seniory jako příspěvkovým organizacím
zřizovaným krajem nebo obcí v jednotlivých krajích ČR je zřejmé, že mezi jednotlivými
kraji existují velké rozdíly. Konkrétně:
- průměrná výše dotace přiznaná organizacím, jejichž zřizovateli jsou kraje, je v relaci
na 1 místo o 7,6 % vyšší (v absolutním vyjádření o 1 654 Kč na 1 místo měsíčně),
než činí průměrná výše dotace, která byla přiznaná organizacím, které jsou
zřizovány městy,
- mezi výší přiznané dotace jsou u organizací obou typů v jednotlivých krajích výrazné
diferenciace, které se vzhledem k systému financování sociálních služeb musí
promítnout v kvalitě poskytovaných služeb (mezi výší průměrných nákladů na 1
místo měsíčně v zařízeních, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, a v zařízeních,
jejichž zřizovatelem, je Zlínský kraj je více než 50i procentní rozdíl),
- největší rozdíl mezi výší přiznané dotace v relaci na 1 místo měsíčně v zařízeních
zřizovaných krajem a městem je v Karlovarském kraji (25,8 %, resp. 5 731 Kč) a v
kraji Jihomoravském (17,9 %, resp. 4 231 Kč), výrazné rozdíly lze identifikovat i ve
Středočeském kraji (14,0 %, resp. 2 669 Kč) a v Moravskoslezském kraji (12,3 %,
resp. 3 165 Kč),
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- nejmenší rozdíl mezi výší přiznané dotace v relaci na 1 místo měsíčně v zařízeních
zřizovaných krajem a městem je ve Zlínském kraji (dotace přiznaná zařízením,
jejichž zřizovatelem je město, je v průměru o 81 Kč vyšší než dotace přiznané
zařízením, jejichž zřizovatelem je kraj) a v Kraji Vysočina (dotace přiznaná
zařízením, jejichž zřizovatelem je kraj, je v průměru o 159 Kč vyšší než dotace
přiznané zařízením, jejichž zřizovatelem je město).
Směrem k nevládním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby
jsou od konce 90. let minulého století postupně zohledňovány některé další principy
dotační politiky. Jedná se zejména o tyto hlavní principy:
• princip rovných podmínek pro všechny poskytovatele veřejných služeb,
• princip rovných podmínek pro všechny příjemce veřejných služeb,
• princip efektivního (účelného) vynakládání veřejných prostředků,
• princip primárního důrazu na kvalitu poskytovaných služeb,
• princip transparentního systému financování,
• princip stabilního systému financování (Průša, 2012b, s. 425).
Výše uvedené principy, by měly být využívány u všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (vládních - obce, kraje i nevládních organizací ziskového i
neziskového charakteru. K tomu by, podle názoru autorky, měly být vytvořeny
organizační a právní předpoklady, resp. zaveden nový finanční standard.
Registrovaným poskytovatelům sociálních služeb jsou poskytovány vedle dotací
ze státního rozpočtu i další prostředky (příspěvky) z rozpočtu obcí a krajů. V relativním
vyjádření k úrovni celkových nákladů jsou uvedeny v tabulce č. 15 za jednotlivé typy
sociálních služeb.
Tabulka č. 15 Výše dotací ze státního rozpočtu a příspěvků přiznaných
zřizovateli sociálních služeb poskytovatelům jednotlivých typů služeb sociální
péče (v relaci na 1 klienta měsíčně v roce 2009)
typ služby
centra denních služeb
denní stacionáře
domovy pro osoby se zdravotním postižením

výše úhrady
v Kč měsíčně
4 902

výše úhrady v % (jako podíl
na celkových nákladech
72,79

9 498

74,34

13 356

45,01

7 909

34,76

10 395

37,56

chráněné bydlení

8 497

54,23

odlehčovací služby

5 962

46,82

osobní asistence

6 572

61,08

pečovatelská služba

1 842

69,12

domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem

podpora samostatného bydlení

6 278

70,31

průvodcovské a předčitatelské služby

3 627

71,68

sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních

9 985

34,37

407

67,24

15 270

63,37

tísňová péče
týdenní stacionáře
Pramen: Průša (2012a, s. 18)
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Z veřejných finančních prostředků byla v roce 2009 nejvyšší úroveň podpory
poskytnuta v absolutním vyjádření na klienta měsíčně týdenním stacionářům (15 270
Kč), domovům pro osoby se zdravotním postižením (13 356 Kč) a domovům se
zvláštním režimem (10 395 Kč). Naopak, nejnižší úroveň podpory byla přiznána zařízením poskytujícím služby tísňové péče (407 Kč na klienta měsíčně) a pečovatelskou
službu (1 842 Kč). V relativním vyjádření v relaci k výši celkových nákladů byla
nejvyšší úroveň podpory přiznána denním stacionářům (74,3 %) a centrům denních
služeb (72,8 %), nejnižší úroveň podpory v relativním vyjádření naopak byla poskytnuta zdravotnickým zařízením poskytujícím sociální služby (34,4 %) a domovům pro
seniory (34,8 %).

4.1.3 Úhrada klientů za poskytované služby
Významnou složkou ve financování nákladů služeb sociální péče je podíl občana
(klienta) a jeho rodiny na krytí nákladů poskytovaných služeb.
Maximální výše úhrady za ubytování a stravu je limitována vyhláškou č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v
platném znění.
Konkrétní výše úhrady jednotlivých klientů je přitom stanovena ve smlouvě
mezi klientem a poskytovatelem služby. Podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních
službách musí klientovi pobytových služeb v týdenních stacionářích zůstat alespoň 25
% jeho příjmu a v ostatních zařízeních pobytových služeb alespoň 15 % jeho příjmu a
úhrada za péči se klientovi v pobytových službách stanoví ve výši přiznaného příspěvku
s výjimkou týdenních stacionářů, kde je stanovena maximálně ve výši 75 %
přiznaného příspěvku.
Pro ilustraci je průměrná výše úhrady klienta v jednotlivých typech sociálních
služeb v roce 2009 uvedena v tabulce č. 16.
Tabulka č. 16 Průměrná výše úhrady klienta v jednotlivých typech služeb
sociální péče v roce 2009
výše úhrady
v Kč měsíčně
1 304

výše úhrady v % (jako podíl
na celkových nákladech
19,36

2 061

16,13

domovy pro osoby se zdravotním postižením

13 911

46,88

domovy pro seniory

12 712

55,87

domovy se zvláštním režimem

14 580

52,68

chráněné bydlení

6 363

40,61

odlehčovací služby

3 620

28,43

osobní asistence

2 927

27,20

pečovatelská služba

708

26,58

podpora samostatného bydlení

765

8,57

průvodcovské a předčitatelské služby

708

13,99

12 757

43,91

145

24,11

7 120

29,55

typ služby
centra denních služeb
denní stacionáře

sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních
tísňová péče
týdenní stacionáře
Pramen: Průša (2012a, s. 15)
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Z údajů za rok 2009 je zřejmé, že nejvyšší podíl úhrady klienta na krytí nákladů
poskytovaných sociálních služeb byla v pobytových zařízeních - domovech pro seniory,
domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a ve
zdravotnických zařízeních poskytujících sociální služby, a to v absolutním i relativním
vyjádření. Nejnižší výše úhrady klienta v absolutním vyjádření byla při poskytování
terénních sociálních služeb (pečovatelská služba, průvodcovské a předčitatelské
služby). V relativním vyjádření byla výše úhrady ze strany klienta na srovnatelné
úrovni v ambulantních zařízeních denního charakteru (centra denních služeb, denní
stacionáře).
V pobytových zařízeních služeb sociální péče je na úhradu za poskytované
služby určen zejména příspěvek na péči, případně si klienti hradí služby i ze svého
starobního důchodu.
Vzhledem k postupně probíhající privatizaci zařízení sociálních služeb v ČR se
ceny v zařízeních sociálních služeb zřizovaných krajem nebo obcemi a nevládními
neziskovými organizacemi odvíjí od sociální situace klienta a maximální cena za
měsíční pobyt v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem je
v současné době 10 800 Kč. U soukromých zařízení sociálních služeb nejsou ceny
regulovány a mohou být vyšší (MPSV, 2013).

4.1.4 Podíl úhrad ze systému veřejného zdravotního pojištění
Podle zákona o sociálních službách v pobytových zařízeních sociálních služeb je
poskytovatel sociálních služeb povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby v týdenních stacionářích, v domovech pro osoby se zdravotním
postižením, v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Tato péče je
poskytována formou zvláštní ambulantní péče podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění prostřednictvím zdravotnického zařízení, v případě ošetřovatelské a rehabilitační péče především prostřednictvím zaměstnanců těchto
zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (Průša,
2012b, s. 428-429).
Výše nákladů na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče je diferencována podle typu zařízení, kde jsou služby poskytovány, a také podle stupně přiznaného
příspěvku na péči. Podrobněji viz tabulka č. 17.
Tabulka č. 17 Výše nákladů na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče
v pobytových zařízeních sociálních služeb (v Kč na klienta měsíčně)

bez příspěvku

2 777

domovy pro osoby se
zdravotním postižením
4 543

stupeň příspěvku

domovy pro seniory

domovy se zvláštním
režimem
6 818

I.

3 697

5 893

6 586

II.

4 773

8 302

6 486

III.

7 581

15 752

7 699

IV.

10 116

16 344

10 649

Pramen: Průša a kol. (2009)

Z tabulky vyplývá, že s rostoucí mírou závislosti dochází ve všech typech
zařízení i k růstu nároků na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče, kdy tento
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nárůst je nejplynulejší v domovech pro seniory. V rozsahu poskytované ošetřovatelské
a rehabilitační péče jsou nejnižší rozdíly u domovů pro osoby se zdravotním postižením
ve III. a IV. stupni závislosti. V domovech se zvláštním režimem klesá potřeba mezi
rozsahem poskytované ošetřovatelské a rehabilitační péče u osob bez přiznaného
příspěvku na péči a v prvních dvou skupinách závislosti.
Tabulka č. 18 Výše úhrad nákladů na ošetřovatelskou péči ze systému
veřejného zdravotního pojištění poskytovatelům jednotlivých typů služeb
sociální péče (na 1 klienta měsíčně v roce 2009)

218

v% (podíl na celkových
nákladech)
1,71

domovy pro osoby se zdravotním postižením

1 582

5,33

domovy pro seniory

1 265

5,56

domovy se zvláštním režimem

1 973

7,13

55

0,35

2070

16,26

v Kč měsíčně
denní stacionáře

chráněné bydlení
odlehčovací služby
osobní asistence
pečovatelská služba
sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních
týdenní stacionáře

114

1,06

11

0,43

4 401

15,15

552

2,29

Pramen: Průša (2012a, s. 19)

Z přehledu v tabulce vyplývá, že postoj zdravotních pojišťoven znevýhodňuje
pobytová zařízení sociálních služeb v porovnání se zdravotnickými zařízeními.
Zdravotnická zařízení poskytující sociální služby získala v přepočtu na jednoho klienta
za poskytnutou ošetřovatelskou a rehabilitační péči úhradu cca 3,5krát vyšší než
domovy pro seniory.
Z analýzy financování sociálních služeb týkající se úhrad ze systému veřejného
zdravotního pojištění lze vyvodit, že tento finanční zdroj v současné době zatím není
vhodný ke standardizaci, neboť jsou prosazovány prvky tržního principu. Ceny služeb
za ošetřovatelskou péči v současné době závisí na rozsahu domluvených úkonů a
mohou být dle MPSV (2013) nejvýše 120 Kč na hodinu, v případě služeb soukromé
agentury mohou být ceny i vyšší.

4.1.5 Návrh nového finančního standardu služeb sociální péče
(propojení dotace ze státního rozpočtu a příspěvku na péči)
Z rozboru financování vybraných typů služeb sociální péče vyplývá:
•

financování všech typů služeb, které poskytují služby pro příjemce příspěvku na
péči, je neefektivní (dle VÚPSV, 2012),7

•

hlavní příčinou ekonomické neefektivnosti je závislost všech poskytovatelů na
přiznání dotace ze státního rozpočtu a nedostatečná výše úhrad lékařem indikované

7

Za efektivní (jak z pohledu státu, tak i z pohledu zřizovatele) se považuje taková forma zajištění péče,
kdy výše úhrady klienta za poskytovaný typ služby spolu s výší příspěvku na péči a úhradou zdravotní
péče od zdravotní pojišťovny uhradí průměrné celostátní náklady daného typu služby.
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a zdravotním personálem poskytnuté ošetřovatelské péče ze systému zdravotního
pojištění.
V souvislosti s úvahami o možnostech standardizace vybraných finančních zdrojů služeb sociální péče bude věnována pozornost dvěma hlavním finančním zdrojům
dotací ze státního rozpočtu a příspěvku na péči a navrženo jejich vzájemné
propojení a případná standardizace.
Na základě hodnocení současného stavu finančních zdrojů jsou poskytované
dotace ze státního rozpočtu výrazně diferencovány nejen dle právní formy poskytovatele (soukromoprávní, veřejnoprávní). A rozdíly ve výši přiznaných dotací jsou
zřejmé i u veřejnoprávních poskytovatelů (příspěvkové organizace zřizované krajem,
obcí).
Přidělovaní dotací ze státního rozpočtu registrovaným poskytovatelům
sociálních služeb neodpovídá hlavním principům dotační politiky, viz výše kap. 4.1.2.
Na dotaci ze státního rozpočtu zatím (podle rozpočtových pravidel) neexistuje právní
nárok, což znesnadňuje a komplikuje sestavování rozvojových programů poskytovatelů
sociálních služeb a vede ke stagnaci celého systému, i přesto, že v rámci registrace
musí každý poskytovatel předložit "finanční rozvahu k zajištění provozu", což znamená,
že stát má dohled nad výší úhrad uživatelů za poskytované služby (Průša, 2012a, s. 910).
Z analýzy příspěvku na péči je nutno uplatnit jiná hlediska:
• z pohledu státu,
• z pohledu krajů, měst a obcí jako zřizovatelů převážné většiny jednotlivých zařízení,
• z pohledu nestátních neziskových organizací,
• jiná hlediska uplatňují i klienti jako uživatelé jednotlivých sociálních služeb.
Podle záměrů MPSV v příštích letech pravděpodobně přestane stát zasahovat do
systému služeb sociální péče a síť těchto služeb na regionální úrovni vznikne na
základě vztahů poptávky a nabídky.
Tato řešení by vedla ke zvýšení efektivnosti financování služeb sociální péče
v souvislosti:
• s odstraněním závislosti poskytovatelů služeb sociální péče na přiznání dotací ze
státního rozpočtu a
• podmíněním výplaty příspěvku na péči zajištěním péče prioritně od registrovaného
poskytovatele sociální služby.
Pro diferenciaci výše příspěvku na péči (podle poskytované péče v pobytovém
zařízení, ambulantním zařízení nebo v přirozeném domácím prostředí) se (dle Průši, L.
Analýza ekonomické efektivity zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči, 2012)
navrhuje:
• využít finanční prostředky, které jsou doposud poskytovány poskytovatelům
služeb sociální péče ve formě dotací ze státního rozpočtu
• a v případech, kdy je příjemci příspěvku na péči v I. stupni závislosti poskytována
potřebná forma péče v jeho přirozeném domácím prostředí rodinnými příslušníky
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nebo osobami blízkými bez participace registrovaného poskytovatele sociální služby,
se navrhuje, aby byla výše tohoto příspěvku stanovena na úrovni 0 Kč, tzn. aby se
příspěvek nevyplácel.
1. varianta finanční standardizace vychází z návrhu transformovat dotaci ze
státního rozpočtu do nového příspěvku na péči tak, aby se z nenárokové složky
stala standardně definovanou složkou příjmu pro všechny registrované poskytovatele
sociálních služeb. Při koncipování tohoto návrhu nového příspěvku na péči lze vyjít z
varianty uvedené v tabulce č. 19.
Tabulka č. 19 Navrhovaná výše nového příspěvku na péči v závislosti na formě
poskytované péče
příspěvek na péči

forma péče
pobytová zařízení

ambulantní zařízení

terénní zařízení

žádný regist.
poskytovatel

I. stupeň

800

2 000

2 000

0

II. stupeň

5 000

5 000

8 000

4 000

III. stupeň

10 000

10 000

14 000

8 000

IV. stupeň

15 000

15 000

20 000

12 000

Pramen: Průša (2012a, s. 27)

