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v soukromém sektoru v ČR a dále zjistit rozdíly mezi veřejnými a soukromými domovy 

pro seniory a identifikovat případné problematické oblasti. 

 

Klíčová slova 

Sociální služby, soukromý sektor, domov pro seniory, dotace, soukromý domov pro 

seniory 

 

Keywords 

Social services, private sector, retirement home, grants, private retirement home 

 

Title 

The private retirement homes in the system of social care in the Czech Republic 

 

Rozsah práce: 134 052 znaků 



 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda vyjádřila upřímné poděkování mé vedoucí práce, PhDr. Karolíně 

Dobiášové, Ph.D. za konzultace, nápady a elán, který mi od začátku poskytovala. Děkuji 

také všem ochotným respondentům za jejich čas a zájem spolupodílet se na této práci. 

Závěrečné poděkování patří mé rodině a přátelům za podporu, motivaci a pochopení při 

studiu a psaní práce. Velice si toho vážím. 



 
 

3 

 

Obsah 

 
Úvod ...................................................................................................................................... 6 

1 Výzkumné cíle a výzkumné otázky .................................................................................... 8 

2 Teoretická a konceptuální východiska diplomové práce .................................................... 9 

2.1 Welfare state ................................................................................................................. 9 

2.1.1 Typologie welfare state .......................................................................................... 9 

2.2 Public Private Partnership (PPP) ................................................................................ 12 

2.2.1 Realizace PPP projektů ........................................................................................ 13 

2.2.2 Financování PPP projektů .................................................................................... 14 

2.2.3 Rizika a dobrá praxe PPP ..................................................................................... 16 

2.2.4 PPP projekty v ČR ............................................................................................... 18 

3 Metodologie ...................................................................................................................... 20 

3.1 Výzkumný přístup ...................................................................................................... 20 

3.2 Metoda sběru dat ........................................................................................................ 20 

3.2.1 Sekundární data – dokumenty a statistiky ........................................................... 20 

3.2.2 Primární data – rozhovory s experty .................................................................... 21 

3.4 Analýza dat ................................................................................................................. 24 

3.5 Omezení výzkumu...................................................................................................... 24 

4 Věcná východiska diplomové práce ................................................................................. 26 

4.1 Domovy pro seniory v číslech .................................................................................... 26 

4.1.1 Celkový přehled domovů pro seniory .................................................................. 26 

4.1.2 Přehled soukromých domovů pro seniory v ČR a v zahraničí............................. 28 

4.2 Legislativní rámec sociálních služeb v ČR ................................................................ 32 

4.2.1 Historický vývoj zákona o sociálních službách ................................................... 32 

4.2.2 Legislativní ukotvení domovů pro seniory .......................................................... 33 

4.2.3 Zakládání a fungování domovů pro seniory ........................................................ 34 

4.3 Financování ................................................................................................................ 37 

4.4 Standardy kvality a provozování ................................................................................ 43 

5 Legislativní nastavení soukromých domovů pro seniory ................................................. 48 

5.1 Aktuální situace v sociálních službách (soukromé domovy pro seniory) .................. 48 

5.2 Založení a fungování soukromého domova pro seniory ............................................ 49 

5.3 Financování soukromých domovů očima expertů ..................................................... 51 

5.4 Provoz soukromých domovů pro seniory v praxi ...................................................... 54 



 
 

4 

 

6 Rozdíly a problematické oblasti soukromých domovů pro seniory ................................. 57 

6.1 Rozdíly mezi soukromými a veřejnými domovy pro seniory .................................... 57 

6.2 Problematické oblasti soukromých domovů pro seniory ........................................... 58 

Závěr .................................................................................................................................... 62 

Seznam literatury ................................................................................................................. 65 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Vztah mezi výzkumnými cíli a otázkami 

