
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta humanitních studií 

 

Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 

 

 

 

Bc. Lucie Nedobitá, DiS. 

 

 

 

 

Zavedení sociální služby v nestátní neziskové organizaci 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. Petr Vrzáček 

 

 

 

 

Praha 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato práce byla zpřístupněna 

v příslušné knihovně UK a prostřednictvím elektronické databáze vysokoškolských 

kvalifikačních prací v repozitáři Univerzity Karlovy a používána ke studijním účelům 

v souladu s autorským právem.  

 

 

V Praze dne 3. ledna 2019  Bc. Lucie Nedobitá, DiS. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych ráda poděkovala Mgr. Petru Vrzáčkovi za jeho vstřícný a odborný 

přístup, cenné a podnětné rady a připomínky při vedení této diplomové práce. Také bych 

ráda poděkovala pracovníkům neziskové organizace Azara sociální, z.s., kteří byli součástí 

průběhu zavádění změny, za jejich spolupráci a profesionalitu. 

 



 

 

Obsah 

Abstrakt ........................................................................................................................ 7 

Abstract ........................................................................................................................ 8 

Úvod ............................................................................................................................. 9 

I. TEORETICKÁ ČÁST ......................................................................................... 11 

1 Demografické stárnutí obyvatel ........................................................................... 11 

1.1 Obecné vymezení pojmu demografie a stáří .................................................... 11 

1.2 Příčiny a následky demografického stárnutí .................................................... 11 

1.3 Lidé v seniorském věku – užší pojetí ............................................................... 15 

1.4 Vybrané potřeby a hodnoty seniorů ................................................................. 16 

2 Sociální služby v České republice ....................................................................... 17 

2.1 Zákonné vymezení sociálních služeb .............................................................. 18 

2.2 Sociální služby jako nástroj sociální práce ...................................................... 19 

2.2.1 Sociální práce ............................................................................................... 19 

2.2.2 Sociální pracovníci ...................................................................................... 21 

2.3 Druhy, formy a poskytování sociálních služeb na území ČR .......................... 22 

2.4 Sociální služby pro osoby v seniorském věku dle zákona o sociálních službách 

  ......................................................................................................................... 23 

3 Problematika seniorů – shrnutí aktuální situace .................................................. 26 

3.1 Aktuální situace – poznatky a shrnutí .............................................................. 26 

3.1.1 Dlouhodobá péče ......................................................................................... 31 

3.1.2 Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb ............................... 33 

3.2 Bydlení seniorů ................................................................................................ 36 

3.2.1 Komunita a sousedství – jejich role ............................................................. 37 

4 Vybraná terénní sociální služba – Osobní asistence ............................................ 38 

4.1 Osobní asistence .............................................................................................. 38 

4.2 Konkrétní podmínky pro udělení registrace sociálních služeb podle zákona o 

sociálních službách .............................................................................................................. 40 



 

 

4.2.1 NNO jako poskytovatel sociální služby ....................................................... 44 

5 Strategické řízení ................................................................................................. 47 

5.1 Podniková strategie .......................................................................................... 50 

6 Řízení změny v organizaci ................................................................................... 51 

6.1 Proces řízení změny ......................................................................................... 52 

6.2 Analýza rizik, odpor zaměstnanců ke změnám ............................................... 55 

II. PRAKTICKÁ ČÁST ....................................................................................... 57 

7 Strategická analýza .............................................................................................. 57 

7.1 Organizace – stručný popis aktuálního stavu .................................................. 57 

7.2 Vnější prostředí ................................................................................................ 58 

7.2.1 Metoda PESTLE .......................................................................................... 58 

7.2.2 Metoda Porterův model pěti sil .................................................................... 65 

7.3 Vnitřní prostředí ............................................................................................... 69 

7.3.1 O organizaci – vize, cíle .............................................................................. 69 

7.3.2 Lidé v organizaci ......................................................................................... 70 

7.3.3 Finanční zajištění organizace ....................................................................... 71 

7.4 Závěrečná shrnutí ............................................................................................. 71 

7.4.1 SWOT analýza ............................................................................................. 71 

7.4.2 Závěrečné rozhodnutí .................................................................................. 73 

8 Plán zavádění změny a analýza rizik ................................................................... 73 

8.1 Plánování zavádění změny ............................................................................... 73 

8.2 Cílový stav zaváděné změny ............................................................................ 74 

8.2.1 Vymezení a popis služby ............................................................................. 74 

8.2.2 Rozsah služby .............................................................................................. 74 

8.3 Výzkumná metoda focus group ....................................................................... 75 

8.3.1 Realizovaná focus group v organizaci ......................................................... 76 

8.3.2 Výsledná zjištění výzkumné metody focus group ....................................... 77 

8.3.3 Zhodnocení výzkumné metody focus group, její limity a rizika ................. 78 

8.4 Plán zavádění změny a Plán rizik .................................................................... 80 

9 Jednotlivé plány pro účely organizace ................................................................. 83 



 

 

9.1 Finanční plán .................................................................................................... 83 

9.1.1 Plánovaný rozpočet ...................................................................................... 83 

9.1.2 Analýza bodu zvratu .................................................................................... 89 

9.2 Marketingový plán ........................................................................................... 90 

9.2.1 Stručný přehled a hlavní cíle ....................................................................... 90 

9.2.2 Nástin konkrétních činností k naplnění stanovených cílů ........................... 91 

9.2.3 Implementace marketingu ............................................................................ 92 

9.3 Operační plán ................................................................................................... 95 

9.3.1 Popis průběhu poskytované služby .............................................................. 95 

9.3.2 Výkon činnosti ............................................................................................. 96 

9.4 Management plán ............................................................................................. 97 

9.4.1 Tým pracovníků ........................................................................................... 97 

9.4.2 Odpovědnost pracovníků ............................................................................. 98 

9.4.3 Vnitřní systém kvality ................................................................................ 100 

10 Zpracování podkladů pro registraci sociální služby ...................................... 100 

11 Zhodnocení stanovené fáze zavádění změny ................................................. 102 

11.1 Výsledky závěrečných hloubkových rozhovorů ............................................ 103 

11.2 Limity a rizika zvolené výzkumné metody .................................................... 105 

Závěr ......................................................................................................................... 106 

Seznam tabulek, obrázků a grafů  ............................................................................ 108 

Seznam použitých zdrojů ......................................................................................... 110 

Přílohy ...................................................................................................................... 121 

 

 

 

 



7 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje popisu zavedení sociální služby v nestátní neziskové 

organizaci, která se rozhodla stát se registrovaným poskytovatelem sociální služby. Cílem 

práce je popis řízení vybrané fáze změny při zavedení terénní sociální služby v nestátní 

neziskové organizaci. Ve vybrané neziskové organizaci Azara sociální, z.s. jde konkrétně o 

zavedení terénní sociální služby osobní asistence. Vybranou fází zavádění změny je 

registrace této služby a jednotlivé kroky, od rozhodnutí pro zavedení změny, přes 

zpracování jednotlivých plánů a požadovaných podkladů, které jsou pro zažádání o 

registraci na příslušném krajském úřadě nezbytné. V práci jsou provedeny strategické 

analýzy pro rozbor vnějšího prostředí vybrané organizace a rozbor vnitřního prostředí. 

V práci je dále použita kvalitativní výzkumná metoda focus group pro získání návrhů a 

konkrétních kroků od vybraných zástupců managementu organizace, na jejichž základě je 

zpracován Plán pro zavádění změny a Plán rizik. Zhodnocení průběhu stanovené fáze 

zaváděné změny je provedeno prostřednictvím hloubkových rozhovorů s týmiž 

pracovníky. Záměrem práce je popsat průběh stanovené fáze tak, aby z tohoto popisu 

mohly čerpat i jiné organizace, které se rozhodnout stát se poskytovatelem zvolené sociální 

služby či rozšířit svoji stávající nabídku o novou sociální službu. Přínosem práce je rovněž 

reflexe zkušeností a vnímání vybraných pracovníků organizace, kteří jsou součástí tohoto 

procesu.  

 

Klíčová slova: zavedení změny, nestátní nezisková organizace, sociální služba osobní 

asistence, registrace, řízení změny 
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Abstract 

This Master's thesis deals with the description of an introduction of social service in 

Non-Governmental Organization, which has decided to become a registrated provider of 

social services. The aim of the thesis is to describe how to manage selected phase of such a 

change, while introducing it to the field of social service by a Non-Governmental 

Organization. This is related to chosen Non-Governmental Organization Azara sociální, 

z.s. and specifically it´s project of the introduction of field social service – Personal 

Assistance. The selected phase of implementation is the registration of this service and the 

individual steps, from the decision to introduce the change, through the elaboration of the 

individual plans and submission of required documents, which are necessary for the 

registration application to the competent regional authority. Strategic analyzes are carried 

out for the analysis of the external environment of the selected organization and the 

analysis of the internal environment. The qualitative research method focus group has been 

used to receive suggestions and concrete steps from selected representatives of the 

organization's management, based on the Implementation Plan and the Risk Plan. The 

evaluation of the progress, of the phases of the introduced changes is carried out through 

interviews with the same workers. The aim of the thesis is to describe the course of the 

phase, so that other organizations that decide to become a provider of the chosen social 

service, or extend their current offer of a new social service, can be inspired. The benefit of 

this thesis is also a reflection of the experience and perception of the selected employees of 

the organization, that are part of this process. 

 

Key words: introducing change, Non-Governmental Organization, social service – 

Personal Assistance, registration, change management 
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Úvod 

Tato závěrečná práce, jež nese název Zavedení sociální služby v nestátní neziskové 

organizaci, se zabývá popisem stanovené fáze zavádění změny ve vybrané neziskové 

organizaci Azara sociální, z.s. Organizace se rozhodla stát se registrovaným 

poskytovatelem terénní sociální služby osobní asistence. Cílem práce bude popis řízení 

vybrané fáze změny při zavedení terénní sociální služby v nestátní neziskové organizaci. 

Stanovenou fází zavádění změny budou jednotlivé kroky vedoucí k zažádání o registraci 

sociální služby od příslušného krajského úřadu, kterým je v tomto případě Magistrát hl. 

města Prahy. 

Práci na toto téma jsem si zvolila, protože se domnívám, že problematika 

demografického stárnutí populace je v současné době velmi aktuální a bude zapotřebí na ni 

z hlediska sociálních a zdravotních služeb reagovat. Pro zachování důstojnosti a autonomie 

seniorské populace je potřeba posílit zejména služby komunitního typu. Řada organizací 

bude mít tak možnost stát se poskytovatelem terénních služeb a zavést nové sociální služby 

či doplnit svoji stávající nabídku. Zavádění změny v organizaci – sociální služby s sebou 

může přinést řadu problémů, jako je např. nesprávné plánování procesu zavádění změny, 

nedostatečná komunikace mezi pracovníky apod. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla 

věnovat se procesu zavedení stanovené fáze změny ve vybrané organizaci.  

Mojí snahou bude popsat vybranou fázi tak, aby z tohoto popisu průběhu procesu 

mohly čerpat poznatky a zjištění další organizace, které se rozhodnou k obdobné změně. 

Přínosem by rovněž měla býti reflexe zkušeností a vnímání pracovníků, kteří budou této 

změně přítomni. Neziskovou organizaci Azara sociální, z.s. jsem zvolila, protože v ní 

působím na pozici statutárního zástupce a vnímám jako velký přínos pro organizaci, když 

bude tato stanovená fáze zavádění změny, poznatky a zkušenosti z ní plynoucí zapsány a 

zpracovány.  

Závěrečná práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První kapitola 

teoretické části bude popisovat demografické stárnutí obyvatel, včetně jeho příčin a 

následků a seniorskou populaci. 

Druhá kapitola bude vymezovat sociální služby v České republice, jejich zákonné 

vymezení, druhy a formy. Kapitola rovněž stručně přiblíží sociální práci se zaměřením na 

sociální pracovníky. V neposlední řadě budou popsány vybrané sociální služby určené pro 

osoby v seniorském věku. 
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Třetí kapitola bude obsahovat problematiku seniorů, dlouhodobou péči, transformaci 

a deinstitucionalizaci sociálních služeb, dále stručně přiblíží důležitost způsobu bydlení 

seniorů, včetně rolí, které v této oblasti zastává komunita a sousedství. 

Ve čtvrté kapitole bude popsána sociální služba osobní asistence a konkrétní 

podmínky pro udělení registrace. Tato kapitola bude rovněž zaměřena na vymezení 

nestátních neziskových organizací, jakožto poskytovatelů sociálních služeb.  

V páté kapitole bude shrnuto strategické řízení, podniková strategie a budou zde 

rozebrány vybrané metody strategických analýz. 

Šestá kapitola, která je poslední v rámci teoretické části, bude popisovat řízení 

změny v organizaci, proces řízení změny a analýza rizik, která je pro tento proces 

nezbytná.  

Praktická část se bude v sedmé kapitole zaměřovat na zpracování vybraných 

strategických analýz, sloužící pro rozbor vnějšího prostředí organizace, následně bude 

zpracováno vnitřní prostředí organizace a prostřednictvím SWOT analýzy bude provedeno 

závěrečné shrnutí.  

V následující osmé kapitole bude rozebráno plánování zaváděné změny. Bude 

využita kvalitativní výzkumná metoda focus group s vybranými zástupci managementu 

organizace, prostřednictvím které budou zjištěny návrhy a jednotlivé kroky pro zpracování 

Plánu zavádění změny a Plánu rizik. V rámci této kapitoly budou tyto plány následně 

zpracovány. 

Devátá kapitola se bude zaměřovat na zpracování jednotlivých plánů v rámci 

zavádění změny, které organizace požaduje mít zpracované pro vlastní potřebu. Bude se 

jednat o Finanční plán, Marketingový plán, Operační plán a Management plán. 

V desáté kapitole budou vymezeny jednotlivé náležitosti, které je zapotřebí zpracovat 

a odevzdat na příslušný magistrát pro získání registrace sociální služby. 

Poslední, jedenáctá kapitola, obsahuje zhodnocení stanovené fáze zavádění změny 

prostřednictvím kvalitativní výzkumné metody – hloubkové rozhovory s vybranými 

zástupci managementu organizace, kteří byli rovněž účastni výzkumné metody focus 

group. Prostřednictvím provedených hloubkových rozhovorů půjde zejména o zjištění 

reflexe a vnímání pracovníků, týkající se průběhu stanovené fáze změny. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Demografické stárnutí obyvatel 

1.1 Obecné vymezení pojmu demografie a stáří 

Pojem demografie pochází z řeckých slov démos (lid) a grafein (popisovat, psát). 

Kalibová (2001) popisuje, že demografii můžeme vymezit jako obor, který se zaměřuje na 

poznávání určitých zákonitostí, pravidelností a specifické projevy u daných populací, jako 

je biologická podstata demografické reprodukce a ekonomické, sociální a přírodně 

geografické prostředí. Rovněž ji lze definovat jako obor, který kromě studií procesů 

demografické reprodukce a jeho podmíněností zkoumá také jeho důsledky, které můžeme 

nacházet v široké oblasti života lidí. Stručně můžeme demografii vymezit jako vědní obor 

zkoumající reprodukci lidských populací. Pojem demografická reprodukce lze definovat 

jako: „…obnova lidských populací rozením a vymíráním.“ (Demografický informační 

portál, 2004-2014). 

Definovat stáří může být poměrně náročné, protože jej lze vnímat z několika úhlů 

pohledu. Při určení věkové hranice pro definování stáří se v literatuře nejčastěji setkáme 

s rozmezím mezi 60 – 70 lety. Avšak ani určení věkové hranice nebývá nejpřesnější, 

protože mimo objektivní měřítka vnímá své skutečné stáří každý člověk individuálně a 

zcela odlišně. 

 

1.2 Příčiny a následky demografického stárnutí  

Demografické stárnutí je podle Státního zdravotního ústavu (2007) nejvýznamnějším 

demografickým procesem, při kterém dochází ke změně zastoupení věkových skupin 

v dané populaci. „Věková struktura obyvatelstva určitého území je odrazem dlouholetého 

populačního vývoje a s tím souvisejícího reprodukčního chování a pohybu obyvatelstva 

(migrace) v posledních zhruba sto letech. Zároveň současná struktura obyvatelstva podle 

pohlaví a věku výrazně ovlivňuje budoucí vývoj.“ (Státní zdravotní ústav, 2007). 

K demografickému stárnutí dochází zejména v důsledku snižování míry úmrtnosti, 

tudíž determinujícímu prodlužování lidského života a zároveň v důsledku poklesu míry 

porodnosti, kdy tak dochází k navýšení objemu seniorské populace. Kalibová (2001) 

rozlišuje dva typy demografického stárnutí – stárnutí ze spodu věkové pyramidy (z důvodu 
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snižování míry plodnosti a tím pádem zpomalení nárůstu dětské složky v populaci) a 

stárnutí na vrcholu pyramidy (které podmiňuje snižování úrovně úmrtnosti). Ovšem autoři 

zabývající se touto problematikou se shodují, že obvykle tyto procesy probíhají současně. 

Státní zdravotní ústav (2007) upozorňuje, že demografické stárnutí není žádným 

novodobým procesem, jen v důsledku výrazných změn v demografické reprodukci dochází 

v současné době k jeho zrychlení. 

Podle Státního zdravotního ústavu (2007) je pro účely určení demografického 

stárnutí nejčastěji sledován podíl tří hlavních věkových skupin obyvatelstva, jež jsou 

vymezeny dle očekávané ekonomické aktivy. První z nich je předproduktivní složka 

populace (děti ve věku 0-14 let, někdy rovněž 0-19 let), dále pak produktivní složka 

populace (osoby ve věku 15-64 let, někdy rovněž 20-64 let) a poproduktivní složka 

populace (osoby ve věku 65 let a více). Kromě podílu těchto věkových skupin je sledován 

také jejich vzájemný poměr. 

Podle Českého statistického úřadu (2017) počet narozených dětí v posledních letech 

roste, avšak stále rovněž přibývá seniorů. V roce 2016 se počet obyvatel ČR ve věkové 

skupině 65 let a více zvýšil o 56,5 tisíce a tato skupina tak tvořila 18,8 % obyvatel. Nárůst 

v roce 2016 zaznamenala také věková skupina dětí, a to o 23,6 tisíc, kdy děti tvořily 15,6 

% obyvatel. (Český statistický úřad, 2017). 

Pro porovnání nárůstu procentuálního zastoupení seniorské populace (65 let a více) 

v jednotlivých zemích, slouží grafické znázornění, graf č. 1. Největší míru zastoupení 

seniorské populace má Itálie (22 %), zatímco Turecko má zastoupení seniorské populace 

nejnižší (8,2 %). Česká republika má k roku 2016 společně s Maďarskem podíl seniorské 

populace 18,3 %. (Český statistický úřad, 2017) 

 

Graf č. 1: Zastoupení věkové kategorie 65+ v letech 2000 a 2016 
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        Zdroj: ČSÚ, 2017, Eurostat, 

dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/seniori 

K demografickému stárnutí dochází ve větší či o něco menší míře nejen v České 

republice, ale prakticky ve všech zemích EU, díky čemuž se v posledních letech jedná o 

velmi diskutované téma, přinášející řadu problémů. „Pokud jde o demografické trendy, EU 

jako celek vykazuje kombinaci vysoké a rostoucí délky života s extrémně nízkou mírou 

porodnosti. Předpokládá se, že tyto trendy budou pokračovat.“ (Regionální strategie, 

2006). Předpokládaná délka života při narození stoupla od roku 1960 o 8 let, dále se 

očekává, že v průběhu následujících padesáti let stoupne o dalších 6 let. Toto očekávání 

předpokládá v letech 2010 – 2050 poměrně prudký pokles obyvatel v mladších věkových 

skupinách, kdy zastoupení starších věkových skupin poroste, což znázorňuje graf č. 2 a 

tabulka č. 1. (Regionální strategie, 2006). 

 

Graf č. 2: Věkové pyramidy obyvatel 25 členských států EU v letech 2004 a 2050 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/seniori
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Zdroj: Regionální strategie a demografické stárnutí, 2006, dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/4276/ageing_toolkit_czech.pdf ; podle EK (2006): „The 

impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on 

pensions, health care, long term care, education and unemployment transfers (2004-2050)“ 

European Economy. Zvláštní zpráva č. 1. 2006, s. 7. 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1: Populační změny ve vybraných kohortách v období 2005 až 2050 

ZÁKLADNÍ 

SCÉNÁŘ 

EUROSTAT,  

EU-25 

(V TISÍCÍCH) 

2005-2050 2005-2010 2010-2030 2030-2050 

Celková populace -2.1% +1.2% +1.1% -4.3% 

Děti (0–14) -19.4% -3.2% -8.9% -8.6% 

Mladí (15–24) -25.0% -4.3% -12.3% -10.6% 

Dospělí (25–39) -25.8% -4.1% -16.0% -8.0% 

Dospělí (40-54) -19.5% +4.2% -10.0% -14.1% 

Dospělí (55-64) +8.7% +9.6% +15.5% -14.1% 

Dospělí (65-79) +44.1% +3.4% +37.4% +1.5% 

Dospělí (80+) +180.5% +17.1% +57.1% +52.4% 

Zdroj: Regionální strategie a demografické stárnutí, 2006, dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/4276/ageing_toolkit_czech.pdf ; podle EK (2004), 

Zelená kniha „Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny“, 

KOM(2005) 94 v konečném znění. 

 

Vzhledem k tomu, že dlouhodobé prognózy ukazují, že podíl seniorů v populaci 

bude i nadále růst, je nezbytné tyto problémy řešit. (Demografický informační 

portál, 2004-2014). Problémy se týkají převážně oblasti sociálního zabezpečení 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/4276/ageing_toolkit_czech.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/4276/ageing_toolkit_czech.pdf
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(důchodový systém, růst nákladů na sociální zabezpečení), zdravotního stavu seniorů (růst 

nákladů na zdravotní péči, dlouhodobou péči), práv seniorů, nedostatečné nabídky 

odpovídajících služeb, bydlení seniorů, osamělosti seniorů apod. (Státní zdravotní ústav, 

2007). 

Jak píše Státní zdravotní ústav (2007), je i přes problémy, které s sebou 

demografické stárnutí přináší, zapotřebí stárnutí populace vidět jako úspěch lidské 

společnosti, jejího vývoje a nárůstu životní úrovně.  

  

1.3 Lidé v seniorském věku – užší pojetí  

Vymezení pojmu stáří a stárnutí je poměrně složité, nelze vycházet pouze 

z definované věkové hranice. Hrozenská a Dvořáčková (2013) celkově vymezují stárnutí 

jako určitý proces, který je doprovázen strukturálními a funkčními změnami organizmu a 

vyznačuje se rovněž poklesem schopností a výkonnosti u daného jedince. Jde o: 

„…specifický biologický proces, který je charakterizován tím, že je dlouhodobě 

nakódovaný, nezvratný, neopakuje se, jeho povaha je různá, zanechává trvalé stopy, jeho 

rozvoj se řídí druhově specifickým časovým zákonem.“ (Hrozenská, Dvořáčková, 2013).  I 

přesto, že se stárnutí považuje za individuální proces, lze spatřovat některé obecné rysy, 

které jsou pro stáří charakteristické. Holmerová, Jurašková a Zikmundová (2003) mezi tyto 

obecné rysy řadí převážně – adaptační schopnost (která se s příchodem stáří snižuje a 

dochází tak ke zhoršení a zpomalení reakcí na okolní změny), zdravotní problémy 

(zejména problémy týkající se srdce, cévního systému, pohybového aparátu, nervového 

systému, snížená funkce ledvin a s tím související problémy při vylučování), výrazný 

úbytek váhy (kromě změněného zdravotního stavu k němu také často dochází v důsledku 

osamocenosti, chudoby, nepřiměřené spořivosti apod.). Obecných rysů z různých hledisek 

je vymezena různými autory celá řada.  

Podle Vohralíkové a Rabušice (2004) se jedinec mentálně i sociálně stává starým, 

když je jeho status změněn z ekonomicky aktivního na důchodce. Zásadní však je, když 

v důchodu není nijak nahrazen dosavadní rytmus života. S tím úzce souvisí termín 

aktivního stárnutí, který byl přijat Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na konci 90. 

let 20. století. Tento pojem se tak již netýká pouze podpory zdraví ve stáří, který popisuje 

Holmerová, Jurašková a Zikmundová (2003) podle WHO jako: „...proces, který umožní 

lidem dohlížet na své zdraví a zlepšovat je.“. Aktivní stárnutí vychází ze zásad Organizace 

spojených národů pro seniory a jak popisuje Dvořáčková (2012), patří sem – nezávislost, 
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účast na životě společnosti, důstojnost, péče a seberealizace. V rámci aktivního stárnutí je 

kladen důraz také na respektování práv starších lidí, na rovnost příležitostí, zodpovědnost 

seniorů a jejich účast na rozhodovacích aspektech komunitního života.  

 

1.4  Vybrané potřeby a hodnoty seniorů 

Stejně jako lidé v ostatních věkových skupinách, mají i senioři své potřeby (od těch 

nejzákladnějších po vyšší), které je důležité uspokojovat. Ovšem právě u seniorů může být 

naplňování potřeb do určité míry složité, protože jsou často odkázáni na pomoc svého 

okolí. 

Nakonečný (1995) pojmem „potřeba“ rozumí: „…základní formu motivu, a to ve 

smyslu nějakého deficitu (nedostatku) v biologické či sociální dimenzi bytí.“ Jestliže je 

potřeba neuspokojená, dochází tak, podle Matouška (2008), k deprivaci a strádání. 

Hodnotu vymezuje Matoušek (2008) jako něco, co společnost či jedinec vnímá jako 

žádoucí a dobré a o co je usilováno. 

Podle Dvořáčkové (2012) mezi potřeby seniorů patří zejména pocit jistoty a bezpečí 

(fyzické, psychické bezpečí, i ekonomické zajištění), stabilita, důvěra a spolehlivost. Také 

upozorňuje na problém nežádoucí závislosti seniora na okolí, který může v důsledku 

přílišné péče nastat. Dvořáčková (2012) ohledně potřeb a hodnot seniorů dále uvádí 

výsledná zjištění výzkumu Kaufmanové (2004), kde se mezi ty nejdůležitější dostaly 

potřeby fyziologické, potřeby bezpečí a sociální potřeby. Mezi potřeby, které senioři 

zdůrazňují, patří právě ty, které považují za nejvíce ohrožené. Jako důležité hodnoty, které 

jsou seniory považované za důležité, uvádí zdraví, lásku, rodinu, přátelství, soběstačnost, 

sociální kontakt, vlastní domácnost, psychickou a fyzickou pohodu. 

Holmerová, Jurášková, Zikmundová (2002) zmiňují závěrečný dokument 

shromáždění Organizace spojených národů o stárnutí a stáří s názvem „Mezinárodní akční 

plán pro stárnutí a stáří 2002“, který byl schválen v dubnu roku 2002 a ve kterém byly 

pojmenovány některé z potřeb seniorů, jež by měla společnost respektovat a naplňovat. 

Tyto potřeby byly rozděleny do tří oblastí – Staří lidé a rozvoj (důraz na aktivní účast 

seniorů na životě společnosti, sociální zabezpečení a zajištění příjmů seniorů, 

mezigenerační solidarita); Zdraví a pohoda do vyššího věku (zde je kladen důraz na 

možnosti podpory a rozvoj zdraví seniorů, rovný přístup ke zdravotním službám, vzdělání 

zdravotníků a poskytovatelů služeb pro seniory); Vstřícné a podporující prostředí pro život 

(tato oblast se zabývá čtyřmi okruhy – bydlení seniorů vč. prostředí, péče o seniory 
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s důrazem na podporu péče v rodině a podporu pečujících, fenomén špatného zacházení se 

seniory, pozitivní obraz stáří).  

Mezi velmi významnou životní hodnotu je považována autonomie, která je rovněž 

v seniorském věku zásadní. „Termín autonomie v sobě zahrnuje sebeurčení, nezávislost, 

svobodu a kontrolu rozhodování.“ (Dvořáčková, 2012). Aby byla autonomie zachována 

rovněž v seniorském věku, je zapotřebí, aby měl senior možnost volby, svobodného 

rozhodování a jednání podle svých představ. Jak píše Dvořáčková (2012), je však 

zapotřebí, aby k tomu byl dostatečně fyzicky, rozumově a sociálně vybaven. Sýkorová 

(2007) popisuje, že na základě Moravskoslezské studie senioři nejčastěji autonomii 

pojímali jako samostatné zvládání běžných každodenních činností („udělat si vše kolem 

sebe“), pro které je nutná fyzická soběstačnost, jež je podmíněná zdravím. Dále popisuje, 

že pro tyto seniory často být autonomní znamenalo, že nejsou na nikom závislí a někteří 

rovněž vnímali soběstačnost jako stav, kdy zatím nejsou ohroženi nutností být v ústavním 

zařízení. 