Navrhovaná diferenciace ve výši nového příspěvku na péči souvisí s tím:
• zda péče o příjemce příspěvku na péči je poskytována v pobytovém nebo v
ambulantním zařízení,
• zda je péče poskytována v přirozeném domácím prostředí prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb nebo prostřednictvím rodinných příslušníků
nebo blízkých osob.
Lze předpokládat, že tímto navýšením nového příspěvku na péči se výrazně
zvýší nabídka i poptávka po sociálních službách, čehož využije řada příjemců tohoto
nového příspěvku na péči.
Bude tak vytvořeno tržní prostředí při poskytování sociálních služeb, a to
zejména v menších regionech, kde je v současné době nabídka těchto služeb zpravidla
velmi omezená. Lze předpokládat, že do systému poskytování sociálních služeb se
zapojí i nové subjekty, vč. zahraničních. Tím by vznikla potřebná síť služeb sociální
péče v jednotlivých regionech, budou vytvořeny základní předpoklady pro včasnou
reakci na očekávané demografické trendy, na řešení jejichž důsledků v oblasti
sociálních služeb není ČR v současné době připravena.
2. varianta finanční standardizace vychází ze tří alternativních návrhů příspěvku
na péči v ČR (Horecký, 2012):
• Omezení využití příspěvku na péči v 1. stupni u osob starších 18 let. Cílem
je redukce příspěvku na péči, který není používán k zajištění péče o vlastní osobu.
Tato změna předpokládá nevyplácet, zejména rodinným příslušníkům za pomoc
potřebné osobě odměnu ve výši 800 Kč měsíčně. Tím se podpoří setrvání seniorů
v jejich domácím a přirozeném prostředí za využití terénních a ambulantních služeb.
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• Zavedení třístupňové diferenciace příspěvku na péči ve všech stupních u
osob starších 18 let. Tento návrh předpokládá omezení výplaty příspěvku na péči
v I. stupni s cílem redukovat závislost poskytovatelů sociálních služeb na státních
dotacích a zefektivnit využívání příspěvku na péči, kdy je zohledněno zajištění péče
neformálním a profesionálním způsobem. Příjemci příspěvku na péči při zajištění
péče:
- pouze neformálním způsobem, je realizována hotovostní platba,
- kombinací neformální a profesionální péče náleží kombinace výplaty v hotovosti
a ve věcné formě,
- komplexním, profesionálním způsobem je poskytována věcná forma.
• Částečná transformace státních dotací na pobytové služby sociální péče do
příspěvku na péči. Cílem je transformace státních dotací na pobytové služby
sociální péče v podobě 70 % dotací formou zvýšeného příspěvku na péči, přerozdělení zbývajících 30 % ve formě dotace v případě, že žadatel prokáže zvýšené
náklady na lůžko. Tento návrh zohledňuje i skutečnost, že náklady na lůžko se
mohou měnit v závislosti na celkové kapacitě služby, specifičnosti a náročnosti
cílové skupiny uživatelů. Tím se posílí postavení uživatele služby a zavedením regulovaného tržního prostředí v sociálních službách se zvýší i jeho možnosti službu
nakupovat.

4.2 Vybavenost území ČR službami sociální péče
Doposud byly provedeny tři analýzy vývoje vybavenosti územních celků
službami sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany:
• Poprvé byla zpracována v polovině 90. let minulého století (Obce, města, regiony a
sociální služby, 1997), kde byly analyzovány údaje za r. 1995 a důraz byl kladen
především na analýzu vybavenosti jednotlivých okresů místy v domovech důchodců,
v domovech-penzionech pro důchodce, v domech s pečovatelskou službou a dále
pečovatelskou službou.
• Další analýzy vybavenosti regionů službami sociální péče se realizovaly v roce 2002,
kde byly analyzovány údaje za rok 2000
• a v roce 2006, kde byly analyzovány údaje za rok 2005.
Vyjdeme-li ze skutečnosti, že významnou pomůckou při hodnocení vývoje
sociálních služeb mohou být návrhy úrovně standardů (normativů) vybavenosti jednotlivých regionů službami sociální péče, které byly zpracovány bývalým FMPSV v polovině
80. let,8 ale do praxe nebyly nikdy zavedeny, nabízí se možnost tyto standardy ověřit
v současných podmínkách (Víšek, Průša, 2012).
V ČR tvoří pobytové služby sociální péče převažující formu poskytování služeb
sociální péče. Tyto služby využívají v převažující míře senioři a zdravotně postižené
osoby v případě, kdy se rodina nechce nebo nemůže o seniora nebo osobu se
zdravotním postižením starat sama (MPSV, 2013).
Pobytové služby se od sebe navzájem liší rozsahem péče, zaměřením a také
cenou. Kapacita sociálních služeb, které z titulu způsobu zajištění služby vyžadují

8
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Návrh normativů vybavenosti územních celků službami sociální péče. Praha: FMPSV, 1987.
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pobytovou formu, je nejlépe postižitelná prostřednictvím kvantifikace počtu lůžek a
jejich obložnosti, tj. využití (MPSV, 2010).
Strukturu služeb sociální péče pro seniory a zdravotně postižené osoby v roce
2011 dokumentuje graf č. 9.
Graf č. 9 Struktura služeb sociální péče pro seniory a zdravotně postižené v
roce 2011
denní stacionáře
4,3%
chráněné bydlení
3,9%

týdenní stacionáře
1,2%
centra denních
služeb 1,6%

domovy se
zvláštním režimem
14,0%

domovy pro seniory
55,0%
domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
20,0%
Pramen: vlastní zpracování a výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2011. Praha:
VÚPSV, 2012

Jednoznačně dominujícím druhem služby z hlediska kapacity počtu lůžek jsou
domovy pro seniory a k této kategorii lze připočíst také kapacity domovů se zvláštním
režimem, ve kterých je poskytována služba především seniorům. Kapacita těchto dvou
služeb (v příloze č. 9) činí celkem 45 938 lůžek, což znamená, že 1 lůžko připadá na
37 osob ve věku 65+.
„Do roku 2025 se podle tzv. střední varianty předpokládá, že celkový počet
obyvatelstva mírně poklesne, ale počet osob, které jsou nejčastějšími příjemci
sociálních služeb - počet osob starších 65 let vzroste o více než 50 % a počet osob
starších 80 let, které jsou nejčastějšími klienty pobytových služeb sociální péče,
vzroste dokonce o více než 60 % “ (Průša, 2007; Wildmannová, 2009; Malíková, 2011;
Vomáčková, 2012).
Demografické stárnutí populace z historického pohledu i v prognóze dokumentuje tabulka č. 20.
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Tabulka č. 20 Demografické stárnutí populace v České republice
senioři

1950

1975

2000

2025

8,3%

12,9%

zastoupení osob nad 80 let

1,0%

1,7%

2,5%

5,3%

9,5%

51,7

82,3

111,8

243,0

296,1

index stáří

13,9%

23,1%

2050

zastoupení osob nad 65 let

32,7%

Pramen: Malíková (2011)

S ohledem na očekávaný demografický vývoj lze tedy předpokládat, že již ve
střednědobém horizontu nebude kapacita pobytových služeb pro osoby starší 65 let
dostačující. V souvislosti s potřebou využití služeb sociální péče určených seniorům je
v (příloze č. 8) uveden počet osob starších 65 let a jejich zastoupení v jednotlivých
krajích ČR.
V ČR v současné době existuje řada názorů na hodnocení vybavenosti území
službami sociální péče (Obce, města, regiony a sociální služby, 1997; VÚPSV a MPSV
ČR), které vychází z možnosti stanovení normativu resp. standardu.
a)

Na úrovni obcí byl vytvořen orientační standard vybavenosti spádové obce a
jejího území na cca 20 tis. obyvatel.

Orientační standard vybavenosti spádové obce a jejího území je uveden
v tabulce č. 21.
Tabulka č. 21 Orientační standard vybavenosti spádové obce a jejího území
(celkový počet cca 20 tis. obyvatel)
typ sociální služby

orgán, instituce,
zařízení
obecní (městský) úřad

pečovatelská
služba

1 středisko

prádelny pečovatelské
služby

1 prádelna

dietní jídelny
domovinky

denní pobyty

trvalé pobyty

76

182

střediska osobní hygieny

jídelny pro důchodce
zabezpečení
stravování

počet míst

denní stacionář pro
zdravotně postižené
děti
denní stacionář pro
zdravotně postižené
dospělé
domov pro seniory
domov - penzion pro
důchodce
dům s pečovatelskou
službou

podle soc.
analýzy obce
podle výsledku
sociální
analýzy
25

poznámka
poskytuje úkony pečovatelské služby
v domácnostech občanů
poskytují možnost udržování osobní
hygieny mimo domácnost občana
poskytují možnost praní prádla
občanům, kteří si sami prát nemohou
nebo k tomu nemají podmínky
ve svých domácnostech
umožňují stravování starým občanům
a občanům těžce postiženým na
zdraví
umožňují poskytování dietní stravy
občanům, jejichž zdravotní stav
vyžaduje dietní stravování a oni sami
si dietní stravu připravovat nemohou
zařízení pro staré občany, o něž pečují
jejich rodinní příslušníci

20

možnost uspořádání podle typu
postižení, popřípadě jako zařízení pro
kombinované vady

35

možnost uspořádání podle typu
postižení, popřípadě jako zařízení pro
kombinované vady

68

poskytuje komplexní péči

23

poskytuje bydlení a vybrané sociální
služby

52

poskytuje bydlení a úkony
pečovatelské služby
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pokračování tabulky
orgán, instituce,
zařízení

typ sociální služby

přechodné
pobyty

chráněné
bydlení

počet míst

byty v domě s pečovatelskou službou

3

lůžka v léčebně pro
dlouhodobě nemocné

3

byty pro mentálně
postižené

podle sociální
analýzy obce

byty pro občany
psychicky nemocné

podle sociální
analýzy obce

bezbariérové byty pro
těžce zdravotně
postižené občany
zvláštní zařízení pro
výkon pěstounské péče

podle sociální
analýzy obce
6

poznámka
možnost přechodného ubytování
v domě s pečovatelskou službou
v případě naléhavé potřeby (např.
malování v bytě)
vyhrazená lůžka v LDN pro naléhavé
případy, kdy osoby potřebují náročnou
ošetřovatelskou péči
typ péče o mentálně postižené v
samostatných bytech pod odborným
dohledem
samostatné bydlení pro občany
psychicky nemocné pod odborným
dohledem
bytový fond speciálně upravených bytů
velká pěstounská rodina

Pramen: Obce, města, regiony a sociální služby (1997, s. 41)

Minimální velikost obce, v níž je možné provozovat sociální služby, je cca 2,
resp. 5 tis. obyvatel, za významné jsou považovány obce ve velikosti okolo 10 tis.
obyvatel. Ve spádovém území ORP (jde o cca 25 tis. obyvatel) jsou již všechny sociální
a populační skupiny zpravidla tak velké, že sociální potřeby jejich "problémových
segmentů" je možné zabezpečovat na profesionální a kapacitně ekonomicky přijatelné
úrovni (Víšek, Průša, 2012).
b)

Na úrovni krajů jsou používány standardy, které mají orientační charakter.
Konkrétně pro staré a zdravotně postižené občany jde o standardy vybavenosti
službami v relaci na 1 000 osob starších 65 let, v relaci na 1 000 osob starších 80
let a v relaci na 10 000 osob celkem, ale vzhledem k jejich vypovídací schopnosti,
je možno s nimi na úrovni krajů ČR pracovat.

V současné době se otázkám vybavenosti území věnuje zvýšená pozornost.
V následujícím textu je provedena analýza vybavenosti krajů vybranými službami
sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany v období 2007 až 2011.

4.2.1 Analýza vybraných služeb sociální péče pro staré a
zdravotně postižené občany v krajích ČR
Při hodnocení vybavenosti krajů vybranými službami sociální péče za období
2007 až 2011 je věnována pozornost:
1. domovům pro seniory,
2. domovům se zvláštním režimem,
3. domovům pro osoby se zdravotním postižením,
4. týdenním stacionářům,
5. denním stacionářům,
6. centrům denních služeb,
7. pečovatelské službě.
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Pro účely následujících analýz u vybraných služeb sociální péče v krajích ČR
jsou použity tři doporučené standardy z roku 2010:
• vybavenost službami v relaci na 1 000 osob starších 80 let (domovy pro
seniory, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře),
• vybavenost službami pro staré a zdravotně postižené občany v relaci na
10 000 osob celkem (domovy pro osoby se zdravotním postižením),
• vybavenost službami v relaci na 1 000 osob starších 65 let (pečovatelská
služba, denní stacionáře, centra denních služeb).

4.2.2 Vybavenost místy v domovech pro seniory, v domovech se
zvláštním režimem a v týdenních stacionářích
Domovy pro seniory poskytují komplexní péči o seniory, kteří ztrácejí svou
soběstačnost. Zajišťují také nepřetržitou pečovatelskou a ošetřovatelskou službu,
kterou poskytují profesionální pracovníci spolu s kvalifikovanými zdravotními sestrami.
V souvislosti s věkovou strukturou obyvatelstva a zvyšujícím se podílem osob
starších 65 let na celkové populaci ČR (příloha č. 8) je nutné přizpůsobit nabídku služeb
v jednotlivých krajích potřebám seniorů.
Tabulka č. 22 Počet uživatelů v domovech pro seniory v krajích ČR
kraj

2007

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

1 194

2 027

2 340

2 352

Středočeský kraj

3 874

4 755

4 770

4 807

Jihočeský kraj

2 250

2 693

2 835

2 950

Plzeňský kraj

1 638

1 593

1 685

1 738

839

811

779

794

Ústecký kraj

3 708

3 887

3 824

3 596

Liberecký kraj

1 047

880

885

917

Královéhradecký kraj

2 053

2 162

2 191

2 289

Pardubický kraj

1 225

1 976

1 990

2 087

Kraj Vysočina

1 933

2 056

2 042

2 045

Karlovarský kraj

Jihomoravský kraj

2 963

3 121

2 970

2 964

Olomoucký kraj

2 254

2 432

2 427

2 500

Zlínský kraj

2 939

2 705

2 728

2 719

Moravskoslezský kraj
Česká republika

3 571

4 542

4 717

4 764

31 438

35 640

36 183

36 523

Pramen: vlastní zpracování ze Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007, 2009, 2010, 2011.
Praha: MPSV, 2008, 2010, 2011, 2012

V jednotlivých krajích ČR jsou v průběhu let 2007-2011 zřejmé rozdíly v počtu
osob využívajících služby domovů pro seniory. Největší počet uživatelů v domovech
pro seniory je v největších krajích Středočeském a Moravskoslezském a dále Ústeckém
kraji, naopak v kraji Karlovarském a Libereckém využívá služby domovů pro seniory
nejmenší počet uživatelů (viz tabulka č. 22).
Ve většině krajů ČR měly služby v domovech pro seniory mírně rostoucí tendenci, jen v Ústeckém a Karlovarském kraji dochází postupně k jejich snižování, což je
spojeno s transformací pobytových služeb a rozšířením nabídky služeb pro seniory
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terénního nebo ambulantního charakteru (denní stacionáře, centra denních služeb,
pečovatelská služba).
Domovy se zvláštním režimem jsou určeny pro seniory, kteří trpí demencí,
Alzheimerovou chorobou nebo mají psychiatrické onemocnění ve stabilizovaném stadiu.
Poskytují kvalifikovanou péči zaměřenou na specifické potřeby takto nemocných. Na
rozdíl od domovů pro seniory, ve kterých se mohou klienti zcela volně pohybovat,
domovy se zvláštním režimem za předem a jasně definovaných okolností mohou pohyb
klientů omezit tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost (MPSV, 2013).
Kapacita domovů se zvláštním režimem má rostoucí tendenci v kraji Středočeském, Plzeňském, Královéhradeckém, Ústeckém, Jihomoravském a Zlínském. Naopak
mírně klesající tendence kapacity domovů se zvláštním režimem je patrná zejména
v kraji Moravskoslezském. Blíže uvádí tabulka č. 23.
Tabulka č. 23 Domovy se zvláštním režimem v krajích ČR (počet uživatelů)
kraj