Tabulka č. 2: Struktura výzkumného vzorku 

Tabulka č. 3: Poskytovatelé domovů pro seniory dle typu vlastnictví – ČR 

Tabulka č. 4: Požadované dotace, procentní podíl krajů a základní alokace 2019 

Tabulka č. 5: Přehled dotací na jedno lůžko v domově pro seniory podle krajů 

Tabulka č. 6: Tři modelové situace financování 

Tabulka č. 7: Přestupky a pokuty podle zákona o sociálních službách 

 

Seznam grafů: 

Graf č. 1: Vývoj cash flow v čase u různých forem realizace 

Graf č. 2: Počet domovů pro seniory dle typu vlastnictví poskytovatelů – ČR 

Graf č. 3: Poskytovatelé pobytových sociálních služeb dle typu vlastnictví – Evropa 

Graf č. 4: Počet poskytovaných domovů pro seniory dle typu vlastnictví – ČR 

 

Seznam schémat: 

Schéma č. 1: Systém zakládání domovů pro seniory v ČR 

Schéma č. 2: Přehled financování sociálních služeb v ČR 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

Seznam použitých zkratek 
APSS  Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

RPSS  Registr poskytovatelů sociálních služeb 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

ČSÚ  Český statistický úřad 

WHO  Světová zdravotnická organizace 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  

SPRSS  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

PO  Příspěvková organizace  

GfK  Growth from Knowledge 

VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

PPP  Public Private Partnership 

DBFO  Design-Build-Finance-Operate 

DBFOT Design-Build-Finance-Operate-Transfer 

USA  Spojené státy americké 

PPM  Public Private Mix 

HDP  Hrubý domácí produkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

Úvod 
Domovy pro seniory jsou dlouhodobou pobytovou službou, která poskytuje osobám 

z důvodu nemoci, věku nebo snížené soběstačnosti každodenní pomoc. Služba nabízí 

pobyt, stravu, asistenci při běžných činnostech, pomoc při osobní hygieně a pomáhá 

s navazováním kontaktů v běžném životě. Ačkoli se jedná o službu, která se v hierarchii 

sociálních služeb stará o osoby, které už se samy o sebe nemohou postarat, v roce 2015 

domovy musely odmítnout 64 tisíc žádostí (Paříková, 2016). To znamená, že díky 

nedostatečným kapacitám této služby, čeká tisíce seniorů na lůžko s péčí, kterou potřebují 

a kterou si zaslouží. Kapacity domovů jsou téměř všude plné, ačkoli se situace liší kraj od 

kraje a např. v Jihočeském kraji mají víc než dvojnásobek míst v domovech pro 1 000 lidí 

starších 65 let než v Praze (Paříková, 2016). Situace není a hlavně nebude uspokojivá bez 

systémového řešení v oblasti sociálních služeb, protože podle nejnovější projekce 

Evropské komise víme, že v roce 2050 bude každý osmý občan starší 80 let (Eurofound, 

2017). 

Jedním z možných řešení nedostatku kapacit v sociálních službách je participace 

soukromého sektoru. V Evropě je sektor sociálních služeb nejdynamičtěji rostoucím a 

spolupodílí se na tom právě soukromý sektor např. obchodní společnosti (Horecký, Průša, 

2019). Ačkoli v České republice zastoupení soukromého (profitabilního) sektoru pomalu 

roste, podle Analýzy Eurofound (2017) je zastoupení soukromých poskytovatelů 

v domovech pro seniory jedno z nejmenších z Evropy. Naopak k lídrům soukromých 

poskytovatelů patří Velká Británie, Finsko a Německo. Česká republika je spíše 

evropským lídrem ve veřejných poskytovatelích a ve srovnání s dalšími státy má poměrně 

rezervy. 

Z těchto důvodů jsem se ve své diplomové práci zaměřila na problém soukromých domovů 

pro seniory a jejich nejasné postavení ve veřejném financování a legislativním ukotvení. 