Domácí prostředí, pravidelný styk s blízkými a vztahy s rodinou mají pro seniory 

významnou roli. „Možnost bytí s rodinou v této závěrečné etapě lidského života je 

nenahraditelná a v mnohých případech umožňuje staršímu člověku dožít se delšího věku, 

přinejmenším mu však přináší šťastnější prožití každodenního života.“ (Hrozenská, 

Dvořáčková, 2013). Hrozenská a Dvořáčková (2013) také konstatují, že rovněž vědecké 

studie dokazují, že senioři, kteří žijí v rodinném prostředí, mají šťastnější a zdravější život 

a jsou delší dobu samostatnější. Podle Vidovićové a Rabušice (2003) má česká populace 

značný paternalistický přístup při péči o seniory, i přesto, že podle výzkumu je pro seniory 

na prvním místě jejich samostatnost, nezávislost a odpovědnost za svůj život, kdy pomoc 

okolí připouštějí až když to bude nezbytně nutné. „Na základě zkušeností a poznatků 

z minulosti je však za optimální způsob péče o seniory stále považována možnost setrvání 

seniora co nejdéle v domácím prostředí za současné podpory a péče jeho rodiny. Rodinné 

zázemí je jednou z nejdůležitějších sociálních jistot člověka ve stáří.“ (Dvořáčková, 2012). 

 

2 Sociální služby v České republice 

V rámci této kapitoly se zaměřím nejdříve na zákonné vymezení a obecné hledisko 

sociálních služeb, které jsou v České republice vnímány jako jeden z nástrojů sociální 
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práce. Následně se blíže podívám na nabídku a možnosti využívání sociálních služeb pro 

osoby v seniorském věku. 

 

2.1 Zákonné vymezení sociálních služeb 

Sociální služby jsou legislativně ukotveny v zákoně o sociálních službách č. 

108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který vstoupil v účinnost na začátku roku 

2007 spolu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách. Dne 1.1.2014 vešel v účinnost zákon č. 313/2013 

Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., a další související zákony. Prováděcí vyhláška 

č. 505/2006 Sb., se mění vyhláškou č. 389/2013 Sb. Hlavním účelem zákona byla zejména 

změna v celém systému sociální péče, kdy byl paternalisticko-direktivní model nahrazen 

prostředím, dávajícím možnost navázání rovnoprávného vztahu mezi poskytovatelem a 

klientem, který klade značný důraz na dobrovolnost a individuální přístup. Jak popisuje 

Krutilová a kol. (2008): „Ze zákona je velmi patrný důraz na respekt k základním lidským 

a občanským právům, oprávněným zájmům a lidské důstojnosti adresátů sociálních 

služeb.“ 

Zákon o sociálních službách upravuje zejména jednotlivé druhy poskytovaných 

sociálních služeb, jejich úhrady, podmínky a možnosti poskytování, příspěvek na péči, 

financování sociálních služeb, předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách, 

udělování akreditace vzdělávacích programů v sociální oblasti, inspekci poskytování 

sociálních služeb a další. Jako nástroj, pomocí kterého inspekce kvality ověřuje a hodnotí 

kvalitu poskytovaných sociálních služeb, vymezuje zákon o sociálních službách Standardy 

kvality sociálních služeb, jak uvádí Krutilová a kol. (2008). Standardy kvality sociálních 

služeb jsou souborem kritérií, prostřednictvím kterých je hodnocena celková úroveň 

kvality poskytovaných služeb daným poskytovatelem. Kvalitně vypracované standardy 

kvality sociálních služeb, kterým pracovníci rozumí a podle kterých se při výkonu své 

práce řídí, tak poskytují určitou garanci dané sociální služby klientovi. 

Sociální služba je zákonem o sociálních službách (Zákon 108/2006) vymezena jako 

činnost či soubor více činností, jež zajišťuje pomoc a podporu jedincům za účelem jejich 

sociálního začlenění nebo za účelem prevence před sociálním vyloučením.   

Podle Matouška (2008) jsou sociální služby: „Všechny služby, krátkodobé i 

dlouhodobé, poskytované oprávněným uživatelům, jejichž cílem je zvýšení kvality klientova 

života, případně i ochrana zájmů společnosti.“ 
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Sociální služby se do určité míry překrývají se službami veřejnými. Matoušek a 

Koldinská (In Matoušek, 2007) popisují jako jeden z rozdílů mezi službami sociálními a 

veřejnými – financování. Veřejné služby jsou vždy financovány z veřejných rozpočtů, 

naproti tomu služby sociální mohou být poskytovány rovněž jako služby komerční, a to na 

základě obchodní dohody mezi poskytovatelem sociální služby a uživatelem služby.  

Matoušek a Koldinská (In Matoušek, 2007) uvádějí, že sociální služby jsou 

poskytovány jedincům, kteří jsou společensky znevýhodněni, aby tak mohlo dojít ke 

zlepšení kvality jejich života, k maximálnímu možnému začlenění jedinců do běžné 

společnosti, anebo společnost alespoň ochránit před riziky, která tito lidé mohou přinášet. 

Sociální služby tak zohledňují samotného jedince, jeho rodinu, skupinu (popř. vícero 

skupin), do nichž patří a popřípadě také zájmy širšího společenství. 

Svobodová (2014) ve své závěrečné práci popisuje, že tato definice je poněkud 

rozsáhlá, a tudíž ji lze aplikovat rovněž na některé typy služeb, které nejsou upraveny 

v zákoně o sociálních službách a nejsou tak řízeny Ministerstvem práce a sociálních věcí 

(MPSV). Jako příklad uvádí výchovné ústavy pro děti a mládež, jež jsou v řízení 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Mohli bychom sem řadit rovněž 

některé typy zdravotních služeb, spadajících pod Ministerstvo zdravotnictví (MZ). 

Vzhledem k velmi úzkému propojení těchto služeb, které jsou zaměřeny na práci a pomoc 

jedincům v nepříznivé situaci a jejich častému prolínání, je zapotřebí spolupráce a 

návaznost mezi jednotlivými službami, která by měla vycházet již přímo ze strany 

ministerstev.  

 

2.2 Sociální služby jako nástroj sociální práce  

V této části nejdříve stručně vymezím pojem sociální práce a její význam. Dále se 

zaměřím na sociální pracovníky a další pracovníky, kteří mohou v sociálních službách 

působit. 

 

2.2.1   Sociální práce 

Sociální práci bývá mnohdy těžké jednoznačně vymezit. Při snaze o její vymezení 

narážíme na mnoho nejrůznějších definic. Možná také proto je pro laickou veřejnost často 

těžké pochopit, co vlastně sociální práce je a čím vším se zabývá. 
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Sociální práce je jedním z oborů, patřících mezi tzv. pomáhající profese a jako i jiné 

obory patřící do této skupiny profese, se zaměřuje na pomoc lidem v tíživých životních 

situacích. Co je však pro sociální práci poměrně specifické, je její zaměření na sociální 

fungování jedince. Pospíšilová (2009) ve své závěrečné práci uvádí, že pojem sociální 

fungování byl do sociální práce zaveden Barlettovou, která jej v knize „The common base 

of social work practice“ (1970) charakterizuje jako interakci mezi lidmi a požadavky 

prostředí, kdy na straně jedné je lidská schopnost zvládat nějaký problém a na straně druhé 

jsou požadavky či určitá očekávání prostředí, ve kterém se lidé – jedinci nacházejí. Jakmile 

je kapacita zvládání jedince nedostatečná či něčím oslabená nebo jsou nároky okolního 

prostředí nepřiměřené k dovednostem člověka, poruší se rovnováha mezi těmito stranami     

a nastává problém, který je potřeba řešit.  

Sociální práci můžeme definovat např. podle Americké národní asociace sociálních 

pracovníků (NASW), kterou ve své knize uvádí Navrátil (2001), jako profesionální 

aktivitu, která pomáhá jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit 

schopnost sociálního fungování a rovněž se zaměřuje na tvorbu společenských podmínek, 

které by pro tento cíl byly příznivé.  

Autoři, kteří se snaží o co nejpřesnější vymezení sociální práce, se rovněž shodují, že 

sociální práci lze pojímat buďto jako společenskovědní disciplínu, která je realizována na 

akademických půdách, anebo jako odborníky vykonávanou profesi.  

Podle Kozlové (2005) může v životě každého člověka nastat situace, kdy si nejsme 

schopni pomoci sami ani s podporou příbuzných či známých. V takovémto případě je 

nutná intervence státu prostřednictvím realizované sociální politiky. „Vedle sociálního 

pojištění a státní sociální podpory tvoří sociální pomoc základ systému sociální ochrany a 

hovoří se o ní jako o třetím pilíři sociálního zabezpečení.“ (Kozlová, 2005). Sociální 

pomoc je prováděná pomocí sociálních služeb a také finančních dávek (dávky sociální 

péče, dávky hmotné nouze).  

Sociální služby tedy vnímáme jako jeden z nástrojů sociální práce, prostřednictvím 

kterých se snažíme docílit zlepšení nebo v některých případech další neprohlubování 

nepříznivé sociální situace lidí, kteří se v ní nacházejí. 

Nepříznivou sociální situaci definuje zákon o sociálních službách, jako: „Oslabení 

nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou 

sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně 

znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z 
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jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální 

začlenění a ochranu před sociálním vyloučením“. (Zákon 108/2006). 

 

2.2.2 Sociální pracovníci 

Podle zákona o sociálních službách jsou odborníky, kteří v praxi vykonávají sociální 

práci, sociální pracovníci.  

„Profesionální sociální pracovníci poskytují informace a rady, zastupují, pracují 

s klienty a poskytují jim jiné obdobné odborné služby. Odbornost sociálního pracovníka se 

vyznačuje tím, že je schopen se znalostí základů sociologie, psychologie, zdravovědy, 

práva a sociální politiky diagnostikovat konkrétní potřeby konkrétního člověka a 

navrhnout řešení.“ (Matoušek, 2001). 

Sociální pracovník může v rámci sociální práce vykonávat defenzivní nebo reflexivní 

praxi. Nečasová (In Matoušek, 2003) defenzivní praxi popisuje jako způsob výkonu práce, 

kdy pracovník jedná výhradně podle stanovených předpisů v rámci, který mu nařizuje 

zaměstnavatel či příslušné právní předpisy. Reflexivní praxe se vyznačuje tím, že 

pracovník svoji práci reflektuje, umí identifikovat etická dilemata, zná své osobní hodnoty, 

je schopný vyrovnat se s nějakou nejistotou, která může v praxi vzniknout a je připraven 

nést případné riziko. To, jaký postoj pracovník zaujme, je na jeho svobodné volbě. Pro 

každého pracovníka je však důležité vědomí, že svoji praxi vykonává dobře. Při výkonu 

sociální práce existuje několik možností, jak se o tom ujistit. Jednou z nich jsou např. 

kritéria hodnocení profesionálního výkonu, která popisuje Havrdová (1999) a na jejichž 

základě lze hodnocení provádět. Díky takovému hodnocení mají pracovníci možnost 

poznat úroveň kvality své odvedené práce.   

Sociální pracovníci mají v sociálních službách velkou škálu poskytovaných činností 

– např. řešení sociálně – právních či sociálně – zdravotních problémů klientů, 

diagnostickou, výchovnou, někdy až psychologickou činnost, výkon depistáží, terénních 

prací, zprostředkování kontaktů a navazujících či doplňujících služeb, metodickou činnost, 

práci s rodinou či dalšími blízkými klienta a další. Sociální pracovník tak vystupuje jako 

diagnostik a poradce, mediátor určeného nástroje intervence a také jako spoluřešitel při 

evaluaci vybraného nástroje, popř. jako stratég při navrhování dalších potřebných 

intervencí, jak uvádí Koláčková a Kodymová (In Matoušek, Koláčková, Kodymová, 

2010). 
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Podle zákona o sociálních službách (Zákon 108/2006) do okruhu pracovníků, kteří 

vykonávají odbornou činnost v sociálních službách, dále patří pracovníci v sociálních 

službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a při 

splnění zákonných podmínek také dobrovolní pracovníci. Zákon o sociálních službách pak 

blíže vymezuje pracovníky v sociálních službách a podmínky, za kterých je možné tuto 

činnost vykonávat. Také Matoušek (2001) zmiňuje, že při výkonu sociálních služeb je 

nutná nejen profesionální sociální práce, ale také práce obslužná vykonávána jinými 

odbornými profesemi či i práce nekvalifikované.  

 

2.3 Druhy, formy a poskytování sociálních služeb na území ČR 

Přehled sociálních služeb najdeme v zákoně o sociálních službách (Zákon 108/2006). 

Sociální služby dle tohoto zákona rozdělujeme na služby sociálního poradenství, sociální 

péče a sociální prevence, jedná se o tzv. druhy sociálních služeb. Dále sociální služby 

dělíme na formy jejich poskytování, a to na pobytové, ambulantní a terénní. Pobytové 

služby poskytují mj. ubytování v zařízeních sociálních služeb, za ambulantními službami 

klienti pouze docházejí a terénní služby jsou osobám – klientům poskytovány přímo 

v jejich přirozeném sociálním prostředím. V tomto zákoně je přirozené sociální prostředí 

definováno jako: „rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální 

vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají 

se a realizují běžné sociální aktivity.“ (Zákon 108/2006).   

Zákon o sociálních službách dále obsahuje přehled základních činností, které jsou při 

poskytování sociálních služeb nabízeny. Prováděcí vyhláška pak mj. obsahuje rozsah 

úkonů, které je nutné poskytovat v rámci jednotlivých služeb, vč. maximální výše úhrad za 

služby.
1
  

Sociální služby jsou poskytovány poskytovateli sociálních služeb na základě splnění 

podmínek stanovených zákonem o sociálních službách – tzv. registraci. Registraci uděluje 

příslušný krajský úřad, popř. ministerstvo, jeli rovněž zřizovatelem poskytovatele dané 

služby
2
. Poskytovatelé sociálních služeb mohou být: „…územní samosprávné celky a jimi 

zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím 

zřízené organizační složky státu nebo státní příspěvkové organizace, které jsou 

                                                 
1
 V rámci sociálních služeb jsou některé z druhů služeb hrazené klientem, jiné jsou poskytovány bez 

úhrady klienta. Výčet služeb poskytovaných za úhradu či bez úhrady je součástí zákona o sociálních 

službách. 

 
2
 Více k podmínkám pro udělení registrace viz kapitola č. IV. 
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právnickými osobami.“ (Zákon 108/2006). S nestátními neziskovými organizacemi jako 

právnickými osobami poskytujícími sociální služby se můžeme dle Matouška a Koldinské 

(In Matoušek, 2007) potkat až od roku 1990, do té doby v podstatě neexistovaly.  

Podle (Krejčířové a Treznerové, 2011) mezi základní komponenty při poskytování 

sociálních služeb patří tři subjekty, a to zřizovatelé sociálních služeb, poskytovatelé a 

klienti. Zřizovatelé přímo zodpovídají za práci vykonávanou poskytovatelem služby. 

Poskytovatelé nabízejí sociální službu/služby, a to na základě zákonného oprávnění – 

registrace. Klienti sociální službu nejen využívají na základě uzavřené smlouvy 

s poskytovatelem, ale rovněž se na její podobě podílejí.  

Ohledně terminologie třetího subjektu, kdy je použit termín „klient“ se názory 

některých autorů liší. Nejčastěji se v sociální práci při poskytování sociálních služeb 

můžeme setkat s pojmem uživatel, klient či dokonce zákazník. Smutek (2006) vnímá 

hlavní rozdíl mezi pojmem uživatel a klient v jeho rozsáhlosti, kdy uživatel je osoba, se 

kterou je již uzavřena dohoda – smlouva o službě obsahující konkrétní cíle, kterých chce 

prostřednictvím služby dosáhnout, a tak konkrétní službu oficiálně využívá. Pojem klient 

se podle něj historicky používá při charakteristice široké kategorie lidí, s nimiž sociální 

pracovník pracuje a je s nimi v interakci. Přímo jej definuje jako: „…kteréhokoliv jedince, 

skupinu, rodinu nebo komunitu, se kterými služby sociální práce pracují, tedy nikoli pouze 

ta kategorie objektů, se kterými je již sepsána explicitní smlouva (obecněji dohoda).“ 

(Smutek, 2006). Podle Vaštíkové (2008) je pojem zákazník vhodné používat zejména pro 

komerční typy služeb a pojem klient u služeb nekomerčních. Vzhledem k tomu, že pro 

účely této práce čerpám z více různorodých zdrojů, kdy je nejčastěji užíván, jak pojem 

klient, tak uživatel, rozhodla jsem se v rámci práce používat oba dva pojmy.  

 

2.4 Sociální služby pro osoby v seniorském věku dle zákona o sociálních 

službách 

Zákon o sociálních službách (Zákon 108/2006) uvádí jednotlivé druhy sociálních 

služeb (služby sociálního poradenství, sociální péče a sociální prevence), přičemž u každé 

služby je rovněž popsáno, pro koho je určena. Na základě zákonných paragrafů 

upravujících jednotlivé sociální služby zde uvádím pouze vybrané služby, kterých mohou 

osoby v seniorském věku využívat.
3
  

                                                 
3
 Zákon o sociálních službách je pojmenovává jako osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
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Vybrané služby sociální péče, jež jsou upraveny v § 38 zákona o sociálních službách 

a následujících: 

 Osobní asistence 

 Pečovatelská služba 

 Průvodcovské a předčitatelské služby 

 Odlehčovací služby 

 Centra denních služeb 

 Denní stacionáře 

 Týdenní stacionáře 

 Domovy pro seniory 

 Domovy se zvláštním režimem
4
 

 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

 

Vybrané služby sociální prevence, které upravuje § 53 zákona o sociálních službách 

a následující: 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

 Jedná se o služby, které řeší nepříznivou situaci z dlouhodobějšího hlediska, proto 

zde záměrně neuvádím služby typicky krizové či určené jen na přechodnou dobu (např.: 

Krizová pomoc, Azylové domy apod.).  

Všechny výše uvedené služby poskytují pomoc, podporu či péči v určitých oblastech 

života. Uvedené typy služeb lze rovněž kombinovat dle konkrétních a individuálních 

potřeb dané osoby. Při výběru služby vždy záleží na zdravotním, psychickém a sociálním 

stavu člověka. Jestliže senior zvládá základní péči o vlastní osobu, většinu úkonů 

v domácnosti si samostatně obstará, ale chybí mu kontakt s okolím, je vhodné využívat 

např. Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením, která by 

měla zejména pomoci zabránit sociálnímu vyloučení člověka ze společnosti. Potřebuje-li 

zajistit pouze pomoc v oblasti orientace nebo komunikace, může využít Průvodcovské a 

předčitatelské služby, které mu mohou pomoci osobně si vyřídit potřebné záležitosti. 

Jestliže senior bydlí s rodinou, jejíž členové mu pomáhají v péči, ale přes den chodí do 

                                                 
4
 Tento druh služby je mj. určen pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a dalšími typy 

demencí, jež mají v důsledku toho sníženou soběstačnost a je vyžadována péče jiné osoby. 
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zaměstnání, je pak vhodné využít např. Denní stacionář nebo Centrum denních služeb, kde 

je zajištěna péče vč. poskytnutí stravy či pomoci při jejím zajištění přes den a odpoledne se 

senior vrací zpět ke své rodině. Také je možné využít např. služeb týdenního stacionáře a 

zpátky k rodině se pravidelně vracet vždy na víkend nebo jiný den dle pravidel a provozu 

konkrétního stacionáře. Jestliže senior zůstává v rodině, která o něj pečuje, ale na nějakou 

přechodnou dobu nemůže péči zajistit (např. odjezd na dovolenou), může senior využít 

Odlehčovací službu, jejichž cílem je umožnění potřebného odpočinku pečujícím a některé 

formy nabízejí rovněž službu pobytovou. Pokud si senior přeje zůstat ve svém domácím – 

přirozeném prostředí, může např. využívat pečovatelskou službu či službu osobní 

asistence. V takovém případě dochází pečovatelé či osobní asistenti za ním domů a 

poskytují mu podporu či pomoc při činnostech, které si nemůže samostatně zajistit. Další 

službou jsou domovy pro seniory – pobytová zařízení poskytující sociální službu 

nepřetržitě po celý kalendářní rok. Těchto institucionálních zařízení využívají senioři často, 

když z nějakých důvodů nemohou nadále zůstat ve svém přirozeném prostředí nebo je 

takové setrvání velmi náročné a potřebují např. nepřetržitou péči. Domov se zvláštním 

režimem je vhodné využít v případě, kdy je seniorovi diagnostikována stařecká nebo 

Alzheimerova demence a kdy je v jejich důsledku výrazně snížena soběstačnost a ze 

zdravotního hlediska není možné využít např. službu domova pro seniory. Jestliže senior 

již nepotřebuje lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, ale z důvodu zhoršeného 

zdravotního stavu vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, jsou mu poskytnuty pobytové 

sociální služby ve zdravotnickém zařízení, a to na přechodnou dobu, než je osobě zajištěna 

pomoc jiné osoby, či některá ze sociálních služeb (terénní, ambulantní či pobytová 

v zařízení sociálních služeb). 

Výběr služby a všechny okolnosti vždy závisí na individuálních potřebách daného 

člověka, na jeho zdravotním stavu a psychickém stavu. Senioři často využívají terénních 

služeb (osobní asistence, pečovatelské služby), když potřebují pomoci pouze v určitých 

oblastech nebo v některé části dne (např. zajištění teplého jídla, komplexní hygiena apod.). 

Když je pak potřeba podpory a péče jiné fyzické osoby téměř celodenní a nepřetržitá, volí 

často institucionální péči – domovy pro seniory. Ovšem, domácí prostředí a možnost býti 

s rodinou bývá pro seniory zásadní a nenahraditelná. Ze sociálního hlediska je vhodné 

snažit se seniora ponechat v jeho přirozeném sociálním prostředí – tam, kde je doma, kde 

je zvyklý, kde se cítí v bezpečí, kde má rodinu a známé a snažit se mu nabídnout takové 

zajištění služeb, které mu pomůže ve všech oblastech, které již nezvládá samostatně. 

Ovšem může nastat situace, kdy ani přirozené sociální prostředí – domov není 
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nejvhodnějším řešením (např. neřešitelná bariérovost, špatné podmínky pro další žití, 

velmi zhoršený zdravotní stav vyžadující nepřetržitou péči apod.). V takovémto případě je 

žádoucí využít nabídky adekvátního pobytového zařízení sociálních služeb. 

 

3 Problematika seniorů – shrnutí aktuální situace  

3.1 Aktuální situace – poznatky a shrnutí 

Vzhledem k problematice neustálého stárnutí obyvatel, které s sebou nese řadu 

problémových situací, jež jsou nastíněny v první kapitole, je zapotřebí se touto 

problematikou intenzivně zabývat. Z tabulky č. 2 je patrné, že sociální jev stárnutí je 

v podstatě srovnatelný ve všech krajích České republiky. Z projekce na léta 2030 a 2050 

lze vidět, že se podíl obyvatel 65+ v celkové populaci zvýší. Projekce na rok 2050 ukazuje 

Index stáří více jak dvojnásobný oproti roku 2014. Nastavit příznivé podmínky v rámci 

sociálního, zdravotního systému a také v oblasti ekonomiky je proto nanejvýše naléhavé.  
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Tabulka č. 2: Mezikrajské srovnání obyvatel 65+ v letech 2014 vč. projekce na léta 

2030 a 2015 

Zdroj: vlastní úprava tabulky ČSÚ, 2015, dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/tabulkova-cast-br8ir11t77 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/tabulkova-cast-br8ir11t77


28 

 

Legenda k tabulce č. 2: 

Žluté vyznačení – počet obyvatel v roce 2014, 2030 a 2050 

Oranžové vyznačení – obyvatele 65+ v % 

Fialové vyznačení – index stáří 

Modré vyznačení – průměrný věk v letech 

 

Jednou z hlavních oblastí, kterou je nezbytné zajistit, je odpovídající nabídka 

sociálních služeb pro seniory. V  tabulce č. 3 je přehled neuspokojených žádostí o sociální 

služby v zařízeních poskytujících vybrané typy sociálních služeb. Celkový počet 

neuspokojených žádostí všech vybraných typů služeb připadající na celou Českou 

republiku se ke konci roku 2016 pohybuje kolem bezmála 100 tisíc, což je poměrně 

mnoho
5
. Také z rozhovorů s řediteli pobytových zařízení pro seniory, jak píše Kabátová 

(2012), je patrné, že senioři mnohdy čekají několik měsíců až let na umístění do těchto 

zařízení, někdy se však nedočkají vůbec. Podle Kabátové (2012) je nejhorší situace 

v Praze. Ovšem spousta seniorů si podává žádost do pobytových zařízení jen pro jistotu, 

kdyby se jejich situace natolik změnila, že nebudou dále moci zůstat ve svém přirozeném 

prostředí. Tento krok však bývá někdy zbytečný, protože pobytová zařízení mají různá 

kritéria pro přijímání nových uživatelů služby, které se často od délky podané žádosti 

neodvíjí (odvíjí se např. od míry závislosti na pomoci jiné osoby, aktuální sociální situace 

apod.), jak píše Ludvík (2015). Každý kraj k situaci neuspokojených žádostí přistupuje 

rozdílně. Někde jsou zřizována nová ústavní zařízení, ať státního či nestátního typu. Podle 

Ludvíka (2015) se např. Středočeský kraj bude namísto nákladného budování nových 

zařízení zaměřovat na zkvalitňování domácí péče o seniory, která je méně nákladná a je 

schopna pojmout více osob závislých na pomoci druhých. 

  

                                                 
5
 V tabulkách z ČSÚ však není uvedeno, zda v některých případech nemohla nastat situace, že by 

v tomto počtu bylo počítáno více žádostí od jednoho klienta. 
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Tabulka č. 3: Neuspokojené žádosti o sociální služby podle krajů na konci roku 2016

 

Zdroj: tabulka ČSÚ, 2017, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/22-socialni-

zabezpeceni-571t0w5syd 

 

Tabulka č. 4 znázorňuje, jaký je podíl osob starších 65 let, kterým je poskytovaná 

péče v pobytových zařízeních oproti těm, kterým je poskytovaná péče v domácím 

prostředí. Co se týče podílu osob využívajících péči v pobytových zařízeních lze vidět, že 

je v České republice srovnatelný s dalšími vybranými zeměmi. Podíl osob, které využívají 

péči v domácnosti je ve vybraných zemích už poměrně rozdílný. Avšak oproti Rakousku 

má Česká republika o 6,4 % nižší podíl osob využívajících péči v domácnosti i přes to, že 

obě země mají obdobný systém financování sociálních služeb, jak je zmíněno v Analýze a 

prognóze potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (Analýza, 2009). „Z tohoto pohledu je zřejmé, že v následujících letech lze 

vzhledem k aktuálním demografickým trendům v naší zemi očekávat především rozvoj 

terénních a ambulantních sociálních (ale i zdravotních) služeb.“ (Analýza, 2009).  

 

https://www.czso.cz/csu/czso/22-socialni-zabezpeceni-571t0w5syd
https://www.czso.cz/csu/czso/22-socialni-zabezpeceni-571t0w5syd
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 Tabulka č. 4: Podíl osob nad 65 let, kterým je poskytována péče v pobytových 

zařízeních a v domácnosti 

Zdroj: Analýza a prognóza potřeb 

poskytování sociálních služeb pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením, 2009 

 

V rámci dokumentu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením (2009), je zpracována projekce potřeb sociálních 

služeb do roku 2025. Při tomto zpracování se vycházelo zejména z následujících 

skutečností: 

 stárnutí populace vč. důsledků doprovázejících tento trend (prodlužování 

období života, kdy je jedinec závislý na pomoci jiné fyzické osoby); 

 udržení určitého standardu života i v období, kdy je člověk závislý na pomoci 

jiné osoby, což v důsledku značí vyšší nákladnost na poskytovanou péči; 

 priority rozvoje sociálních služeb podle Národního plánu rozvoje sociálních 

služeb; 

 transformace pobytových sociálních služeb a jejich humanizace; 

 pojetí sociálních služeb jako služeb obecného zájmu
6
; 

 hledání optimální varianty v rámci zabezpečení sociálních potřeb, a to z 

humánního, technického, technologického, a rovněž i ekonomického 

pohledu; 

 stále se zvyšující propojování a koordinace sociálních a zdravotních služeb na 

regionální úrovni.  

                                                 
6
 V rámci tohoto pojetí odkazuje Analýza (2009) na: Služby obecného zájmu vč. sociálních služeb 

obecného zájmu: nový evropský závazek – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. [online], cit. [2009-11-04], dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0725:FIN:CS:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0725:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0725:FIN:CS:PDF
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V tabulce č. 5 je znázorněno, do jaké míry se zvýší potřeba péče o seniory do roku 

2025. Lze vidět, že celkový počet osob odkázaných na pomoc druhé osoby vzroste do roku 

2025 téměř o 80 %. „Provedené propočty s použitím kvantitativních standardů vybavenosti 

tedy ukazují vysoký nárůst potřeby péče, přičemž nejvýraznější nárůst lze očekávat u 

skupiny osob vyžadující největší objem poskytované péče.“ (Analýza, 2009). 

Tabulka č. 5: Projekce potřeby služeb pro seniory v závislosti na věku ve vybraných 

letech 

Zdroj: Analýza a prognóza potřeb 

poskytování sociálních služeb pro seniory a 

osoby  se zdravotním postižením, 2009 

 

3.1.1 Dlouhodobá péče 

Dlouhodobá péče je v současné době velmi diskutovaným tématem, neboť stoupá její 

potřeba v důsledku prodlužujícího se věku obyvatel a také obecně v důsledku stárnutí 

populace, jak píše Evropská rozvojová agentura (2014).  