2007

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

180

168

194

220

Středočeský kraj

571

625

803

981

Jihočeský kraj

261

370

380

390

Plzeňský kraj

316

481

494

577

Karlovarský

210

218

195

241

Ústecký kraj

604

933

1 136

1 303

Liberecký kraj

102

376

430

330

Královéhradecký kraj

251

320

343

397

Pardubický kraj

347

379

367

389

Kraj Vysočina

173

401

415

460

1 016

1 711

1 863

2 008

Olomoucký kraj

283

338

329

359

Zlínský kraj

413

425

426

578

533

1 163

1 144

987

5 260

7 908

8 521

9 410

Jihomoravský kraj

Moravskoslezský kraj
Česká republika

Pramen: vlastní zpracování ze Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007, 2009-2011. Praha:
MPSV, 2008, 2010, 2011, 2012

Většina domovů se zvláštním režimem vzniká transformací pobytových zařízení
sociálních služeb (domovů pro seniory). Za předpokladu, že služby domovů se
zvláštním režimem budou v převážné míře využívat osoby starší 65 let resp. 80 let, lze
očekávat spíše rostoucí tendenci sociálně-zdravotní péče resp. služeb dlouhodobé péče
v těchto zařízeních. S procesem transformace pobytových zařízení sociálních služeb
(domovů pro seniory) se předpokládá i rozšíření nabídky sociálních služeb terénního a
ambulantního charakteru určených seniorům (denní stacionáře, centra denních služeb,
pečovatelská služba).
Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení
seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služby v týdenních
i denních stacionářích (viz dále) obsahují pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo
pomoc při zajištění bydlení, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
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výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů (MPSV, 2013; Molek, 2011). V tabulce č. 24 jsou v krajích ČR
uvedeny počty osob, které využívaly služby týdenních stacionářů.
Tabulka č. 24 Počet uživatelů v týdenních stacionářích v krajích ČR
kraj

2007

2009

Hlavní město Praha

2010

2011

53

56

69

78

149

162

177

169

Jihočeský kraj

48

67

61

50

Plzeňský kraj

70

50

20

9

Karlovarský kraj

16

0

0

1

Ústecký kraj

36

57

66

53

Liberecký kraj

31

40

45

46

Královéhradecký kraj

22

23

25

25

Pardubický kraj

18

21

20

17

Kraj Vysočina

23

23

23

26

Jihomoravský kraj

19

35

36

81

Olomoucký kraj

100

12

14

14

Zlínský kraj

109

59

55

55

63

53

32

32

757

658

643

656

Středočeský kraj

Moravskoslezský kraj
Česká republika

Pramen: vlastní zpracování ze Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007, 2009, 2010, 2011.
Praha: MPSV, 2008, 2010, 2011, 2012

V letech 2007 až 2011 byla služba týdenních stacionářů využívána v jednotlivých krajích ČR relativně malým počtem uživatelů. Také v následujících letech lze
předpokládat, že služby týdenních stacionářů bude využívat menší počet uživatelů, a
to i v souvislosti s procesem transformace pobytových zařízení sociálních služeb a
poskytováním sociálních služeb (s využitím příspěvku na péči) v přirozeném domácím
prostředí.
Vzhledem k současným podmínkám, kdy se průměrný věk uživatelů využívajících pobytové sociální služby zvyšuje, byla vypočtena vybavenost místy v domovech
pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v týdenních stacionářích
v jednotlivých krajích ČR dle doporučeného standardu vybavenosti službami pro
staré a zdravotně postižené občany v relaci na 1000 osob starších 80 let. Vybavenost v domovech pro seniory dle doporučeného standardu odpovídá počtu 160 míst
(podrobněji tabulka č. 25).
Tabulka č. 25 Doporučený standard vybavenosti službami pro staré a zdravotně
postižené občany na 1 000 osob starších 80 let
2010
na 1 000 osob 80+
vybavenost místy v domovech pro seniory
Pramen: Víšek, Průša, (2012, s. 47)

80

160,00
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V jednotlivých krajích ČR vybavenost v relaci na 1 000 osob starších 80
let v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v týdenních
stacionářích byla vypočtena s přihlédnutím k současné věkové struktuře osob starších
80 let v těchto zařízeních.
Vybavenost místy v domovech pro seniory v relaci 1 000 osob starších 80
let v průběhu sledovaných let vykazovala v jednotlivých krajích ČR výraznější rozdíly.
Nejvyšší vybavenost místy v domovech pro seniory měl kraj Středočeský a Moravskoslezský, naopak nejnižší vybavenost místy v domovech pro seniory byla v kraji Karlovarském a Libereckém. Blíže uvádí příloha č. 11. Skutečná vybavenost místy v domovech pro seniory v relaci na 1 000 osob starších 65 let je uvedena v příloze č. 10
V letech 2007 až 2011 měla vybavenost místy v domovech se zvláštním
režimem ve všech krajích ČR rostoucí tendenci. Více než dvojnásobně se vybavenost
místy zvýšila v kraji Ústeckém, Libereckém a Moravskoslezském. Ke dvojnásobnému
navýšení vybavenosti místy v domovech se zvláštním režimem došlo i v krajích
Jihomoravském a Středočeském.
V průběhu sledovaných let vybavenost místy v týdenních stacionářích měla
mírně rostoucí tendenci jen v kraji Jihomoravském, Středočeském a Ústeckém.
V ostatních krajích vybavenost místy v týdenních stacionářích vykazovala spíše
tendenci klesající. To souvisí s procesem transformace pobytových služeb a rozšířením
nabídky dalších služeb pro seniory ambulantního a terénního charakteru (denní stacionáře, centra denních služeb) v jednotlivých krajích ČR. Vybavenost místy v domovech
se zvláštním režimem a týdenních stacionářích vypočtenou za každou službu samostatně dokumentuje příloha č. 11.
Vybavenost místy v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem
a v týdenních stacionářích vypočtenou jako společnou vybavenost těchto služeb uvádí
tabulka č. 26.
Tabulka č. 26 Vybavenost místy v domovech pro seniory, v domovech se
zvláštním režimem a v týdenních stacionářích v krajích ČR na 1 000 osob
starších 80 let (počet míst)
kraj

vybavenost místy
2007

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

146,8

230,0

266,3

271,6

Středočeský kraj

461,7

557,4

589,6

609,9

Jihočeský kraj

262,5

319,1

333,7

344,6

Plzeňský kraj

208,0

217,1

222,8

234,5

Karlovarský kraj

107,8

103,5

97,8

104,3

Ústecký kraj

440,1

494,5

510,0

501,7

Liberecký kraj

119,9

132,7

139,5

132,5

Královéhradecký kraj

235,4

253,6

259,3

274,6

Pardubický kraj

160,6

240,7

240,5

252,3

Kraj Vysočina

215,7

250,6

251,1

243,5

Jihomoravský kraj

403,8

490,5

492,6

513,9

Olomoucký kraj

271,6

284,6

279,7

290,5

Zlínský kraj

354,9

333,4

326,5

340,9

Moravskoslezský kraj

423,5

583,2

595,5

584,7

Česká republika

272,9

320,7

329,0

338,1

Pramen: vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012
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4.2.3 Vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním
postižením
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dle MPSV) poskytují
dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy, ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc
při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Kapacitu domovů pro
osoby se zdravotním postižením v jednotlivých krajích ČR ve vybraných letech uvádí
tabulka č. 27.
Tabulka č. 27 Domovy pro osoby se zdravotním postižením v krajích ČR (počet
uživatelů)
kraj
Hlavní město Praha
Středočeský kraj

2007

2009

2010

2011

418

428

446

443
1 377

1 332

1 353

1 350

Jihočeský kraj

609

712

726

686

Plzeňský kraj

737

949

979

975

Karlovarský

488

493

547

539

1 410

1 772

1 767

1 685

Liberecký kraj

171

308

309

301

Královéhradecký kraj

585

708

715

716

Pardubický kraj

809

780

733

718

Kraj Vysočina

401

546

553

565

Ústecký kraj

Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Česká republika

1 524

1250

1 274

1 243

658

1200

1 190

1 190

961

1 097

1 187

1 066

1 242

1 430

1 344

1 280

11 345

13 022

13 020

12 784

Pramen: vlastní zpracování dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007, 2009-2011. Praha:
MPSV, 2008, 2010, 2011, 2012

V souvislosti s procesem transformace sociálních služeb se současná kapacita
domovů pro osoby se zdravotním postižením jeví jako dostatečná a poptávka po tomto
druhu služby má spíše snižující se tendenci, zejména v kraji Moravskoslezském,
Jihočeském, Ústeckém a Pardubickém.
Vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním postižením byla
v jednotlivých krajích ČR hodnocena dle doporučeného standardu vybavenosti místy
v ústavech sociální péče pro zdravotně postižené dospělé osoby v relaci na 10 000
osob celkem, který odpovídá počtu 11 míst (viz tabulka č. 28).
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Tabulka č. 28 Doporučený standard vybavenosti službami pro staré a zdravotně
postižené občany v relaci na 10 000 osob celkem
2010
na 10 000 osob celkem
vybavenost místy v zařízeních pro staré občany celkem

72,00

z toho:
v domovech pro seniory

35,00

v domovech-penzionech pro seniory

12,50

v bytových jednotkách v DPS

24,50

počet osob, kterým je poskytována pečovatelská služba
vybavenost místy v ÚPS pro zdravotně postižné dospělé
osoby
vybavenost místy v ÚPS pro zdravotně postižnou mládež

100,00
11,00
13,00

Pramen: Víšek, Průša (2012, s. 48)

Některé služby jsou na území ČR provozovány jen ve velmi malém rozsahu a
počtu, a proto chybí zdroje pro zobecnění rozsahu potřeby a pro stanovení standardů
vybavenosti (např. vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním postižením
nebo v domovech se zvláštním režimem).
Standard vybavenosti místy v domovech pro osoby se zdravotním postižením je
nutné brát jen jako orientační. Vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním
postižením v krajích ČR je v současné době výrazně nižší v porovnání s doporučeným
standardem vybavenosti místy v ústavech sociální péče (podrobněji tabulka č. 29).
Tabulka č. 29 Skutečná vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním
postižením na 10 000 osob celkem v krajích ČR (počet míst)
kraj

vybavenost místy v domovech pro osoby ze ZP
2007

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

0,45

0,47

0,49

0,48

Středočeský kraj

1,46

1,48

1,48

1,51

Jihočeský kraj

0,67

0,78

0,79

0,75

Plzeňský kraj

0,81

1,04

1,07

1,07

Karlovarský kraj

0,53

0,54

0,60

0,59

Ústecký kraj

1,55

1,94

1,94

1,85

Liberecký kraj

0,18

0,33

0,33

0,33

Královéhradecký kraj

0,64

0,77

0,78

0,78

Pardubický kraj

0,88

0,85

0,80

0,79

Kraj Vysočina

0,44

0,60

0,60

0,62

Jihomoravský kraj

1,67

1,37

1,40

1,36

Olomoucký kraj

0,72

1,32

1,31

1,31

Zlínský kraj

1,05

1,20

1,30

1,17

Moravskoslezský kraj

1,36

1,57

1,47

1,40

Česká republika

0,91

1,02

1,03

1,00

Pramen: vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008,2010, 2011, 2012
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V průběhu sledovaných let nejvyšší vybavenost místy v domovech pro osoby se
zdravotním postižením vykazoval kraj Ústecký, Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský. V porovnání s doporučeným standardem pro ústavy sociální péče pro
zdravotně postižené dospělé osoby, odpovídající počtu 11 míst na 10 000 osob celkem,
dosahovala vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním postižením relativně nízkých hodnot. Tento stav souvisí s procesem transformace pobytových zařízení
sociálních služeb, kdy zdravotně-sociální péče osobám se zdravotním postižením a
osobám se sníženou soběstačností je zajišťována i formou pobytových služeb v domovech se zvláštním režimem nebo je realizována zabezpečením potřebné služby pomocí
příspěvku na péči.
Podrobněji vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním postižením
v krajích ČR v letech 2007 a 2011 dokumentuje graf č. 11.
Graf č. 11 Vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním postižením
na 10 000 osob celkem v krajích ČR v letech 2007 a 2011

Vybavenost místy na 10 000 osob

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2007

2011

Pramen: vlastní výpočty a zpracování dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007 a 2011.
Praha: MPSV, 2008, 2012

V oblasti sociálních služeb se současná kapacita domovů pro osoby se zdravotním postižením v jednotlivých krajích ČR jeví jako dostatečná a poptávka po tomto
druhu služby má spíše snižující se tendenci.
V příloze č. 12 je uvedena vybavenost místy v domovech pro osoby se
zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem v krajích ČR, vypočtena
dle doporučeného standardu v relaci na 10 000 osob celkem, za každou službu
samostatně a v příloze č. 13 jako společná vybavenost místy v domovech pro osoby se
zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem.
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4.2.4 Vybavenost místy v denních stacionářích, center denních
služeb a vybavenost pečovatelskou službou
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení
seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby (MPSV, 2013).
Počty uživatelů v denních stacionářích uvádí tabulka č. 30.
Tabulka č. 30 Počet uživatelů v denních stacionářích v krajích ČR
kraj
Hlavní město Praha

2007

2009
296

2010

2011

244

461

476
472

Středočeský kraj

213

415

388

Jihočeský kraj

142

185

180

168

Plzeňský kraj

109

139

136

110

Karlovarský kraj

77

64

65

41

Ústecký kraj

99

161

145

157

Liberecký kraj

21

86

106

108

118

195

296

252

Královéhradecký kraj
Pardubický kraj

241

153

175

192

Kraj Vysočina

229

277

341

325

Jihomoravský kraj

254

351

403

397

Olomoucký kraj

276

360

316

335

Zlínský kraj

331

225

250

289

Moravskoslezský kraj

906

565

592

611

3 307

3 620

3 854

3 933

Česká republika

Pramen: vlastní zpracování ze Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007, 2009, 2010, 2011.
Praha: MPSV, 2008, 2010, 2011, 2012

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném
zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost seniorů a osob se zdravotním
postižením v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Jde o
kombinaci služeb poskytovaných v denním režimu v zařízení nebo přirozeném prostředí, jejichž podstatou je aktivizace uživatelů, stabilizace nebo posílení jejich
schopností a dovedností. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně, poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí stravy, pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů (MPSV, 2013;
Molek, 2011). V tabulce č. 31 jsou uvedeny v jednotlivých krajích ČR počty osob, které
využívaly služby v denních centrech.
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Tabulka č. 31 Počet uživatelů v centrech denních služeb v krajích ČR
kraj
Hlavní město Praha
Středočeský kraj

2007

2009
16

2010

2011

2 452

997

972
45

114

46

37

Jihočeský kraj

78

215

49

48

Plzeňský kraj

28

19

21

24

0

130

131

132

Karlovarský kraj
Ústecký kraj

76

39

32

35

Liberecký kraj

78

145

111

120

Královéhradecký kraj

22

70

110

106

Pardubický kraj

0

35

47

48

Kraj Vysočina

126

54

99

67

Jihomoravský kraj

886

1 203

1 155

1 080

Olomoucký kraj

217

158

212

210

81

134

106

139

208

197

1 131

1 236

1 890

4 896

4 237

4 282

Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Pramen: vlastní zpracování ze Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007, 2009, 2010, 2011.
Praha: MPSV, 2008, 2010, 2011, 2012

V rámci krajů ČR byla tato relativně nová služba denních center poskytována
uživatelům v poměrně malé kapacitě. Jednotlivé kraje ČR však vykazují výraznější
rozdíly v počtech uživatelů této služby. V průběhu sledovaných let 2007 až 2011 měla
centra denních služeb maximálně do 50 uživatelů v Plzeňském nebo Pardubickém kraji,
naopak v hlavním městě Praze, kraji Moravskoslezském nebo Jihomoravském služby v
centrech denních služeb využívalo 1000 a více uživatelů.
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Pečovatelská služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a
ambulantních zařízeních. Služba je poskytována za úhradu od uživatele. Využití
pečovatelské služby umožňuje seniorům zůstat ve svém vlastním domově a přitom
lépe zvládat každodenní situace, které se pro ně stávají obtížnější. Pečovatelskou péči
mohou zajišťovat pouze lidé, kteří prošli kvalifikačním kurzem. Pomáhají svým
klientům s osobní hygienou, pohybem po domácnosti, zajištěním stravování i s drobnými nákupy (MPSV, 2010; MPSV, 2013). Počet osob v jednotlivých krajích ČR, kterým
byla v průběhu let 2007-2011 poskytována pečovatelská služba, uvádí tabulka č. 32.
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Tabulka č. 32 Počet osob, kterým je poskytována pečovatelská služba v krajích
ČR
kraj