Cílem této práce je zjistit, jak jsou nastaveny legislativní podmínky pro financování, 

zakládání a provozování domovů pro seniory v soukromém sektoru v ČR. Druhým cílem je 

zjistit rozdíly mezi veřejnými a soukromými domovy pro seniory a identifikovat případné 

problematické oblasti. 

Pro teoretické ukotvení vztahu mezi soukromým a veřejným sektorem jsem využila 

koncept Public Private Partnership, který řeší rozložení sociálních rizik skrze spolupráci 

veřejného a soukromého sektoru. Stěžejním zdrojem této práce byla věcná východiska, 
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která v práci detailně seznamují čtenáře s nastavením soukromých domovů pro seniory 

v ČR. Práce je logicky členěna do šesti kapitol. Nejprve jsou definovány cíle a výzkumné 

otázky. Následují teoretická a konceptuální východiska. Dále pokračuje kapitola 

o použitých metodách sběru a analýzy dat. Stěžejní částí práce jsou věcná východiska a 

následná zjištění o soukromých domovech pro seniory z legislativního, finančního a 

provozního hlediska. V šesté kapitole jsou nastíněny rozdíly mezi veřejnými a soukromými 

domovy a jsou identifikovány čtyři problematické oblasti.    
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1 Výzkumné cíle a výzkumné otázky 
Hlavním cílem mé diplomové práce je zjistit, jak jsou nastaveny legislativní podmínky 

pro financování, zakládání a provozování domovů pro seniory v soukromém sektoru v ČR. 

Druhým cílem je zjistit rozdíly mezi veřejnými a soukromými domovy pro seniory 

a identifikovat případné problematické oblasti. 

 

Výzkumné otázky: 

1. Jaká je aktuální situace v sociálních službách ČR se zaměřením na domovy 

pro seniory v soukromém sektoru?  

2. Jak je legislativně ukotveno zakládání, provozování a financování domovů 

pro seniory v soukromém sektoru ČR? 

3. Jaké jsou rozdíly mezi veřejnými a soukromými domovy pro seniory? 

4. Jaké jsou problematické oblasti domovů pro seniory v soukromém sektoru? 

5.  

Návaznost mezi výzkumnými cíli a výzkumnými otázkami je znázorněna v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Vztah mezi výzkumnými cíli a otázkami 

 

Výzkumné cíle Výzkumné otázky 

1. Zjistit, jak jsou nastaveny 

legislativní podmínky pro 

financování, zakládání a 

provozování domovů pro 

seniory v soukromém sektoru 

v ČR. 

1. Jaká je aktuální situace v sociálních 

službách ČR se zaměřením na domovy pro 

seniory v soukromém sektoru?  

2. Jak je legislativně ukotveno zakládání, 

provozování a financování domovů pro 

seniory v soukromém sektoru ČR? 

2. Zjistit rozdíly mezi veřejnými 

a soukromými domovy pro 

seniory a identifikovat případné 

problematické oblasti. 

3. Jaké jsou rozdíly mezi veřejnými a 

soukromými domovy pro seniory? 

4. Jaké jsou problematické oblasti domovů 

pro seniory v soukromém sektoru? 

Zdroj: autorka (2019) 

 

 
 

 



 
 

9 

 

2 Teoretická a konceptuální východiska diplomové práce 
Tato diplomová práce teoreticky vychází z typologie welfare state podle Esping-Andersena 

(1990), který se později (1999) zaměřuje na sociální rizika welfare state a rozvádí jejich 

možnosti v oblasti sociálních systémů. Jednou z možností alternativního rozložení rizika 

mezi veřejný a soukromý sektor je fenomén Public Private Partnership (Greve a Hodge, 

2013; Estes a Zhous 2014), kterému se věnuji ve druhé části této kapitoly.   

2.1 Welfare state 
Pojem welfare state

1
 poprvé použil W. H. Beveridge ve svém reportu Social Insurance and 

Allied Services
2
 (1942), který sloužil jako podklad k řešení poválečné situace ve Velké 

Británii. Po druhé světové válce se pojem rozšířil a byl používán k popisu sociální politiky 

demokratických (západních) států v souvislosti s jejich hospodářskou situací.     