Definovat dlouhodobou péči neboli Long-term Care není až tak snadné. Základní 

definici můžeme najít v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování, kde je definována dlouhodobá lůžková péče jako: „…péče, která je 

poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez 

soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje…“ (Zákon 372/2011). Avšak 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ji definuje mnohem rozsáhleji, 

a to jako škálu služeb, které jsou určené osobám závislým na pomoci v základních 

sebeobslužných aktivitách. MPSV (2010) ji dle mezinárodních dokumentů vymezuje 

následovně: „Jedná se o péči poskytovanou lidem, jejichž soběstačnost je dlouhodobě 

omezena, jsou tedy závislí a jejich schopnost vykonávat každodenní sebeobslužné aktivity 

je snížena. Sebeobslužné aktivity dělíme na základní (bazální), kam řadíme oblékání, 
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schopnost najíst se, kontinenci, schopnost provést základní hygienu, základní mobilitu, 

například přesun z lůžka na židli, a na instrumentální sebeobslužné aktivity, které člověku 

umožňují žít nezávisle ve své komunitě, jedná se například o nakupování, běžné domácí 

práce, přípravu jídla, obstarání financí.“ Dlouhodobá péče může být poskytována jak 

v domácím prostředí, tak rovněž v ústavních – institucionálních zařízeních. 

Jak zmiňuje Evropská rozvojová agentura (2014) dlouhodobá péče je na pomezí 

zdravotní a sociální péče, týká se tedy jak MPSV, tak Ministerstva zdravotnictví (MZ). 

Ovšem kromě zdravotně-sociálního rozsahu má rovněž výchovnou a vzdělávací složku, 

např. při poskytování péče o děti a osoby se zdravotním postižením, tudíž do ní zasahuje 

také resort školství. Také Národní program přípravy na stárnutí poukazuje na to, že 

zdravotní a sociální potřeby starších lidí bývají neoddělitelné a také proto je nutné vnímat 

dlouhodobou péči z obou hledisek, jak zmiňuje MPSV (2010). Podle MPSV (2010) je 

nutné, aby dlouhodobá péče vycházela z integrace služeb ústavních, ambulantních a 

služeb, které jsou poskytovány přímo v domácnostech. Pro rozvoj celého systému 

dlouhodobé péče je pak nutná transformace léčeben pro dlouhodobě nemocné a domovů 

pro seniory. Jak píše Válková a Holmerová (2011): „Hlavní ideou celého snažení zavedení 

systému poskytování služeb dlouhodobé péče v praxi je umožnit lidem setrvávat v jejich 

přirozeném prostředí – doma a v nezbytných případech poskytovat tuto péči 

v institucionálním prostředí podle sociálních a zdravotních potřeb klientů.“ 

Z legislativního hlediska je v České republice snaha o schválení zákona o 

dlouhodobé péči. V roce 2011 MPSV ve spolupráci s MZ připravilo návrh věcného záměru 

zákona, který upravoval pomezí sociálně-zdravotní péče, přičemž v zařízeních měly být 

registrovány jak služby sociální, tak i zdravotní. Cílem věcného návrhu zákona bylo 

zejména uplatňování principů spravedlnosti v poskytování zdravotních a sociálních služeb. 

Důraz byl kladen především na uplatňování služeb dlouhodobé péče v přirozené komunitě, 

jak zmiňuje Válková a Holmerová (2011). Podle Koubové (2015) však návrh narazil na 

resortismus a přijat nebyl. Od roku 2015 se začalo pracovat na řešení dlouhodobé péče 

v rámci změnového zákona, který by tuto oblast upravil v obou resortech a zároveň 

nastavil způsob financování. Vznikla by tak nová služba, která by obsahovala prvky 

léčeben dlouhodobě nemocných, domovů pro seniory a hospice, jak uvádí Koubová 

(2015). Podle téže autorky (2015) se meziresortní pracovní skupina, která v té době 

zasedala, dostala v diskusi v tomto směru historicky pravděpodobně nejdále. Změnový 

zákon měl být původně platný v průběhu roku 2017, avšak podle Zdravotnického deníku 

(2017) změnový zákon nestihla vláda projednat.  
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V roce 2017 bylo rozhodnuto, že hospicová péče, která do této doby neměla v ČR 

své legislativní zakotvení, bude nově zapracována do zákona o zdravotních službách. Na 

samostatném změnovém zákonu o dlouhodobé a paliativní péči by se podle Koubové 

(2017) mělo dále pracovat. Zakotvení hospicové péče do české legislativy však může při 

zpracovávání změnového zákona pomoci a podle tehdejšího ministra zdravotnictví, 

Miloslava Ludvíka, se budou mít alespoň od čeho odrazit (Koubová, 2017). Vláda toto 

legislativní ukotvení hospicové péče schválila a změny jsou účinné je od 1.1.2018, kdy byl 

zákon o zdravotních službách doplněn o § 44a Hospic (Zákon 372/2011). Doplnění zákona 

o zdravotních službách o hospicovou péči vnímá rovněž MPSV jako vyjádření návaznosti 

mezi zdravotním a sociálním pomezím. „Dojde tak k provázání se zákonem o sociálních 

službách, protože v nich budou poskytovány i sociální služby. Tuto službu budou moci 

nabízet poskytovatelé zdravotních služeb paliativní nebo domácí péče registrovaní podle 

požadavků zákona o sociálních službách.“ (MPSV, 2017).  

 

3.1.2 Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb 

S pojmy transformace a deinstitucionalizace se rovněž v posledních letech setkáváme 

často. Transformaci sociálních služeb můžeme vymezit jako: „…souhrn procesů změny 

řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování služeb tak, aby výsledným 

stavem byla péče v přirozeném prostředí člověka a snižování ústavních kapacit. Mluvíme o 

ní v souvislosti se změnami v konkrétních zařízeních sociálních služeb. Jejím cílem je 

zajistit pro každého uživatele dané sociální služby ústavního charakteru podporu dle jeho 

přání a potřeb takovým způsobem a v takovém prostředí, které je běžné i pro ostatní lidi ve 

společnosti.“ (Transformace, 2015). 

Deinstitucionalizací sociálních služeb rozumíme konkrétní přeměnu ústavní, neboli 

institucionální, péče v péči neústavní neboli komunitní. „Během deinstitucionalizace 

dochází k řízenému rušení ústavů a rozvoji komunitních sociálních služeb. Výsledná 

struktura a provoz sociálních služeb jsou primárně orientovány na potřeby uživatelů služeb 

a jejich sociální začleňování, klienti nejsou vystavováni institucionalizaci.“ (MPSV, 2013). 

Komunitní péči definuje Matoušek (2008) jako péči, která je poskytovaná přímo 

v komunitě, tedy v určitém společenství lidí žijících v jedné lokalitě, kdy tuto péči zajišťují 

státní či nestátní poskytovatelé služeb. V dalším případě ji tentýž autor rovněž vymezuje 

jako péči poskytovanou přímo členy dané komunity, tj. svépomocnou péči např. mezi 

sousedy či jinými neformálními společenstvími.  
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Jak je zmíněno v článku Transformace (2015) lidé s různou formou znevýhodnění 

mají při transformaci a s adekvátní podporou možnost převzít odpovědnost za vlastní život 

(bydlení v běžné domácnosti, péče o sama sebe, péče o domácnost, docházení do 

zaměstnání, aktivní udržování kontaktů se společenským prostředím, záliby apod.), což je 

možné právě v běžném a přirozeném prostředí na rozdíl od prostředí ústavního. Velmi 

důležitá je však zmíněná adekvátní podpora ze strany pracovníků k uživatelům. Jak 

zmiňuje Furmaníková a kol. (2013) při procesu transformace a deinstitucionalizace 

konkrétního zařízení je vždy nutné klást velký důraz na jednotlivé zaměstnance, u kterých 

je zapotřebí změna zejména v pracovních postupech (přechod od dosavadních ústavních 

pravidel a postupů)  a v celkovém přístupu k uživatelům tak, aby měli skutečně možnost žít 

běžný život (uživatelé mají individuální volbu a možnost vlastního rozhodování) a reálně 

tak došlo k onomu cílenému zlepšení osobních podmínek a životního stylu jednotlivých 

uživatelů. 

Podle MPSV (2013) je ze strany poskytovatelů sociálních služeb proces 

deinstitucionalizace naplněn ve chvíli, když je součástí sítě běžných poskytovatelů služeb a 

poskytuje uživateli služby reagující na jeho potřeby, jejichž cílem je začlenění do běžného 

života. Služby, u kterých je to možné, si zajistí v komunitě a nejsou tak nahrazovány 

poskytovatelem. Ze strany zadavatelů sociálních služeb je deinstitucionalizace naplněna ve 

chvíli, když mají lidé přístup k daným službám, které odpovídají jejich potřebám a jsou pro 

ně dostupné cenou, místně i časově. „Deinstitucionalizace proběhla úspěšně, když 

zadavatel plánuje, vytváří podmínky a podporuje rozvoj zdrojů v komunitě tak, aby sociální 

služby uživatele neizolovaly a nenahrazovaly jiné dostupné možnosti podpory; a když 

neprovozuje žádná ústavní zařízení.“ (MPSV, 2013). Pro veřejnost se deinstitucionalizace 

stává naplněnou, když uživatele sociálních služeb vnímá skrze jejich opravdové role, které 

ve společnosti zastávají, tj. student, soused, prodavač atd. Dále, když vnímá jejich skutečné 

potřeby a práva a podílí se na jejich ochraně a naplňování. 

Jak píše MPSV (2013) v roce 2007 byl v ČR přijat materiál s názvem - „Koncepce 

podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, 

poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele 

do společnosti“. Hlavním cílem tohoto materiálu je podpora poskytovatelů a zřizovatelů 

pobytových sociálních služeb při procesu jejich humanizace a při zajištění takové podpory 

a péče uživatelům sociální služby, díky které se budou jejich životy co nejvíce podobat 

životům jejich vrstevníků v běžné společnosti, kteří se v nepříznivé sociální situaci 

nenacházejí. „Materiál je vypracován v souladu se strategickými materiály z oblasti 
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sociálních služeb v České republice, tj. Národním akčním plánem sociálního začleňování 

na léta 2004–2006, Bílou knihou v sociálních službách a zejména zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je vytvořen v souladu s českým právním řádem, a 

to zejména s Listinou základních práv a svobod a je také v souladu s cíli Lisabonské 

strategie a Národním rozvojovým plánem.“ (MPSV, 2013).  

V rámci podpory transformace sociálních služeb realizuje nebo realizovalo MPSV od 

roku 2009 následující projekty: 

 Podpora transformace sociálních služeb (realizace 2009–2013) 

Tento projekt pilotně ověřoval proces deinstitucionalizace a zapojilo se do něj 32 ústavních 

zařízení z ČR (MPSV, 2017). Jak uvádí MPSV (2015): „Transformace v tomto projektu 

byla pojímána od začátku jako prosazení a naplnění lidských práv lidí se zdravotním 

postižením a způsob, jak dosáhnout nastavení sociálních služeb tak, aby byly založeny na 

individualitě a vytvořily síť, která bude působit jako prevence vstupu do ústavu.“ Kromě 

zpracování podrobných analýz regionů, byly v tomto projektu zajištěny pracovní skupiny 

pro stanovení transformačních plánů zařízení, jež byly následně investičně podpořeny 

(MPSV, 2017). 

 Transformace sociálních služeb (realizace 2013–2015) 

Projekt Transformace plynule navázal na předchozí projekt a jeho cílem bylo vytváření 

prostředí pro transformaci ústavních zařízeních na služby komunitního charakteru na 

národní úrovni. Do projektu bylo zapojeno 40 zařízení poskytujících sociální služby, kde 

probíhaly vzdělávací programy, konzultace a supervize, jak uvádí MPSV (2017). Projekt 

se zaměřoval na posílení kompetencí osob se zdravotním postižením, které v ústavních 

zařízeních žijí či je opouštějí. „Podporována byla též samotná propagace procesu, která 

měla za cíl odborné i laické veřejnosti přiblížit proces deinstitucionalizace pobytové péče a 

byla nezbytnou součástí daného procesu.“ (MPSV, 2017). 

 Život jako každý jiný (realizace 2016–2019) 

Další navazující projekt se zaměřuje zejména na podporu krajů a obcí a nově rovněž na 

lékaře, soudce, policisty či další aktéry, jež mají značný vliv na začleňování osob se 

zdravotním postižením do běžné společnosti. (MPSV, 2017).  

Transformace a deinstitucionalizace ústavních sociálních služeb, a to zejména 

domovů pro osoby se zdravotním postižením, a zajištění kvalitních a dostupných 

sociálních služeb komunitního typu patří mezi hlavní priority MPSV, jak dokládá např. 
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„Akční plán rozvoje sociálních služeb ČR 2017-2018“ či dokument „Národní strategie 

rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025“ aj. 

 

3.2 Bydlení seniorů 

Odpovídající bydlení patří mezi jednu z nejdůležitějších potřeb pro všechny osoby. Pro 

seniory může být tato potřeba ještě více zásadní, protože po odchodu ze svého zaměstnání 

tráví v domácím prostředí často mnoho času. Holmerová, Jurašková a Zikmundová (2003) 

zdůrazňují, že odpovídající bydlení, individuálně uzpůsobeno dle skutečných potřeb 

daného seniora, nelze vnímat jako přehnaný požadavek, ale naopak jako důležitou prevenci 

a oddálení závislosti na druhých osobách. Jak je zmíněno v Analýze (2009) mezi základní 

požadavky většiny seniorů patří právě setrvání bydlení ve vlastních bytech. Avšak 

Vidovićová a kol. (2013) upozorňují, že podle Smithe (2009) hraje pro předpoklad 

kvalitního stárnutí v daném místě podstatnou roli kombinace několika kvalit konkrétního 

prostředí, jako např. finanční únosnost, potřebná infrastruktura a bezpečné okolí.  

Vztah mezi vlastní soběstačností a možností setrvat ve své domácnosti je 

oboustranný, kdy velkou roli hrají nároky prostředí, kde senior bydlí. Možnost setrvání 

v domácím prostředí podmiňuje adekvátní zdravotní stav a míra soběstačnosti, avšak 

vybavení a celkové uzpůsobení bytu má výrazný dopad na možnost dalšího bydlení, 

jestliže dojde k výrazné změně zdravotního stavu a změní se tak nároky na bydlení. Proto 

je vždy zásadní bydlení uzpůsobit tak, aby co nejvíce odpovídalo požadavkům a 

zdravotnímu stavu dané osoby, aby mohla nadále zůstat ve svém přirozeném prostředí a 

nemusela ho nahradit ústavním zařízením z důvodu nevyhovujících bytových podmínek. 

Další překážkou při setrvání v domácím prostředí může být rovněž nedostatečná nabídka 

terénních či ambulantních služeb nebo nedostatečná informovanost o možnostech využití 

různých typů služeb. Je proto nutné působnost služeb rozšiřovat, vhodně jednotlivé služby 

kombinovat dle individuálních potřeb daných jedinců a také zajistit dostatečnou 

informovanost o možnostech jejich využívání, jak je zmíněno v Analýze (2009). Podle 

tohoto dokumentu by se dále v jednotlivých lokalitách nemělo zapomínat na budování 

např. bezbariérových přechodů či vstupů do různých veřejných prostor, dostatečně 

frekventovaná nízkopodlažní veřejná doprava apod. Jak píše Holmerová, Jurašková a 

Zikmundová (2003): „Společnost by měla umožnit bezbariérové bydlení integrované 

v komunitě a také odstranit bariéry ve veřejných institucích a prostorech.“   
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Jestliže je zapotřebí vzhledem k okolnostem opustit dosavadní přirozené prostředí, 

nejžádanějším zařízením poskytujícím sociálně-zdravotní péči by podle Glosové a kol. 

(2006) měla být malá zařízení komunitního typu s důrazem na lidskou důstojnost a na 

dostatečné soukromí. Tato zařízení by měla být také dostatečně variabilní, aby mohla 

v případě zhoršení zdravotního stavu uživatele služby umožnit přechod na zdravotnický či 

hospicový typ péče, a to bez nutnosti opouštět dosavadní prostor – pokoj. Což je zmíněno 

rovněž v Analýze (2009), která dále upozorňuje, že časté stěhování v důsledku změn 

v oblasti nároku na péči je pro seniory velmi stresující. Analýza (2009) dále podotýká, že 

pokud nastane situace, kdy je institucionální péče nevyhnutelná, je nezbytný individuální 

přístup ke každému uživateli služby a poskytovatel služby by měl věnovat maximální 

možné úsilí, aby život uživatelů co nejvíce přizpůsobil běžnému životu v přirozeném 

prostředí s důrazem na soukromí a s respektem k vlastní volbě uživatelů. 

 

3.2.1 Komunita a sousedství – jejich role 

Komunita a komunitní péče, v tomto smyslu péče poskytovaná členy dané komunity, 

jak je vymezeno výše, může mít značný vliv při možnosti setrvání v přirozeném sociálním 

prostředí. Jak píše Kalvach a kol. (2014): „…dobré sousedství, vysoký sociální potenciál 

komunity vzájemné vstřícnosti a neformální pomoci jsou významně stabilizující faktory 

z hlediska nejen subjektivního hodnocení zdraví a kvality života, ale také prodloužení 

života v komunitě, snížení a oddálení potřeby ústavní, respektive nemocniční péče (jak 

dlouhodobé, tak krátkodobé).“ 

Také Vidovićová a kol. (2013) zmiňují, že právě ve stáří se sousedství mnohdy stává 

důležitým zdrojem sociální podpory a často tak nahrazuje běžnou denní podporu, která 

(např. z důvodu prostorové vzdálenosti) nemůže přicházet od rodiny. Vidovićová a kol. 

(2013) také podotýkají, že podle zahraniční literatury mají vztahové a prostorové vazby se 

sousedy vliv na zdravotní stav a celkovou spokojenost seniorů.  

Kvalitní a pevné vztahy v sousedství jsou podstatnou částí při integrování služeb 

v komunitě a mohou být velmi nápomocné při možnosti dalšího setrvání v domácím 

prostředí namísto nástupu institucionální péče, jak zmiňuje Kalvach a kol. (2014). Ovšem 

sousedství a jeho vazby jsou variabilní, např. v závislosti na velikosti měst, kde lidé žijí. 

Vidovićová a kol. (2013) však také zdůrazňují, že: „…stav a dynamika sociální integrace 

ve stáří je „poplatná“ genderu, rodinnému či rodičovskému statusu, vzdělání, třídnímu 
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postavení, bývalé profesi nebo náboženskému vyznání seniorů a rovněž se do ní promítají 

vývojové či situační životní krize.“ 

 

4 Vybraná terénní sociální služba – Osobní asistence 

4.1 Osobní asistence 

Osobní asistence je jednou ze sociálních služeb poskytovanou terénní formou a 

spadající pod služby sociální péče. Podle zákona o sociálních službách, je cílem služeb 

sociální péče zejména nápomoc při fyzické a psychické soběstačnosti osob v přirozeném 

sociálním prostředí s důrazem na maximální možné zapojení do běžného života 

společnosti. Není-li to možné, je osobám zajištěno důstojné prostředí vč. adekvátních 

služeb a péče, kdy se má za to, že takové prostředí bude pro osoby co nejméně omezující 

vzhledem k jejich stavu. (Zákon 108/2006). Služba osobní asistence je upravena v §39 

tohoto zákona. Osobní asistence je „poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v 

přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.“ (Zákon 

108/2006). A dle tohoto zákona pomáhá zejména při zajištění těchto záležitostí: 

 běžné úkony při péči o vlastní osobu a osobní hygieně; 

 strava; 

 obstarání běžného chodu domácnosti; 

 výchovné, vzdělávací či aktivizační činnosti; 

 kontakt s okolním prostředím (zachování stávajících kontaktů či pomoc při 

navázání kontaktů nových); 

 uplatňování práv či oprávněných zájmů a zajištění osobních záležitostí. 

Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., dále rozšiřuje základní činnosti této služby o 

jednotlivé úkony, které blíže specifikuje. Rovněž stanovuje hranici pro maximální možnou 

úhradu za službu, a to 130 Kč za hodinu, vždy dle skutečného času potřebného pro 

zajištění daných úkolů. Je-li služba poskytována po dobu kratší než jedna hodina, konečná 

výše úhrady se poměrně krátí. (Vyhláška 505/2006). 

Jak píše Hrdá (2006) osobní asistence je službou, která řeší čistě sociální potřeby 

klienta, proto zdravotní záležitosti, které je často zapotřebí rovněž řešit v důsledku snížené 

soběstačnosti, musí být zajištěny prostřednictvím jiných typů služeb. 
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Osobní asistenci lze rozdělit na dva typy, a to sebeurčující osobní asistenci a řízenou 

osobní asistenci. Podle Hrdé (2006) jsou v rámci poskytování sebeurčující osobní asistence 

naplněny tzv. čtyři „D“
7
: 

 demedikalizace – lékařská pomoc je vyhledávána až v případě vzniklých 

zdravotních obtíží, klient tedy není pouhým předmětem lékařské péče; 

 delimitace – činnosti osobní asistence nejsou taxativně vymezenými a 

určenými výkony, které musí být zajištěny v daném čase; 

 deprofesionalizace – klient je odborníkem, který určuje zajištění potřeb a 

instruuje osobní asistenty; 

 deinstitucionalizace – osobní asistenti mohou zajišťovat službu přímo v bytě 

klienta, v jeho přirozeném sociálním prostředí. 

Principy všech čtyř „D“ se podle Asociace pro osobní asistenci (2010) odrážejí rovněž 

v zákoně o sociálních službách, které do něj prosadili aktivisté Independent Living v ČR, 

díky čemuž mají klienti mj. možnost legálně využívat sebeurčující osobní asistenci od tzv. 

asistentů, které si řídí a školí samostatně dle vlastních potřeb. Hrdá (2006) zmiňuje, že při 

sebeurčující osobní asistenci jde v podstatě o to, že vše řídí klient, a tak není potřeba, aby 

asistenti měli nějaké školení. Při tomto druhu asistence musí být klient dostatečně vybaven 

pro to, aby si mohl vyškolit svého osobního asistenta sám a aby mohl vést a řídit jeho 

práci. Hrdá (2006) dále dodává, že: „…tento druh osobní asistence je vhodný zvláště pro 

uživatele, kteří budou využívat služby fyzických osob. Ty podle zákona o sociálních 

službách žádnou kvalifikaci mít nemusí, avšak vyžaduje se velké zapojení samotného 

uživatele.“  

Jakmile je zapotřebí, aby asistent měl nějaké školení a odbornost, z důvodu 

vykonávání specializované pomoci, jedná se o řízenou osobní asistenci. Jak uvádí Hrdá 

(2006), v tomto případě je za organizaci práce a adekvátní vyškolení osobních asistentů 

zodpovědný poskytovatel služby. „Osobní asistenti v této službě asistují osobám, pro něž z 

podstaty asistence samé vyplývá potřeba koordinace osobních asistentů zvenku, aby byla 

jejich kvalifikace využita co nejúčelněji, například osobám s mentálním, duševním 

postižením, event. seniorům, které si nedovedou z podstaty svého postižení práci svého 

osobního asistenta samy řídit.“ (Hrdá, 2006). Můžeme tedy říci, že zákon o sociálních 

službách vymezuje poskytování řízené osobní asistence, při které musí být splněny 

                                                 
7
 Podle Asociace pro osobní asistenci (2010) jde o hlavní principy hnutí Independent Living, které 

vzniklo na konci 60. let v USA a jehož cílem bylo dosažení absolutní rovnoprávnosti mezi lidmi s postižením 

a bez postižení.  
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základní podmínky, jako je např. registrace poskytování sociální služby a plnění standardů 

kvality. 

 

4.2 Konkrétní podmínky pro udělení registrace sociálních služeb podle 

zákona o sociálních službách 

Rozhodne-li se organizace (popř. fyzická osoba) poskytovat sociální služby, musí 

k tomu mít oprávnění – registraci. O udělení registrace rozhoduje krajský úřad dle sídla 

organizace (právnické osoby) nebo místa trvalého bydliště fyzické osoby. V případě, že se 

jedná o poskytovatele sociálních služeb, jehož zřizovatelem je ministerstvo, rozhoduje o 

udělení registrace ministerstvo. (Zákon 108/2006). Podmínky pro udělení této registrace 

vymezuje zákon o sociálních službách. Tento zákon rovněž vymezuje konkrétní výjimky, 

za kterých registrace není vyžadována. Avšak v případě, kdy je sociální služba 

poskytována právnickou osobou, registrace požadována je, pokud se nejedná o právnickou 

osobu usazenou v jiném členském státě Evropské unie, která službu na území České 

republiky poskytuje dočasně a ojediněle a za předpokladu splnění dalších zákonem 

uvedených podmínek. Dále se registrace nepožaduje po zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče poskytujících sociální služby, avšak zákon těmto poskytovatelům vymezuje několik 

povinností, které musejí dodržovat a které jsou shodné s povinnostmi registrovaných 

poskytovatelů sociálních služeb.  

Zákon o sociálních službách stanovuje několik podmínek, jejichž splnění je pro 

získání registrace zásadní. Jedná se zejména o odbornou způsobilost
8
 fyzických osob, které 

budou sociální službu přímo poskytovat a jejich bezúhonnost
9
. Jestliže jsou služby 

poskytované v zařízení sociálních služeb, musí být také zajištěny odpovídající hygienické 

podmínky. K prostorám, ve kterých budou sociální služby poskytovány, musí mít žadatel 

vlastnické, popř. jiné právo. Podle druhu poskytované služby musí být rovněž zajištěny 

adekvátní personální, materiální a technické podmínky. Další podmínkou je, že na majetek 

žadatele (fyzické či právnické osoby) nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo 

zahájeno insolvenční řízení nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 

dlužníka. (Zákon 108/2006). 

                                                 
8
 Odbornou způsobilost zákon o sociálních službách vymezuje v dalších částech. Jedná se o vymezení 

odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách a podmínky 

k výkonu činnosti zdravotnických a pedagogických pracovníků s odkazem na zvláštní právní předpis. (Zákon 

108/2006). 
9
 Podle zákona o sociálních službách se za bezúhonného považuje fyzická či právnická osoba, jež 

nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, ani spáchaný z nedbalosti, a to v souvislosti s vykonáváním 

činnosti při poskytování sociálních služeb. (Zákon 108/2006). 



41 

 

Pro získání registrace k poskytování sociálních služeb musí žadatel podle zákona o 

sociálních službách předložit krajskému úřadu písemnou žádost, která obsahuje následující 

údaje a přiložené dokumenty:  

1. 

 údaje o obchodní firmě či název právnické osoby, sídlo (nebo místo 

organizační složky), identifikační číslo (IČ) a údaje o statutárním orgánu; 

 v případě žádosti fyzické osoby se uvádí – jméno, příjmení žadatele (popř. 

žadatelů), místo trvalého bydliště, datum a místo narození; 

 v případě, že žadatelem je organizační složka státu či územní samosprávný 

celek (jehož jménem bude organizační složka územního samosprávného 

celku poskytovat služby), uvádí se – název, sídlo, IČ, jméno a příjmení 

vedoucího organizační složky; 

2. 

 název a místo (popř. místa) zařízení, které bude sociální služby poskytovat (v 

tomto případě je rovněž možné zažádat o nezveřejňování tohoto místa, a to 

při poskytování služeb v azylovém domě, pobytových služeb v intervenčním 

centru či v zařízení pro krizovou pomoc); 

  druh (popř. druhy) poskytované služby; 

 cílovou skupinu osob, pro které je služba určena (je možné rovněž 

specifikovat věkové rozmezí či druh zdravotního postižení); 

 popis realizace poskytování sociální služby; 

 popis personálního zajištění poskytované služby; 

 časový rozsah poskytování služby; 

 kapacitu poskytované služby; 

 plán finančního zajištění služby; 

 jde-li o sociální službu – týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním 

postižením, domov pro seniory či domov se zvláštním režimem, je nutné 

rovněž uvést způsob, jakým bude zajištěna zdravotní péče v rámci těchto 

služeb a dále je nutné doložit rozhodnutí o schválení provozního řádu těchto 

zařízení, které vydává orgán ochrany veřejného zdraví; 

 den, kdy začne být služba poskytována; 

3. 
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 potvrzení o bezúhonnosti
10

 všech fyzických osob, které budou přímo 

poskytovat a zajišťovat sociální službu a právnické osoby, která bude 

poskytovat sociální službu, s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů; 

 

 

4. 

 doklady (či úředně ověřené kopie), které prokazují odbornou způsobilost 

všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální službu; 

5. 

 potvrzení o vlastnickém (či jiném) právu k prostorám, kde budou sociální 

služby poskytovány a o možnosti prostory využívat za tímto účelem; 

6. 

 právnické osoby dále dokládají úředně ověřené kopie zakladatelských 

dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů (popř. 

výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence dle zvláštních právních 

předpisů); 

7. 

 potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků, nedoplatků na pojistném a 

penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a penále na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

8. 

 jedná-li se o žadatele, na kterého se vztahuje insolvenční zákon, je nutné 

dodat čestné prohlášení o skutečnosti, že na majetek fyzické či právnické 

osoby nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní bylo zahájeno insolvenční řízení 

či nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka. 