2007

2008

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

11 902

25 835

13 008

12 575

13 455

Středočeský kraj

14 796

12 874

13 487

15 109

14 198

Jihočeský kraj

2 407

8 561

4 126

7 802

7 586

Plzeňský kraj

7 280

8 930

8 062

8 312

8 224

Karlovarský kraj

2 049

4 494

3 611

3 426

3 381

Ústecký kraj

4 484

4 792

5 235

4 534

4 309

Liberecký kraj

2 817

5 063

4 513

5 090

4 763

Královéhradecký kraj

4 884

4 157

6 525

6 288

5 704

Pardubický kraj

3 050

5 330

7 008

6 262

6 489

Kraj Vysočina

4 632

6 008

6 893

6 536

6 610

17 608

18 727

16 879

15 406

14 974

Olomoucký kraj

6 305

6 581

6 000

7 354

5 369

Zlínský kraj

6 403

5 676

6 477

5 967

5 783

Moravskoslezský kraj

11 678

10 609

10 645

9 383

10 017

Česká republika

98 373

128 250

114 090

113 138

113 490

Jihomoravský kraj

Pramen: vlastní zpracování ze Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Ke krajům, ve kterých byla pečovatelská služba poskytována největšímu počtu
osob, patří Hlavní město Praha, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj
(kraje s největším počtem osob starších 65 let). Naopak, v průběhu let 2007-2011
byla pečovatelská služba poskytována nejmenšímu počtu osob v kraji Karlovarském a
Libereckém (s nejmenším počtem osob starších 65 let) a v kraji Ústeckém.
Vybavenost pečovatelskou službou, vybavenost místy v denních stacionářích a centrech denních služeb je vypočtena v relaci na 1 000 osob starších 65
let. Vzhledem k tomu, že pro nové služby (denní stacionáře, centra denních služeb)
není standard stanoven, byla vybavenost těchto služeb hodnocena podle doporučeného
standardu pro pečovatelskou službu v relaci na 1 000 osob starších 65 let. Dle
doporučeného standardu počet osob s pečovatelskou službou odpovídá počtu 75 osob
(podrobněji tabulka č. 33).
Tabulka č. 33 Doporučený standard vybavenosti službami pro staré a zdravotně
postižené občany na 1 000 osob starších 65 let
2010
na 1 000 osob 65+
vybavenost místy v zařízeních pro staré občany celkem

53,00

z toho:
v domovech pro seniory
v domovech-penzionech pro seniory

26,00
9,00

v bytových jednotkách v DPS

18,00

počet osob, kterým je poskytována pečovatelská služba

75,00

Pramen: Víšek, Průša (2012, s. 47)
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Pro pečovatelskou službu, denní stacionáře a centra denních služeb je proveden
propočet dle doporučeného standardu v relaci na 1 000 osob starších 65 let, kterým je
poskytována pečovatelská služba. Určitým problémem při hodnocení vybavenosti je
skutečnost (dle Modelu minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém
území, 2012), že neexistují žádné objektivní podklady, které by mohly být použity pro
poměr ambulantní a terénní péče pro cílové skupiny a statistika nerozlišuje cílovou
skupinu u zařízení, která poskytují služby jak seniorům, tak osobám se zdravotním
postižením. Konkrétně pečovatelská služba není rozdělena na péči o seniory a osoby
se zdravotním postižením. Vybavenost pečovatelskou službou v relaci na 1000 osob
starších 65 let (viz tabulka č. 34) byla vypočtena na základě údajů o celkovém počtu
osob využívajících pečovatelskou službu (viz tabulka č. 32).
Tabulka č. 34 Vybavenost pečovatelskou službou na 1 000 osob starších 65 let
v krajích ČR
kraj

skutečný počet osob
2007

2008

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

142,8

310,0

156,1

150,9

161,5

Středočeský kraj

154,0

161,8

181,3

170,4

177,5

Jihočeský kraj

28,9

102,7

49,5

93,6

91,0

Plzeňský kraj

87,4

107,2

96,7

99,7

98,7

Karlovarský

24,6

53,9

43,3

41,1

40,5

Ústecký kraj

53,8

57,5

62,8

54,4

51,7

Liberecký kraj

33,8

60,7

54,2

61,1

57,2

Královéhradecký kraj

58,6

49,9

78,3

75,4

68,4

Pardubický kraj

36,6

63,9

84,1

75,1

77,8

Kraj Vysočina

55,6

72,1

82,7

78,4

79,3

211,3

224,7

202,5

184,8

179,6

75,6

78,9

72,0

88,2

64,4

Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Česká republika

76,8

68,1

77,7

71,6

69,4

140,1

127,3

127,7

112,6

120,2

84,3

109,9

97,8

96,9

97,3

Pramen: vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Vzhledem k počtu osob v krajích ČR (příloha č. 8) je možné konstatovat, že
mezi kraje s nejvyšší vybaveností pečovatelskou službou patří kraj Jihomoravský
a Středočeský. V krajích s nejnižší vybaveností pečovatelské služby je vzhledem
k počtu osob v krajích ČR vybavenost pečovatelskou službou v Karlovarském kraji
průměrná, naopak nejnižší vybavenost je v kraji Ústeckém (podrobněji viz příloha č.
14). Mezi léty 2007 a 2011 došlo k největšímu nárůstu počtu osob využívajících
pečovatelskou službu v relaci na 1 000 osob starších 65 let v Jihočeském a Pardubickém kraji, naopak v Olomouckém nebo Zlínském kraji se vybavenost pečovatelskou
službou snížila. Vybavenost pečovatelskou službou vypočtenou v relaci na 10 000 osob
v krajích ČR celkem dokumentuje příloha č. 15.
Mezi kraji ČR existují ve vybavenosti místy v denních stacionářích a centech
denních služeb výraznější rozdíly. Skutečná vybavenost místy v denních stacionářích a
centrech denních služeb na 1 000 osob starších 65 let, vypočtená za každou službu
samostatně, je uvedena v příloze č. 14. Největší vybavenost místy v denních
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stacionářích je v kraji Moravskoslezském, Středočeském, Hlavním městě Praze a kraji
Jihomoravském. Naopak, nejnižší vybavenost místy v denních stacionářích je v kraji
Karlovarském, Libereckém a Ústeckém. Také vybavenost místy v centrech denních
služeb vykazovala v krajích ČR velké rozdíly. Největší vybavenost místy v centrech
denních služeb byla v kraji Moravskoslezském, Jihomoravském a Hlavním městě Praze,
naopak nejmenší vybavenost těmito službami je patrná v kraji Ústeckém, Středočeském, Jihočeském a Pardubickém.
Vybavenost pečovatelskou službou, v denních stacionářích a centrech denních
služeb vypočtena jako společná vybavenost v krajích ČR blíže uvádí tabulka č. 35.
Tabulka č. 35 Společná vybavenost pečovatelskou službou, v denních stacionářích a centrech denních služeb v relaci na 1000 osob starších 65 let v krajích
ČR
kraj

2007

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

166,2

358,3

260,2

270,1

Středočeský kraj

178,4

215,9

202,3

216,3

Jihočeský kraj

45,3

80,0

110,7

107,1

Plzeňský kraj

97,7

108,5

111,5

111,7

Karlovarský kraj

30,4

57,8

55,8

53,5

Ústecký kraj

66,9

77,8

67,7

66,0

Liberecký kraj

41,2

71,5

77,3

74,3

Královéhradecký kraj

69,0

98,1

105,8

95,2

Pardubický kraj

54,7

101,3

91,7

95,8

Kraj Vysočina

82,3

107,6

111,4

108,7

Jihomoravský kraj

296,8

319,0

301,6

290.3

Olomoucký kraj

112,6

110,8

127,8

105,2

Zlínský kraj

107,7

104,6

98,2

101,4

Moravskoslezský kraj

223,6

184,9

241,8

258,7

Česká republika

112,1

143,4

140,2

141,3

Pramen: vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007, 2009, 2010, 2011.
Praha: MPSV, 2008, 2010, 2011, 2012

V letech 2007 a 2011 byla vybavenost pečovatelskou službou, v porovnání
s doporučeným standardem na 1 000 osob starších 65 let, vyšší v kraji Jihomoravském,
Moravskoslezském, Středočeském, Hlavním městě Praze a kraji Plzeňském. V průběhu
sledovaných let měla vybavenost pečovatelskou službou mírně klesající tendenci v kraji
Jihomoravském a Moravskoslezském, což souvisí s rostoucím trendem vybavenosti
novými typy služeb (centra denních služeb, denní stacionáře), kde dochází k poskytování obdobných forem péče. Podrobněji dokumentuje graf č. 12.
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Vybavenost místy/počet osob na 1000 osob
starších 65let

Graf č. 12 Vybavenost pečovatelskou službou v denních stacionářích a centrech
denních služeb v relaci na 1 000 osob starších 65 let v letech 2007 a 2011
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PS - pečovatelská služba DS - denní stacionáře CDS - centra denních služeb
Pramen: vlastní zpracování a výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007 a 2011.
Praha: MPSV, 2008, 2012

Vzhledem k počtu osob starších 65 let v krajích ČR je možné konstatovat, že
srovnatelná vybavenost pečovatelskou službou v denních stacionářích a v centrech
denních služeb byla v kraji Středočeském a Karlovarském nebo v Jihočeském a
Olomouckém kraji. Naopak nejnižší vybavenost těmito službami, v porovnání
s ostatními kraji a počtem obyvatel, byla v kraji Ústeckém.
Vybavenost pečovatelskou službou a vybavenost místy v denních stacionářích a
centrech denních služeb v letech 2007 a 2011 vypočtenou jako společnou vybavenost
v relaci na 1 000 osob starších 65 let dokumentuje graf č. 13.
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vybavenéost místy/ počet osob na 1 000 osob
starších 65 let

Graf č. 13 Společná vybavenost pečovatelskou službou, denních stacionářů a
center denních služeb v relaci na 1000 osob starších 65 let v letech 2007 a
2011
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PS - pečovatelská služba DS - denní stacionáře CDS - centra denních služeb
Pramen: vlastní zpracování a výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007 a 2011.
Praha: MPSV, 2008, 2012

Společně hodnocená vybavenost pečovatelskou službou, místy v denních
stacionářích a centrech denních služeb byla, v porovnání s doporučeným standardem,
ve většině krajů dostačující. K největšímu nárůstu ve vybavenosti těmito službami
došlo mezi léty 2007 a 2011 v kraji Moravskoslezském, Hlavním městě Praze a kraji
Středočeském, což bylo způsobeno především rostoucí vybaveností místy v denních
stacionářích nebo místy v centrech denních služeb.
V souvislosti s procesem transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb
v krajích ČR lze v dalších letech předpokládat trend spojený s omezováním služeb
pobytového charakteru (domovy pro seniory, týdenní stacionáře) a rozšíření nabídky
služeb pro seniory ambulantních a terénních (denní stacionáře, centra denních služeb,
pečovatelská služba).

4.2.5 Dílčí shrnutí a některé otevřené problémy
Z hodnocení současné úrovně vybavenosti krajů ČR vybranými službami sociální péče
je možné konstatovat:
• Na základě doporučených standardů vybavenosti službami pro staré a zdravotně
postižené občany a dle analýz uvedených v kapitole č. 4.2.2 je společná vybavenost
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místy v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a
v týdenních stacionářích ve většině krajů ČR vyšší v porovnání s doporučeným
standardem v relaci na 1 000 osob starších 80 let.
• Vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním postižením v krajích
ČR je výrazně nižší v porovnání s doporučeným standardem vybavenosti místy
v ústavech sociální péče na 10 000 osob celkem. Tento stav souvisí s procesem
transformace pobytových zařízení sociálních služeb, kdy seniorům a zdravotně
postiženým osobám jsou poskytovány i služby obdobné péče (v domovech se
zvláštním režimem) nebo služby ambulantního a terénního charakteru.
• Vybavenost pečovatelskou službou, v porovnání s doporučeným standardem na
1 000 osob starších 65 let, byla vyšší v kraji Jihomoravském, Moravskoslezském,
Středočeském, Hlavním městě Praze a kraji Plzeňském. V průběhu sledovaných let
měla vybavenost pečovatelskou službou mírně klesající tendenci v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském, což souvisí s rostoucím trendem vybavenosti novými
typy služeb (centra denních služeb, denní stacionáře), kde dochází k poskytování
obdobných forem péče. Určitým problémem při hodnocení vybavenosti pečovatelskou službou je skutečnost, že neexistují žádné objektivní podklady, které by mohly
být použity pro poměr ambulantní a terénní péče pro cílové skupiny a statistika
nerozlišuje cílovou skupinu při poskytování pečovatelské služby, která je určena jak
seniorům, tak osobám se zdravotním postižením. Skutečná vybavenost místy
v denních stacionářích a v centrech denních služeb, vypočtena v relaci na
1 000 osob starších 65 let podle doporučeného standardu pro pečovatelskou službu,
odpovídala počtem míst v kraji Jihomoravském, Moravskoslezském a Hlavním městě
Praze.
• Společně hodnocená vybavenost místy v denních stacionářích, v centrech
denních služeb a vybavenost pečovatelskou službou byla ve většině krajů ČR,
v porovnání s doporučeným standardem na 1000 starších 65 let pro pečovatelskou
službu, dostačující.
• V dalších letech, v souvislosti s procesem transformace sociálních služeb, demografickým vývojem a stárnutím populace je možné v jednotlivých krajích ČR očekávat:
- trend spojený s omezováním služeb pobytového charakteru (domovy pro seniory,
domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) a naopak rozšíření nabídky služeb ambulantních a terénních (denní stacionáře, centra denních
služeb, pečovatelská služba).
- navýšení požadavků na stávající kapacity míst u služeb dlouhodobé péče, které
využívají zejména osoby starší 80 let a osoby se zdravotním postižením (domovy
pro seniory a domovy se zvláštním režimem) a v tomto případně by se mohlo
uvažovat o navýšení doporučeného standardu pro tyto služby, a to i za předpokladu, že potřebná péče seniorům bude v následujících letech zajištěna
rozšířením nabídky služeb ambulantního nebo terénního charakteru v přirozeném
domácím prostředí.
V souvislosti s hodnocením vybavenosti sociálními službami v ČR zůstávají ještě
některé otevřené problémy.
Při hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních služeb v jednotlivých krajích je
nutné vycházet z jejich vybavenosti, přičemž nelze uplatňovat stejná hlediska na celém
území ČR. V jednotlivých krajích dle Průši, Víška (2012, s. 38-42); Průši, Horeckého
(2012, s. 22); Jeřábkové, Průši (2012); Modelu minimální kapacity sítě sociálních
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služeb na daném modelovém území (2012, s. 18-22) určité rozdíly v rozsahu
poskytovaných sociálních služeb souvisí zejména:
• s mírou urbanizace,
• s věkovou, kvalifikační, profesní a sociální strukturou obyvatelstva na daném území,
• se strukturou osídlení jednotlivých územních celků,
• s velikosti obcí a s hustotou obyvatelstva,
• s mírou realizace tradičních funkcí rodiny v péči o staré občany.

4.3 Názory odborníků a rozhovory k vybraným otázkám
sociálních služeb
Na základě rozhovorů a analýz odborníků v oblasti sociálních služeb k ověření
některých myšlenek byly zjišťovány názory na:
a) financování sociálních služeb a
b) standardizaci sociálních služeb.