Obecná definice pojmu welfare state podle Esping-Andersena (1990) spočívá 

v odpovědnosti státu k zajišťování základních sociálních služeb pro své občany. Nicméně 

řada vědců na poli sociální politiky (Briggs, 1961; Titmuss, 1974; Ferrera, 1996; Casteles, 

2010) si welfare state může definovat trochu jinak, protože samotný pojem je velmi 

rozmanitý. V této práci vycházím převážně z definice welfare state podle Esping-

Andersena (1990), který je současně autorem jedné z nejvlivnějších a nejcitovanějších 

typologií
3
 welfare state posledních desetiletí. 

Již v roce 1942 Beveridge apeloval na vytvoření nového systému sociální péče 

s cílem zabezpečit dobré životní podmínky pro občany. Tuto agendu spojoval 

s Ministerstvem sociálního zabezpečení
4
, místními úřady a dobrovolnými agenturami 

s tím, že by tyto subjekty měly na této agendě spolupracovat v čele s ministerstvem. I po 

téměř 80 letech lze spatřovat podobnosti tehdejší vize s dnešní reálnou sociální politikou a 

proto koncept welfare state a jeho typologie společně s vývojem tvoří teoretický rámec této 

práce. 

2.1.1 Typologie welfare state 
Jak již bylo zmíněno v předcházejícím textu, typologie welfare state podle dánského 

sociologa Esping-Andersena (1990) je výjimečnou stopou v novodobé historii sociální 

politiky. Dopad typologie reflektuje téměř každý člověk v oboru z několika důvodů. 

                                                 
1
 Též sociální stát nebo stát blahobytu.  

2
 Překlad: Sociální pojištění a spřízněné služby. Používá se též označení Beveridgeova zpráva nebo Návrh 

modelu národní zdravotní služby.  
3
 Typologie vyšla ve studii The Three Worlds of Welfare Capitalism (Esping-Andersen, 1990) 

4
 The Ministry of Social Security 
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Zaprvé, autor jako jeden z prvních odlišil režim sociálního státu a jeho sociální 

a redistributivní dopady. V souvislosti s tím je poukázáno na podstatu institucionálního 

složení sociálního systému a hodnotu kvalitativních a teoretických kritérií pro typologizaci. 

Zadruhé, chápal sociální stát podle toho, jak si rodina, stát a trh rozdělují zodpovědnost 

za zajišťování blaha jednotlivcům. Posledním, a pro tuto práci stěžejním, průlomovým 

hlediskem je zasazení welfare state do širšího kontextu politické ekonomie. Na základě re-

konceptualizace charakteristik sociálního státu navrhl nové. Nové charakteristiky určující 

typ welfare state byly: sociální právo, sociální stratifikace a vztah mezi veřejným a 

soukromým sektorem neboli Public-Private mix (Mitchell, 2011) 

Nejdůležitějším kritériem pro typ welfare state podle Esping-Andersena (1990) je 

míra dekomodifikace, která určuje míru závislosti občana na trhu práce s ohledem na jeho 

životní standard. Jinými slovy, čím méně ovlivňují výkyvy trhu práce životní blahobyt 

občana, tím vyšší je míra dekomodifikace. Člověk je jednoduše řečeno „chráněn“ 

sociálním státem před vlivy trhu práce. Naopak, čím více je životní úroveň trhem 

ohrožena, tím nižší je míra dekomodifikace. Od míry dekomodifikace se odvíjí míra 

stratifikace, neboli rozvrstvení ve společnosti. S vyšší mírou dekomodifikace jsou menší 

nerovnosti ve společnosti, lidé jsou si více rovni, protože jejich životní standard se neodvíjí 

pouze od výkonu na trhu práce. Naopak s nižší mírou dekomodifikace přicházejí větší 

nerovnosti a stratifikace ve společnosti. (Esping-Andersen, 1990; Mitchell, 2011) 