Další povinností je sjednání pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou v rámci poskytování sociální služby, kterou musí mít podle zákona o 

sociálních službách poskytovatel sjednanou před započetím poskytování sociální služby a 

                                                 
10

 Zákon o sociálních službách stanovuje dokládání bezúhonnosti výpisem z evidence Rejstříku trestů, 

který nesmí být starší než 3 měsíce, více viz Zákon 108/2006. 
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sjednaná musí být po celou dobu poskytování. Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy se 

zasílá registrujícímu orgánu, a to do 15 dnů od jejího sjednání. 

Jestliže žadatel splní všechny výše popsané náležitosti, obdrží rozhodnutí o 

registraci, které podle zákona o sociálních službách obsahuje: 

 označení poskytovatele; 

 identifikační číslo přidělené poskytovateli; 

 název a místo (zařízení), kde bude sociální služba poskytována; 

 druh poskytované sociální služby vč. jejího číselného označení (tzv. 

identifikátor); 

 cílová skupina osob; 

 kapacita sociální služby; 

 den, kterým bude poskytování sociální služby započato. 

Jakmile dojde ke změnám týkajících se údajů, které byly žadatelem v rámci žádosti o 

registraci předkládány, má poskytovatel služby povinnost tyto změny (vč. příslušných 

dokladů) písemně oznámit registrujícímu orgánu, a to vždy do patnáctého dne 

následujícího měsíce, ve kterém ke změnám došlo. Tato povinnost se netýká 

předkládaného plánu finančního zajištění služby a dále údajů, které jsou předmětem 

rozhodnutí o registraci. Při změně údajů, které jsou součástí rozhodnutí o registraci, musí 

poskytovatel podat písemnou žádost o změně registrace a vyčkat na rozhodnutí o změně 

registrace, jak uvádí zákon o sociálních službách (Zákon 108/2006). 

Při plánování počátku poskytování sociální služby si musí poskytovatel mj. 

promyslet vhodné načasování, protože podle zákona o sociálních službách pozbyde 

rozhodnutí o registraci platnost, jestliže poskytovatel nezačne sociální službu poskytovat 

do 6 měsíců od jejího rozhodnutí. Je důležité vzít tedy v úvahu všechny okolnosti pro 

nejvhodnější započetí poskytování služby a odvíjející se požádání o registraci, a to včetně 

období, kdy jsou vypsána a poskytována dotační řízení, aby byla služba udržitelná. 

Poskytovatel je povinen řádně vést poskytování sociální služby vč. příslušné dokumentace. 

Plnění podmínek pro poskytování služby stanovené zákonem o sociálních službách 

kontroluje registrující orgán, které je rovněž oprávněn ukládat poskytovatelům opatření 

k odstranění jednotlivých zjištěných nedostatků, které musí být poskytovatelem následně 

odstraněny.  
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Všichni poskytovatelé sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, 

jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb, který vede příslušný krajský úřad. 

Krajský úřad je správcem listinné podoby registru a zpracovatelem podoby elektronické, 

jejímž správcem je MPSV. Některé části registru jsou veřejné, zejména základní údaje o 

službě (místo poskytování; druh; cílová skupina osob; časový rozsah poskytování; 

kapacita; materiální, technické a personální zabezpečení; financování služby apod.). Tyto 

údaje mohou sloužit např. pro zájemce o sociální službu, kteří tak mají přehledný přístup 

k základním informacím o poskytovateli. 

Zákon o sociálních službách (Zákon 108/2006) uvádí, za jakých okolností může být 

registrace poskytovateli sociální služby zrušena. Poskytovatel také může zažádat o zrušení 

registrace a to nejméně 3 měsíce před plánovaným ukončením poskytování služby. Tento 

zákon dále stanovuje: „Registrace je nepřevoditelná a pozbývá platnosti dnem zániku 

právnické osoby nebo dnem úmrtí fyzické osoby.“ 

 

4.2.1  NNO jako poskytovatel sociální služby 

Sociální služby jsou zajišťovány poskytovateli, kteří k tomu musí mít zákonné 

oprávnění – registraci. Podle MPSV (2017) se mezi poskytovatele řadí – obce a kraje; 

nestátní neziskové organizace
11

; fyzické osoby; MPSV. Nestátní neziskové organizace 

tvoří významný podíl na poli poskytovatelů sociálních služeb.  

Z tabulky č. 6 lze vidět, že počet vybraných zařízení sociálních služeb je u nestátních 

zařízení nejvyšší. Kromě celkového počtu zařízení je nutné sledovat rovněž kapacitu těchto 

služeb. Podle tabulky č. 6 nejvyšší kapacitu mají státní a krajská zařízení. Co se týče 

obecních zařízení a nestátních zařízení, jsou velmi vyrovnané, co se kapacity týče.
12

  

Tabulka č. 6: Přehled počtu a kapacity vybraných zařízení podle zřizovatele v roce 

2016 

Druh služby 
(uvedené v § 34 

zákona  č. 108/2006 
Sb.) 

Počet 
služeb 

Kapacita služby (počet 
lůžek) 

                                                 
11

 V neziskovém sektoru se můžeme setkat s různým názvoslovím, v této práci je použit termín 

„nestátní nezisková organizace“, jak jej vymezuje např. Skovajsa (2010). 
12

 Nutno podotknout, že tabulka udává přehled „ostatních (nestátních) zařízení sociálních služeb, tudíž 

se nejedná pouze o nestátní neziskové organizace, ale zahrnuje rovněž soukromé podnikatele, kteří budou 

pravděpodobně zastávat velký podíl u pobytových zařízení, zejména pak u domovů pro seniory. 
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státní a krajská zařízení sociálních služeb 
Domovy pro seniory 181   16 439   
Domovy pro osoby 
se zdravotním 
postižením 155   10 560   
Domovy se zvláštním 
režimem 117   6 921   
Denní a týdenní 
stacionáře 67   427   

Ostatní 188   2 439   

Celkem 708   36 786   

      

obecní zařízení sociálních služeb 
Domovy pro seniory 170   14 325   
Domovy pro osoby 
se zdravotním 
postižením 28   1 198   
Domovy se zvláštním 
režimem 66   4 010   
Denní a týdenní 
stacionáře 82   81   

Ostatní 168   1 545   

Celkem 514   21 159   

      

ostatní (nestátní) zařízení sociálních služeb 
Domovy pro seniory 163   6 483   
Domovy pro osoby 
se zdravotním 
postižením 26   644   
Domovy se zvláštním 
režimem 124   6 853   
Denní a týdenní 
stacionáře 176   271   

Ostatní 1 647   8 224   
Celkem 2 136   22 475   

 

Zdroj: vlastní úprava tabulky ČSÚ, 2016, dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/vybrane-udaje-o-socialnim-

zabezpeceni-2016 

Nestátní nezisková organizace (NNO) je právnickou osobu, neřízenou státem, patřící 

do soukromého práva, jež vznikla za jiným účelem, než je podnikání. Jejím primárním 

účelem tedy není produkce a maximalizace zisku. Jak popisuje Plamínek (1996): 

„…neziskovým organizacím se v principu nezakazuje vedle hlavního programu, kterým 

organizace směřuje k naplnění svého poslání, vykonávat vedlejší výdělečné aktivity. Jejich 

zisk však musí být zdrojem financování programu hlavního.“  

Neziskové organizace tvoří poměrně velkou množinu právnických osob. Pro určitou 

kategorizaci je lze rozdělit podle funkce, kterou zastávají, a to na servisní, advokační, 

zájmové a filantropické, jak je popsáno v dokumentu Rady vlády pro NNO – „Státní 

politika vůči NNO na léta 2015–2020“ (Vláda, 2015). Tentýž dokument dále popisuje, že 

poskytování sociálních služeb spadá do skupiny servisních NNO. Do této skupiny mohou 

rovněž patřit např. neziskové organizace zabývající se zdravotnickou oblastí, humanitární 

pomocí apod. Do advokační skupiny pak spadají neziskové organizace, které bojují za 
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práva určitých skupin nebo konkrétních veřejných zájmů. Úkoly servisních a advokačních 

neziskových organizací bývají v podstatě totožné a takové organizace naplňují obě tyto 

funkce, vždy jen závisí na jejich poměru, který organizace zastávají odlišně. Organizace 

zájmové se sdružují na základě konkrétního zájmu. Filantropické organizace podporují 

veřejně prospěšné aktivity, spadají sem tedy převážně nadace a nadační fondy (Vláda, 

2015). 

Pro NNO je typické, že naplňují znaky mezinárodně sdílené definice podle sociologů 

L. M. Salomona a H. K. Anheiera, kterými jsou – organizovanost (stálá a formalizovaná 

struktura); soukromý charakter a nezávislost; nerozdělování zisku mezi své zakladatele, 

členy či další osoby; samosprávnost a dobrovolnost (myšleno „s účastí dobrovolníků“) 

(Sekretariát, 2015). 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) zpracovala rozdělení NNO 

používané pro účely státní politiky ČR. Je rovněž zdůrazněno, že se nejedná o nesoulad 

s mezinárodním vymezením, ale o zúžení okruhu podle právních forem, které jsou pro 

organizace typické. Na základě toho se NNO rozdělují na: 

I. spolky a pobočné spolky (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník);  

II. nadace a nadační fondy (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník); 

III. účelová zařízení církví (podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech); 

IV.  obecně prospěšné společnosti (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, podle kterého vycházely je již zrušen, avšak společnosti do té doby 

existující podle tohoto zákona stále fungují); 

V. ústavy (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník); 

VI. školské právnické osoby, registrované Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, zahrnující rovněž církevní školy. (Sekretariát, 2015). 

„Neziskové organizace plní v ČR několik důležitých úloh, které nemohou nebo nejsou 

schopny plnit tržní síly. Jsou to úlohy regulační, kontrolní, správní, podpůrné, sociální 

apod.“ (Vrzáček a kol., 2017). Při poskytování sociálních služeb mají NNO 

nezastupitelnou roli. Nejenže doplňují nabídku sociálních služeb a zvyšují tak možnou 

kapacitu, ale často ji také rozšiřují o služby, které obce či kraje téměř nenabízejí. 
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Šimáček
13

 v rozhovoru pro EuroZprávy.cz zdůrazňuje, že stát u neziskových organizací 

objednává ty služby, které sám z nějakého důvodu nedokáže zajistit. Často se jedná např. o 

práci s lidmi, kteří se vrátili z výkonu trestu, závislými, lidmi bez přístřeší, těžce zdravotně 

postiženými apod. (EuroZprávy.cz, 2018) Váňa (2009) ve své závěrečné práci zmiňuje, že 

neziskové organizace často přinášejí do praxe nové postupy a pro klienty bývají 

alternativou ke službám, které jsou zajišťovány přímo státem či územní samosprávou. U 

neziskových organizací se nezřídka setkáváme s vyšší úrovní poskytovaných služeb, často 

jsou efektivnější a zároveň také levnější. Neziskové organizace můžeme tedy vnímat jako 

zdroj inovací v sociální sféře. 

 

5 Strategické řízení 

Pojem řízení představuje překlad anglického slova management. Autoři se povětšině 

shodují, že právě české slovo řízení anglickému pojmu management odpovídá nejvíce. Jak 

píše Tichá a Hron (2003): „Obvykle se přitom myslí řízení podnikové, a to ve smyslu cílově 

orientovaného zvládnutí celku i jednotlivých funkcionálních činností podniku (např. 

výrobní, prodejní, finanční, personální apod.)“. Při definování anglického názvu 

management narazíme na nejrůznější definice. Zpravidla se však setkáváme s vymezením 

managementu ze tří hledisek, jak rovněž podotýká Tichá a Hron (2003). První z nich tak 

pojmenovává osoby v podniku zabývající se jeho řízením; druhé tak označuje soubor 

činností, které vykonávají vedoucí pracovníci a třetí nahlíží na management jako na 

odbornou disciplínu. 

Pojem strategie je odvozen od starořeckého slova stratagan, které můžeme přeložit 

jako nečekaný zvrat, léčku, předstírání apod., jak zmiňuje Zuzák (2011).
14

 Tichá a Hron 

(2003) uvádějí, že pojem vychází z řeckého strategus – umění vojevůdce. Slovo strategie 

se podle Vrzáčka a kol. (2017) dostalo do korporátního managementu až v 60. letech 

minulého století. 

 V managementu výraz strategie spojujeme s cíli, kterými rozumíme žádoucí stavy, 

jichž má být dosaženo. „Strategie vyjadřují základní představy o tom, jakou cestou budou 

firemní cíle dosaženy.“ (Keřkovský, Vykypěl, 2002). Také Urban (2018) podotýká, že 

                                                 
13

 Martin Šimáček je bývalým ředitelem Agentury pro sociální začleňování a současným šéfem 

Institutu pro sociální inkluzi. 
14

 Zuzák (2011) dále uvádí, že ve starověkém Řecku byl základ slova strategie spojován 

s demografickými reformami – strategie označovala vojenské umění, slovo stratos označovalo armádu, 

stratégos vojenského velitele, který válku vedl. 
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strategie podniku neboli podniková strategie zahrnuje cíle firmy, a to včetně jejich 

významu a způsobu dosažení, jež dávají představu o dlouhodobém zaměření podniku.  

Užívané a ustálené slovní spojení strategický management (řízení)
15

 je poměrně 

těžké jednoznačně definovat, existuje mnoho definic a pohledů, které toto spojení 

vymezují. Podle Urbana (2018) je pod strategickým managementem zahrnuta tvorba 

podnikové strategie společně s jejím zaváděním, vč. hodnocení její vhodnosti a efektivity. 

Zuzák (2011) tyto pojmy pojí pod jednu definici, a to: „Strategie podniku je cestou, jak 

dosáhnout strategických podnikových cílů, taktikou jsou operativní opatření, která jsou 

prováděna v procesu jejich dosažení, a strategickým managementem se rozumějí jednotlivé 

kroky, které je nutné k tomuto dosažení realizovat.“ Tentýž autor dále uvádí, že podle 

Thompsona a Stricklanda je strategický management jednoduše sérií organizačních kroků a 

manažerských postupů k dosažení stanovených cílů. Jako jeden z příkladů uvádí 

následující schéma, které zobrazuje strategický management jako permanentní proces – 

jestliže daná strategie nevede k dosažení stanoveného cíle, je nutné vrátit se k předchozím 

krokům a udělat revizi poslání či cílů, anebo revizi samotné strategie či její realizace. 

Avšak tento model postrádá některé další oblasti a faktory, které jsou pro strategický 

management zásadní, a to zejména analýzu zájmových skupin – cíle, očekávání, moc a 

síla, plánování a řízení strategické změny a organizační strukturu. 

 

Obrázek č. 1: Proces strategického managementu podle Thompsona a Stricklanda 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
15

 Urban (2018) mj. uvádí, že k zakladatelům teorie podnikové strategie patří Michael E. Porter a 

Henry Mintzberg, jež jsou autory klasických literárních pramenů o vytvoření dobré strategie. 
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Zdroj: vlastní zpracování obrázku dle Zuzáka, 2011 

 

Výchozí bod pro strategické řízení vidí obdobně také Urban (2018), který tuto fázi 

označuje obecně jako strategické plánování. Cílem strategického plánování je podle 

Urbana (2018): „…stanovit dlouhodobější zaměření firmy, opírající se o její budoucí 

možnosti a příležitosti, a současně i překonat či omezit nejistoty či dokonce hrozby, které 

z pohledu firmy ve vztahu k vývoji jejího prostředí plánují“. Tedy zajistit, že následující 

vývoj firmy bude vhodně reagovat na přicházející změny. K tomu slouží strategické 

analýzy, které jsou v rámci strategického plánování zpravidla prováděny a které by měly 

poskytovat vodítka k tomu, jakou strategii by měla v dané chvíli firma použít. Tichá a 

Hron (2003) pod pojmem strategické plánování uvádí, že se jedná o periodicky se 

opakující činnosti, které jsou prováděné organizací jako reakce na změny vnějšího 

prostředí. Tichá a Hron také zdůrazňují, že se nejedná o dlouhodobé plánování, protože 

některé strategické plánování nemusí být vůbec z hlediska času dlouhodobé a může 

zahrnovat mnohem víc než pouhý aspekt plánování, a naopak dlouhodobé plány nemusí 

být vždy strategické. Tichá a Hron (2003) ve své publikaci pak přehledně shrnují základní 

pojmy z této oblasti: „…strategické rozhodování je rozhodování o tom, jak se dostat 

z bodu A (kde je podnik nyní) do bodu B (kde podnik má být v budoucnosti). Strategické 

plánování vymezuje detaily postupu z bodu A do B a strategické řízení se zabývá řízením a 

kontrolou celého procesu a jeho realizace.“  

Co se týče samotné strategie, měla by podle Urbana (2018) být vytvořena tak, aby 

podala odpověď na základní otázky ohledně dlouhodobějšího vývoje podniku, např. jaký 

bude další vývoj prostředí, v němž podnik působí a jak na tento vývoj bude podnik 

reagovat. Dále by také měla vymezit oblasti, na které se bude podnik dále zaměřovat. 

Zdůrazňuje, že dobrá strategie má mít jasnou, srozumitelnou a otevřenou povahu, tj. 

všichni zaměstnanci firmy strategii rozumí a chápou, co od nich vyžaduje. Vrzáček a kol. 

(2017) doporučují, že není-li strategie zachycena na papíře, je důležité, aby byla alespoň v 

„hlavě“ manažerů, a hlavně dostatečně sdílena s lidmi, kteří jsou nezbytní k úspěšnému 

naplnění strategie. Drucker (2006) doporučuje, aby při tvorbě strategie nebyly 

opomenuty poznatky z vnějšího prostředí organizace, z prostředí tzv. nezákazníků, kde 

často leží počátky významných změn. „Strategie musí vycházet z informací o trzích, o 
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zákaznících i nezákaznících, o technologiích vlastního odvětví i o technologiích jiných 

odvětví, o světových financích a o měnící se světové ekonomice.“ (Drucker, 2006).  

 

5.1 Podniková strategie 

Pojem strategie lze tedy rovněž chápat velmi široce a v pohledu na konkrétní typy 

strategií či další členění se autoři rozcházejí. Podstatou ovšem je, že samotná tvorba 

podnikové strategie by měla vycházet jak z analýzy vlastní situace firmy, tak rovněž 

z analýzy tržní pozice firmy a jejích trendů, včetně analýzy stavu a vývoje širšího prostředí 

firmy, jak uvádí Urban (2018). Autor dále uvádí, že tento rozbor zkoumající vnitřní a 

vnější okolí firmy je komplexně označován jako strategická analýza. (nebo také analýza 

strategie). „Analýza strategie je východiskem pro vlastní tvorbu či stanovení strategie 

podniku nebo jejích možných variant. Jejím cílem je překonat neurčitost či nejistotu 

spojenou s budoucími možnostmi a příležitostmi firmy a stanovit její efektivní budoucí 

zaměření opírající se o určitá kritéria i číselné analýzy.“ (Urban, 2018) Pro souhrnné 

zpracování strategické analýzy můžeme vycházet z různých metod a pohledů, jejichž 

společným prvkem je zejména rozbor konkurenčně tržní pozice firmy. Urban (2018) jako 

hlavní metody pro zpracování strategické analýzy uvádí: 

 Porterův model pěti (tržních) sil; 

 PESTLE analýza; 

 SWOT analýza; 

 SPACE analýza; 

 Metoda (matice) BCG. 

Tato závěrečná práce se nadále věnuje prvním třem metodám. Porterův model pěti 

(tržních) sil se zaměřuje na rozbor tržní pozice firmy. Důraz je u tohoto modelu kladen na 

analýzu konkurence/konkurenčního prostředí, kde se firma nachází. „Cílem Porterova 

modelu je posoudit potenciální ziskovost, resp.  Rizikovost daného (segmentu) trhu.“ 

(Urban, 2018) Hlavními faktory (pět sil) ovlivňující konkurenční výhodu firmy na trhu 

podle Portera jsou – noví (popř. potenciální) konkurenti, substituty (cena a množství 

výrobků nebo služby, které by byly schopné nahradit alespoň částečně stávající výrobek či 

službu), vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla odběratelů a soupeření mezi 

existujícími konkurenty (konkurenční povaha odvětví), jak zmiňuje Zuzák (2011). Na 

základě provedeného Porterova modelů by se firma měla zaměřit na takový trh, kde se 

setkává s nejvyššími příležitostmi a zároveň nejnižšími riziky.  
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PESTLE analýza slouží k rozboru okolního prostředí organizace, ve kterém působí 

několik faktorů, a to – politických (P), ekonomických (E), sociálních (S), technologických 

(T), legislativních (L) a ekologických (E). Při zpracování této analýzy jde o identifikaci 

nejvýznamnějších jednotlivých faktorů v rámci každé skupiny, které budou danou firmu 

ovlivňovat. Jak dále píše Urban (2018) tato analýza se zpravidla používá jako analýza 

vstupní pro rozbor vnějšího prostředí a zpracování SWOT analýzy.  

Podle Zuzáka (2011) je SWOT analýza: „… závěrečnou analýzou v analytickém 

procesu strategického managementů a skládá se z části, které uvádějí identifikované 

příležitosti (opportunities) a ohrožení (threats) ve vnějším prostředí a silné stránky 

(strenghts) a slabé stránky (weaknesses) ve vnitřním prostředí.“ Z definice tedy vyplývá, 

že tato analýza slouží k hodnocení současného stavu firmy na základě faktorů vnitřního i 

vnějšího prostředí, jež ovlivňují úspěšnost firmy.  

 

6 Řízení změny v organizaci 

Řízení změn (z anglického slovního spojení Management of Changes/Change 

Management) spadá do problematiky firemního řízení a mělo by být součástí každé firmy. 

Dříve panoval názor, že není třeba spravovat nic, o čem si nejsme jisti, že je porouchané, 

jak zmiňuje Toman (2005). V dnešní době se autoři povětšinou shodují, že transformace a 

změny by ve firmě neměly chybět. Při definování zavádění změn v organizaci opět 

narazíme na mnoho definic a pohledů, jak tento proces chápat. Kubíčková a Rais (2012) 

např. zmiňují jednu z definic, která o změně hovoří jako o nepřetržitém a do určité míry 

rovněž nejednoznačném a nepředvídatelném procesu, při němž se firma vyrovnává jak 

s měnícím se prostředím, ve kterém se nachází, tak i se změnami vznikajícími uvnitř firmy. 

Jiná definice vyzdvihuje převážně cíl samotné změny. „Cílem změny je udržení 

životaschopné, efektivní a konkurenceschopné firmy nebo jiné organizace. Dosažení tohoto 

cíle znamená neustálé monitorování a reagování na změny klíčových externích a interních 

faktorů.“ (Kubíčková, Rais, 2012). Kromě tohoto bývá často užíváno také slovní spojení 

řízení změny (Management of Change), frekvence užívání obou pojmů stále roste a 

postupně se mění také chápaní obou pojmů, což zatím přispívá k neexistenci obecně přijaté 

definice obou slovních spojení, jak uvádí Vodáček a Vodáčková (2006). 

Podle Častorála (2010) se management změny může týkat následujících tří oblastí, a 

to výrobků a služeb, techniky či různých technologií ve firmách nebo vlastního 
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managementu. Kromě tohoto dělení je mnoho dalších pohledů, jak změny či jejich dopady 

dělit, podle Vodáčka a Vodáčkové (2006) např. na změny vnějších podmínek organizace a 

změny vnitřních podmínek organizace, změny záměrné či nezáměrné atp. 

 

6.1 Proces řízení změny 

Podle Tomana (2005) je důležité umět si v organizaci odpovědět na základní otázky, 

které vnímá jako první vykročení při procesu změny, a to – kdo jako organizace jsme; čím 

být chceme a jak tohoto chceme dosáhnout. Kubíčková a Rais (2012) tyto otázky ještě více 

rozvádějí, podle nich je zapotřebí uvědomit si: 

 jak vypadá stav, kterého chceme pomocí změny dosáhnout; 

 co jsou faktory změny – je nutné umět definovat konkrétní faktory, které 

danou změnu vyvolávají; 

 kdo bude proces změny podporovat a kdo naopak odmítat; 

 kde konkrétně bude proveden zásah změny; 

 jak bude tento zásah proveden a v praxi aplikován; 

 jak celý proces dopadl – hodnocení výsledků a zpracování závěru. 

Kubíčková a Rais (2012) dále zdůrazňují, že pro úspěšnou realizaci procesu změny a 

dosažení požadovaných výsledků je důležité vhodné načasování a vzájemná posloupnost 

jednotlivých činností. 

V rámci plánování řízení změny je tedy nejdříve vhodné identifikovat aktuální stav, 

ve kterém se firma nachází (identifikovat skutečnou situaci ve firmě a jejím okolí), a to 

pomocí zpracování vybraných metod strategické analýzy.  Podle Kubíčkové a Raise (2012) 

je vhodné strategickou analýzu provádět v následujícím pořadí – nejdříve analyzovat vnější 

okolí (PESTLE), poté zařadit analýzu oborového okolí (Porterův model pěti sil), následně 

se provádí dle charakteru konkrétní změny např. finanční analýza, analýza marketingového 

mixu apod. Jako závěrečná shrnující analýza je vhodná SWOT analýza, která přináší jasné 

závěrečné vyhodnocení. Kubíčková a Rais (2012) zmiňují, že na základě těchto 

zpracovaných podkladů by se mělo rozhodnout, zda skutečně realizovat plánovanou změnu 

či nikoliv. „S rozhodnutím strategického charakteru (provést/neprovést změnu) je obvykle 

spjato určité riziko chyby, které můžeme eliminovat standardními metodami snižování 

rizika, např. zvýšením kvality provedené analýzy získáním dodatečných informací a 

znalostí, nezávislým provedením strategické analýzy od několika expertů atd.“ (Kubíčková, 
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Rais, 2012). Z tohoto důvodu je nezbytné zaměřit se rovněž na analýzu rizik, která 

plánovanou změnu doprovázejí a metody pro jejich eliminaci. 

V dalším kroku je nutné stanovení vize a cílů procesu změny, kdy by měl být 

dostatečně specifikován stav, kterého chce organizace dosáhnout a charakterizovat, jak 

takový stav vypadá. K zavádění změn by nemělo docházet jen proto, aby se ve firmě „něco 

dělo“, což bývá typické zejména pro firmy, kde je činnost pracovníků nedostatečně řízená 

nebo kdy vedení firmy nemá jasnou představu o tom, čeho chtějí dosáhnout a zaváděním 

takových bezcílných změn jen zaměstnávají své pracovníky, jak podotýká Kubíčková a 

Rais (2012). Rovněž Drucker (2006) popisuje, že změna by neměla být pouhou novinkou, 

která se zavede jen pro pobavení, ale měla by vycházet z potřeb zákazníků a tyto potřeby 

dostatečně uspokojovat.  

Jakmile je určen požadovaný cílový stav změny můžeme přejít ke zpracování 

samotného plánu implementace změn, v rámci kterého budou naplánované jednotlivé 

kroky k realizaci požadované změny. 

Kotter (2015) definoval model osmi kroků v procesu realizace změn: 

1. Vyvolání vědomí naléhavosti (průzkum trhu a konkurenčního prostředí, 

určení kritických míst či potenciálních krizí). 

2. Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny (sestavit silnou 

skupinu, která bude řídit změnu a bude pracovat jako tým). 

3. Vytvoření vize a strategie (vytvoření vize, jež pomůže řídit proces a 

vytvoření strategií k dosažení vize). 

4. Komunikace transformační vize (využití prostředků k neustále komunikaci 

vytvořené vize a strategií, jednání vedoucí skupiny je vzor chování, které je 

očekávané od dalších zaměstnanců). 

5. Delegování v širokém měřítku (odstraňování překážek, změna systémů, 

které brání v transformaci, podpora riskantních rozhodnutí vč. netradičních 

myšlenek a postupů). 

6. Vytváření krátkodobých vítězství (plánování viditelných zdokonalení – 

vítězství, jejich dosahování, viditelné oceňování lidí, jež těchto vítězství 

pomohli dosáhnout). 

7. Využití výsledků a podpora dalších změn (využití růstu důvěry ke změně 

všech systémů, které nejsou v souladu a neodpovídají plánované 

transformační vizi, zaměstnávání, povyšování či vzdělávání lidí, jež mají 
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schopnosti realizovat transformační vizi, stálé oživování procesu novými 

projekty a náměty). 

8. Zakotvení nových přístupů do firemní kultury (dosahování lepších 

výsledků skrze chování orientovaného na zákazníky, zvyšování produktivity, 

lepšího vedení a efektivního řízení, vyzdvihování souvislostí mezi novými 

vzory chování a firemními úspěchy, rozvíjení prostředků pro vzdělávání 

vedoucích pracovníků vč. výběru nových nástupců). 