4.3.1 Názory na financování sociálních služeb
Významným aspektem sociálních služeb je "ekonomická únosnost", tedy
přiměřené vyvážení dostupnosti (spádovosti) a ekonomické únosnosti služeb. Každé
zařízení, popř. služba má své vlastní ekonomické parametry či limity. Jde především o
provázanost nákladů na klienta, příjmů od klienta, příjmů z různých dalších zdrojů
apod. Provozovat miniaturní rezidenční zařízení nebo provozovat služby náročné na
počet pracovníků pro malý počet klientů je ekonomicky neúnosné a je třeba proto
vymezit vyšší rozsah spádovosti a posunout výskyt takové služby do vyšších územněsprávních celků. Ekonomické potřeby poskytovatelů (standardy efektivnosti a hospodárnosti) budou v budoucnu měnit např. strukturu obyvatel domovů pro seniory, kde v
současnosti žijí cca 4 tis. klientů, aniž by měli vyměřen jakýkoliv stupeň příspěvku na
péči. Ekonomické potřeby povedou ke zvyšování podílu klientů s vysokou závislostí, a
tím i vyšším příspěvkem na péči. To ale povede ke zvýšení nákladů na péči a personál
(Průša, Víšek, 2012).
Pro některé služby, jako je např. sociální poradenství, stanoví Evropská sociální
charta přímo závazek států zabezpečit bezplatné sociální poradenství. Sleduje se, zda
je takové poradenství dostupné i s ohledem na náklady na dopravu.
Velmi podstatnou složkou sociální kvality území je informovanost občanů o
možnostech pomoci, která jim může být poskytnuta. Sociální poradenství se v ČR
považuje za nárokovou sociální službu, tedy jako povinnost státu, kterou by měl garantovat. Jde především o bezplatné poradenství pro sociálně potřebné občany ve
všech relevantních otázkách, směřující k tomu, aby se ze své sociální situace dostali.
Standardní služby v tomto směru zabezpečují v ČR občanské poradny. Tento závazek
států stanoví i Evropská sociální charta a sleduje se, zda je takové poradenství
dostupné s ohledem na náklady na dopravu (Model minimální kapacity sítě sociálních
služeb na daném modelovém území, 2012).
V souvislosti s využíváním příspěvku na péči a ověřením kapacitních standardů
jsou k dispozici počty příjemců příspěvků na péči, a to i přesto, že vyplacené dávky
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velmi často nesměřují zpět do sociálních služeb a nevedou k jejich rozvoji, neboť
příspěvek na péči se stal příjmem rodiny. Dle odborníků z MPSV a VÚPSV ČR tyto údaje
ukazují na (státem ověřený) rozsah závislosti občanů na péči a tvoří tak (zatím)
východisko pro plánování. Lze očekávat, že síť služeb sociální péče, která bude zabezpečovat péči o příjemce příspěvku na péči, vznikne na základě nabídky a poptávky po
těchto službách v jednotlivých regionech a bude vzhledem k výše uvedeným faktorům
výrazně regionálně diferencována. Změny v příspěvku na péči by měly z jeho
příjemců vytvořit sféru koupěschopné poptávky a hlavní zdroj financování sociálních
služeb (Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území,
2012, s. 21-23).
K financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se vyjádřili
politici (hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Parlamentu ČR) i odborníci
z praxe.9 Konkrétně Moravskoslezský kraj, který na rok 2013 požadoval na financování sociálních služeb od Ministerstva práce a sociálních věcí 1,1 miliardy Kč, dostal
vyčleněno jen 670 milionů Kč, což představuje částku o 160 milionů nižší, než jaká
byla poskytnuta kraji na financování sociálních služeb v roce 2012. Podle hejtmana
Moravskoslezského kraje snížení dotace bude mít vliv na omezení rozsahu sociálních
služeb zajišťovaných zejména nevládními neziskovými organizacemi v kraji.
V souvislosti s financováním sociálních služeb poslanec Parlamentu ČR upozornil, že dotace ze státního rozpočtu tvoří jen pětinu příjmu poskytovatelů sociálních
služeb. Dalšími příjmy přispívá území samospráva Moravskoslezského kraje a
především občané, kteří dostávají od státu příspěvek na péči. Řada z nich ovšem
příspěvek nevyužívá na nákup potřebné sociální služby, ale přispívají své rodině. To
ovšem vede k existenčním problémům mnoha organizací poskytujících sociální služby.
Zástupci poskytovatelů sociálních služeb by se proto měli obracet nejen na stát, ale
také na kraje, obce i občany, kteří dostávají od státu příspěvek na péči. A je potřeba,
aby kraje věnovaly pozornost nejen svým organizacím (příspěvkové organizace), ale
také nevládním neziskovým organizacím, které jsou významnými poskytovateli
sociálních služeb.
Ke snížení dotací z MPSV ČR se vyjádřili i někteří ředitelé nevládních neziskových organizací sociálních služeb v Moravskoslezském kraji:
Podle ředitele Charity Ostrava tím, že MPSV sníží financování sociálních
služeb, které poskytují, až o 30 %, bude nutné snížit kapacitu některých středisek a
šetřit na nákupu materiálu.
Podobně i podle ředitele Armády spásy budou muset řadu služeb omezit nebo
i zrušit. Konkrétně se jedná o dva domovy se zvláštním režimem pro bezdomovce seniory, které jsou jedinou službou tohoto druhu v celé ČR.
Ředitel Charity Hlučín uvedl, že pokud nedostanou dotaci ze státního rozpočtu
v potřebné výši, budou muset některé služby zavřít (domov pro seniory v Ludgeřovicích nebo sociálně-terapeutická dílna) s tím, že již nyní mají pracovní náklady na
nejnižší možné úrovni.
K financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se vyjádřil i ředitel
Domova pro seniory Slunečnice - příspěvkové organizace města Ostravy a na
některé otázky odpověděl takto:
-

9

Má být dotace ze státního rozpočtu přidělována ve stejné výši dle právní formy
poskytovatele sociálních služeb?

viz Moravskoslezský deník ze dne 5. 4. 2013
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„Dotace ze státního rozpočtu by měla být poskytována ve stejné výši pro všechny
registrované poskytovatele sociálních služeb v kraji (pro příspěvkové organizace
i nevládní neziskové organizace sociálních služeb)“.

-

K jakému způsobu přidělování dotací ze státního rozpočtu pro poskytovatele
sociálních služeb se přikláníte?
„Při přidělování dotací ze státního rozpočtu by se mělo nejprve vyjít ze sítě
sociálních služeb v kraji a ve spolupráci s obcí. Konkrétně v Moravskoslezském
kraji je provozní dotace součástí dotace ze státního rozpočtu a v Ostravě je
příspěvek od zřizovatele na financování sociálních služeb vyšší vzhledem k jiným
městům v Moravskoslezském kraji. Přidělování dotací ze státního rozpočtu by
mělo být realizováno formou paušálního příspěvku na lůžko uživatele s tím, že
investiční dotace by se měly žádat samostatně, protože při přidělování dotací
mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb v krajích ČR existují velké
rozdíly (dotace na lůžko se pohybuje od 635 do 5 800 Kč).

-

Jaký je Váš názor na transformování dotací ze státního rozpočtu do příspěvku na
péči a navrhované zvýšení příspěvku na péči podle typu zařízení sociálních služeb
(pobytová, ambulantní, terénní)?
„U registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, při přidělování dotací ze
státního rozpočtu, by mělo být zohledněno, jaký mají počet uživatelů s příspěvkem na péči ve třetím a čtvrtém stupni závislosti. Současná výše příspěvku na
péči pro dospělou osobu, zejména ve třetím a čtvrtém stupni závislosti, je
dostačující. Naopak, odpovídající péči není možné zajistit pro uživatele, který má
přiznán příspěvek na péči v prvním stupni závislosti, ve výši 800 Kč měsíčně.“
„Podle návrhu MPSV, který byl stanoven před rokem a půl, by mělo být
přidělování dotací ze státního rozpočtu realizováno podle kalkulačního vzorce,
kde jsou zvýhodňována pobytová zařízení sociálních služeb jen do 60 uživatelů,
s čímž souvisí proces deinstitucionalizace sociálních služeb a jejich zajišťování
v přirozeném domácím prostředí uživatelů.“

4.3.2 Názory na standardizaci sociálních služeb
Standardizaci sociálních služeb v ČR je věnována systematická pozornost
z hlediska kvality poskytovaných sociálních služeb teprve od roku 2000. Kvalita
sociálních služeb se musí odvíjet od uspokojení potřeb a zájmů nejenom samotných
uživatelů služeb, ale i zájmů zadavatelů služeb, tedy těch subjektů, které služby
objednávají a platí z veřejných zdrojů - např. obcí, krajů či státu. Standardy kvality a
principy sociálních služeb jsou definovány zákonem o sociálních službách (od roku
2007) a zaměřují se na:
• standardy procedurální (cíle a způsoby poskytování sociálních služeb, ochrana práv
osob, jednání se zájemcem o sociální službu, smlouva o poskytování sociální služby,
individuální plánování průběhu sociální služby, dokumentace o poskytování sociální
služby, stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, návaznost
poskytované sociální služby na další dostupné zdroje),
• personální standardy (personální a organizační zajištění sociální služby, profesní
rozvoj zaměstnanců),
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• provozní standardy (místní a časová dostupnost poskytované sociální služby, informovanost o poskytované sociální službě, prostředí a podmínky, nouzové a havarijní
situace, zvyšování kvality sociální služby).
Důraz je položen na to, aby každý poskytovatel sociální služby měl jednotlivá
kritéria podrobně písemně rozpracována, což je kontrolováno v rámci inspekce kvality
poskytovaných sociálních služeb. Kvalifikační podmínky pro pracovníky v oblasti
sociálních služeb jsou definovány zákonem a tyto podmínky jsou i předmětem
registrace jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb (Čámský, Sembdner, Krutilová,
2011; Matoušek, 2011; Průša, Horecký, 2012).
Současné hodnocení vybavenosti krajů sociálními službami probíhá na základě
doporučených standardů kvantitativního charakteru (stanoveného počtu míst nebo
osob pro konkrétní službu). Dle odborníků z MPSV a VÚPSV ČR Průši, Víška (2012, s.
38-42); Jeřábkové, Průši (2012); Průši, Horeckého (2012, s. 22); Modelu minimální
kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území (2012, s. 18-22) vybavenost území sociálními službami je nutné posuzovat a rozvíjet v širších aspektech než
jen samotnou přítomností příslušných zařízení a aktivit. Jde zejména o:
• přítomnost služeb,
• dostupnost služeb (územní, finanční, architektonická),
• návaznost služeb,
• informovanost občanů (veřejné povědomí o možnostech sociální pomoci),
• kvalitu výkonu služeb (profesionalitu, kontrolu, spokojenost klientů),
• ekonomickou efektivnost (resp. ekonomickou únosnost provozování).
Tyto aspekty jsou vzájemně provázané a ovlivňují tak celkovou sociální kvalitu
území a uspokojování sociálních potřeb občanů.
Celostátní standardy na úrovni průměrného výskytu limitují místa s vyšší
vybaveností a zároveň poškozují místa, v nichž jednotlivé služby sice chybí, ale jsou
zastoupeny jinými službami. Standardy vybavenosti službami by měly odrážet místní
nebo regionální potřebu a měly by reagovat na potřeby místa, vytvářet podmínky pro
plánovací a vyjednávací pozici orgánů veřejné správy s poskytovateli sociálních služeb
i občany nebo cílovými skupinami.
S ohledem na potřebu rozvoje služeb poskytovaných v přirozeném domácím
prostředí jednotlivých klientů se ukazuje, že další opatření je potřeba realizovat i mimo
oblast sociálních služeb. V tomto smyslu se jedná především o:
• zajištění výstavby dostatečného množství malometrážních a bezbariérových bytů a
citlivé stanovení výše nájmu v obecních bytech tak, byly vytvořeny základní předpoklady pro poskytování služeb v domácím prostředí a byl oddálen tlak na zajištění
služeb v pobytových zařízeních,
• důsledné dodržování bezbariérových přístupů do obchodů a objektů poskytujících
veřejné služby,
• soustavné vyhodnocování dopravní obslužnosti, zavádění nových forem dopravních
služeb.
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Závěr
Sociální služby jsou v každé vyspělé zemi významným segmentem služeb
veřejných, které na základě historických a kulturních tradic a sociálních zvyklostí
obvykle garantuje stát a mají interdisciplinární charakter a jsou vymezovány zejména
v ekonomickém, právním a sociálním pojetí.
Sociální služby z hlediska EU jako služby obecného zájmu (resp. závazky
veřejných služeb) jsou vymezovány jako dva širší typy sociálních služeb, zahrnující
zákonné a doplňkové systémy sociálního zabezpečení a ostatní sociální služby (tj.
služby sociální pomoci, služby v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, služby bydlení a
služby dlouhodobé péče).
V ČR jsou sociální služby pojímány v užším pojetí, než je vymezení sociálních
služeb v EU a vychází z příslušné legislativy na národní úrovni (tj. podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách).
Financování sociálních služeb v ČR je zajišťováno formou vícezdrojového
financování, kde kromě dotací z rozpočtů státu, krajů a obcí svou významnou roli
sehrávají i zdroje soukromé (úhrady uživatelů spojené se službami sociální péče a
úhrady uživatelů na ošetřovatelskou péči). K financování služeb sociální péče v České
republice se využívá příspěvek na péči, dotace ze státního rozpočtu, úhrady klientů za
pobyt a stravu a podíl úhrad ze systému veřejného zdravotního pojištění při poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.
K financování sociálních služeb jsou určeny i prostředky z Evropského sociálního fondu.
V současné době sociální služby v ČR procházejí změnami, které souvisí s procesem liberalizace, která je chápána jako demonopolizace, tj. přechod od monopolů
k trhu, resp. od regulace k větší volnosti trhu). Dále probíhají i změny v souvislosti
s procesem privatizace a lze konstatovat, že sektor sociálních služeb je již významně
privatizován. Zřizovateli sociálních služeb v České republice jsou Ministerstvo práce a
sociálních věcí, obce, kraje, nevládní neziskové organizace a další soukromé právnické
a fyzické osoby. Poskytovatelem sociálních služeb v ČR je ten, komu zřizovatel dal
souhlas s poskytováním sociální služby a jde zejména z hlediska právní formy o
příspěvkové organizace (zřizované státem, krajem nebo obcí), obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevní právnické osoby, právnické a fyzické soukromé
osoby. Uživateli sociálních služeb jsou v obecné rovině občané, kteří vytvářejí různé
sociální skupiny. Každá sociální skupina (uživatelé) má své specifické potřeby a
požadavky a musí sami sledovat trh sociálních služeb, zjišťovat podmínky, informovat
se o cenách, dostupnosti a kvalitě sociálních služeb u jednotlivých poskytovatelů.
V oblasti veřejných služeb v ČR, u kterých je vhodná standardizace, lze
konstatovat, že se používají standardy, které mají charakter:
• centrálních a decentralizovaných standardů,
• kvantitativních, kvalitativních nebo kvalitativně kvantitativních standardů,
• fyzických, nákladových, programových, cílových, nekvantifikovatelných standardů,
• zákonných (povinných) a druhových (dobrovolných) standardů,
• standardů struktury, procesu, výsledku.
Standardy v oblasti sociálních služeb jsou pojímány z kvalitativního a
kvantitativního hlediska. Z kvalitativního hlediska (standardy kvality sociálních služeb)
jsou definovány jako zákonné standardy, které jsou zaměřeny na tři oblasti jako
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standardy procedurální, personální, provozní. Standardy kvality sociálních služeb
mohou být specifikovány i pro konkrétní druh služby jako standardy druhové, které
jsou dobrovolné.
Z kvantitativního hlediska v oblasti sociálních služeb jsou využívány „doporučené standardy vybavenosti území“ pro vybrané druhy sociálních služeb.
Financování všech typů sociálních služeb, které využívají současného příspěvku
na péči, je neefektivní vzhledem k závislosti „určitých poskytovatelů“ na přiznání
dotace ze státního rozpočtu, neboť přiznané dotace ze státního rozpočtu jsou diferencovány dle právní formy poskytovatele. Proto je variantně navrhováno využít finanční
prostředky, které jsou doposud poskytovány ve formě dotací ze státního rozpočtu, a
propojit je s příspěvkem na péči. Na základě těchto změn se předpokládá vytvoření
tržního prostředí při poskytování sociálních služeb, zejména v menších regionech, kde
je v současné době nabídka těchto služeb omezená.
Při hodnocení vybavenosti krajů jednotlivými typy sociálních služeb je nutné zohlednit i:
- dostupnost jednotlivých sociálních služeb, která je historicky determinována strukturou osídlení jednotlivých regionů a podmíněna kapacitou těchto služeb, geografickým profilem jednotlivých krajů a vzdáleností služeb od přirozených regionálních
center, zejména od krajských a dřívějších okresních měst. Určité aktivity jako
základní sociální poradenství nebo elementární formy pomoci nesoběstačným starým
lidem jsou zabezpečovány v obcích každé velikosti. Potřeba sociálních služeb v konkrétním místě se může lišit podle velikosti obce, podle charakteru sídelní struktury
(velký počet malých obcí) a způsobu bydlení a života (město a venkov), podle
zdravotního stavu ovlivněného charakterem převažující ekonomické činnosti, pozice
místa v dopravní síti a někdejší investiční průmyslové výstavby.
- vybavenost jednotlivými službami nemůže být hodnocena podle stejných kritérií,
ale jinak by měla být hodnocena vybavenost službami v hlavním městě Praze a
ostatních velkých městech a jejich přilehlých aglomeracích a jinak např. v horských
a podhorských oblastech.
- při hodnocení vybavenosti sociálními službami v krajích ČR je nutné vycházet ze
skutečnosti, že oficiální statistické podklady MPSV nejsou úplné a neumožňují tak
charakterizovat intenzitu poskytovaní některých sociálních služeb, např. pečovatelské
služby. Z tohoto pohledu má porovnaní číselných hodnot bez znalosti širších souvislostí pouze informativní charakter a je nutno ho chápat jen jako jedno z východisek
pro analýzu optimální struktury forem sociální peče v jednotlivých krajích.
Z analýzy vybavenosti krajů ČR vybranými službami sociální péče (domovy pro
seniory, pečovatelská služba, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se
zvláštním režimem, denní a týdenní stacionáře a centra denních služeb) na základě
„doporučených standardů za období 2007-2011 je možné konstatovat že:
- na základě doporučených standardů vybavenosti službami pro seniory a zdravotně
postižené občany byla společná vybavenost místy v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v týdenních stacionářích ve většině krajů ČR vyšší
v porovnání s doporučeným standardem v relaci na 1 000 osob starších 80 let.
- vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním postižením v krajích ČR,
byla, v porovnání s doporučeným standardem vybavenosti místy v ústavech sociální
péče na 10 000 osob celkem, výrazně nižší. Tento stav souvisí s procesem transformace pobytových zařízení sociálních služeb, kdy seniorům a zdravotně postiženým
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osobám jsou poskytovány i služby odborné péče (v domovech se zvláštním
režimem) nebo služby ambulantního a terénního charakteru.
- vybavenost pečovatelskou službou, v porovnání s doporučeným standardem na
1 000 osob starších 65 let, byla vyšší v kraji Jihomoravském, Moravskoslezském,
Středočeském, Hlavním městě Praze a kraji Plzeňském. V průběhu sledovaných let
měla vybavenost pečovatelskou službou mírně klesající tendenci v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském, což souvisí s rostoucím trendem vybavenosti novými
typy služeb (centra denních služeb, denní stacionáře), kde dochází k poskytování
obdobných forem péče.
- vybavenost místy v denních stacionářích a v centrech denních služeb, vypočtena
v relaci na 1 000 osob starších 65 let podle doporučeného standardu pro pečovatelskou službu, odpovídala počtem míst v kraji Jihomoravském, Moravskoslezském a
Hlavním městě Praze.
- v případě společně hodnocené (souhrnné) vybavenosti místy v denních stacionářích,
v centrech denních služeb a vybavenosti pečovatelskou službou ve většině krajů ČR,
v porovnání s doporučeným standardem na 1 000 starších 65 let pro pečovatelskou
službu, byla v hodnoceném období dosažena a v některých krajích i výrazně
překročena.
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Přílohy