Těchto osm kroků má vést k realizaci úspěšné změny ve firmě. První až čtvrtý krok 

se váže k tzv. rozmrazení zavedeného stavu, pátý, šestý a sedmý krok se zaměřuje na 

zavádění nových postupů a osmý krok vede k trvalému zakotvení změn.  Je důležité projít 

všemi kroky postupně, nepřeskakovat a nevynechávat je. Kotter (2015) ve své publikaci 

popisuje, že lidé mají často tendenci v rámci změny přejít rovnou k pátému, šestému a 

sedmému kroku nebo naopak rychle projít všemi kroky bez toho, aniž by byly skutečně 

dokončeny. „Pravda je taková, že vynecháte-li kterýkoli ze zahřívacích nebo 

rozmrazovacích kroků (1-4), málokdy se vám podaří vybudovat dostatečně pevnou 

základnu, ze které můžete vycházet. A bez dotažení procesu popsaného v kroku 8 nikdy 

nedosáhnete cílové pásky a nepodaří se vám udržet již zmíněný stav.“ (Kotter, 2015)  

Kotter (2015) rovněž definoval osm zásadních chyb, kterých se při realizaci změny 

firmy dopouštějí. Tyto chyby úzce souvisí s osmi popsanými kroky (viz výše), jedná se o: 

1. Přílišné uspokojení a arogance (spolupracovníci nejsou přesvědčeni o 

naléhavosti změny, vedení je příliš spokojeno samo se sebou…). 

2. Neschopnost vytvořit dostatečně silnou koalici osobností, která by změny 

prosadila. 

3. Podcenění síly vize (plánovaná vize musí být mj. smysluplná, jasná). 

4. Nedostatečná komunikace vize. Desetinásobné (nebo sto – či tisícinásobné) 

podcenění důležitosti komunikace (komunikace by měla probíhat nejen slovy, 

ale rovněž činy, chování významných představitelů nesmí být v rozporu se 

slovní komunikací). 

5. Překážky zablokují novou vizi (důležitost konfrontovat překážky, které 

v některých případech ani nejsou tak velké, jak se na první pohled 

pracovníkům zdají, nutnost vedoucích pracovníků přizpůsobit se novým 

podmínkám). 
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6. Neschopnost vytvářet krátkodobá vítězství (potřeba vytváření krátkodobých 

úspěchů pro motivaci setrvání v procesu změn, který zpravidla bývá 

dlouhodobější). 

7. Příliš časné vyhlášení vítězství (neprohlašovat proces změny za kompletně 

dokončený, dokud změny neproniknou hluboko do firemní kultury). 

8. Zanedbání potřeby pevného zakotvení změn ve firemní kultuře (změna je 

dokončená, až ve chvíli, kdy o ní pracovníci mluví jako o způsobech, jakými 

se ve firmě věci dělají, do té doby jsou zavedené změny stále v ohrožení). 

Jak zmiňuje Kotter (2015) těchto chyb bychom si měli být vědomi a být na ně 

připraveni, abychom se jim mohli vyhnout či je alespoň minimalizovat. Vždy je podstatné 

pochopit, z jakých důvodů se daná organizace změnám brání a na tyto se zaměřit. 

6.2 Analýza rizik, odpor zaměstnanců ke změnám 

Při plánování procesu změny je zásadní zaměřit se rovněž na management rizik, kdy 

je zpracována analýza možných rizik. Zpracování analýzy nám pomůže při zvolení 

vhodných preventivních opatření, při zpracování návrhu řešení definovaných rizikových a 

krizových situací, díky čemuž můžeme definovaná rizika částečně či zcela eliminovat a při 

posouzení ekonomické efektivnosti rozhodování, jak uvádí Častorál (2017).  

Při zpracovávání analýzy rizik je zapotřebí případná rizika nejdříve dostatečně 

identifikovat. Podle Častorála (2017) je i k identifikaci rizik nejdříve nutné shromáždit a 

roztřídit informace týkající se případných rizik, následně tyto informace komplexně 

posoudit (jejich úplnost, spolehlivost) včetně faktorů, které je mohou ovlivňovat, poté 

stanovit co nejširší oblast rizikových problémů a jejich možné příčiny. Následně odhadnout 

stupeň závažnosti rizikovosti a v posledním kroku vybrat nejvýznamnější rizika a na ta se 

zaměřit. Pro každé riziko s velkou pravděpodobností vzniku, které má rovněž velký dopad 

na kladný výsledek při dosahování zvolených cílů, je zapotřebí zvolit vhodný způsob jeho 

eliminace, jak píše Vrzáček a kol. (2017) 

Ve výsledku by tedy ke každému cíli měla být přiřazena rizika, jež mohou stát 

v cestě k jeho dosažení. Zároveň je potřeba uvědomit si, že definovaná rizika nemusejí být 

úplná nebo mohou v průběhu procesu nastat rizika nová, proto je potřeba počítat s jejich 

aktualizací (Vrzáček a kol., 2017). 

Drucker (2006) doporučuje: „Rozhodněte, které z vašich nápadů představují 

nejmenší riziko a největší příležitost, a soustřeďte se na ně.“ 
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Aby implementace změny mohla být úspěšná, je mj. důležité, aby tuto změnu vzali 

zaměstnanci za svou. Ne zřídka se však stává, že zaměstnanci nejen že změně nejsou 

nakloněni, ale často k ní mívají přímo odpor.
16

  

Kubíčková a Rais (2012) definovali vybrané důvody, proč se pracovníci brání 

změnám, jedná se o:  

 Strach z neznáma. 

 Změna způsobí přerušení stereotypů a zvyků zaměstnanců. 

 Zaměstnanci firmy nemají rádi pocit, že je s nimi manipulováno. 

 Nejasný účel změny. 

 Strach ze selhání – vlastní chyby zaměstnanců v nových podmínkách. 

 Výhody změny nevyrovnají úsilí, které je potřebné pro její dosažení. 

 Zaměstnanci jsou příliš spokojeni se současným stavem firmy. 

 Vůdce firmy nemá respekt svých podřízených. 

 Změna bude znamenat více osobní angažovanosti. 

 Tradice (setrvačnost firemní kultury) může být také faktorem, který brání 

změnám. 

Kubíčková a Rais (2012) dále podotýkají, že zjistíme-li, že odpor zaměstnanců ke 

změnám je příliš velký, je zapotřebí přinejmenším část zaměstnanců před samotnou 

realizací změny přesvědčit a získat na svoji stranu „Jedním z rozhodujících podmínek 

úspěchu, či neúspěchu změnového procesu je reálná znalost postojů pracovníků, kterých se 

prováděná změn ve firmě dotkne. Zejména proto bychom měli analyzovat ochotu 

zaměstnanců akceptovat proces změny.“ (Kubíčková, Rais, 2012). Také Toman (2005) 

zmiňuje, že úspěch změn tkví v pracovnících dané firmy, které je potřeba mít na své straně. 

„Rozhodující bitva se odehrává ve vědomí lidí. Nelze se spokojit s formálním přikývnutím, 

vy musíte získat – mohu-li to tak říci – jejich srdce.“ (Toman, 2005) 

Podle Častorála (2010) se odpor ke změnám může objevit nejen u řadových 

pracovníků, ale rovněž také u vedoucích. Je nutné s tímto počítat a plánovat vhodná 

opatření pro minimalizaci či vyloučení odporu. 

Jarrett (2011) ve své publikaci popisuje, že se při procesu změny můžeme setkat 

s lidmi, kteří změnu zcela sabotují. Podle něj musí být tito sabotéři konfrontováni a 

vymýceni, jinak dojde k velmi negativnímu ovlivnění ostatní skupiny pracovníků, což je 

                                                 
16

 Odpor ke změnám (angl. resistance to change). 
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pro firmu nebezpečné. Vodáček a Vodáčková (2006) uvádějí, že v některých případech 

může být odpor ke změnám pozitivní, může tak dojít např. k odhalení nedořešených 

problémů apod.  

Pro zajištění vyšší akceptace plánovaných změn u zaměstnanců existuje několik 

metod, které lze aplikovat. Kubíčková a Rais (2012) některé z těchto metod popisují, jedná 

se např. o dostatečnou a včasnou informovanost; vedení přímé komunikace o změnách vč. 

vyjednávání; poskytnutí dostatečného prostoru pro aktivní zapojení se do změnového 

procesu (podílení se na plánování a realizaci změn) atp. Při neoprávněném odporu ke 

změnám doporučují Vodáček a Vodáčková (2006) využít model Kurta Lewina
17

, který 

vychází z principu akce a reakce, kdy je doporučeno identifikovat síly, které změnu 

podporují (vedoucí osobnosti, řídící systém, očekáváné přínosy změny, důvody pro změnu 

aj.) a rovněž síly odporu ke změně (strach lidí ze změny, rizika, apod.). Vodáček a 

Vodáčková (2006) dále zmiňují, že k prosazení změny a překonání odporu Lewin 

doporučuje tři po sobě jdoucí fáze: 

 fáze rozmrazení – přesvědčení ostatních o nutnosti a legitimnosti změny, 

aktivizace sil podporujících změnu; 

 fáze provedení změny – změna má být kvalitně připravená, rychlá a flexibilní 

vč. efektivního vypořádání se s přicházejícími riziky; 

 fáze znovu zamrazení – podle vyhodnocení provedené změny se dále 

aktivizují a podporují lidé, kteří jsou ochotní pracovat v nových podmínkách, 

aby došlo k přijetí a ustálení nově nastavených podmínek. 

 

II. PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Strategická analýza 

7.1 Organizace – stručný popis aktuálního stavu 

Nezisková organizace Azara sociální, z.s. vznikla v květnu 2016. Jedná se tedy o 

poměrně novou organizaci, jejíž nynější hlavní snahou je nalézt uplatnění na trhu. Právní 

formou zařízení je zapsaný spolek. Spolek má dva statutární zástupce tvořící statutární 

orgán a šest členů tvořících nejvyšší orgán, tzv. členskou schůzi. Organizace sídlí 

v městské části Praha 12, kde má rovněž svoji provozovnu.  

                                                 
17

 Vodáček a Vodáčková (2006) uvádějí, že tento postup Kurt Lewin rozpracoval ve své práci „Field 

Theory of Social Science“. 
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V současné době se organizace zabývá zejména společensky přínosnými aktivitami 

prostřednictvím různorodých projektů. Zdroje financování tak získává v rámci těchto 

projektů, a to zejména z dotací. Dalším zdrojem financování jsou soukromí dárci. Snahou 

organizace je získání dalších finančních prostředků prostřednictvím darů od právnických 

osob (sponzorské dary či dary prostřednictvím darovacích smluv). Organizace si v říjnu 

2017 zaregistrovala živnostenské oprávnění s předmětem podnikání – „Výroba, obchod 

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, aby byla více soběstačnou 

a nemusela být závislá pouze na získaných dotacích a darech. 

V současné době se organizace připravuje na poskytování terénní sociální služby 

osobní asistence, jako registrovaný poskytovatel. Služba bude nabízena na území hl. města 

Prahy. Její poskytování bude vedlejší hospodářskou činností spolku. 

 

7.2 Vnější prostředí 

Analýzu vnějšího prostředí budu provádět pomocí metody PESTLE a pomocí 

Porterova modelu pěti sil. 

 

7.2.1 Metoda PESTLE 

Pomocí této metody budu analyzovat okolní prostředí organizace, a to na základě 

faktorů politických, ekonomických, sociálních, technologických, legislativních a 

ekologických. 

Politické faktory  

V říjnu 2018 proběhly komunální volby do zastupitelstev obcí. V hlavním městě 

Praha zvítězila Občanská demokratická strana (ODS) s celkovým počtem 17,87 % hlasů. 

Mezi další úspěšné strany se zařadila Česká pirátská strana (Piráti), která získala 17,07 % 

hlasů (4 326 041 hlasů), PRAHA SOBĚ, která získala 16,57 % hlasů (4 197 578 hlasů) a 

„Spojené síly pro Prahu“, kam patří strany TOP 09 a Starostové (STAN) ve spolupráci 

s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla, kteří získali 16,29 % hlasů (4 127 063 hlasů.). 

Tyto strany uzavřely koaliční dohodu a společně tak převýšily vítěznou ODS, jak uvádí 

Výsledky pro zastupitelstvo Praha hl.m. (2018). Primátorem hlavního města Prahy se 

v listopadu roku 2018 stal Zdeněk Hřib za Piráty. 

Podle Společného programu pro komunální volby 2018 chtějí Piráti v sociální oblasti 

docílit přívětivých zdravotních a sociálních služeb. Pro kvalitní zdravotní či sociální péči o 
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seniory podle nich nestačí pobyt v nemocnici nebo v domovech pro seniory, ale je potřeba 

klást důraz na osobní přístup, který často v těchto institucích chybí. Rádi by tak při 

plánování sociální a zdravotní péče kladli důraz vedle klasických institucí na terénní a 

komunitní typ služeb. Důležité je pro ně také rovné zacházení a aktivní předcházení 

sociálnímu vyloučení, na což by se měly zaměřit především obce. Chtějí vytvořit vhodné 

prostředí s kvalitními a všeobecně dostupnými veřejnými službami, které tak bude 

přívětivé pro možnost založení rodiny a výchovu dětí – dostupné vzdělání, podpora jeslí, 

školek a volnočasových aktivit pro všechny bez rozdílu. „Všeobecná a rovná dostupnost 

veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze 

společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale 

podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením. Podpora 

zakládání rodin rovněž povede k posílení demografcké struktury celé společnosti.“ 

(Společný program pro komunální volby, 2018) 

Podle Programu Spojené síly pro Prahu (2018) sdružení požaduje, aby Praha byla 

aktivním zřizovatelem a také provozovatelem zdravotních služeb a služeb zdravotně-

sociálního pomezí. Chtějí podpořit vznik nových služeb v oblasti zdravotní a zdravotně–

sociální péče prostřednictvím nestátních a církevních organizací a prostřednictvím úprav 

grantového řízení zefektivnit výběr nejlepších dostupných již existujících služeb. Rovněž 

se chtějí zaměřit na zajištění stability a kvality poskytovaných služeb, které jsou 

garantované hlavním městem Praha a navýšit dotace pro rok 2019 až o 1,5 mld. Kč. Dále 

mají v plánu nastavit síť zařízení zdravotní a sociální péče prostřednictvím garance 

víceletého financování, kdy počítají také s podporou nových projektů skrze grantová 

řízení. Preferována je spolupráce s odbornými neziskovými organizacemi, které vnímají 

jako základ sítě poskytovaných služeb hlavního města Prahy.  

Praha sobě v rámci svého programu v oblasti zdravotní a sociální péče zmiňuje např. 

podporu neziskových organizací, které se starají a pomáhají umírajícím lidem a jejich 

blízkým, aby se těmto osobám dostávalo dostupné odborné péče. Dále chtějí podpořit 

dostupnost terénních služeb, jako např. osobní asistence a pečovatelská služba, a rovněž 

ambulantní centra služeb, aby tak nedocházelo k „umisťování“ lidí do ústavních zařízení a 

z kapacitních důvodů mnohdy do ústavních zařízení mimo jejich dosavadní bydliště. Jejich 

dalším záměrem je podpora při setrvání v domácnosti, zejména u lidí s postižením či u 

seniorů. Jako překážku vnímají zejména nepropojenost sociálních a zdravotních služeb a 

také nedostatečnou informovanost. Chtějí tak ve spolupráci s městskými částmi a 
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poskytovateli sociálních služeb vytvořit podmínky pro každodenní koordinované 

poskytování dlouhodobé pomoci těmto lidem. (Detailní program Praha sobě, 2017) 

Ekonomické faktory 

České ekonomice se v současné době daří. Podle Kermieta (2018) je růst ekonomiky 

tažen domácí i zahraniční poptávkou. Nejvíce přispívají investiční výdaje a spotřeba 

domácností, kdy domácnosti utrácejí více za zboží a služby. Ve druhém čtvrtletí roku 2018 

zpomalilo meziroční tempo růstu hrubého domácího produktu na 2,4 % (oproti prvnímu 

čtvrtletí, kdy bylo meziroční srovnání na 4,2 %), a to zejména z důvodu tvorby zásob. 

Česká republika tak z pohledu meziročního růstu získala své místo těsně nad průměrem 

Evropské Unie, který vykazoval 2,2 %. (Vývoj ekonomiky České republiky, 2018). Jáč 

(2018) uvádí, že za celý rok 2018 by se Česká republika mohla dostat na 3 % v oblasti 

růstu hrubého domácího produktu, kdy oproti loňskému roku, který vykazoval růst 

hrubého domácího produktu 4,5 %, půjde o značné zpomalení. 

 Podle Vývoje ekonomiky České republiky (2018) stále výrazně sílí poptávka po 

pracovní síle a její neuspokojení vnáší na trh práce značné napětí. Ve všech hlavních 

odvětví ekonomiky stále přibývají podniky, které nedostatečnou pracovní sílu vnímají jako 

překážku ve svém růstu. 

Trh práce v Česku se v první půli roku 2018 vyznačoval sílícím napětím pramenícím 

z neuspokojené robustní poptávky po pracovní síle. Podíl podniků pociťujících současný 

nedostatek volné pracovní síly jako bariéru svého růstu se ve všech hlavních odvětvích 

ekonomiky zvyšoval. Na základě fyzického počtu pracovníků bylo v ČR ustanoveno nové 

historické maximum, které dosahovalo 5,44 mil. „Obecná míra nezaměstnanosti se v 1. 

polovině roku již příliš nesnižovala. Počet volných pracovních míst ale akceleroval, což 

vedlo k situaci, kdy počet míst převyšoval četnost nezaměstnaných uchazečů o práci.“ 

(Vývoj ekonomiky České republiky, 2018).  

Tento tlak na trhu práce měl za výsledek meziroční růst průměrné nominální mzdy o 

8,6 % v obou čtvrtletích. Podle ČSÚ (2018) činila střední hodnota mezd (medián) 27.236,- 

Kč. Výše minimální mzdy od 1.1.2018 činí 12.200,- (MPSV, 2018). Minimální mzda je 

nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu.  

Podle ČSÚ (2018) vykazovala průměrná roční míra inflace v roce 2017 hodnotu 2,5 

%. Za rok 2018 se v období do září pohybovala průměrně kolem 2,3 %. 
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Podle Vývoje ekonomiky České republiky (2018) hospodařil státní rozpočet v první 

polovině roku s mírným schodkem ve výši 5,9 mld. korun. Hospodářský růst se promítl do 

meziročního zvýšení celostátních daňových příjmů (vč. pojistného) o 7,9 %. Avšak 

celkové výdaje státního rozpočtu posílily silněji (10,2 %), z důvodu stále rostoucích 

mzdových nákladů a rostoucích výdajů na důchody. Na rok 2018 byl plánován deficit 

státního rozpočtu ve výši 50 mld. Kč, což je o 10 mld. Kč méně než plánovaný deficit pro 

rok 2017, jak uvádí Státní rozpočet 2018 v kostce (2018). V téže publikaci je rovněž 

uvedeno, že skutečné saldo v roce 2017 bylo ve výši -6,2 mld. Kč, a to včetně prostředků 

z Evropské unie a Finančních mechanismů. V říjnu 2018 proběhlo první čtení návrhu 

zákona o státním rozpočtu na rok 2019, který počítá s plánovaným deficitem ve výši 40 

mld. Kč, jak uvádí Žurovec (2018), což je opět o 10 mld. Kč méně, než bylo v plánu na rok 

2018. Co se týče plánovaných výdajů státního rozpočtu na rok 2019, jsou oproti roku 2018 

zvýšeny o 140,8 mld. Kč a budou použity na posílení několika výdajových oblastí, mezi 

kterými je zahrnuto např. zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč a pro seniory 

starší 85 let je dále schváleno zvýšení procentní výměry důchodů o dalších 1.000 Kč. Po 

tomto navýšení bude tak průměrný starobní důchod ve výši 13.286 Kč
18

, jak uvádí 

Žurovec, 2018. 

Sociální faktory 

V současné době dochází ke zrychlení demografického stárnutí, které je převážně 

důsledkem snižování míry úmrtnosti, kdy tak dochází k prodlužování života a dále poklesu 

míry porodnosti, což má za následek navyšování objemu populace v seniorském věku. I 

přesto, že podle Českého statistického úřadu (2017) dochází v posledních několika letech 

k růstu počtu narozených dětí, stále markantně přibývá rovněž seniorů. Regionální 

strategie (2006) upozorňuje, že zrychlení procesu demografického stárnutí je sociálním 

jevem, který vykazují prakticky všechny země EU. Podle statistik stále narůstá 

předpokládaná délka života při narození, což bude mít za následek pokles obyvatel 

v mladších věkových skupinách, zatímco zastoupení starších věkových skupin poroste. 

Více k demografickému stárnutí je přiblíženo v první kapitole této práce.  

Sociální jev stárnutí obyvatel se tak stává předmětem veřejného zájmu. Třetí kapitola 

této práce shrnuje aktuální situaci v oblasti stárnutí populace a seniorů. Tabulka č. 2 této 

práce ukazuje mj. projekci na léta 2030 a 2050, kde je patrné, že v roce 2050 je index stáří 

více jak dvojnásobný oproti roku 2014. Dopady, které tento sociální jev může mít, je proto 

                                                 
18

 Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) průměrný starobní důchod ke konci března 

2018 činil 12.347 Kč.  
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potřeba aktuálně řešit již nyní, a to zejména v rámci sociálního, zdravotního systému a také 

v oblasti ekonomiky. Podle Analýzy (2009) lze vzhledem k těmto demografickým trendům 

očekávat nárůst terénních i ambulantních sociálních či zdravotních služeb. Podpora 

terénních – komunitních sociálních i zdravotních služeb by se měla odrážet 

v připravovaném zákoně o dlouhodobé péči, na kterém pracuje MPSV společně s MZ. 

Nutné je také vyzdvihnout probíhající transformaci a deinstitucionalizace pobytových 

sociálních služeb, které jsou více přiblíženy ve třetí kapitole této práce. 

Podle ČSÚ (2018) vzrůstá počet dobrovolných pracovníků v neziskovém sektoru. 

Rojíček (2018) zmiňuje, že hodnota dobrovolnické práce v roce 2016 byla ve výši 6,4 mld. 

Kč, což činilo nárůst o 7,5 % meziročně.
19

 Podle Fořtové a Musila (2018) v oblasti 

zdravotní a sociální péče v roce 2016 působilo 4 % dobrovolných pracovníků. Zvyšuje se 

rovněž počet registrovaných neziskových organizací a jejich zaměstnanců. V roce 2014 

bylo 129 061 registrovaných neziskových organizací, v roce 2016 se jejich počet zvýšil na 

137 594. Co se týče zaměstnanců, v roce 2011 bylo u neziskových organizací zaměstnáno 

99 527 osob, v roce 2016 počet zaměstnanců stoupl na 104 087. Ve vztahu k produkci 

neziskových organizací se jich v roce 2016 službám sociální péče věnovalo 4,8 % (Fořtová 

a Musil, 2018). 

Podle ČSÚ (2018) zastávají největší podíl financování neziskových organizací 

transfery z veřejných zdrojů (dotace a půjčky), a to ve výši 33,3 %, což lze vyčíst z tabulky 

č. 7. Fořtová a Musil (2018) podotýkají, že v roce 2016 bylo ze státního rozpočtu 

organizacím působícím v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti poskytnuto 29,7 % dotací 

a rovněž většina dotací z EU pro oblast zaměstnanosti byla určena právě neziskovým 

organizacím.
20

 Na tvorbě hrubého domácího produktu se podle ČSÚ (2018) podílel 

neziskový sektor ve výši 1,66 %. 

 Graf č. 3: Přehled zdrojů financování netržních neziskových institucí 

                                                 
19

 Práce vykonávaná dobrovolnými pracovníky není dle mezinárodních standardů zahrnována 

v hrubém domácím produktu (Rojíček, ČSÚ, 2018). 
20

 Největší podíl dotací ze státního rozpočtu bylo v roce 2016 poskytnuto neziskovým organizacím 

věnujícím se oblasti sportu, a to 34,2 %. 
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 v roce 2016 

Zdroj: Fořtová, Musil, ČSÚ, Neziskové organizace, 2018, dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/98702560/csu_tk_neziskovky.pdf/bb4d3f42-aa6f-

4af4-85f7-fe125a4c3257?version=1.0 

 

Technologické faktory 

Technika a technologické vybavení jdou velmi rychle dopředu. Je tomu tak i 

v oblasti zdravotnictví, kdy se např. stále vyvíjejí a zkvalitňují nejrůznější kompenzační 

pomůcky, aby osoby se zdravotním postižením či v pokročilém věku mohly žít co nejvíce 

kvalitním životem, jako ostatní lidé v běžné společnosti. Tento pokrok v oblasti 

kompenzačních pomůcek také často umožňuje setrvání v přirozeném sociálním prostředí 

oproti ústavním sociálním zařízením či např. hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. 

Kompenzačních pomůcek je nespočet a vyvíjejí se stále nové. Mezi základní a běžně 

používané patří např. pomůcky k chůzi, mechanické či elektrické vozíky, pomůcky do 

koupelny a na WC, pomůcky pro sebeobsluhu, ale také pomůcky, které jsou využívané při 

poskytování domácí péče atp. (DMA, 2018). Pro osoby s omezenou schopností pohybu či 

orientace je ve společnosti stále více dbáno na zajištění bezbariérovosti. Ministerstvo 

dopravy se prostřednictvím veřejné správy, která investuje finanční prostředky pro 

bezbariérovost nejrůznějších druhů dopravních prostředků, snaží zajistit bezbariérovost 

v oblasti veřejné i individuální dopravy. (Ministerstvo dopravy, 2018). Pro zajištění 

bezbariérovosti v oblasti užívání staveb je v ČR platná Vyhláška č. 398/2009 Sb., o 

https://www.czso.cz/documents/10180/98702560/csu_tk_neziskovky.pdf/bb4d3f42-aa6f-4af4-85f7-fe125a4c3257?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/98702560/csu_tk_neziskovky.pdf/bb4d3f42-aa6f-4af4-85f7-fe125a4c3257?version=1.0
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obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

(Vyhláška 389/2009). 

V oblasti informačních služeb je pro mnohé už skoro nepředstavitelné nevyužívání 

telekomunikačních zařízení či internetových služeb. Podle ČSÚ (2018) v roce 2017 

používalo počítač 73,3 % osob ve věku 55-64 let a 32,8 % lidí ve věku 65+. Internet 

alespoň jedenkrát v životě používalo 82,2 % osob ve věku 55-64 let, v posledních třech 

měsících to pak bylo 75,3 % osob a každý nebo skoro každý den používá internet přesně 

50 % lidí v tomto věkovém rozmezí. Ve věku 65+ je to pak 45,8 % osob, které použily 

internet alespoň jedenkrát v životě, 33,6 % osob, které ho použily v posledních třech 

měsících a 19,4 % ho používá každý nebo skoro každý den. Tato zjištění svědčí o tom, že 

používání počítače či internetových služeb je v dnešní době běžné i v pokročilejším věku. 

Využívání informačních technologií rapidně roste, zatímco v roce 2007 nikdy nepoužilo 

internet 78 % lidí ve věku 55–74 let, v roce 2017 to bylo už jen 29 %. Také využívání 

sociálních sítí je v dnešní době běžnou záležitostí. Sociální sítě využívá 19,4 % lidí ve 

věku 55–64 let a 5,1 % ve věku 65+. (ČSÚ, 2018).  

Legislativní faktory 

V oblasti sociálních služeb je připravovaná velká novela zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. Podle Krásy (2018) tuto novelu v dubnu 2018 schválil Senát. 

„Zákon nyní bude předán Poslanecké sněmovně, která jej musí projednat ve třech čteních. 

Je nepochybné, že projednávání zákona v Poslanecké sněmovně bude poměrně složité už 

proto, že vláda k návrhu vyjádřila negativní stanovisko.“ (Krása, 2018). Část zákona by 

měla vstoupit v účinnost od 1.7.2019 a další část až od 1.7.2020. Cílem této novely je 

podle téhož autora lepší orientace pro klienty, aby věděli, kam se obrátit pro pomoc v jaké 

situaci. Z procesu registrace poskytovatelů sociálních služeb mají být odstraněny funkční a 

procesní nedostatky. Má být navýšen příspěvek na péči ve IV. stupni, aby mohla být 

zajištěna celodenní asistence osob, které mají tento stupeň závislosti na péči a rovněž mají 

být upraveny některé podmínky pro výplatu příspěvku na péči.  

Kromě novely zákona o sociálních službách pracují zástupci MPSV a MZ na 

vytvoření zákonu o dlouhodobé péči, který bude zahrnovat jak sociální, tak zdravotní 

prvky s důrazem na komunitní typ péče, aby měl klient možnost zůstat ve svém 

přirozeném sociálním prostředí a dostalo se mu odborné sociální a zdravotní péče dle jeho 

aktuálního zdravotního stavu a individuálních požadavků. S dlouhodobou péčí také souvisí 
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péče hospicová, která byla s účinností od 1.1.2018 zakotvena do zákona č. 372/2011, o 

zdravotních službách. Více k dlouhodobé péči je přiblíženo ve třetí kapitole této práce.  

Ekologické faktory 

V oblasti ekologických faktorů je výhodou, že v hlavním městě Praha je dostatečně 

pokrytá veřejná doprava, není tedy nezbytně nutné využívat automobily. Mezi nejšetrnější 

dopravní prostředky vůči ovzduší a počtu lidí, které jsou schopny přepravit, patří tramvaje 

a metro. Autobusová doprava je k životnímu prostředí oproti automobilům také o mnoho 

šetrnější, avšak její dopad na okolí je stále velmi znatelný, jak zmiňuje bývalý technický 

ředitel Dopravního podniku hl. města Prahy Šurovský (2016). 

Dopravní podnik hlavního města Prahy na svých webových stránkách připravil 

kalkulačku nákladů na dopravu po Praze, díky které je možné si spočítat, kolik je možné 

ušetřit využíváním veřejné dopravy oproti dopravě automobilové. 

V poslední době je stále větší snaha o ochranu životního prostředí. Touto snahou by 

se neměli zabývat pouze jednotlivci na domácím poli, ale rovněž organizace na poli 

pracovním, aby negativní dopady na okolní prostředí byly zmírněny na minimum. 

 

7.2.2 Metoda Porterův model pěti sil 

Jako další metodu analýzy vnějšího prostředí použiji Porterův model pěti sil, který se 

zaměřuje na rozbor tržní pozice organizace. Hlavními faktory (pěti silami) tohoto modelu 

jsou – existující konkurenti, potenciální konkurenti, substituty, dodavatelé a odběratelé. 

Existující konkurenti 

Organizací, které poskytují registrovanou sociální službu osobní asistence, v poslední 

době přibývá. Avšak rovněž přibývá poptávka po tomto typu služby, což souvisí převážně 

s demografickým stárnutím populace a také zaměřením a finanční podporou ze strany státu 

na tyto typy služeb, které člověku umožňují setrvat v přirozeném sociálním prostředí. 

Podle Registru poskytovatelů sociálních služeb dostupných na webových stránkách MPSV 

je v rámci Prahy 31 registrovaných sociálních služeb osobní asistence. Nezisková 

organizace bude službu osobní asistence poskytovat v rámci celého hlavního města Prahy, 

začínat však bude na správním obvodu Prahy 12, kde má své sídlo. Praha 12 se dělí na 

Městskou část nazvanou Praha 12 a Městskou část Praha-Libuš. V této městské části 

doposud není registrovaná žádná služba tohoto typu, což by pro organizaci mohlo být 
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určitou výhodou. Pro obyvatele této městské části jsou však využívány služby organizací, 

které mají své sídlo v jiném správním obvodu a služby poskytují v rámci Prahy. Podle 

Katalogu poskytovatelů sociálních služeb Prahy 12 spolupracuje tato městská část s šesti 

organizacemi poskytujícími službu osobní asistence. Z toho čtyři organizace poskytují tuto 

službu osobám v seniorském věku. 

Pro organizaci je důležité se jako nový poskytovatel sociální služby dobře zavést, 

osvědčit se kvalitou poskytované služby a navázat s Městskou částí Praha 12 potřebné 

kontakty a být s nimi ve spolupráci. 

Potenciální konkurenti 

Vzhledem k demografickému vývoji a politickému nastavení podpory služeb 

komunitního terénního typu lze předpokládat, že služeb osobní asistence bude přibývat. 

Vzhledem k tomu, že poptávka po službách stále roste, není tento fakt pro organizace 

nutně ohrožující. Je ovšem zapotřebí dbát na kvalitu poskytované služby a v rámci 

možností organizace co nejvíce vycházet z individuálních potřeb jednotlivých klientů. 

Z hlediska finančního zajištění budou pro organizaci velmi důležité dotace, a to jak od 

městských částí, kde bude své služby nabízet, tak přímo od Magistrátu hl. města Prahy. Je 

tedy zapotřebí, aby v rostoucím počtu poskytovatelů služeb osobní asistence (konkurentů), 

který lze předpokládat, organizace mimo kvalitní poskytování služby, dbala rovněž na 

dobré vztahy a otevřenost ke spolupráci v jednotlivých městských částech.  

 

 

Subsituty 

Hlavními substituty služby osobní asistence by mohla být pečovatelská služba a 

domov pro seniory, popř. denní stacionář.
21

 

Rozdíl mezi pečovatelskou službou a službou osobní asistence je podle zákona o 

sociálních službách v několika oblastech. Jednou z nich je např. časové rozhraní 

poskytování služeb, kdy pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase oproti 

osobní asistenci, která se poskytuje bez časového omezení. Také úkony, při kterých je 

klientovi poskytována podpora, se liší – u osobní asistence zákon navíc vymezuje 

                                                 
21

Jako další substitut by bylo možné zařadit rovněž týdenní stacionáře, avšak podle Registru 

poskytovatelů sociálních služeb se na území hl. města Prahy žádná tato služba nezaměřuje přímo na cílovou 

skupinu seniorů. 
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výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (Zákon 108/2006). Podle Hrdé (2001) není u 

osobní asistence podstatné technické či materiálové vybavení, na rozdíl od pečovatelské 

služby, kde to bývá očekáváno, ale zejména vztah mezi klientem a asistentem. 

Pečovatelských služeb je na území hl. města Prahy podle Registru sociálních služeb 44. 

Domovy pro seniory mají na poli péče o seniory nepochybně důležitou roli. Jedná se 

o pobytová zařízení poskytující svoji službu nepřetržitě 24 hodin denně. V Praze je 32 

registrovaných domovů pro seniory poskytujících sociální službu. Tato zařízení stále patří 

mezi jedny z nejvíce rozšířených sociálních služeb pro seniory. Spousta lidí – seniorů 

v posledních letech preferuje setrvání ve své domácnosti za pomoci druhé osoby 

(příbuzného, asistenta, pečovatelky, ošetřovatelky apod.), namísto trvalého přestěhování 

z bytu či rodinného domu do pokoje ústavního typu služby, a to mnohdy vícelůžkového. 

Stále však vznikají nové domovy pro seniory, často provozované soukromými 

právnickými osobami, které nejenže mají plně obsazenou kapacitu míst, ale mají zavedené 

pořadníky čekatelů – seniorů, čekající na volné místo. Dále může být poptávka po 

terénních službách způsobena také stále vysokými počty neuspokojených žádostí o 

pobytovou sociální službu, což ukazuje tabulka č. 3. Neuspokojené žádosti často vychází 

z nedostatečné kapacity pobytových sociálních služeb, proto by tito žadatelé mohli využít 

terénní sociální službu alespoň po dobu, než budou moci nastoupit do pobytového zařízení 

sociálních služeb. 

Denní stacionáře poskytují ambulantní službu během dne. Tyto služby jsou často 

využívané v případě, kdy senior bydlí u své rodiny, jejíž členové docházejí do zaměstnání 

a senior během dne nechce nebo z určitých důvodů nemůže zůstat doma sám. Jedná se tedy 

o ambulantní službu, kdy klient někam dochází a musí se více méně přizpůsobit danému 

programu, na rozdíl od osobní asistence, která umožňuje individuální práci s klientem a 

přizpůsobuje se jeho potřebám. 

Tyto vybrané substituty, včetně dalších sociálních služeb, by organizace neměly 

vnímat pouze z hlediska případné hrozby. Sociální služby jsou velmi specifickou oblastí, 

kdy cílem je zejména podpora, popř. péče v oblastech, které klient nezvládá samostatně. 

Vzhledem k tomu, že se klienti nachází v odlišných nepříznivých sociálních situací 

s různými individuálními potřebami, měly by sociální služby tvořit síť na sebe navázaných 

a propojených služeb. Za ideálních podmínek by spolu organizace a jednotlivé služby měly 

být v kontaktu a spolupracovat tak, aby se klientovi dostala co nejlepší a komplexní 
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podpora v potřebných oblastech a mohl tak žít kvalitní a důstojný život, který bude 

v maximální možné míře podobný životu jeho vrstevníků žijících v běžné společnosti.   

Dodavatelé – vyjednávací síla 

Mezi základní dodavatele budou patřit: 

 firmy prodávající ochranné pomůcky; 

 firmy prodávající kancelářské potřeby; 

 dopravní podnik hl. města Prahy; 

 dodavatel služby účetnictví a mzdové agendy. 

Ochranné pomůcky se budou kupovat pravidelně a ve větším množství i do zásoby, 

bude se ale jednat pouze o ochranné rukavice a dezinfekce. Avšak vyjednávací síla 

s dodavatelem o cenách v tomto případě určitě je, i když nebude nejspíše tak silná. 

Nákup kancelářských potřeb nebude alespoň pro začátek nijak výrazný, vyjednávací 

sílu tady bude pravděpodobně velmi malá. 

Časové přenosné jízdenky budou pořizovány na rok v malém množství, ani tady tedy 

nevnímám silnou vyjednávací sílu. 

Dalším dodavatelem je služba vedení účetnictví a mzdové agendy. Tady určitá 

vyjednávací síla je, zejména pokud bude tato agenda ze začátku méně obsáhlá. Ovšem 

s přibývající vytížeností se bude vyjednávací síla snižovat. Záležet bude také na vztahu, 

jaký bude mezi dodavatelem a organizací. 

 

 

Odběratelé – vyjednávací síla 

Odběrateli nabízené služby budou přímo klienti této služby. Klienti si službu budou 

hradit z vlastních zdrojů či z příspěvku na péči, o který je možné si pro tyto účely zažádat. 

Podle prováděcí vyhlášky zákona o sociálních službách (Vyhláška 505/2006) je maximální 

možná výše úhrady za službu osobní asistence ve výši 130,- Kč/hodinu poskytnuté 

asistence, podle skutečného času, který je potřebný pro zajištění daných úkonů. Bude-li 

doba poskytované asistence kratší než jednu hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

Vzhledem k tomuto zákonem stanovenému stropu není prostor pro vyjednávání s klienty o 

ceně. 
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7.3 Vnitřní prostředí 

7.3.1 O organizaci – vize, cíle 

Azara sociální je zapsaný spolek, jehož vizí je rozvoj potenciálu sociální práce. 

Organizace se tak zaměřuje na sociální práci napříč cílovými skupinami. Vzhledem 

k tomu, že sociální práci využívají lidé v průběhu celého života, ocitnou-li se v nepříznivé 

sociální situaci, je i činnost organizace Azara sociální zacílena na podporu a pomoc 

různým cílovým skupinám.  

Aby mohla organizace dostát naplnění svého záměru, stanovila si tři oblasti, ve 

kterých se rozhodla působit. První oblastí jsou organizace, které samy sociální práci 

poskytují. Druhou oblastí jsou klienti, na které je sociální práce cílena a třetí oblastí 

je veřejnost, která by měla mít dostatek informací o sociální práci a poskytovaných 

službách pro případ, že nastane situace, kdy bude potřeba je využít. Obrázek č. 2 dále 

znázorňuje dílčí záměry jednotlivých oblastí, a to v pořadí – organizace, klienti, veřejnost. 

Pro tyto oblasti si organizace stanovila dílčí kroky, prostřednictvím kterých chce celkový 

záměr naplňovat. Jedním z nich je i služba osobní asistence, která není zacílena pouze pro 

jednu cílovou skupinu, je nabízena bez věkového omezení, klientům poskytuje podporu a 

pomoc v přirozeném prostředí a soustředí se na zachování autonomie klientů. 

Obrázek č. 2: Záměr organizace Azara sociální, z.s.

 

Zdroj: Interní materiály organizace Azara sociální, z.s., dostupné z: 

http://socialni.azara.cz/index.php/cz/vize 
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Aktuálně se spolek snaží naplňovat své cíle prostřednictvím několika projektů, které 

zpracovává a na kterých je účasten. Tyto projekty se zaměřují zejména na práci s dětmi, 

mladistvými a seniory, a to jak individuálně, tak i v rámci komunity. Organizace je také 

patronem Dětského domova Střekov, který sídlí v Ústí nad Labem. Jako patron pomáhá 

zařízení tam, kde je potřeba – ať už se jedná o věcnou pomoc, charitativní akce nebo 

propojování dostupných služeb pro zkvalitnění života dětem ze zařízení (např. 

zprostředkování firemního dobrovolnictví, propojení s organizacemi zaměřujícími se na 

podporu dětí opouštějící dětský domov atp.).  

Plánovaný průběh poskytování služby osobní asistence je zpracovaný v rámci 

přílohy Popis realizace poskytovaní sociálních služeb, která je součástí této práce. 

  

7.3.2 Lidé v organizaci 

V současné době má spolek šest členů (včetně dvou statutárních zástupců) a několik 

spolupracovníků, s nimiž je uzavřen pracovně právní vztah typu dohoda o provedení práce. 

Členy organizace a jejími spolupracovníky jsou převážně lidé ze sociální oblasti, doplněni 

pracovníky s ekonomickým, manažerským, uměleckým či technickým vzděláním. 

V organizaci rovněž působí několik dobrovolníků, a to převážně z řad lidí různorodých 

profesí, jež chtějí svůj pracovní život nejen obohatit, ale také nabídnout své dlouholeté 

zkušenosti. Pracovníci svoji činnost prozatím provádějí za minimální finanční ohodnocení. 

Výhodou pro pracovníky je možnost podílet se na budování celkové podoby organizace, 

jejího rozvoje a organizační kultury. Pracovníci mají rovněž dostatečný prostor pro 

seberealizaci. 

Od října 2018 začal s organizací spolupracovat nový pracovník na pozici PR a 

fundraiser, který byl měl organizaci pomoci v oblasti marketingu, ve které byly doposud 

mezery a také při získání finančních zdrojů prostřednictvím nových kontaktů zejména 

v oblasti právnických osob. Několik zástupců firem vyjádřilo předběžný zájem o finanční 

podporu služby osobní asistence. 

Pro poskytování sociální služby osobní asistence má organizace k dispozici 

požadavkům odpovídající základní tým kvalifikovaných odborníků. Nicméně bude 

zapotřebí přijmout a uzavřít pracovní smlouvy s novými pracovníky na pozici osobní 

asistent. 
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7.3.3 Finanční zajištění organizace 

Finanční situace organizace je prozatím nestabilní. Hlavním zdrojem financování je 

v současné době dotace od Magistrátu hl. města Prahy, která je vázaná k aktuálně 

probíhajícímu projektu. Dalšími zdroji jsou dary od soukromých dárců v řádech několika 

tisíců. V rámci živnostenského oprávnění, které má organizace registrované, probíhají tzv. 

bazárky s darovaným oblečením, jejichž výtěžek je určen na činnosti organizace. 

Organizace má zároveň na dobu neurčitou od Magistrátu hl. města Prahy osvědčení 

k veřejné sbírce – prodej předmětů. Prostřednictvím této sbírky jsou podporovány 

volnočasové aktivity dětí z dětských domovů, kdy příspěvek činí 85 % z prodejní ceny 

předmětu.  

Kromě poskytování sociální služby osobní asistence, která bude určitým zdrojem 

příjmů, plánuje organizace dále získávat finanční prostředky prostřednictvím svých nových 

projektů. Dále je také potřeba zaměřit se na oslovování firem pro získání darů či 

sponzorských příspěvků. Vzhledem k tomu, že poskytovaná služba osobní asistence bude 

na těchto finančních zdrojích závislá, je toto nezbytným krokem pro její udržení. 

 

7.4 Závěrečná shrnutí 

7.4.1 SWOT analýza 

Pro závěrečná shrnutí jsem zvolila SWOT analýzu, kde budou promítnuty příležitosti 

a hrozby z vnějšího prostředí a silné a slabé stránky z prostředí vnitřního. 

 

Tabulka č. 7: SWOT analýza 

V
n
it

řn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

 Široký záměr organizace. 

 Pracovníci se mohou podílet na budování 

celkové podoby a rozvoji organizace a 

spoluutvářet organizační kulturu. 

 Spolupráce s dobrovolníky. 

 Základní tým kvalifikovaných odborníků. 

 Obsazená pozice PR a fundraiser. 

 Živnostenské oprávnění. 

 Nestabilní finanční 

situace. 

 Nedostatečné finanční 

ohodnocení pracovníků. 

 Lidské zdroje – malý 

počet pracovníků. 

 Finanční závislost na 

jiných subjektech (dotace, 
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 Připravené nové projekty. dárci, sponzoři). 

 Rezervy v oblasti 

marketingu. 

 

 

V
n
ěj

ší
 p

ro
st

ře
d
í 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

 Příznivá politická situace – priority jsou mj. 

zaměřené na terénní služby v sociální oblasti. 

 Ekonomika je stále na vzestupu, což je pro 

organizace výhodné.  

 Zrychlení demografického stárnutí – nárůst 

poptávky po terénních a ambulantních sociálních 

(či zdravotních) službách. 

 Probíhající transformace a deinstitucionalizace 

ústavních zařízení. 

 Vzrůstá počet dobrovolných pracovníků 

v neziskovém sektoru. 

 V roce 2016 bylo ze státního rozpočtu 

organizacím v oblasti sociálních věcí a 

zaměstnanosti poskytnuto 29,7 % dotací, rovněž 

většina dotací z EU pro oblast zaměstnanosti 

byla určena právě neziskovým organizacím. 

 Pokrok v oblasti kompenzačních pomůcek 

umožňuje setrvání v přirozeném sociálním 

prostředí, stejně jako snaha o zajištění 

bezbariérovosti ve veřejných prostorách. 

 Internet a sociální sítě začíná využívat stále více 

lidí nad 65 let, což je z hlediska marketingu 

velmi pozitivní. 

 V rámci připravované novely zákona o 

sociálních službách by mělo dojít ke zvýšení 

příspěvku na péči ve IV. stupni 

 Je připravován zákon o dlouhodobé péči, kde 

bude kladen důraz na komunitní typ péče 

 Sílící napětí pramenící z 

neuspokojené poptávky 

po pracovní síle – 

organizace mají 

nedostatek volné pracovní 

síly, což může 

představovat bariéru 

jejich růstu.  

 Vzhledem 

k demografickému vývoji 

a politickému nastavení 

podpory služeb 

komunitního terénního 

typu lze předpokládat, že 

služeb osobní asistence 

bude přibývat – možná 

konkurence. 

 Legislativně stanovená 

maximální výše úhrady. 
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Zdroj: vlastní tvorba 

 

7.4.2 Závěrečné rozhodnutí 

Na základě tohoto shrnutí a porovnání všech ovlivňujících faktorů se Členská schůze 

organizace, která je nejvyšším orgánem organizace, rozhodla na plánovanou stanovenou 

fázi změny přistoupit a službu osobní asistence registrovat.  

 

8 Plán zavádění změny a analýza rizik 

Definovaným cílem vybrané fáze změny při zavedení terénní sociální služby osobní 

asistence v nestátní neziskové organizaci je:  

Zažádat o registraci sociální služby osobní asistence Magistrát hl. města Prahy do konce 

roku 2018. 

 

8.1 Plánování zavádění změny 

V červnu 2018 bylo v organizaci Azara sociální členskou schůzí odhlasováno 

zavedení změny v organizaci – poskytování terénní sociální služby osobní asistence. 

Stanovenou fází zavádění změny pro další období byla fáze registrace osobní asistence. 

Členská schůze se dohodla, že pro plánování budou vybráni zástupci managementu 

organizace a bude provedeno pomocí metody focus group.  

Další pracovníci organizace vč. dobrovolníků byli o zavádění této změny 

informováni následně na schůzi spolku. 

Vzhledem k tomu, že organizace má poskytování terénní sociální služby již ve svých 

zakladatelských dokumentech, byla tento návrh na zavádění změny přijat všemi členy i 

pracovníky bez problémů. Organizace je velmi malá s nízkým počtem pracovníků, proto 

mohla probíhat neustálá komunikace s pracovníky a zajistit tak dostatečnou informovanost 

všech. 
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8.2 Cílový stav zaváděné změny  

8.2.1 Vymezení a popis služby  

Nabízenou službou je sociální služba osobní asistence registrovaná dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách., nestátní neziskovou organizací. Službu osobní 

asistence poskytují odborně vyškolení pracovníci dle zákona o sociálních službách a 

prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a dále dle specifických potřeb klientů. 

Osobní asistence je podle §39 zákona o sociálních službách (Zákon 108/2006) 

terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení v přirozeném sociálním 

prostředí jedinců, zpravidla v jejich domácnostech, a to při úkonech, které si nemohou 

zajistit vlastními silami.  

Cílem této služby je poskytnutí maximální možné podpory důstojného života lidí v 

jejich přirozeném sociálním prostředí tak, aby v něm mohli i nadále setrvat a měli možnost 

žít v maximální možné míře tak, jako jejich vrstevníci, kteří nemají žádná omezení a 

zároveň nebyli izolováni od běžné společnosti. 

 

8.2.2 Rozsah služby  

Činnosti, které odborní pracovníci – osobní asistenti zajišťují při výkonu osobní 

asistence, stanovuje prováděcí vyhláška (Vyhláška 505/2006), a to v následujícím rozsahu: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití; 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 

prostoru; 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; 

b) pomoc při osobní hygieně: 

 pomoc při úkonech osobní hygieny; 

 pomoc při použití WC; 

c) pomoc při zajištění stravy: 
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 pomoc při přípravě jídla a pití; 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

 pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí; 

 nákupy a běžné pochůzky; 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 pomoc a podpora rodině v péči o dítě; 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob; 

 pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností; 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a 

volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 

služby a doprovázení zpět; 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů; 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

 

8.3 Výzkumná metoda focus group 

Zvolila jsem výzkumnou metodu focus group s vybranými zástupci managementu 

organizace, na základě jejíž výsledků bude zpracován Plán zavádění změny a Plán rizik. 

Mezi tyto vybrané pracovníky patřil statutární zástupce, ekonom a koordinátor projektů, 

který v organizaci zastává také technickou a IT podporu a je rovněž členem Členské 

schůze, která je nejvyšším orgánem organizace. 

Focus group, neboli ohnisková skupina, jak je nazývána např. Švaříčkem a Šeďovou 

(2007), je výzkumnou kvalitativní metodou, v rámci které jsou data získávána 

prostřednictvím skupinových interakcí. Debata probíhá na předem stanovené téma, které se 

odvíjí od výzkumného problému a badatelových otázek, jak zmiňují titíž autoři. Stanovená 
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skupina by neměla být ani příliš malá, ani velká. Za ideální je dle Pattona (2002) 

považováno šest až osm členů, a to v závislosti na dané problematice a jejích specifik. 

Podle Švaříčka a Šeďové (2007) bývá tato metoda využívána pro účely 

marketingových průzkumů, či v pedagogickém výzkumu, kdy bývá využívána zejména při 

zkoumání témat, kde hlavní roli hrají skupinové faktory. Tímto skupinovým fenoménem 

bývají zejména stimuly či bariéry, které vyplývají na základě příslušnosti k určité skupině 

– profesní, zájmové atp. a ovlivňují tak chování jednotlivce. 

Tito autoři rovněž zmiňují, že se jedná o méně používanou metodu pro sběr dat 

v kvalitativním výzkumu, jejíž zásady používání vycházejí z hloubkových rozhovorů. Mezi 

její hlavní přínos patří zejména příležitost pro odhalování problémů, kdy důležitou roli 

mohou hrát vlivy či stimuly, jež vyplývají z členství v dané skupině. „Ne nepodstatnou 

výhodou ohniskových skupin je také možnost využít interakcí vznikajících v průběhu šetření 

což podle řady autorů je oceňováno nejen respondenty, ale zvyšuje to i kvalitu získávaných 

dat.“ (Švaříček, Šeďová, 2007) 

 

8.3.1 Realizovaná focus group v organizaci 

Pro realizaci focus group byli na schůzi organizace vybráni tři zástupci 

managementu, kteří s účastí souhlasili. Dále byl domluven termín, ve kterém bude metoda 

focus group realizována. Vybraní pracovníci byli rovněž seznámeni se stanoveným 

tématem. 

Několik dní před focus group byl účastníkům rozdán seznam podkladů, které je 

nutné dodat k žádosti o registraci na Magistrát hl. města Prahy. Účastníci byli dále 

seznámeni s tím, že organizace chce navíc zpracovat Marketingový plán, Management 

plán a Operační plán k službě osobní asistence pro potřeby organizace. 

Hlavní oporou Plánu zavádění změny bylo v tomto případě bezpochyby zpracování 

povinných podkladů pro registraci a navrhnutých plánů. Avšak focus group byla provedena 

pro zpracování celkové podoby plánu a pro možné další návrhy na doplnění těchto 

povinných oblastí ze strany vybraných zástupců managementu. Dále měla sloužit pro 

identifikaci rizik, která s sebou může průběh stanovené fáze změny přinést. 

Organizace předpokládala, že realizací focus group může dosáhnout vyššího zapojení 

pracovníků do procesu zavádění změny. Vybraní zástupci managementu organizace měli 
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tak možnost zapojit se od začátku do plánování změny a díky tomu přijmout změnu více za 

svoji a tím pádem ji rovněž podporovat. 

Stanovený cíl focus group: Zjistit návrhy pro celkovou podobu Plánu zavádění 

změny a rovněž identifikovat možná rizika pro zpracování Plánu rizik, ke kterým by 

v průběhu této fáze zavádění změny mohlo dojít. 

Téma: Plán zavádění změny včetně Plánu rizik, která s sebou změna přináší. 

HVO: Jaké návrhy mají vybraní zástupci managementu pro zpracování celkové 

podoby Plánu zavádění změny a k jakým rizikům může podle nich v průběhu zavádění 

změny dojít?  

8.3.2 Výsledná zjištění výzkumné metody focus group 

Pro lepší přehlednost a rovněž zachování anonymity budu v následujícím popisu 

výsledných zjištění účastníky metody focus group označovat jako: 

 Respondent 1 

 Respondent 2 

 Respondent 3 

Na začátku realizované focus group si vybraní zástupci managementu nejprve 

vyjasnili, že vytvoření Plánu zavádění změny je zapotřebí, aby měli oporu, podle které 

postupovat a věděli, kdo je za co zodpovědný. V následující debatě se domlouvala podoba 

plánu a konkrétní náležitosti, které by měl plán obsahovat. Domluvili se, že kromě 

náležitostí, které je nutné zpracovat pro odevzdání Žádosti o registraci na magistrát a 

domluvených plánů pro interní potřebu organizace se zhotoví ještě Finanční plán, který 

bude na rozdíl od tabulky potřebné pro magistrát více do hloubky. S tímto návrhem přišel 

Respondent 2: „No ono by třeba bylo vhodné udělat bod zvratu, abysme věděli, kdy 

nastane bod zvratu a ta služba začne být výdělečná.“.  

V rámci focus group bylo rovněž domluveno, že jednotlivé plány budou zpracovávat 

pověřené týmy pracovníků, kromě příloh k Žádosti o registraci, které z důvodu povahy 

jednotlivých dokumentů budou zpracovávat statutární zástupci organizace. Tyto plány by 

pak měly být jednotlivě mezi pracovníky konzultovány a po dokončení každého z nich na 

schůzích organizace schváleny. Průběžné konzultace o stavu zpracování jednotlivých plánů 

a jejich schvalování by mělo tak probíhat minimálně jedenkrát měsíčně, dle potřeby i 

častěji.  
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Při schvalování struktury Plánu zavádění změny bylo domluveno, že vzhledem 

k povaze jednotlivých aktivit bude obsahem plánu označení konkrétní aktivity, časové 

období pro její zpracování a lidské zdroje, které budou na aktivitu potřeba zajistit. 

Respondent 2 navrhl: „…finanční zdroje jsou tady v tom případě asi zbytečné, protože tam 

nějaké finanční náklady nevznikají, tady s tím zaváděním, protože tam vlastně jsou jenom 

kancelářské potřeby a poplatky tam nejsou žádné, takže neměly by vzniknout nějaké 

finanční náklady s tím.“ S tímto návrhem rovněž souhlasil a navázal na něj Respondent 3: 

„S tím souhlasím a napadá mě, že je tím pádem nesmysl, ale potom i ty materiálové zdroje, 

protože...to s tím potom souvisí, abysme nemuseli zapisovat každou tužku a papír.“ 

 Nakonec bylo domluveno, že prostřednictvím sdíleného disku, ke kterému mají 

všichni pracovníci organizace přístup, bude aktuální podoba plánu všem k dispozici, aby 

podle něj mohli postupovat při plnění jednotlivých aktivit. 

Ohledně identifikace rizik se vymezila tři rizika, ke kterým by v průběhu stanovené 

fáze zaváděné změny mohlo dojít, a která jsou kritická. Prvním identifikovaným rizikem 

je, že se jednotlivé plány či podklady nestihnou včas zpracovat v rámci dílčího 

vymezeného termínu.
22

 Druhým rizikem je, že organizace nebude mít dostatek pracovníků 

na personální zajištění služby z hlediska organizací stanoveného vnitřního plánu. Třetím 

účastníky identifikovaným rizikem je, že registrace nebude organizaci ze strany magistrátu 

udělena. Dále byly v rámci debaty stanoveny kroky pro případ, že tato rizika nastanou, 

včetně odpovědnosti za jednotlivá rizika a rovněž dílčí kroky pro eliminaci vzniku těchto 

rizik. Nakonec se účastníci domluvili, že zpracovaný Plán rizik bude rovněž přístupný 

prostřednictvím sdíleného disku. 