Příloha č. 1
Příjmy a výdaje sociálních služeb dle typu zřizovatele v České republice
v letech v 2007-2011
část 1.1 Příjmy a výdaje státních a krajských zařízení sociálních služeb v letech
2007-2011 (v mil. Kč)
druh služby
domovy pro
seniory
domovy pro
osoby se
zdrav.
postižením
domovy se
zvláštním
režimem
stacionáře
ostatní
celkem

2007
příjmy

2008

výdaje

příjmy

2009

výdaje

příjmy

2010

výdaje

příjmy

2011

výdaje

příjmy

výdaje

4.989

5.086

4.780

4.920

4.834

5.066

4.893

5.078

4.955

4.928

4.467

4.679

4.107

4.435

3.997

4.761

4.223

4.535

4.219

4.389

0.655

0.657

1.303

1.398

1.496

1.526

1.575

1.613

1.636

1.767

0.363

0.353

0.246

0.329

0.233

0.249

0.247

0.276

0.289

0.273

0.353

0.445

0.476

0.773

0.412

0.427

0.441

0.456

0.583

0.501

10.827

11.220

10.912

11.855

10.972

12.029

11.379

11.958

11.682

11.858

Pramen: MPSV: Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: 2008-2012 (vlastní
zpracování)

část 1.2 Příjmy a výdaje obecních zařízení sociálních služeb v letech 2007-2011
druh služby
domovy pro
seniory
domovy pro
osoby se
zdrav.
postižením
domovy se
zvláštním
režimem

2007
příjmy

2008

výdaje

příjmy

2009

výdaje

příjmy

2010

výdaje

příjmy

2011

výdaje

příjmy

výdaje

3.705

3.672

3.634

3.728

3.786

3.797

4.139

4.145

4.247

4.248

0.587

0.604

0.515

0.505

0.481

0.489

0.459

0.460

0.432

0.431

0.203

0.200

0.523

0.509

0.683

0.691

0.737

0.746

0.776

0.763
0.234

stacionáře

0.233

0.194

0.263

0.276

0.320

0.322

0.292

0.292

0.233

ostatní

0.231

0.227

0.266

0.272

0.241

0.244

0.288

0.313

0.308

0.297

4. 959

4. 897

5.201

5.290

5.511

5.543

5.915

5.956

5.996

5.993

celkem

Pramen: MPSV: Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: 2008-2012 (vlastní
zpracování)

část 1.3 Příjmy a výdaje ostatních (nestátních) zařízení sociálních služeb
v letech 2007-2011 (v mil. Kč)
druh služby
domovy pro
seniory
domovy pro
osoby se
zdrav.
postižením
domovy se
zvláštním
režimem
stacionáře

2007
příjmy

2008

výdaje

příjmy

2009

výdaje

2010
příjmy

2011

příjmy

výdaje

0.817

0.839

0.816

0.817

-

-

1.359

výdaje
1.157

příjmy
1.266

výdaje
0.764

0.141

0.1445

0.139

0.145

-

-

0.169

0.187

0.168

0.086

0.127

0.125

0.216

0.227

-

-

0.445

0.422

0.629

0.113

0.250

0.254

0.320

0.327

-

-

0.390

0.396

0.375

0.145

ostatní

1.015

1.016

1.814

1.817

-

-

2.480

2.461

2.572

3.918

celkem

2.350

2.379

3.305

3.333

-

-

4.843

4.623

5.010

5.026

Pramen: MPSV: Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: 2008-2012 (vlastní
zpracování)
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Příloha č. 2
Sociální služby podle zřizovatele v letech 2007-2011

zařízení sociálních služeb (počet a kapacita)
celkem

státní

krajské

obecní

církevní

ostatní

počet

kapacita

počet

kapacita

počet

kapacita

počet

kapacita

počet

kapacita

počet

kapacita

2007

1 610

75 065

10

1 448

479

39 334

385

23 145

338

5 749

398

5 386

2008

2 949

71 437

15

1 019

645

38 011

489

20 772

542

5 833

1 258

5 802

2009

2 957

77 951

15

1 184

641

37 781

477

22 454

562

6 897

1 262

9 635

2010

3 127

79 410

15

1 133

653

37 614

499

23 435

593

7 084

1 367

10 144

2011

3 075

79 608

16

1 088

642

36 832

478

22 839

587

7 284

1 352

11 565

Pramen: vlastní zpracování dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

část 2.1 Vybrané sociální služby poskytované ve státních a krajských zařízeních
v letech 2007-2011
druh
zařízení
domovy
pro seniory
domovy
pro osoby
se zdrav.
postižením
domovy se
zvláštním
režimem

2007
kapacita
služby

2008

počet
služeb

kapacita
služby

2009

počet
služeb

kapacita
služby

2010

počet
služeb

kapacita
služby

2011

počet
služeb

kapacita
služby

počet
služeb

21 190

191

19 520

195

18 114

189

17 772

190

17 086

184

14 087

156

12 978

168

12 558

164

12 426

165

12 132

162

2 472

43

4 351

86

4 788

90

4 951

89

5 187

91

stacionáře

1 178

44

559

84

1 441

82

1 312

80

1 318

76

ostatní

1 855

55

1 624

127

2 064

131

2 286

144

2 197

145

40 782

489

39 030

660

38 965

656

38 747

668

37 920

658

celkem

Pramen: vlastní zpracování dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

část 2.2 Vybrané sociální služby poskytované v obecních zařízeních v letech
2007-2011
druh
zařízení
(služby)
domovy
pro seniory
domovy
pro osoby
se zdrav.
postižením
domovy se
zvláštním
režimem

2007
kapacita
zařízení

2008

počet
zařízení

kapacita
zařízení

2009

počet
zařízení

kapacita
zařízení

2010

počet
zařízení

kapacita
zařízení

2011

počet
zařízení

kapacita
zařízení

počet
zařízení

16 999

185

14 821

163

15 106

161

15 861

170

15 874

171

2 139

32

1633

35

1 491

32

1 458

31

1 348

28

861

17

2 048

36

2 268

41

2 352

45

2 555

48

stacionáře

1 001

46

178

87

1 339

84

1 239

84

940

79

ostatní

2 145

105

2 092

168

2 250

159

2 525

169

2 122

152

23 145

385

20 772

489

22 454

477

23 435

499

22 839

478

celkem

Pramen: vlastní zpracování dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2009, 2010, 2011,2012
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část 2.3 Sociální služby poskytované v ostatních (nestátních) zařízeních v letech
2007-2011
druh
zařízení
(služby)
domovy
pro seniory
domovy
pro osoby
se zdrav.
postižením
domovy se
zvláštním
režimem
stacionáře
ostatní
celkem

2007
kapacita
zařízení

2008

počet
zařízení

kapacita
zařízení

2009

počet
zařízení

2010

kapacita
zařízení

počet
zařízení

kapacita
zařízení

2011

počet
zařízení

kapacita
zařízení

počet
zařízení

3 429

87

3 392

94

-

-

4 185

106

4 656

116

412

17

504

22

-

-

512

23

498

21

496

15

997

28

-

-

1 519

42

1 985

50

1 481

92

272

145

-

-

2 026

150

1 877

152

5 317

525

6 470

1 511

-

-

8 986

1 639

9 833

1 598

11 135

736

11 635

1 800

-

-

17 228

1 960

18 849

1 937

Pramen: vlastní zpracování dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2009, 2010, 2011,2012
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sledované
podrobné
standardy

tradiční vývoj
standardu

základní
standard
služby
očekávaný
standard
služby

legislativa

kritéria
dostupnosti

cílová skupina

zdroje
financování
poskytovatel
služby

% položek vybavení,
které byly poskytnuty
během 3 týdnů
hodnocení % lidí,
kterým se dostává
pomoci, kteří se
zúčastnili hodnocení
potřeb

procento lidí
obývajících
jednolůžkové pokoje

počet provedených
prohlídek

procento obložnosti
lůžek a pokojů
% nových služeb
zahájených za rok
% nových služeb

počet lidí, kterým se
dostává pomoc na
1 000 dospělých ve
věku 65 a více

počet lidí, kterým se
dostává péče na 1000
dospělých ve věku 65
let a více

náklady na 1 000
obyvatel ve věku 65
let a více

přesun důrazu
z rezidenční na
nerezidenční péči
počet lidí, kterým se
dostává pomoc na
1000 dospělých ve
věku 65 a více

přesun důrazu
z rezidenční na
nerezidenční péči

vznik sociálního státu
(státu blahobytu)

% nových služeb

% nových služeb
zahájených za rok

% lidí, kterým se
dostává pomoci, kteří
se zúčastnili hodnocení
potřeb

% položek vybavení,
které byly poskytnuty
během 3 týdnů
hodnocení

ochrana starých

ochrana starých

základní tělesná péče
v zařízení denní péče

ekonomicky znevýhodnění staří lidé s
potřebou ubytování
stupeň ekonomické
nevýhody
zákony místní vlády
a zákony o zdraví

základní tělesná
a ošetřovatelská péče

ekonomicky znevýhodnění staří lidé s
potřebou ubytování
stupeň ekonomické
nevýhody
zákony místní vlády
a zákony o zdraví

ekonomicky znevýhodnění staří lidé s
potřebou ubytování
stupeň ekonomické
nevýhody
zákony místní vlády
a zákony o zdraví

místní úřady

základní domácí péče
a tělesná pomoc

místní úřady

místní úřady

místní úřady
místní úřady a dobrovolné organizace
ekonomicky znevýhodnění staří lidé s
potřebou ubytování
stupeň ekonomické
nevýhody a invalidity
zákony místní vlády
a zákony o zdraví

místní úřady a dobrovolné organizace
ekonomicky znevýhodnění staří lidé s
potřebou ubytování
stupeň ekonomické
nevýhody a invalidity
zákony místní vlády
a zákony o zdraví
např. pomoc 1x za
týden při nákupu
zeleniny
přiměřená zásoba
základních potravin
doma
přesun důrazu
z rezidenční na
nerezidenční péči

počet položek služby
na příjemce péče
průměrné náklady
služby na příjemce
péče

počet položek služby
na příjemce péče
průměrné náklady
služby na příjemce
péče

přesun důrazu
z rezidenční na
nerezidenční péči

uspokojivá osobní
hygiena a pohodlí

základní osobní
hygiena

místní úřady

3.2.4 koupání

místní úřady

3.2.3 nákupy

3.2 péče o staré lidi bez ubytování
3.2.2 denní péče

základní tělesná
a ošetřovatelská péče

místní úřady

3.2.1 domácí péče

místní úřady

3.1 péče o staré lidi
vč. ubytování

Přehled standardů veřejných služeb ve Velké Británii orientovaných na sociální služby

průměrné náklady
služby na příjemce
péče

počet položek služby
na příjemce péče

zásobovat jídlem do
domu a poskytovat
vyváženou stravu
přesun důrazu
z rezidenční na
nerezidenční péči

dovoz jídla do domu
a vyvážená strava

místní úřady a dobrovolné organizace
ekonomicky znevýhodnění staří lidé s
potřebou ubytování
stupeň ekonomické
nevýhody a invalidity
zákony místní vlády
a zákony o zdraví

místní úřady

3.2.5 dovoz jídla

Příloha č. 3
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sledované
podrobné
standardy

náklady na 1 000
obyvatel ve věku 65 let
a více
příjemci služby platí
příspěvek podle svých
příjmů

náklady na 1 000
obyvatel ve věku 65 let
a více
příjemci služby platí
příspěvek podle svých
příjmů

ohodnocení stupně rizikových dětí
zákony o péči o děti
chránit zranitelné děti
minimalizovat riziko zranitelných
dětí
rozšíření služeb péče o “sirotky”

ohodnocení stupně rizikových dětí

zákony o péči o děti

řešit problémy, které se objeví

minimalizovat riziko zranitelných
dětí

rozšíření služeb péče o “sirotky”

podporovaných žít samostatně

v pěstounské péči

v rezidenčním ubytování

% dětí v péči:

počet rodin vyřazených z registru
náklady na službu na 1 000
obyvatel

náklady péče na dítě na třídu péče

klasifikace příčin registrace
(fyzické/sexuální zneužití)

počet nových rodin registrovaných
v ochranné péči

relativně nová sociální služba

odstranit a vymýtit “rizikové”
faktory

chránit zranitelné rodiny

místní úřady a dobrovolné
organizace
rizikové rodiny
ohodnocení stupně rizika rodinných
příslušníků
různá

místní úřady

příjemci služby platí
příspěvek podle svých
příjmů

3.2.5 dovoz jídla

náklady na 1 000 obyvatel

reakce zákazníků (měřeno
výzkumy)

počet kampaní ročně

relativně nově poskytovaná služba

politika vlády
veřejné kampaně a screeningové
programy
prevence prevalentního
zdravotního rizika