8.3.3 Zhodnocení výzkumné metody focus group, její limity a rizika 

Prostřednictvím této výzkumné metody měly být zjištěny návrhy pro celkovou 

podobu Plánu zavádění změny a měla být identifikována rizika, ke kterým by v průběhu 

stanovené fáze zaváděné změny mohlo dojít. Tento vymezený cíl se podařilo naplnit, 

protože vybraní zástupci managementu se v rámci metody focus group dohodli na 

základních bodech, podle kterých mohl být Plán zavádění změny i Plán rizik zpracován.  

Velikost skupiny pro tuto výzkumnou metodu nebyla odpovídající, což bylo 

zapříčiněno zejména nízkým počtem pracovníků v organizaci. Velikost skupiny však byla 

kladně hodnocena účastníky, kteří byli rádi, že debata proběhla v úzkém kruhu a přátelské 

atmosféře, kde se všichni znají. 

                                                 
22

  Promeškání finálního termínu, kterým je konec roku 2018, si účastníci nepřipouští. 
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Při výzkumné metodě byl použit pevný scénář, který dával pevnou oporu celé debatě 

a myslím si, že díky němu byla debata svižná, ubíhala požadovaným směrem a pracovníci 

neměli tendenci odbíhat k řešení běžných pracovních záležitostí. K tomu také, dle mého 

názoru, přispělo moderování focus group, v rámci kterého byly pracovníkům kladeny 

otázky a byly také průběžně ověřovány jejich aktuální návrhy.  

Vzhledem k počtu pracovníků a celkovému tématu mohla být výzkumná metoda 

nahrazena běžnou pracovní poradou. Nicméně při poradě by téma mohlo být narušováno 

řešením jiných pracovních záležitostí, toto téma by nemuselo dostat potřebný prostor a 

celkové výsledky by pravděpodobně nebyly takto ucelené a přehledné. Myslím si, že se 

podařilo naplnit stanovený cíl a metoda focus group svůj účel naplnila, což bylo rovněž 

potvrzeno hodnocením pracovníků, kteří se jí zúčastnili. Někteří byli nejdříve k této 

metodě skeptičtí, ale při jejím zpětném hodnocení se všichni shodli, že bylo dobré se takto 

sejít a o plánované změně a jejích krocích dopodrobna debatovat a mít možnost vyjasnit si 

v této oblasti spoustu věcí. Rovněž se účastníci shodli, že jsou spokojeni s výsledky, které 

z debaty vzešly a že si umí představit podobným způsobem plánovat v organizaci při 

nových změnách nadále.  Při doplňující otázce, která se zaměřovala na rozdíl mezi 

použitou metodou a běžnou poradou Respondent 1 odpověděl: „No tak bylo to bylo to 

přesně jakoby zacílený přímo na ten na tu problematiku tý věci, že se probíralo čistě to a 

byl tam jakoby ten ten moderátor, kterej kterej kterej vlastně se ptal na ty otázky eee 

vlastně byl tam jasně danej scénář, posloupnost těch věcí, že se to šlo popořadě a díky 

tomu jsme vlastně přicházeli přecházeli na ty věci.“ 

Jsem si však vědoma, že mnou použitá metoda nenaplnila všechny podmínky, které 

na základě teoretických poznatků naplnit má, bylo zde několik mezer a pro její příští 

použití je určitě zapotřebí metodu více propracovat, aby se dalo skutečně hovořit o focus 

group v pravém slova smyslu, a nejen o skupinovém rozhovoru, o který se v tomto případě 

jednalo spíše. 

Rizik v rámci této použité metody mohlo být několik. Hned na začátku mohlo dojít 

k tomu, že oslovení pracovníci nebudou s účastí či s nahráváním souhlasit, což by 

vzhledem k nízkému počtu pracovníků v organizaci mohl být problém. Dále mohla nastat 

situace, kdy v průběhu debaty nebudou mít účastnici co říci, že např. dojde k předčasnému 

vyčerpání tématu. Nebo naopak by jejich názory mohly býti tak rozlišné, že by se nemohli 

shodnout na výsledném návrhu. K žádnému z těchto rizik nedošlo a vše probíhalo 

víceméně hladce. 



80 

 

 

8.4 Plán zavádění změny a Plán rizik 

Tabulka č. 8: Plán zavádění změny 

PLÁN ZAVÁDĚNÍ ZMĚNY 

Název aktivity 

Období (měsíc) 

Lidské zdroje 
zá

ří
 

ří
je

n
 

li
st

o
p

a
d

 

p
ro

si
n

ec
 

K + K 

schválení 

K+K 

schválení 

K+K 

schválení 

K+K 

schválení 

 

Představení Plánu 

zavádění změny 

všem 

pracovníkům 

X 

________ 

X 

   

 všichni pracovníci 

organizace 

 odpovědný pracovník – 

statutární zástupce 

Rozdělení 

jednotlivých úkolů 

(vyjasnění 

kompetencí) 

X 

________ 

X 

   

 pověření pracovníci 

 odpovědný pracovník – 

statutární zástupce 

Zpracování 

Operačního plánu 

X 

________ 

X 

X 

   

 tým A 

 odpovědný pracovník – 

koordinátor projektů 

Zpracování 

Management 

plánu 

 

X 

_______ 

X 

X 

_______ 

X 

X 

 

 tým B 

 odpovědný pracovník – 

statutární zástupce 

Zpracování 

Marketing plánu 

 

 

 

X 

_______ 

X 

  

 tým C 

 odpovědný pracovník – 

PR a fundrasier 
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Zpracování 

Finančního plánu 

– více do hloubky 

 

X 

_______ 

X 

X 

_______ 

X 

X 

 

 tým D 

 odpovědný pracovník – 

ekonom 

Zpracování 

přílohy – Popis 

realizace 

poskytování soc. 

služby 

 

X 

_______ 

X 

X 

  

 tým A 

 odpovědný pracovník – 

koordinátor projektů 

Zpracování 

přílohy – 

Personální 

zajištění 

  

X 

_______ 

X 

X 

 

 tým B 

 odpovědný pracovník – 

statutární zástupce 

Zpracování 

přílohy – Finanční 

plán (tabulka) 

  

X 

_______ 

X 

X 

 

 tým D 

 odpovědný pracovník – 

ekonom 

Zpracovávání 

podkladů – příloh 

k Žádosti o 

registraci soc. 

služby 

  

X 

_______ 

X 

X 

_______ 

X 

X 

 odpovědný pracovník – 

statutární zástupce 

Dodání 

potřebných 

dokladů o 

vzdělání od 

pracovníků 

 

  

X 

_______ 

X 

 

 pověření pracovníci 

 odpovědný pracovník – 

statutární zástupce  

Zajištění dodání 

potvrzení o 

bezdlužnosti 

organizace 

 

  

X 

_______ 

X 

 
 odpovědný pracovník – 

statutární zástupce 

Finální 

kompletace 

podkladů pro 

registraci služby – 

komunikace 

s ostatními 

pracovníky 

   

X 

_______ 

X 

X 

 odpovědný pracovník – 

statutární zástupce ve 

spolupráci 

s odpovědnými 

pracovníky jednotlivých 

týmů 
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Odevzdání 

finálních podkladů 

na Magistrát hl. 

města Praha 

   X 

 odpovědný pracovník – 

administrativní 

pracovník 

Zdroj: vlastní tvorba 

Legenda k tabulce č. 8: 

K+K = konzultace + kontroly 

Jednotlivé křížky nejprve označují, v jakém měsíci má dojít k vymezené aktivitě, druhý křížek v buňce značí, 

zda má dojít ke konzultacím a kontrolám (K+K) a uvedení třetího křížku značí nutnost schválení dané 

aktivity statutárním zástupcem.  

Pracovníci byli rozděleni do jednotlivých týmů (A–D), přičemž se vzhledem k jejich nízkému počtu stalo, že 

jeden pracovník se objevil ve více týmech. Jednotlivé týmy měly vždy určenou zodpovědnou osobu. Nestalo 

se, aby jeden pracovník byl zodpovědnou osobou ve více týmech. 

 

Tabulka č. 9: Plán rizik 

PLÁN RIZIK 

Riziko 
Způsob 

předcházení 
Intervence Odpovědnost 

1. Plány a 

jednotlivé 

podklady 

nebudou 

zpracovány  

včas v dílčím 

stanoveném 

termínu 

 dodržovat 

časový rámec 

Plánu zavádění 

změny 

  dodržování 

pravidelných 

konzultací a 

kontrol dle 

Plánu zavádění 

změny 

 posunout dílčí 

termín 

zpracování (bez 

zásahu do 

konečného 

termínu) 

zodpovědná osoba 

v daném týmu, 

kterého se konkrétní 

plán týká 

2. Nedostatek 

pracovníků pro 

personální 

zajištění služby 

dle vnitřního 

plánu 

 dostatečná 

komunikace 

s pracovníky o 

požadavcích na 

ně (požadavky 

na doložení 

dokladů o 

 vypsat novou 

pracovní 

nabídku 

 pro zajištění 

nových 

pracovníků 

oslovit – úřad 

statutární zástupci 
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vzdělání) 

 Dostatečná 

komunikace 

s pracovníky     

o zaváděné 

změně 

 

práce, agentury 

práce, profesní 

skupiny 

 

3. Registrace 

nebude udělena 

 maximální 

vynaložení 

snahy o 

dodržení všech 

požadavků od 

magistrátu 

 odborné 

zpracování 

požadovaných 

podkladů 

 dostatečná 

kontrola 

splnění všech 

náležitostí  

 kontrola při 

kompletaci 

podkladů 

 postupovat dle 

pokynů od 

magistrátu ve 

stanovené lhůtě 

a nedostatky 

napravit 

statutární zástupci 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

9 Jednotlivé plány pro účely organizace  

9.1  Finanční plán 

9.1.1 Plánovaný rozpočet  

1. Kapacita týmu a nabízené služby  

Tabulka č. 10: Plánované hodiny osobní asistence 
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Počet klientů 

Průměrná doba 

asistence u klienta za den  

(vyjádřeno 

v hodinách) 

Celkem hodin 

asistence  

za měsíc 

10 5 1500 

Zdroj: vlastní tvorba 

Plánované hodiny poskytované asistence je organizace připravena úměrně měnit dle 

počtu klientů či potřebného času poskytované asistence na 1 klienta/den. 

 

Tabulka č. 11: Tým pracovníků 

Pracovní zařazení 
Druh pracovního 

poměru 

Celkem odvedených 

hodin práce/měsíc 

Osobní asistent (3 osoby) HPP 480 

Osobní asistent DPP 1020 

Terénní sociální pracovník DPP 20 

Koordinátor osobní 

asistence 
HPP 160 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

 

2. Klasifikace výnosů 

Tabulka č. 12: Klasifikace výnosů 

Zdroj výnosů Vyčíslení výnosů/hod. 

Platba klientů 130,- 

Dotace, dárci, sponzoři 30,- 

CELKEM 160,- 
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Zdroj: vlastní tvorba 

Při klasifikaci částky z dotací, od dárců a sponzorů jsme vycházeli z průměrné 

částky, která připadá na 1 klienta za 1 hodinu asistence. 

 

 

3. Klasifikace nákladů 

Tabulka č. 13: Fixní náklady 

 

Osobní náklady 

Pracovní 

zařazení 

Hru

bá mzda 

Placeno ze 

služby osobní 

asistence 

(v %) 

Hrubá 

mzda 

výsledek 

Celkem vč. 

odvodů (34%) 

Management 

(2 osoby) 

 

50.0

00.- 

(2x 

25.000,-) 

39,272% 

 

19.636,- 

 

26.312,- 

 

Koordinátor 

osobní asistence  

 

12.2

00,- 

100% 12.200,- 16.348,- 

 

CELKEM - - - 42.660,- 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Ze služby osobní asistence budou plně hrazeny mzdové/osobní náklady koordinátora 

osobní asistence. Osobní náklady managementu jsou z této služby hrazeny pouze z 39,272 

%, zbylá část jde z jiných prostředků organizace v rámci jejích dalších činností. 

 

Tabulka č. 14: Přehled fixních nákladů 

SOUHRNNÝ PŘEHLED FIXNÍCH NÁKLADŮ 
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Náklady Vyčíslen

á částka 

Placeno ze služby 

osobní asistence 

(v %) 

C

elkem 

Osobní 42.660,- - 4

2.660,- 

Nájem (vč. poplatků za 

elektřinu a vodu) 

5.000,- 100% 5.

000,- 

Telefonní paušál 600,- 100% 6

00,- 

Internetový paušál 800,- 100% 8

00,- 

Služby* 12.000,- 50% 6.

000,- 

Režie** 1.000,- 100% 1.

000,- 

Časová jízdenka (10 ks) 

*** 

5.083,- 100% 5.

083,- 

Pojištění odpovědnosti**** 207,- 100% 2

07,- 

Vstupní náklady 

– vybavení kanceláře 

500,- 100% 5

00,- 

CELKEM - - 6

1.850,- 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

*Vedení účetnictví a mzdové agendy je organizaci poskytováno dodavatelsky a 

vyčísleno jako služby.  

**V režii jsou započítány ochranné pomůcky (jednorázové gumové rukavice a 

dezinfekce) a kancelářské potřeby.  

 Jednorázové gumové rukavice, dezinfekce 

(Průměrná stanovená spotřeba 300 ks rukavic/měsíc a 1000 ml dezinfekce/měsíc.) 

100 ks rukavic………..95,-…300 ks rukavic…285,- 

1000 ml dezinfekce…299,- 
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Celkem……………...584,-/měsíc 

 Kancelářské potřeby 

(Papíry, psací potřeby, sponky, svorky, euroobaly, barva do tiskárny apod./měsíc) 

Průměrná stanovená spotřeba kancelářských potřeb........416,-/měsíc 

***Časové přenosné jízdenky  

(V organizaci je k dispozici 10 ks přenosných jízdenek předplacených na 1 rok/365 

dní) 

1 ks jízdenky......6.100,- 

10 ks jízdenek.............61.000,-/rok 

 

****Pojištění odpovědnosti za škodu podle zákona č. 108/2006 Sb., sociální služby, 

zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, volnočasové činnosti 

a ostatní činnosti spojené s péčí o domácnost 

(Sjednané pojištění se vztahuje na: Čistě finanční škodu; Škodu nebo jinou újmu 

způsobenou vadou výrobku; Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského 

pojištění; Odpovědnost z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů; Věci třetích osob; 

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění = 5.000.000,- ; Spoluúčast 

pojištěného na každé pojistné události = 1.000,-) 

Základní roční pojistné....2.485,-/rok 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 15: Variabilní náklady 

 

Osobní náklady 

Pracovní 

zařazení 

Druh 

pracovního 

poměru 

Celkem 

odvedených 

hodin práce 

Hrubá 

mzda/1 

asistent 

Hrubá 

mzda celkem 

Celke

m vč. 

odvodů 

(34%) 
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Osobní 

asistent (3 

osoby) 

HPP 480 13.600,- 40.800,- 
54.67

2,- 

Osobní 

asistent 
DPP 1020 

90,-

/hod. 
91.800,- 

91.80

0,- 

Terénní 

sociální 

pracovník 

DPP 20 
100,-

/hod. 
2000,- 

2.000,

- 

CELKEM - - - - 
148.4

72,- 

Zdroj: vlastní tvorba 

Bude-li organizace mít smlouvu se 3 osobními asistenty na hlavní pracovní poměr 

(HPP), jsou schopni odpracovat celkem 480 hodin/měsíc. K naplnění výše vyčíslených 

1500 hodin zbývá 1020 hodin, které budou pokryty dohodami o provedení práce.  

Tabulka č. 16: Přehled variabilních nákladů 

SOUHRNNÝ PŘEHLED VARIABILNÍCH NÁKLADŮ 

Náklady 
Vyčíslená 

částka 

Placeno ze 

služby osobní 

asistence 

(v %) 

Celkem 

Osobní 148.472,- 100% 148.472,- 

CELKEM - - 148.472,- 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Přehled výnosy a náklady celkem 

 

Celkem hodin asistence/měsíc………1500hod. 

Celkem výnosy/hod…………………160,- 

Celkem výnosy/měsíc……………….240.000,- 

 

Celkem fixní náklady/měsíc…………61.850,- 

Celkem variabilní náklady/měsíc…….148.472,- 

Celkem náklady/měsíc…………….. 210.322,- 
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9.1.2 Analýza bodu zvratu 

Analýza bodu zvratu (z anglického názvu Break Even Point Analysis) je metoda, 

díky které je možné zjistit kritický bod, kdy se tržby právě rovnají nákladům. 

TR = TC 

PxQ = FC + VC 

TR – celkové výnosy  

TC – celkové náklady, FC – fixní náklady, VC – variabilní náklady  

P – cena za jednotku, Q – počet jednotek  

P = 160 (130,- zaplatí klient za hodinu asistence; zbylých 30,- průměrně připadá na 

hodinu asistence z dotací, darů a od sponzorů) 

FC = 61850 (celkem fixních nákladů) 

VC = 148472 (celkem variabilních nákladů) 

 

Výpočet: 

TR = TC 

160 x Q = 61850 + 148472 

160 x Q = 210322 

Q = 1314,5125 

TR = TC 

160 x 1314,5125 = 210322 

210322 = 210322 

Jestliže se dostaneme na 1314,5125 hodin asistence za měsíc, pak se budou celkové 

výnosy (210.322 Kč) rovnat celkovým vynaloženým nákladům (210.322 Kč), v takovémto 

případě můžeme mluvit o nastalém bodu zvratu. 

Vzhledem k tomu, že je plánováno 1500 hodin asistence za měsíc, budou výnosy 

převyšovat náklady a organizace bude v zisku. 

 

Graf č.1:  Bod zvratu 
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Zdroj: vlastní tvorba 

Legenda ke grafu č. 1: 

TC 

TR  

Bod zvratu BZ  

 

9.2 Marketingový plán 

Podle Kotlera (2007) se úspěch u úspěšných společnosti odvíjí právě od nápadné 

orientace na zákazníka a silného marketingového zaměření. 

Pro zavedení nové služby osobní asistence si organizace připravila náčrt 

marketingového plánu. Podle tohoto plánu bude postupovat v prvním pololetí poskytování 

nové služby. Následně budou v organizaci shrnuty výsledky vyplývající z tohoto plánu. 

Plán by na základě těchto výsledků měl být revidován – upraven a popř. doplněn o nové 

možnosti a příležitosti z oblasti marketingu.  

9.2.1 Stručný přehled a hlavní cíle 

Organizace se připravuje na poskytování terénní sociální služby osobní asistence na 

území hl. města Prahy. Ze začátku se chce zaměřit zejména na poskytování služby 

v městské části Praha 12, kde rovněž sídlí a má kontaktní pracoviště. Organizace plánuje 

poskytovat své služby 10 klientům/měsíc každému průměrně po 5 hodinách asistence/den. 
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Organizace bude při poskytování asistence závislá na získaných dotacích, darech, 

sponzorských darech (či získání prostředků vlastní činností), je proto nutné navázat kontakt 

a spolupráci s jednotlivými městskými částmi a dostat se do povědomí veřejnosti.  

Stanovené cíle 

 Propagace organizace a činnosti osobní asistence pro získání dostatečného počtu 

klientů 

 Navázání kontaktů a spolupráce s městskými částmi Prahy, kde bude služba 

poskytována (nejdříve Praha 12), potenciálními sponzory a dárci. 

 Zajištění dostatečných finančních prostředků pro získání a udržení ziskovosti 

 Dostat se do povědomí komunity městské části Praha 12, kde má organizace své 

sídlo 

 

9.2.2 Nástin konkrétních činností k naplnění stanovených cílů 

 Přehledně zpracované webové stránky organizace s dostatečným množstvím 

informací o poskytované službě osobní asistence 

 Sociální sítě organizace s informacemi o službě a aktuálními novinkami 

 Zhotovení propagačního videa o poskytované službě osobní asistence a jeho 

šíření 

 Zařazení organizace v sekci „poskytované sociální služby“ na webových 

stránkách městské část Prahy 12 

 Zařazení organizace v tištěném katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

městské části Praha 12 

 Propagační letáky umístěné na úřadech městské části Praha 12, popř. na 

jiných veřejně dostupných místech – knihovny, praktičtí lékaři, kulturní 

centra 

 Pravidelná účast na veletrhu poskytovatelů sociálních služeb městské části 

Praha 12  

 Pravidelné žádání o dotace – městská část Praha 12; Magistrát hl. města 

Prahy 

 Aktivní oslovování místních podnikatelů z Prahy 12 – informovat je o službě 

osobní asistence, např. prostřednictvím zpracované kampaně na její podporu 

 Pravidelné pořádání charitativního bazárku na území městské části Praha 12, 

popř. dalších veřejných akcí, při kterých bude organizace zviditelněna 
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9.2.3 Implementace marketingu 

 

Tabulka č. 17: Nástin stručného plán 

Co 
Kdo 

 
Jak 

Webové 

stránky 

organizace  

 

Pracovník pro 

správu webu 

Pravidelná aktualizace informací skrze 

jednoduchou a přehlednou webovou šablonu 

Sociální 

sítě 

 

Pracovník pro 

správu sociálních 

sítí 

Pravidelná komunikace s veřejností skrze 

sociální sítě; informování o službě, novinkách a 

aktuálním dění v organizaci; nahrávání fotek, 

videí  

Propagační 

video 

Dobrovolník 

s celým týmem 

organizace 

Natočení krátkého videa – představení 

organizace a služby osobní asistence 

Webové 

stránky MČ 

Praha 12 

Pracovník PR 

a fundraising 

Oslovit městskou část Praha 12 

Tištěný 

katalog MČ 

Praha 12 

 

Pracovník PR 

a fundraising 

Vyplnění potřebných formulářů 

v požadovaném čase  

Propagační 

letáky  

Pracovník 

pověřený grafikou 

Zpracování letáku se základními 

informacemi o službě 

Veletrh 

poskytovatelů 

sociálních služeb 

MČ 12 

Zástupci 

organizace + 

dobrovolníci 

Přihlášení na veletrh + účast 

Žádání o 

dotace 

Pověření 

pracovníci 

Prostřednictvím vyhlášené výzvy 

Kampaň 

pro místní 

Pracovník PR 

a fundraising 

Vytvoření kampaně na podporu služby 

osobní asistence + aktivně oslovovat a 



93 

 

 

Koho 

nejvíce osloví 
+ - 

rodinu, 

zájemce, známé 

zájemce, 

veřejnost 

ihned, dostatek informací, široký 

okruh oslovených, možnost 

propagace celé organizace  

na stránky půjde jen ten, 

kdo už organizaci zná;  

širokou 

veřejnost, rodinu, 

zájemce, známé 

zájemce, možná i 

zájemce 

ihned; široký okruh oslovených 

lidí + mohou sdílet informace, 

popř. videa dále – řetězová 

reakce; možnost zpětné vazby 

skrze komentáře od lidí; možnost 

propagace celé organizace, lidé 

mohou na vlastní oči vidět 

pracovníky – asistenty skrze 

aktuální fotky, popř. na základě 

souhlasu klienta i „asistenci 

v praxi“  

pravděpodobně neosloví 

přímo zájemce; je potřeba 

zaujmout, aby lidé začali 

organizaci tzv. sledovat a mohli 

šířit popř. dále 

skrze 

sociální sítě – viz 

předchozí bod 

lidé uvidí konkrétní lidi 

(pracovníky) za konkrétní 

činností, vyšší důvěra 

v organizaci, široký okruh 

oslovených lidí, „trvanlivost“ 

videa – lze pouštět opakovaně 

poměrně dlouho 

náročnější na přípravu, 

pracovníci musí souhlasit a chtít, 

náklady na zpracování videa 

rodinu, 

zájemce, známé 

možnost pokračování v již 

navázaném kontaktu a spolupráci 

osloví jen ty, kteří již službu 

potřebují,  

podnikatele + 

aktivní 

oslovování 

informovat o službě prostřednictvím e-mailů a 

sjednaných schůzek 

Charitativní 

bazárek 

Pověření 

pracovníci + 

dobrovolníci 

Pořádání bazárku na podporu činností 

organizace skrze živnostenské oprávnění či na 

podporu dětského domova skrze registrovanou 

veřejnou sbírku 
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zájemce, 

veřejnost 

s MČ; vyšší důvěra v organizaci 

zájemce, 

rodinu 

pokračování v již 

navázaném kontaktu a spolupráci 

s MČ; vyšší důvěra v organizaci 

osloví jen ty, kteří již službu 

potřebují;  

zájemce, 

rodinu, známé 

zájemce 

pokračování v již 

navázaném kontaktu a spolupráci 

s MČ; navázání kontaktu 

s pracovníky z veřejně 

dostupných míst – možnost další 

spolupráce, lidé si mohou leták 

uschovat pro pozdější potřebu 

náročnější na přípravu, 

náklady na tisk letáků 

zájemce, 

rodinu, popř. 

známé zájemce 

pokračování v již 

navázaném kontaktu a spolupráci 

s MČ; osobní setkání se zájemci 

(popř. rodinou či známými); 

možnost prezentace fotek, videí, 

propagace celé organizace, 

setkání se zástupci MČ a dalších 

organizací – možnost navázání 

spolupráce  

pouze 1x ročně daném 

termínu konání; nutná příprava 

propagačních materiálů či videa 

pro prezentaci služby a organizace 

- možnost získání finančních 

prostředků pro zajištění služby na 

– materiálové náklady, mzdové 

(osobní)… 

jen v termínech vyhlášené 

výzvy (1x ročně), náročné na 

přípravu, poměrně krátké období 

pro podání žádosti, není 

garantované přidělení dotace či 

její výše, poměrně dlouhé časové 

rozmezí mezi podání žádosti a 

příp. udělení dotace 

- možnost získání finančních 

prostředků pro zajištění služby, 

navázání kontaktu s (místními) 

podnikateli, propagace celé 

organizace 

náročnější na přípravu – 

vymyslet kampaň, která zaujme, 

výsledek není zaručen,  
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širokou 

veřejnost 

propagace organizace, 

možnost získání finančních 

prostředků, navázání kontaktu 

s místní komunitou, prezentace 

služby prostřednictvím 

dostupných letáků v místě konání 

či osobního poskytnutí více 

informací 

náročnější na přípravu a 

celkovou organizaci akce, nutné 

zajištění dostatečného množství 

věcí na prodej, zajištění vhodného 

místa pro dostatek zákazníků, 

nutná příprava propagačních 

materiálů 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Dále se bude organizace pravidelně účastnit veřejných akcí pořádaných v rámci MČ 

Praha 12. Díky tomu bude v osobním kontaktu s potenciálními klienty a v rámci některých 

akcí bude mít možnost blíže představit nabízenou službu osobní asistence. Účast na těchto 

akcích organizaci dopomůže k zapojení se do komunitního života obyvatel MČ Praha 12 a 

organizace rovněž získá větší přehled o jejich potřebách, na které by následně mohla 

reagovat v rámci dalších pořádaných projektů, což může dopomoci k získání finančních 

prostředků a vyšší povědomosti o organizaci u veřejnosti.  

Navázání kontaktu a spolupráce s MČ Praha 12 se organizaci v minulosti již 

podařilo, bude tedy zapotřebí ve spolupráci pokračovat i nadále a také skrze novou sociální 

službu. 

 

9.3 Operační plán 

9.3.1 Popis průběhu poskytované služby  

Služba je poskytována na základě poptávky žadatele – vyplněného vstupního 

dotazníku, po kterém bude domluveno sociální šetření v místě pobytu žadatele (zpravidla 

v jeho domácnosti). Sociální šetření vykonává terénní sociální pracovník, který zjistí 

konkrétní požadavky a potřeby žadatele. Na základě zaznamenaného výstupu bude 

zpracován návrh smlouvy o poskytnutí sociální služby. Bude-li žadatel s obsahem návrhu 

smlouvy souhlasit, dojde následně k uzavření smlouvy. 

Na základě uzavřené smlouvy poskytují osobní asistenti službu osobní asistence 

v domácnostech klientů či v terénu – dle potřeby klienta. Smlouva mj. vymezuje rozsah 

sjednané asistence vyplývající z potřeb a přání klienta, tj. při jakých činnostech, v jakém 
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rozsahu a v jakém čase bude klientovi služba osobní asistence poskytována. Minimální čas 

sjednané služby činí 60 minut, tj. 1 hodinu asistence. Maximální čas je sjednán ve smlouvě 

a odvíjí se od potřeb klienta a rozsahu jednotlivých úkonů asistence. Osobní asistent se 

vždy ve sjednaný čas dostaví na stanovené místo a provede předem dojednaný rozsah 

služby. Rozsah, jednotlivé úkony a čas strávený u klienta se může dodatečně měnit na 

základě domluvy obou smluvních stran.  

Smlouva je doplněna o další potřebné podklady pro asistenci, jako např. individuální 

plán klienta, který blíže specifikuje požadavky a přání klienta a průběh služby. Individuální 

plán tvoří osobní asistent společně s klientem a je pravidelně aktualizován.  

Koordinátor osobní asistence sestavuje služby asistentů, koordinuje a kontroluje 

jejich činnost.  

Popis průběhu poskytované služby je více specifikován v dokumentu nazvaném 

Popis realizace poskytovaní sociálních služeb, který je přílohou této práce. 

 

9.3.2 Výkon činnosti 

K výkonu činnosti bude organizace zajišťovat následující: 

 Ochranné pomůcky - jednorázové gumové rukavice a dezinfekce 

(průměrná stanovená spotřeba 300 ks rukavic/měsíc a 1000 ml dezinfekce/měsíc.) 

100 ks rukavic………..95,-…300 ks rukavic…285,- 

1000 ml dezinfekce…299,- 

Celkem……………...584,-/měsíc 

 Kancelářské potřeby 

(Papíry, psací potřeby, sponky, svorky, euroobaly, barva do tiskárny apod./měsíc) 

Průměrná stanovená spotřeba kancelářských potřeb........416,-/měsíc 

 Časové přenosné jízdenky  

(v organizaci je k dispozici 10 ks přenosných jízdenek předplacených na 1 rok/365 

dní) 

1 ks jízdenky......6.100,- 

10 ks jízdenek.............61.000,-/rok 
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Pracovníci – osobní asistenti + terénní sociální pracovník budou mít možnost těchto 

přenosných jízdenek využívat. Tyto jízdenky budou vždy po výkonu práce vracet zpět do 

provozovny organizace, aby mohly být využity dalšími pracovníky. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu podle zákona č. 108/2006 Sb., sociální služby, 

zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, volnočasové 

činnosti a ostatní činnosti spojené s péčí o domácnost 

(Sjednané pojištění se vztahuje na Čistě finanční škodu; Škodu nebo jinou újmu 

způsobenou vadou výrobku; Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského 

pojištění; Odpovědnost z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů; Věci třetích osob; 

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění = 5.000.000,- ; Spoluúčast 

pojištěného na každé pojistné události = 1.000,-) 

Základní roční pojistné....2.485,-/rok 

V rámci nabízené služby není vzhledem k jejímu poskytování v přirozeném 

sociálním prostředí klienta zapotřebí žádné zvláštní technické či materiálové vybavení. 

Kromě výše zmíněných ochranných pomůcek jsou ostatní potřebné pomůcky k péči 

zajištěny ze strany klienta. 

Klíčovou položkou celého procesu poskytování služby osobní asistence je odborná 

kvalifikace pracovníků. Tuto kvalifikaci stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Terénní sociální pracovník musí splňovat zákonné podmínky pro výkon povolání 

sociálního pracovníka. Pracovníci vykonávající osobní asistenci musejí mít odpovídající 

kvalifikaci pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách. Další odborné vzdělávání 

je zajišťováno prostřednictvím vzdělávacích kurzů a školení. 

 

9.4 Management plán 

9.4.1 Tým pracovníků 

Na službě osobní asistence se podílí: 

 Management: 

-statutární zástupci (2 osoby); výše úvazku týkající se služby osobní asistence 39 %; 

-koordinátor osobní asistence; výše úvazku týkající se služby osobní asistence 100%. 

 Ostatní pracovníci: 
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-terénní sociální pracovník; DPP 20 hod./měsíc. 

-osobní asistenti; výše úvazku týkající se služby osobní asistence 100% (3 osobní asistenti) 

+ DPP dle potřeby.  

-osoba pověřená za vedení účetnictví a mzdové agendy (vedení účetnictví a mzdové 

agendy je organizaci poskytováno dodavatelsky, jedná se tedy o placenou službu.)  

 

9.4.2 Odpovědnost pracovníků 

Statutární zástupci zodpovídají za celkovou podobu poskytované služby (zejména 

legislativní oblast, finanční oblast, vývoj služby a celkovou kvalitu služby). Statutární 

zástupci zodpovídají za své podřízené pracovníky a výkon jejich činnosti. Jednají jménem 

organizace a jsou zodpovědní za její řádný chod a vedení. 

Koordinátor osobní asistence zodpovídá za vedení služby, její průběh a koordinaci. 

Zodpovídá za své podřízené pracovníky – osobní asistenty a výkon jejich činnosti. Provádí 

kontrolní činnost osobních asistentů. Úzce spolupracuje s terénním sociálním 

pracovníkem. 

Druh pracovního poměru: Pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr (HPP) 

Terénní sociální pracovník vykonává sociální šetření v místě pobytu žadatele o službu 

(zjišťuje jeho konkrétní požadavky a potřeby). Je zodpovědný za zpracování návrhu 

smlouvy a následnému dojednání konečné podoby smlouvy o poskytování sociální služby. 

Jedná s žadateli o službu, poskytuje jim potřebné bližší informace o službě, nabízí základní 

sociální poradenství. Dále je odpovědný za rámcové vedení příslušné dokumentace 

vztahující se ke službě. Úzce spolupracuje s koordinátorem osobní asistence. 

Druh pracovního poměru: Dohoda o provedení práce (DPP) 

Osobní asistenti vykonávají přímou péči – asistenci s klienty v jejich přirozeném sociálním 

prostředí. Rozsah těchto činností upravuje smlouva o poskytnutí služby a další dokumenty. 

Jsou zodpovědní za řádný výkon péče, pomoci a podpory klienta v daném rozsahu a čase. 

Rozsah asistence včetně její délky (časové náročnosti) jsou povinni zaznamenávat do 

harmonogramu klienta a zároveň svých výkazů práce. Osobní asistenti jsou dále odpovědni 

za vedení dokumentace klientů vztahující se k poskytnuté péči, pomoci a podpoře. 

Druh pracovního poměru: Pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr (HPP); Dohoda o 

provedení práce (DPP) 



99 

 

Předpokladem je, že tento základní tým se bude postupně navyšovat a doplňovat o další 

pracovníky úměrně dle poptávky po službě a objemu práce.  

Nárůst pracovníků na základě poptávky po službě se bude projevovat zejména u pracovní 

pozice osobní asistent: 

 Objem odvedené práce jednoho osobního asistenta, který má u organizace uzavřeno 

HPP = 160 hod./měsíc 

 Objem odvedené práce jednoho osobního asistenta, který má u organizace uzavřeno 

DPP = 300 hod./rok .... 25 hod./měsíc 

 

U osobních asistentů s DPP má organizace několik možností při zajištění odvedeného 

výkonu práce: 

1. Organizace bude osobním asistentům přidělovat práci tak, aby jejich činnost 

nepřekročila více než 25 hod./měsíc (=300 hod./rok jako maximální hranice dle 

zákoníku práce), protože bude předpokládat, že je zapotřebí vynaložit velké úsilí na 

zaučení každého nově přijatého osobního asistenta. V takovémto případě bude 

každý asistent moci pracovat u organizace po celý rok. Organizace však bude 

muset od začátku poskytování služby zajistit větší počet asistentů najednou 

vzhledem k poměrně nízkému počtu odvedených hodin za měsíc/1 asistenta. 

2. Organizace bude průběžně uzavírat s osobní asistenty DPP v závislosti na aktuální 

poptávce po službě (vždy tak, aby měla organizace dostatečnou rezervu při nových 

poptávkách). Jakmile bude u osobního asistenta vyčerpáno 300 hod. odvedené 

práce v daném roce, bude s ním pro tento rok spolupráce ukončena. V tomto 

případě nebude činnost (počet odvedených hodin) asistenta měsíčně omezována, 

jako v předchozím případě. Organizace nebude muset na začátku poskytování 

služby přijímat velké množství asistentů, nicméně bude zapotřebí si zavčasu 

vytipovávat nové asistenty, aby měla organizace dostatečnou rezervu pro případy 

ukončení spolupráce při vyčerpání 300 hod. odvedené práce. Organizace bude 

muset dále počítat s častějším zaškolováním, které bude muset být velmi pružné. 

3. Další variantou je kombinace předchozích bodů. Organizace může mít dostatečný 

počet osobních asistentů, kteří mají omezený výkon činnosti na 25 hod./měsíc a 

k tomu průběžně uzavírat nové DPP s asistenty, kteří budou vykonávat činnost bez 

tohoto omezení. Tato varianta umožňuje uzavírat jak dlouhodobý výkon práce, tak i 
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krátkodobý výkon práce (např. letní brigády). Tento způsob předpokládá také vyšší 

možnosti v úspěšnosti navázání spolupráce s novými pracovníky, protože se může 

přizpůsobit do určité míry jejich potřebám, kdy každý pracovník shání jinou formu 

a zejména délku výkonu práce. 

Předpokladem je, že organizace bude mít osobní asistenty nejen na DPP, ale také na HPP. 

S postupně se navyšujícím objemem práce bude mít organizace možnost uzavírat HPP 

s asistenty, kteří se v rámci dlouhodobé spolupráce přes DPP osvědčili. 

S nárůstem odváděných hodin asistence bude souviset také navýšení objemu práce 

terénního sociálního pracovníka vzhledem k jeho náplni práce. V první řadě by tento nárůst 

objemu práce byl řešen uzavřením HPP s terénním sociálním pracovníkem namísto DPP. 

Pokud by nárůst zájmu o službu měl stále stoupající tendenci, byla by tato situace v další 

řadě řešena navýšením počtu pracovníků na tuto pozici. 

 

9.4.3 Vnitřní systém kvality 

Organizace bude mít nastaveny vnitřní systémy kvality. Zejména se bude jednat o 

vypracované Standardy kvality sociálních služeb, které se budou prolínat s výkonem praxe 

tak, aby nejen plnily zákonem daná kritéria pro hodnocení kvality, ale byly také pro 

pracovníky a jejich výkon činnosti oporou a vodítkem. Na standardy bude navazovat 

metodika obsahující vnitřní pravidla a směrnice. Tato metodika by měla přehledně 

obsahovat veškerý souhrn pravidel a předpisů, které organizace pro výkon své činnosti 

využívá, např. odpovídající náplně práce jednotlivých pracovníků, pravidla pro kontrolní 

činnosti, jednotlivé postupy při práci s klientem, pracovní řád, mzdový řád vč. systému 

hodnocení pracovníků apod. 

 

10 Zpracování podkladů pro registraci sociální služby 

Podle Portálu pro sociální oblast města Prahy (2008-2011) dokládá poskytovatel 

následující podklady pro registraci sociální služby:  

1. Formulář – Žádost o registraci sociálních služeb (vždy pouze jeden) 

2. Formulář – Údaje o registrované sociální službě (dle počtu poskytovaných 

sociálních služeb) 

K Žádosti o registraci sociálních služeb se dodávají následující přílohy: 
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 doklad (ne starší než 3 měsíce), že žadatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatek 

na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a na pojistném a na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (tzn. 

potvrzení od příslušného finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení 

a všech zdravotních pojišťoven
23

), 

 ověřenou kopii zakladatelských dokumentů a výpis z obchodního 

rejstříku nebo jiné evidence nebo registrace podle zvláštních právních předpisů 

(u právnických osob) – v případě organizace Azara sociální se jedná o Stanovy 

spolku a výpis z obchodního rejstříku. 

 čestné prohlášení statutárního zástupce, že na majetek fyzické nebo právnické 

osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní 

nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro 

nedostatek majetku dlužníka, 

 doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, kde budou 

služby poskytovány, - v případě organizace Azara sociální se jedná o Smlouvu o 

podnájmu prostor sloužících k podnikání 

 úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost všech fyzických osob, 

které budou přímo poskytovat sociální služby – doklady o nejvyšším dosaženém 

vzdělání, osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů. 

Při žádání o registraci služeb – týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním 

postižením, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem se dále dokládá rozhodnutí 

o schválení provozního řádu vydané orgánem ochrany veřejného zdraví. Ostatní služby, vč. 

osobní asistence, toto potvrzení nedokládají. 

K formuláři Údaje o registrované sociální službě se dokládají následující přílohy: 

 Popis realizace poskytování sociální služby  

 Popis personálního zajištění poskytované sociální služby , obsahující 

organizační strukturu (bezejmenný graf personálního zajištění s názvem pozice a 

výší úvazku) v rámci registrované sociální služby a dva doplněné předepsané 

formuláře (tabulky pro vyplnění pracovníků přímé a nepřímé péče) 

                                                 
23

 Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, Oborová zdravotní 

pojišťovna, Revírní bratrská pokladna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna 

Škoda, Vojenská zdravotní pojišťovna 

http://socialni.praha.eu/public/33/1a/9d/911839_239072__3_Popis_Realizace_poskytovani_socialnich_sluzeb.doc
http://socialni.praha.eu/public/29/40/11/911841_116446_Popis_Personalni_zajisteni_sluzby.doc
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 Finanční plán k zajištění provozu služby pro daný rok 

Všechny požadované podklady se dodávají v písemné tištěné podobě, a to zasláním na 

příslušnou adresu Magistrátu hl. města Prahy či přímo na podatelnu (obálka musí být 

označena heslem „Registrace“). Přílohy k formuláři Údaje o registrované sociální službě se 

zároveň dokládají elektronicky ve formátu PDF na adresu kontaktní osoby pověřené 

prováděním registrace. 

Uvedené podklady jsou přílohou této závěrečné práce, vyjma: 

 formuláře Žádost o registraci sociálních služeb; 

 formuláře Údaje o registrované sociální službě se dokládají následující 

přílohy; 

 Potvrzení o bezdlužnosti organizace (doklad, že žadatel nemá daňové 

nedoplatky); 

 Smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání; 

 dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání pracovníků, kteří budou přímo 

poskytovat sociální službu; 

 Stanov organizace;  

tyto dokumenty nejsou součástí přílohy z důvodu citlivých údajů organizace či jejích 

pracovníků. 

 

11 Zhodnocení stanovené fáze zavádění změny 

Pro zhodnocení stanovené fáze zavádění změny jsem provedla hloubkové rozhovory 

se třemi vybranými zástupci managementu organizace, kteří byli rovněž účastni výzkumné 

metody focus group. 

Hloubkový rozhovor je nejčastější metodou pro sběr dat v kvalitativním výzkumu. 

Jedná se o nestandardizované dotazování vždy jednoho účastníka prostřednictvím 

otevřených otázek. (Švaříček, Šeďová, 2007). Tito autoři zmiňují, že díky otevřeným 

otázkám mají respondenti určitý rámec od tazatele, díky kterému mají možnost podat 

vysvětlení svých přístupů.  

Cílem hloubkových rozhovorů s vybranými pracovníky bylo: 

 Zjistit, jak vnímají vybraní zástupci managementu organizace Azara sociální průběh 

stanovené fáze zaváděné změny. 
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HVO: Jak vnímají vybraní zástupci managementu organizace průběh zaváděné změny? 

 

11.1 Výsledky závěrečných hloubkových rozhovorů  

Pro lepší přehlednost a rovněž zachování anonymity budu v následujícím popisu 

výsledných zjištění účastníky hloubkových rozhovorů označovat stejným způsobem jako 

v osmé kapitole, jedná se o tytéž pracovníky: 

 Respondent 1 

 Respondent 2 

 Respondent 3 

Rozhovory se uskutečnily na začátku měsíce prosince, a to po odevzdání podkladů 

k registraci na Magistrát hl. města Prahy. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů jsem se 

zaměřila na několik oblastí. V rámci první oblasti jsem se pomocí otevřených otázek 

dotazovala, jak vybraní pracovníci vnímali návrh na zavedení změny. V této oblasti se 

respondenti shodli, že návrh na zavedení změny, kterou je registrace osobní asistence 

vnímali pozitivně. Brali ji jako příležitost pustit se do něčeho nového a také jako možnost 

dalšího rozvoje organizace. Rovněž zvolený čas pro zavedení této změny respondentům 

přišel adekvátní, a to zejména z důvodu, že vnímali, že se organizace musí trochu zavést a 

dostat do povědomí lidí a také městské části Praha 12, než přijde s poskytováním sociální 

služby. Jeden z respondentů také zmínil, že mu přišel čas pro zavedení změny vhodný 

zejména z hlediska politické situace, kterou vnímá jako příznivou pro poskytování 

terénních sociálních služeb. Dotazovaní respondenti jsou si vědomi, proč byla organizací 

zvolena právě služba osobní asistence, což je velmi důležité, jak pro zavádění změny, tak 

pro její následné poskytování. Respondent 3 uvedl: „Eee no tak služba osobní asistence 

určitě zapadá do naší vize, jako organizace nám jde tedy především o to rozvíjení 

potenciálu sociální práce a ta jde napříč těma všema cílovýma skupinama…,kam se nám 

přesně hodí tas služba osobní asistence se nám přesně hodí k tý vizi eee odráží ji a myslím 

si, že je tam i hezky vidět že se potom nestaráme jenom o tu jednu cílovku…je to, myslím si, 

že tadle služba bezvadně sedí s cílem naší organizace”  

Další oblastí, na kterou jsem se poté v rámci dotazování zaměřila je oblast plánování 

změny prostřednictvím realizované výzkumné metody focus group a její hodnocení 

vybranými pracovníky, kteří byli její součástí. I přes počáteční obavy, a to zejména 

z důvodu nahrávání realizované focus group, hodnotili respondenti focus group velmi 

kladně a všichni si umí představit, že by se tímto způsobem nadále v organizaci plánovalo. 
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Hodnocení realizované výzkumné metody focus group je více přiblíženo v osmé kapitole 

této závěrečné práce. 

Následně jsem se zajímala, jak vnímali vybraní pracovníci konkrétní kroky, které 

vedly k naplnění stanovené fáze změny. Každý dotazovaný respondent byl zodpovědný, 

popř. spoluzodpovědný za jinou oblast zpracovávaných kroků (plánu a podkladů k Žádosti 

o registraci). Jeden respondent odpověděl, že pro něj bylo trochu náročnější zpracovávání 

části Management plánu, a to z hlediska nízkého počtu pracovníků. Což potvrdil také 

druhý respondent, který zpracovával tabulku Personálního zajištění pro magistrát. 

Náročnější rovněž pro dalšího respondenta bylo zpracování části Finančního plánu, kdy 

služba osobní asistence vychází z velké části z dotací či sponzorských darů, což dle 

respondenta, je vždy tak trochu nejisté, kolik financí se podaří organizaci ve skutečnosti 

získat a spatřuje v něm určité riziko, nicméně shrnuje, že v této službě to prozatím jiným 

způsobem nelze. Co se týká realizovaných konzultací nad jednotlivými plány a podklady, 

tak ty dle respondentů probíhaly v souladu s Plánem zavádění změny a hodnotili je velmi 

kladně. Respondent 3 uvedl: „Určitě je vnímám pozitivně, protože konzultace probíhaly 

jednak podle plánu ale tak to je asi jednodušší o to že jsme malý tým a že je to pro nás 

vlastně běžný takhle společně vzájemně o všem komunikovat a předávat si informace takže 

konzultace za mě byly naprosto v pořádku.” Respondent 1 uvedl: „Jo, já myslím, že to bylo 

dobrý, že to byl jako dobrej nástroj v tom pohlídat si pohlídat si vlastně ty termíny, to 

zpracovávání…,myslím že myslím, že, ty schůzky nás jakoby udržely v obraze po celou 

dobu.”  Při dotazování na porovnání zpracovaného Plánu zavádění změny a následném 

postupování v praxi se respondenti shodli, že jednotlivé kroky probíhaly v souladu 

s plánem.  Až u finální kompletace došlo k mírné časové prodlevě, která byla zapříčiněna 

včasným nedodáním potvrzení o bezdlužnosti organizace od oslovených institucí. Nakonec 

se ale vše v termínu stihlo. 

Poslední částí dotazování byla oblast rizik, jejich případný vznik v průběhu 

stanovené fáze změny a hodnocení vybranými pracovníky. Jeden z respondentů zmínil, že 

z předem identifikovaných rizik začalo docházet k riziku nedostatku pracovníků pro 

personální zajištění služby dle vnitřního plánu, a to z důvodu, že pracovníci nedodali včas 

příslušné doklady o vzdělání. Situace byla řešena svoláním schůze organizace, kde byla 

znovu komunikována registrace služby osobní asistence, důvody pro její zavádění a tím 

pádem potřebnost včasného dodání dokladů od pracovníků. Pracovníci následně vše dodali 

dle plánu. Co se týče nepředvídatelných rizik, tak se všichni respondenti shodli na mírné 

časové prodlevě, která vznikla z důvodu nedodání bezdlužností organizace od oslovených 
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institucí prostřednictvím datové schránky. Toto riziko bylo řešeno urgencí institucí, které 

bezdlužnosti nedodaly. Toto vzniklé riziko mělo rovněž vliv na atmosféru v organizaci, 

kdy začala vznikat mírná nervozita, ale dle jednoho z respondentů se nejednalo o nic 

dramatického, všichni se už spíše těšili, až bude celá fáze zdárně dokončena.  

Co se týče zhodnocení celého průběhu stanovené fáze zaváděné změny, tak je 

respondenty hodnocen pozitivně. Jeden z respondentů uvedl, že bylo dobré na začátku 

zpracovat plán, podle kterého pak mohli následně postupovat. Další respondent uvedl, že i 

přesto, že se jednalo o poměrně velkou akci a pro organizaci důležitý krok v posunu dále, 

tak vše probíhalo v pořádku a průběh celkově hodnotí jako dobrý. Podle třetího 

respondenta se v průběhu zavádění hezky ukázalo, že pracovníci skutečně pracují dobře 

jako týmy, takže má z toho rovněž kladné pocity. Všichni dotazovaní respondenti se 

shodli, že podle nich je průběh zaváděné změny kladně hodnocen rovněž ostatními 

pracovníky v organizaci. V rámci hloubkových rozhovorů jsem se dotazovala  na okamžik, 

ve kterém se v průběhu zaváděné změny cítili respondenti nejlépe a následně na moment, 

kdy se naopak necítili příliš dobře. Respondent 3 uvedl: „No, nejlépe jsem se cítila, možná 

se opakuju, zase při těch probíhajících konzultacích…, protože eee tam se prostě ověřilo z 

mýho pohledu jako statutára, že to máme dobře nastavený v těch týmech, komunikaci, 

práci v týmu, všichni věděli co dělat, nikdo se neobával vnést připomínky, přidat svůj 

pohled k věcem k řešení, bylo tam i vidět, že se pracovníci na to zavedení služby těší. No, 

pak jsem se cítila úplně nejlépe, samozřejmě, při odevzdání té registrace.”. Další dva 

respondenti se rovněž shodli, že nejlepším okamžikem pro ně bylo odevzdání registrace, 

které znamenalo vyvrcholení celé jejich práce. Jeden z respondentů navíc ještě uvedl, že se 

dobře cítil na začátku, kdy panovala velmi dobrá nálada z toho, že se organizace pouští do 

něčeho nového, do nové činnosti. Naopak nejhorším okamžikem pro všechny bylo čekání 

na bezdlužnosti, které kromě urgencí nemohli v podstatě nijak ovlivnit. 

 

11.2 Limity a rizika zvolené výzkumné metody 

Vzhledem k tomu, že hloubkové rozhovory jsou používány pro větší a hlubší vhled 

do dané situace z pohledu jednotlivých respondentů, tak v tomto případě limity žádné 

nevnímám. Cílem bylo zjistit vnímání průběhu stanovené fáze zaváděné změny vybranými 

zástupci managementu a jejich pocity z celého průběhu, což tato zvolená výzkumná 

metoda umožnila. 
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Co se týče možných rizik v rámci této zvolené metody, tak jednoznačně vnímám, že 

byli osloveni pouze tři respondenti, což opět souvisí s nízkým počtem pracovníků 

v organizaci. Z celkového hlediska se však jedná o poměrně nízkou reprezentaci 

výzkumného vzorku. Dalším rizikem by mohly býti velmi stručné odpovědi, které by 

dostatečně neobsáhly zkoumanou problematiku. Tato skutečnost by mohla být zapříčiněna 

např. špatně položenými otázkami, které nedovolují následnou odpověď v širokém 

rozsahu. 

Z mého pohledu v tomto případě výše uvedena rizika nenastala a podařilo se mi 

prostřednictvím hloubkových rozhovorů zjistit zkoumanou problematiku. Při dalším 

rozhovoru bych se však snažila otázky formulovat ještě lépe, a ještě více otevřeně tak, aby 

dávaly respondentům co největší prostor pro obsah jejich odpovědí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Hlavním cílem této práce byl popis řízení vybrané fáze změny při zavedení 

terénní sociální služby v nestátní neziskové organizaci. Vybranou fází změny byla 

registrace terénní sociální služby osobní asistence v neziskové organizaci Azara sociální, 
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z.s. Organizace si vytyčila jako cíl v rámci této stanovené fáze zažádat o registraci sociální 

služby osobní asistence Magistrát hl. města Prahy do konce roku 2018. 

Tato závěrečná práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části 

je v první kapitole vymezeno demografické stárnutí obyvatel, s důrazem na osoby 

v seniorském věku, jejich potřeby a hodnoty. Následující kapitola se zaměřuje na sociální 

služby, jejich druhy, formy a poskytování v kontextu sociální práce. Tato kapitola se také 

zaměřuje na vybrané sociální služby pro osoby v seniorském věku. Třetí kapitola je 

věnována problematice seniorů více do hloubky. Je zde shrnuta dlouhodobá péče o seniory, 

vliv transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb a rovněž bydlení seniorů. Čtvrtá 

kapitola popisuje vybranou terénní sociální službu osobní asistence, konkrétní podmínky 

pro udělení registrace poskytování sociální služby a stručně vymezuje nestátní neziskové 

organizace. V další kapitole je přiblíženo strategické řízení a podniková strategie. Poslední 

kapitola teoretické části vymezuje řízení změny v organizaci, proces řízení změny a 

důležitost analýzy rizik při zavádění změny. 

V praktické části jsou nejdříve v sedmé kapitole provedeny strategické analýzy 

vnějšího a vnitřního prostředí vybrané organizace, které jsou následně shrnuty 

prostřednictvím SWOT analýzy. Osmá kapitola se zaměřuje na Plán zavádění změny a 

Plán rizik, které jsou zpracovány na základě popsaných výstupů z použité kvalitativní 

výzkumné metody focus group, která byla provedena s vybranými zástupci managementu 

organizace. V další kapitole jsou postupně zpracovány jednotlivé plány – Finanční plán, 

Marketingový plán. Operační plán a Management plán. Desátá kapitola shrnuje jednotlivé 

podklady, které jsou požadované od Magistrátu hl. města Prahy pro zažádání o registraci 

sociální služby. V poslední jedenácté kapitole praktické části je zhodnocen průběh 

stanovené fáze zavádění změny prostřednictvím provedených hloubkových rozhovorů 

s vybranými zástupci managementu organizace. 

Cíl organizace byl naplněn a Žádost o registraci sociální služby se všemi náležitostmi 

byla v termínu odeslána na Magistrát hl. města Prahy. Ke dni ukončení této závěrečné 

práce však organizace nezná výsledek rozhodnutí magistrátu o udělení registrace. 

V případě, že registrace bude magistrátem organizaci udělena, dojde k zavedení změny – 

poskytování osobní asistence. Jestliže registrace udělena nebude, organizace učiní všechna 

opatření pro nápravu nedostatků, které byly v Žádosti o registraci a příslušných podkladech 

magistrátem shledány tak, aby byla registrace udělena. Cílem této závěrečné práce byl 

popis jednotlivých kroků potřebných pro zažádání o registraci vybrané sociální služby. 

Proto se domnívám, že z hlediska stanoveného cíle práce, bylo tohoto dosaženo.  
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Přínosem práce je reflexe zkušeností organizace se zaváděním stanovené fáze změny. Této 

reflexe bylo dosaženo prostřednictvím hloubkových rozhovorů s vybranými pracovníky, 

kteří hodnotili celkový průběh velmi pozitivně. Negativní zkušeností, která byla zmíněna 

všemi respondenty bylo včasné nedodání potvrzení o bezdlužnosti organizace od 

oslovených institucí, kdy muselo dojít k následnému urgování. V tomto případě bych 

doporučila začít oslovovat instituce o měsíc dříve, než bylo v Plánu zavádění změny 

uvedeno, aby příště nedošlo k časové prodlevě plánu a zároveň byla dodržena tříměsíční 

lhůta platnosti potvrzení o bezdlužnosti. Více k zhodnocení průběhu stanovené fáze změnu 

přibližuje jedenáctá kapitola této závěrečné práce.  

Myslím si, že práce může nadále sloužit jako doporučený postup při plánování průběhu 

vybrané fáze změny pro ostatní organizace, které se rozhodnou poskytovat sociální službu. 

Tento postup ve vybrané organizaci může být pro ostatní dobrým příkladem zejména z 

hlediska funkčního a efektivního procesu plánování, týmové spolupráce a vzájemné 

pravidelné komunikace jednotlivých pracovníků. Domnívám se, že toto přispělo k naplnění 

vytyčeného cíle organizace, kterým bylo zažádání o registraci ve stanoveném časovém 

termínu.  
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Rozhovory 

Respondent 1. Anonymní respondent, koordinátor projektů, technická a IT podpora, člen 

nejvyššího orgánu organizace. Azara sociální. Vedl Lucie Nedobitá 27.6.2018, 5.12.2018. 

Respondent 2. Anonymní respondent, ekonom. Azara sociální. Vedl Lucie Nedobitá 

27.6.2018, 5.12.2018. 

Respondent 3. Anonymní respondent, statutární zástupce. Azara sociální. Vedl Lucie 

Nedobitá 27.6.2018, 4.12.2018. 
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