-

všichni rodiče a děti

regionální zdravotnické úřady

regionální zdravotnické úřady

3.6 zdravotní osvěta zaměřená
na děti

příjemci služby platí
příspěvek podle svých
příjmů

3.5 podpora rodin

příjemce služby platí
za nakoupené zboží

3.2.4 koupání

% dětí registrovaných v ochranné
péči 2 roky a více

počet dětí registrovaných
v ochranné péči na 1 000 dětí
ve věku 16 let a mladších

místní úřady a dobrovolné
organizace
rizikové děti

místní úřady a dobrovolné
organizace
problémové děti

počet dětí “v péči” na 1 000 dětí
ve věku 16 let a mladších

místní úřady

místní úřady

3.4 péče o děti - preventivní

počet návštěvních
hodin na příjemce péče
za týden

počet návštěv na
příjemce péče

3.2.3 nákupy

3.2 péče o staré lidi bez ubytování
3.2.2 denní péče
zahájených ve
vymezeném čase

počet návštěvních
hodin na příjemce péče
za týden

3.3 péče o děti - následná

obyvatelé domů, které
patří místním úřadům,
platí podle svých příjmů

zdroje
financování
poskytovatel
služby
cílová skupina
kritéria
dostupnosti
legislativa
základní
standard služby
očekávaný
standard služby
tradiční vývoj
standardu

poznámky

sledované
podrobné
standardy

3.2.1 domácí péče
zahájených ve
vymezeném čase

procento provedených
prohlídek (oproti
plánovaným/zaměřeným počet návštěv na
prohlídkám)
příjemce péče

3.1 péče o staré lidi
vč. ubytování

pokračování tabulky
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legislativa
základní standard
služby
očekávaný
standard služby
tradiční vývoj
standardu
sledované podrobné standard

kritéria
dostupnosti

cílová skupina

zdroje
financování
poskytovatel
služby

poznámky

sledované
podrobné
standardy

stupeň lékařsky stanovené poruchy
sluchu a stupeň ekonomické
nevýhody
legislativa místní vlády
kvalita zlepšeného života
maximálně možné přiblížení se
normálnímu životu
dříve zabezpečováno dobrovolnými
organizacemi
stejná kritéria, jako jsou používána
pro rezidenční péči starých lidí

kvalita zlepšeného života

maximálně možné přiblížení se
normálnímu životu
dříve zabezpečováno dobrovolnými
organizacemi
stejná kritéria, jako jsou používána
pro rezidenční péči starých lidí

specializované (vč. dobrovolných)
organizace

regionální zdravotnické úřady

3.7.3 na invalidním vozíku

hlavní oblasti pro podporu souvisí
s tělesným a sexuálním násilím
v rodinách, drogovým a jiným
zneužíváním

v případě rezidenční péče
standardy jsou monitorovány jako
v případě dětské péče

3.5 podpora rodin

potřební lidé, kteří nemají nárok na
normální finanční příspěvek

místní úřady

místní úřady

3.8 doplňující příspěvky
(dávky)

3.6 zdravotní osvěta zaměřená
na děti

maximálně možné přiblížení se
normálnímu životu
dříve zabezpečováno dobrovolnými
organizacemi
stejná kritéria, jako jsou používána
pro rezidenční péči starých lidí

kvalita zlepšeného života

počet případů projednaných za rok

rozšíření sociálního státu (státu
blahobytu)

řešit naléhavé situace jednotlivců

řešit případy náhlé nouze

stupeň lékařsky stanovené poruchy
tělesné pohyblivosti a stupeň
osobní ohodnocení
ekonomické nevýhody
legislativa místní vlády
legislativa místní vlády

všichni neslyšící, kteří vyžadují péči všichni invalidé, kteří vyžadují péči

regionální zdravotnické úřady
specializované (vč. dobrovolných)
organizací

regionální zdravotnické úřady

3.7 služby pro invalidy
3.7.2 neslyšící
regionální zdravotnické úřady

3.7.1 nevidomí
regionální zdravotnické úřady

specializované (vč. dobrovolných)
organizací
všichni nevidomí, kteří vyžadují
péči
stupeň lékařsky stanovené poruchy
zraku a stupeň ekonomické
nevýhody
legislativa místní vlády

na děti upozorňují učitelé, policie,
sociální pracovníci, rodiče apod.

3.4 péče o děti - preventivní

náklady péče na dítě a na třídu
péče
na děti upozorňují učitelé, policie,
sociální pracovníci, rodiče apod.

počet prohlídek rezidenčního
ubytování jako procento
plánovaných/ zaměřených
prohlídek

% dětí registrovaných v ochranné
péči 2 roky a víc

počet dětí registrovaných
v ochranné péči na 1 000 dětí
ve věku 16 let a mladších

těch, které odešly z domova více
než třikrát za rok

3.3 péče o děti - následná

pokračování tabulky
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Pramen: Halásek (2004, s. 123-127)

sledované podrobné standardy

3.7.1 nevidomí
regionální zdravotnické úřady

3.7 služby pro invalidy
3.7.2 neslyšící
Regionální zdravotnické úřady
3.7.3 na invalidním vozíku

náklady na 1 000 obyvatel

průměrná částka uděleného
příspěvku

3.8 doplňující příspěvky
(dávky)

pokračování tabulky

Příloha č. 4
Přehled standardů veřejných služeb ve Velké Británii orientovaných
na sociální ochranu

zdroje
financování

4.1nezaměstnanost
odbor sociálního
zabezpečení

poskytovatel
služby

kancelář
vyplácející dávky

cílová
skupina

všichni
nezaměstnaní

kritéria
dostupnosti

všichni
nezaměstnaní

legislativa

příspěvky na soc.
zákony
zabezpečení viz
o dávkách z r.
zákony z r. 1992
1992 a 1994
a 1995

zákon o dávkách
z r. 1992

zákon o dávkách
z r. 1992

zákon o dávkách
z r. 1992

základní
standard
služby

specifikované
platby

specifikovaná
nárokovost

postupná
nárokovost

základní nárok
a specifické
okolnosti

příspěvek
v hotovosti,
bezplatná
zdravotní péče

specifikované
platby

specifikovaná
nárokovost

postupná
nárokovost

postupná
nárokovost

postupná
nárokovost

vyvíjel se se
vznikem
sociálního státu
objem činností

Vyvíjel se se
vznikem
sociálního státu

Vyvíjel se se
vznikem
sociálního státu

Vyvíjel se se
vznikem
sociálního státu

Vyvíjel se se
vznikem
sociálního státu

objem činností

objem činností

objem činností

očekávaný
standard
služby
tradiční
vývoj
standardu

sledované
podrobné
standardy

poznámky
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4.2 nemoc

odbor sociálního
zabezpečení
kancelář
kancelář
vyplácející dávky
vyplácející dávky
a zaměstnavatelé
všichni lidé v
důchodovém
všichni nemocní
věku, kteří platili
lidé
nezbytné
(zaměstnanci)
příspěvky
výplata plné výše
lékařem uznaná
penze po 44
nemoc po
letech placení
uplynutí 3 dnů
příspěvků

rychlost reakce
a vyřízení žádosti objem činností
rychlost reakce
% vyřízených
a vyřízení žádosti
případů - např.
opětovné
roční náklady
zaměstnání
roční náklady
dávky jsou
financovány
pracujícími lidmi
a posíleny
zdaněním

4.3 starobní
důchod
odbor sociálního
zabezpečení

4.4 invalidita

4.5 mateřství

odbor sociálního
zabezpečení

zdravotnický
odbor

kancelář
vyplácející dávky

NHS (Národní
zdravotní služba)

všichni
dlouhodobě
invalidní

všechny ženy s
trvalým pobytem

žádná pro
základní
příspěvek

-

rychlost reakce
rychlost reakce
rychlost reakce
a vyřízení žádosti a vyřízení žádosti a vyřízení žádosti
roční náklady

44 odprac. let
a příspěvky
nezbytné pro
plnou výši penze

roční náklady

roční náklady

4.6 pozůstalí
zdroje
financování
poskytovatel
služby
cílová skupina
kritéria
dostupnosti
legislativa
základní
standard služby
očekávaný
standard služby
tradiční vývoj
standardu

sledované
podrobné
standardy

odbor sociální
zabezpečení
kancelář vyplácející
dávky
ekonomicky
znevýhodněné vdovy
a sirotci
stupeň ekonomické
nevýhody
zákon o dávkách z r.
1992
individuálně
přidělované
příspěvky v hotovosti
spravedlivé
ohodnocení
vyvíjel se se vznikem
sociálního státu

4.7 pracovní úrazy
a nemoci
odbor sociálního
zabezpečení
kancelář vyplácející
dávky
oběti pracovních
úrazů a nemocí
podmínky potvrzené
lékařem
zákon o dávkách z r.
1992
individuálně
stanovené příspěvky
v hotovosti
spravedlivé
ohodnocení
vyvíjel se se vznikem
sociálního státu

4.8 rodinné
přídavky
odbor sociálního
zabezpečení
kancelář vyplácející
dávky

4.9 příspěvky na
nájemné
místní úřady
místní úřady

ekonomicky
ekonomicky
znevýhodnění
znevýhodněné rodiny
rezidenti
stupeň ekonomické
stupeň ekonomické
nevýhody
nevýhody
zákon o dávkách z r.
zákony místní vlády
1992
specifikované
individuálně
příspěvky v hotovosti stanovené příspěvky
spravedlivé
ohodnocení
vyvíjel se se vznikem
sociálního státu

objem činností

objem činností

objem činností

rychlost reakce
a vyřízení žádosti

rychlost reakce
a vyřízení žádosti

rychlost reakce
a vyřízení žádosti

roční náklady

roční náklady

roční náklady

celkový citlivý
přístup k žadatelům
rozšíření tradičního
sociálního státu
% nových požadavků
zpracovaných
v předem
vymezeném
časovém limitu
% nových úspěšných
žádostí proplacených
včas
% opětovných
žádostí proplacených
včas
celkový počet
žadatelů
administrativní
náklady na žadatele
roční náklady

Pramen: Halásek (2004, s. 128-130)
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Příloha č. 5
Přehled standardů veřejných služeb ve Velké Británii
orientovaných na sociální bydlení
5.1 poskytování

5.2 údržba

5.3 opravy

5.4 nová
zařízení

rezidenti bez bydlení

všechno
ubytování
vlastněné
radou, které
vyžaduje
opravu

všechno
ubytování
vlastněné
radou, které
vyžaduje
opravu

rezidenti bez
bydlení, kde je
nedostatek bytů

kritéria
dostupnosti

žádná - ale lidé jsou ubytováni podle
předem určených priorit

všechno
ubytování
vlastněné
radou, které
vyžaduje
opravu

všechno
ubytování
vlastněné
radou, které
vyžaduje
opravu

místní úřady,
kde je
nedostatek
veřejného
bydlení

základní
standard
služby

předem určená kvalita ubytování

účinná údržba
domů

účinná údržba
domů

přiměřená
nabídka
veřejného
bydlení

očekávaný
standard
služby

rychlé přidělení ubytování

periodické
přiměřená
okamžitá reakce zlepšování
nabídka
standardu všech
na potřeby
veřejného
obytných
oprav
bydlení
jednotek

tradiční vývoj
standardu

zlepšení kvality z generace na
generaci

cílová skupina

-

periodické
zlepšování
standardu všech
obytných
jednotek

-

% nových ubytovaných nájemníků
vzhledem k počtu na seznamu
čekajících
% obydlí, která jsou prázdná
průměrná doba potřebná
k znovunabytí obydlí
počty ubytovaných v dočasném
ubytování
sledované
podrobné
standardy

průměrná délka pobytu v dočasném
ubytování
nájemné vybírané jako % nájemní
povinnosti
% nájemníků s nedoplatky na
nájemném
počet obydlí na 1 000 obyvatel
počet čekajících na seznamu na stálé
ubytování
počet nerezidenčních žádostí
průměrné týdenní nájemné
náklady na administrativu na 1 000
obyvatel

Pramen: Halásek (2004, s. 131)
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% oprav
dokončených
ve vymezeném
časovém období
% oprav
dokončených
v době
odsouhlasené
nájemníkem
průměrné
náklady na
obytnou
jednotku
náklady na
1 000 obyvatel

průměrné
kapitálové
výdaje na
obydlí ročně
počet
dokončených
oprav
náklady na
1 000 obyvatel

počet nových
dokončených
obydlí
náklady na
nová dokončená
obydlí
náklady na
1 000 obyvatel

Příloha č. 6
Struktura příjemců příspěvku na péči v ČR v prosinci 2007 a v prosinci 2010
příspěvek
na péči podle
stupně
závislosti

forma péče
pobytová
zařízení

ambulantní
zařízení

terénní zařízení

žádný registrovaný
poskytovatel

celkem

prosinec 2007
I.

11 847

3 844

7 018

87 116

109 825

II.

13 144

2 213

3 448

67 703

86 508

III.

6 030

744

1 109

31 831

39 714

IV.

5 245

372

596

13 511

19 724

celkem

36 266

7 173

12 171

200 161

255 771

I.

11 734

6 056

12 372

85 764

115 926

II.

15 397

4 067

7 437

64 404

91 305

III.

13 820

2 252

3 709

40 020

59 801

IV.

14 519

1 242

2 158

19 891

37 810

celkem

55 470

13 617

25 676

210 079

304 842

prosinec 2010

Pramen: Průša (2012 b)
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Příloha č. 7
Struktura příjemců příspěvku na péči a typu poskytované služby sociální péče
v ČR v roce 2007 a 2010
příspěvek
na péči
podle
stupně
závislosti

CDS

DSt

DOZP

DS

DZR

ChB

OS

PS

SSZZ

TSt

prosinec 2007
I.

63

201

2 918

7 846

663

247

92

6 835

51

54

II.

104

462

4 002

7 590

1 156

132

103

3 181

65

128

III.

55

240

1 967

3 445

430

21

93

904

52

61

IV.
celkem

32

157

2 066

2 639

364

6

62

416

57

70

254

1 060

10 953

21 520

2 613

406

350

11 336

225

313

prosinec 2010
I.

121

384

1 866

7 897

956

581

213

11 970

213

70

II.

137

588

3 792

8 896

1 717

393

276

6 990

270

165

III.

139

636

3 591

7 610

1 819

143

321

3 262

345

171

IV.

86

544

4 331

7 513

1 956

51

351

1 585

412

162

483

2 152

13 580

31 916

6 448

1 168

1 161

23 807

1 240

568

celkem

Pramen: Průša (2012b)

Legenda:
CDS = centra denních služeb,
DSt = denní stacionáře,
DOZP = domovy pro osoby se zdravotním postižením,
DS = domovy pro seniory,
DZR = domovy se zvláštním režimem,
ChB = chráněné bydlení,
OS = odlehčovací služby,
PS = pečovatelská služba,
SSZZ = sociální služby ve zdravotnických zařízeních,
TSt = týdenní stacionáře
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Příloha č. 8
Počet obyvatel starších 65 let v jednotlivých krajích ČR v letech 2007-2011
kraj

65 a více let
2007

2008

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

189 524

195 159

201 044

205 890

Středočeský kraj

169 814

175 369

180 854

186 448

195 120

Jihočeský kraj

91 720

94 248

96 694

99 001

103 144

Plzeňský kraj

84 257

86 754

89 388

91 704

95 476

Karlovarský

41 038

42 119

43 228

44 261

46 155

108 094

111 074

114 377

116 990

122 843

Liberecký kraj

58 800

60 702

62 672

64 392

67 587

Královéhradecký kraj

84 237

86 858

89 126

91 422

94 861

Pardubický kraj

75 830

77 795

79 919

81 391

84 711

Kraj Vysočina

76 361

78 266

80 127

81 858

84 830

Ústecký kraj

Jihomoravský kraj

213 508

173 327

178 198

182 715

186 690

195 117

Olomoucký kraj

94 601

97 156

99 489

101 279

104 919

Zlínský kraj

89 349

91 512

93 606

95 706

98 870

Moravskoslezský kraj
Česká republika

175 882

180 942

185 644

188 794

194 295

1 512 834

1 556 152

1 598 883

1 635 826

1 701 436

Pramen: Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 - vlastní zpracování
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Příloha č. 9
Struktura služeb sociální péče pro seniory a zdravotně postižené osoby
v ČR za rok 2011
druh služby

kapacita služby
počet lůžek

v%

služby sociální péče
z toho pobytové služby pro seniory a zdravotně
postižené:
domovy pro seniory

66 865

100,0

36 523

55,0

domovy pro osoby se zdravotním postižením

13 618

20,0

domovy se zvláštním režimem

9 415

14,0

chráněné bydlení

2 567

3,9

denní stacionáře

2 941

4,3

782

1,2

1 019

1,6

týdenní stacionáře
centra denních služeb

Pramen: Vlastní zpracování a výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2011. Praha:
VÚPSV, 2012
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Příloha č. 10
Skutečná vybavenost místy v domovech pro seniory na 1 000 osob
starších 65 let v krajích ČR v letech 2007-2011
část 10.1 Skutečná úroveň vybavenosti místy v domovech pro seniory v krajích
ČR na 1 000 osob starších 65 let v letech 2007-2011
kraj
Hlavní město Praha
Středočeský kraj

vybavenost místy
2007

2009

2010

2011

31,0

52,7

60,8

61,2
124,9

100,7

123,6

124,0

Jihočeský kraj

58,5

70,0

73,7

76,7

Plzeňský kraj

42,5

41,4

43,8

45,2

Karlovarský kraj

21,8

21,0

20,2

20,6

Ústecký kraj

96,4

101,0

99,4

93,5

Liberecký kraj

27,2

22,8

23,0

23,8

Královéhradecký kraj

53,3

56,2

56,9

59,5

Pardubický kraj

31,8

51,3

51,7

54,2

Kraj Vysočina

50,2

53,4

53,0

53,1

Jihomoravský kraj

77,0

81,1

77,2

77,0

Olomoucký kraj

58,6

63,2

63,1

65,0

Zlínský kraj

76,4

70,3

70,9

70,7

Moravskoslezský kraj

92,8

118,0

122,6

123,8

Pramen: vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

část 10.2 Skutečná úroveň vybavenosti místy v domovech pro seniory na 1 000
osob starších 65 let v krajích ČR v letech 2007 a 2011
vybavenost místy na 1 000 osob starších 65 let

140
120
100
80
60
40

26

20
0

2007

2011

Pramen: vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007 a 2011. Praha: MPSV,
2008, 2012.
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Příloha č. 11
Vybavenost místy v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a
týdenních stacionářích na 1 000 osob starších 80 let v krajích ČR
část 11.1 Skutečná vybavenost místy v domovech pro seniory v relaci na 1 000
osob starších 80 let v krajích ČR v letech 2007-2011
kraj

vybavenost místy
2007

Hlavní město Praha

2009

2010

2011

120,3

204,3

235,8

237,0

Středočeský kraj

390,3

478,8

480,6

484,2

Jihočeský kraj

226,8

271,2

285,6

297,3

Plzeňský kraj

165,0

160,5

169,8

174,9

Karlovarský kraj

84,3

81,6

78,3

79,8

Ústecký kraj

373,5

391,5

385,2

362,1

Liberecký kraj

105,3

88,5

89,1

91,8

Královéhradecký kraj

206,7

217,8

220,8

230,7

Pardubický kraj

123,3

198,9

200,4

210,3

Kraj Vysočina

194,7

207,0

205,8

206,1

Jihomoravský kraj

298,5

314,4

299,1

298,5

Olomoucký kraj

227,1

245,1

244,5

252,0

Zlínský kraj

296,1

272,4

274,8

273,9

Moravskoslezský kraj

359,7

457,8

475,2

480,0

Česká republika

226,5

256,5

260,4

262,8

Pramen: Vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007, 2009, 2010, 2011.
Praha: MPSV, 2008, 2010, 2011, 2012
Poznámka: Vybavenost místy byla vypočtena k věkové struktuře osob starších 80 let v domovech pro seniory
(tj. 65%)

část 11.2 Skutečná vybavenost místy v domovech se zvláštním režimem v relaci
na 1 000 osob starších 80 let v krajích ČR v letech 2007-2011
kraj

vybavenost místy
2007

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

18,0

16,8

19,5

22,2

Středočeský kraj

47,6

62,7

80,7

98,7

Jihočeský kraj

28,1

37,2

38,4

39,3

Plzeňský kraj

31,8

48,6

49,8

58,2

Karlovarský kraj

21,0

21,9

19,5

24,3

Ústecký kraj

60,9

93,9

114,3

131,1

Liberecký kraj

10,2

37,8

43,2

33,3

Královéhradecký kraj

25,2

32,1

34,5

39,9

Pardubický kraj

34,5

38,1

36,9

39,3

Kraj Vysočina

17,4

40,2

41,7

33,3

102,3

172,5

187,8

202,5

Olomoucký kraj

28,5

33,9

33,0

36,3

Zlínský kraj

41,4

42,6

42,9

58,2

Moravskoslezský kraj

53,7

117,0

115,2

99,6

Česká republika

37,8

56,7

61,2

67,8

Jihomoravský kraj

Pramen: Vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007, 2009, 2010, 2011.
Praha: MPSV, 2008, 2010, 2011, 2012
Poznámka: Vybavenost místy byla vypočtena k věkové struktuře osob starších 80 let v domovech se zvláštním
režimem (tj. 65%)

128

část 11.3 Skutečná vybavenost místy v týdenních stacionářích na 1 000 osob
starších 80 let v krajích ČR v krajích ČR v letech 2007-2011
kraj
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj

vybavenost místy
2007

2009

2010

2011

8,5

8,9

11,0

12,4

23,8

15,9

28,3

27,0

7,6

10,7

9,7

8,0

11,2

8,0

3,2

1,4

Karlovarský kraj

2,5

0

0

0,2

Ústecký kraj

5,7

9,1

10,5

8,5

Liberecký kraj

4,4

6,4

7,2

7,4

Královéhradecký kraj

3,5

3,7

4,0

4,0

Pardubický kraj

2,8

3,4

3,2

2,7

Kraj Vysočina

3,6

3,6

3,6

4,1

Jihomoravský kraj

3,0

5,6

5,7

12,9

Olomoucký kraj

16,0

1,9

2,2

2,2

Zlínský kraj

17,4

9,4

8,8

8,8

Moravskoslezský kraj

10,1

8,4

5,1

5,1

8,6

7,5

7,4

7,5

Česká republika

Pramen: Vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007, 2009, 2010, 2011.
Praha: MPSV, 2008, 2010, 2011, 2012
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Příloha č. 12
Vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním postižením
a v domovech se zvláštním režimem na 10 000 osob celkem v krajích ČR
část 12.1 Skutečná vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním
postižením na 10 000 osob celkem v krajích ČR v letech 2007-2011
kraj

vybavenost místy v domovech pro osoby ze ZP
2007

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

0,45

0,47

0,49

0,48

Středočeský kraj

1,46

1,48

1,48

1,51

Jihočeský kraj

0,67

0,78

0,79

0,75

Plzeňský kraj

0,81

1,04

1,07

1,07

Karlovarský kraj

0,53

0,54

0,60

0,59

Ústecký kraj

1,55

1,94

1,94

1,85

Liberecký kraj

0,18

0,33

0,33

0,33

Královéhradecký kraj

0,64

0,77

0,78

0,78

Pardubický kraj

0,88

0,85

0,80

0,79

Kraj Vysočina

0,44

0,60

0,60

0,62

Jihomoravský kraj

1,67

1,37

1,40

1,36

Olomoucký kraj

0,72

1,32

1,31

1,31

Zlínský kraj

1,05

1,20

1,30

1,17

Moravskoslezský kraj

1,36

1,57

1,47

1,40

Česká republika

0,91

1,02

1,03

1,00

Pramen: vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2010, 2011, 2012

část 12.2 Skutečná vybavenost místy v domovech se zvláštním režimem na
10 000 osob celkem v krajích ČR v letech 2007-2011
kraj

vybavenost místy v domovech se zvl. režimem
2007

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

0,20

0,18

0,21

0,24

Středočeský kraj

0,63

0,68

0,88

1,08

Jihočeský kraj

0,28

0,40

0,41

0,42

Plzeňský kraj

0,35

0,53

0,54

0,63

Karlovarský kraj

0,23

0,24

0,21

0,26

Ústecký kraj

0,66

1,02

1,25

1,43

Liberecký kraj

0,11

0,41

0,47

0,36

Královéhradecký kraj

0,27

0,35

0,37

0,43

Pardubický kraj

0,38

0,41

0,40

0,42

Kraj Vysočina

0,19

0,44

0,45

0,50

Jihomoravský kraj

1,11

1,88

2,05

2,20

Olomoucký kraj

0,31

0,37

0,36

0,39

Zlínský kraj

0,45

0,46

0,47

0,63

Moravskoslezský kraj

0,58

1,28

1,26

1,08

Česká republika

0,41

0,62

0,66

0,74

Pramen: vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2010, 2011, 2012
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Příloha č. 13
Vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním postižením
a v domovech se zvláštním režimem na 10 000 osob v krajích ČR
část 13.1 - Vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním postižením a
v domovech se zvláštním režimem na 10 000 osob v krajích ČR v letech 2007 a
2011 (jako společná vybavenost)
7
6
5
4
3
2
1
0

2007

2011

Pramen: vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007 a 2011. Praha: MPSV,
2008, 2012

vybavenost místy na 10 000 osob

část 13.2 Vybavenost místy v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v
domovech se zvláštním režimem na 10 000 osob v krajích ČR v letech 2007 a
2011
7
6
5
4
3
2
1
0

2011/DZP

2011/DZR

2007

DZP - domovy se zdravotním postižením, DZR - domovy se zvláštním režimem
Pramen: vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007 a 2011. Praha: MPSV,
2008, 2012
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Příloha č. 14
Vybavenost pečovatelskou službou v denních stacionářích a centrech denních
služeb v relaci na 1 000 osob starších 65 let v krajích ČR
část 14.1 Skutečná vybavenost pečovatelskou službou v relaci na 1 000 osob
starších 65 let krajích ČR v letech 2007-2011
kraj

skutečný počet osob
2007

2008

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

142,8

310,0

156,1

150,9

161,5

Středočeský kraj

154,0

161,8

181,3

170,4

177,5

Jihočeský kraj

28,9

102,7

49,5

93,6

91,0

Plzeňský kraj

87,4

107,2

96,7

99,7

98,7

Karlovarský

24,6

53,9

43,3

41,1

40,5

Ústecký kraj

53,8

57,5

62,8

54,4

51,7

Liberecký kraj

33,8

60,7

54,2

61,1

57,2

Královéhradecký kraj

58,6

49,9

78,3

75,4

68,4

Pardubický kraj

36,6

63,9

84,1

75,1

77,8

Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Česká republika

55,6

72,1

82,7

78,4

79,3

211,3

224,7

202,5

184,8

179,6

75,6

78,9

72,0

88,2

64,4

76,8

68,1

77,7

71,6

69,4

140,1

127,3

127,7

112,6

120,2

84,3

109,9

97,8

96,9

97,3

Pramen: vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

část 14.2 Skutečná vybavenost místy v denních stacionářích v relaci na 1 000
osob starších 65 let v krajích ČR v letech 2007-2011
kraj
Hlavní město Praha

vybavenost místy
2007

2009

2010

2011

22,2

18,3

34,6

35,7

Středočeský kraj

15,9

31,1

29,1

35,4

Jihočeský kraj

10,6

13,9

13,5

12,6

8,2

10,4

10,2

8,2

Plzeňský kraj
Karlovarský kraj

5,8

4,8

4,9

3,1

Ústecký kraj

7,4

12,1

10,9

11,7

Liberecký kraj

1,6

6,5

7,9

8,1
18,9

Královéhradecký kraj

8,8

14,6

22,2

Pardubický kraj

18,1

11,5

13,1

14,4

Kraj Vysočina

17,2

20,8

25,6

24,4

Jihomoravský kraj

19,1

26,3

30,2

29,7

Olomoucký kraj

20,7

27,0

23,7

25,1

Zlínský kraj

24,8

16,8

18,7

21,6

Moravskoslezský kraj

67,9

42,4

44,4

45,8

Česká republika

17,7

19,4

20,6

21,1

Pramen: vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012
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část 14.3 Skutečná vybavenost místy v centrech denních služeb v relaci na 1 000
osob starších 65 let v krajích ČR v letech 2007-2011
kraj

vybavenost místy
2007

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

1,2

183,9

74,7

72,9

Středočeský kraj

8,5

3,5

2,8

3,4

Jihočeský kraj

5,8

16,6

3,6

3,5

Plzeňský kraj

2,1

1,4

1,6

4,8

Karlovarský kraj

0

9,7

9,8

9,9

Ústecký kraj

5,7

2,9

2,4

2,6

Liberecký kraj

5,8

10,8

8,3

9,0

Královéhradecký kraj

1,6

5,2

8,2

7,9

0

2,6

3,5

3,6

Pardubický kraj
Kraj Vysočina

9,5

4,1

7,4

5,0

Jihomoravský kraj

66,4

90,2

86,6

81,0

Olomoucký kraj

16,3

11,8

15,9

15,7
10,4

Zlínský kraj

6,1

10,1

7,9

Moravskoslezský kraj

15,6

14,8

84,8

92,7

Česká republika

10,1

26,2

22,7

22,9

Pramen: vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012
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Příloha č. 15
Vybavenost pečovatelskou službou v relaci na 10 000 osob celkem v krajích ČR
část 15.1 Vybavenost pečovatelskou službou na 10 000 osob celkem v krajích ČR
v letech 2007-2011
kraj

skutečný počet osob
2007

2008

2009

2010

2011

Hlavní město Praha

119,0

258,3

130,0

125,7

134,5

Středočeský kraj

128,7

134,8

151,0

141,9

147,9

Jihočeský kraj

24,0

85,6

41,2

78,0

75,8

Plzeňský kraj

72,8

89,3

80,6

83,1

82,2

Karlovarský

20,4

44,9

36,1

34,2

33,8

Ústecký kraj

44,8

47,9

52,3

45,3

43,0

Liberecký kraj

28,1

50,6

45,1

50,9

47,6

Královéhradecký kraj

48,8

41,5

65,2

62,8

57,0

Pardubický kraj

30,5

53,3

70,0

62,6

64,8

Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Česká republika

46,3

60,0

68,9

65,3

66,1

176,0

187,7

168,7

154,0

149,7

63,0

65,8

60,0

73,5

53,6

64,0

56,7

64,7

59,6

57,8

116,7

106,0

106,4

93,8

100,1

70,2

91,6

81,4

80,8

81,0

Pramen: Vlastní výpočty dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007-2011. Praha: MPSV,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

počet osob využívajících pečovatelskou
službu na 10 000 osob

část 15.2 Vybavenost pečovatelskou službou na 10 000 osob celkem v krajích
ČR v letech 2007 a 2011
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pramen: vlastní výpočty a zpracování dle Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 2007 a 2011.
Praha: MPSV, 2008, 2012
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Výtahy z oponentských posudků
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Formulované závěry jasně ukázaly, s jakými problémy se v současné době sociální
služby setkávají. Jako velmi přínosnou hodnotím zejména kapitolu 4.1.5, která
navrhuje vzorový finanční standard služeb sociální péče (propojení dotace ze státního
rozpočtu a příspěvku na péči).
Využitelnost výsledků této studie je nutno ocenit. Nezávislý rozbor procesů, jevů a
situací v oblasti sociálních služeb vytvořil pro MPSV zdroj podnětů a informací pro
vlastní řídící metodickou i koncepční činnost.
Na základě celkového posouzení předložené práce jsem dospěl k názoru, že její vydání
zaplní na našem knižním trhu mezeru. Poučení v ní mohou nalézt nejenom ti, kteří se
profesně zabývají problematikou sociálních služeb, ale i studenti odborných škol a
všichni, kteří se chtějí se sociálními službami seznámit z vlastního poznávacího zájmu.
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Zpracovaná data týkající se možnosti standardizace financování služeb sociální péče
v České republice jsou analyzována v kontextu příspěvku na péči, dotace ze státního
rozpočtu, úhrady klientů a podílu úhrad ze systému veřejného zdravotního pojištění při
poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních
služeb. Takto pojatému zpracování dat, které je komplexní ekonomickou analýzou
systému sociálních služeb, nelze nic vytknout.
Z analýzy financování vybraných typů služeb sociální péče vyplývají často zmiňované
závěry, které souvisí s faktem, že financování všech typů služeb, které poskytují služby
pro příjemce příspěvku na péči je neefektivní a že hlavní příčinou ekonomické
neefektivnosti je závislost všech poskytovatelů na přiznání dotace ze státního rozpočtu
a nedostatečná výše úhrad lékařem indikované a zdravotním personálem poskytnuté
ošetřovatelské péče ze systému zdravotního pojištění. Novum publikace spatřuji ve
skutečnosti, že autorka tato tvrzení argumentovala na konkrétních příkladech a upozornila také na tzv. otevřené problémy týkající se služeb sociální péče. Pozitivně
hodnotím, že byla pro příklad uvedena názorová konfrontace odborníků z praxe,
především poskytovatelů sociálních služeb a politiků, týkající se financování a standardizace sociálních služeb.
Předložená publikace obsahuje názory a informace, které jsou podnětné nejen pro
odbornou obec, ale také pro osoby spolupodílející se na fungování systému sociálních
služeb.
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