Posledním, pro tuto práci podstatným, kritériem pro určení charakteristiky welfare 

state je vztah mezi státem a trhem v poskytování služeb. Způsob přispívání do penzijního 

systému určuje podle Esping-Andersena (1990) tři režimy: 

o Univerzalistický (dominance státních penzí; právo na dávky je dáno občanstvím, 

nezávisle na statusu či pozici na trhu)  

o Reziduální (hlavní roli hraje trh; státní sociální zabezpečeni je marginalizováno) 

o Korporativní (status je hlavním prvkem struktury penzijního systému; sociální 

zabezpečeni se odvíjí od zaměstnaneckého statusu; obsahuje výhody pro státní 

zaměstnance) 

Na základě tohoto kritéria je možné kategorizovat státy podle toho, jak mají 

nastavenou sociální politiku poskytovaných služeb a identifikovat jejich příslušnost do 

jednoho ze tří typů welfare state. To je z teoretického hlediska validnější, než posuzovat 

typ sociálního státu na základě veřejných výdajů na sociální oblast (ačkoli je to jedna 
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z možností měření, není vypovídající s ohledem na různé velikosti států). 

Prvním typem welfare state je sociálnědemokratický režim, který reprezentuje 

nejvyšší stupeň dekomodifikace a univerzalistický penzijní systém, Role státu je centrální, 

zatímco role rodiny a trhu jen okrajová. Typickým představitelem je Švédsko. (Esping-

Andersen, 1990; Mitchell, 2011) 

Druhým typem welfare state je liberální režim, který reprezentuje nejnižší stupeň 

dekomodifikace a reziduální penzijní systém. Centrální roli zastupuje trh, zatímco role 

rodiny a státu je okrajová. (ibid.)  

Třetí typ welfare state je konzervativní režim, který reprezentuje vysoký stupeň 

dekomodifikace a korporativní penzijní systém. Centrální roli zastává rodina, stát má spíše 

podpůrnou roli a trh okrajovou. (Esping-Andersen, 1990; Mitchell, 2011; Estes a Zhou, 

2014) 

Nicméně, Esping-Andersenova (1990) typologie welfare state byla i kritizována 

(Ferrera, 1996; Bonoli, 1997) a to především kvůli rodinné politice a genderu. Tyto oblasti 

se během druhé poloviny dvacátého století v řadě zemí velmi změnily a podle kritiků je 

Esping-Andersen ve své typologii opomněl. Další kritika označovala tři typy sociálního 

státu za nedostatečný počet s ohledem např. na jižní Evropu. Esping-Andersen (1999) se 

snažil na kritiku reagovat a mimo výše uvedené body reagoval na kritérium veřejného a 

soukromého poskytování sociálních služeb. Do své teorie promítl velký důraz na sociální 

rizika tzv. welfare mix, který se v jeho původní typologii vůbec nevyskytoval. Esping-

Andersen se zaměřil na to, jak jednotlivé státy řeší svá sociální rizika, jakou poskytují 

sociální síť a jak představují své sociální programy (Esping-Andersen, 1999; Mitchell, 

2011) Pro jeho typologii to znamenalo následující doplnění (ibid.): 

o Liberální režim: role státu je v poskytování sociálních služeb omezena ve prospěch 

trhu. Sociální programy fungují jen za předpokladu, že řeší konkrétní selhání trhu. 

o Konzervativní režim: sociální rizika řeší nejprve rodina, v případě selhání nastupuje 

trh a stát. Povolání je pro ochranu občana před sociálními riziky klíčové. 

o Sociálnědemokratický režim: sociální rizika jsou velmi široce vymezena a v zájmu 

státu je jim předcházet pomocí aktivizační politiky a maximalizace zaměstnanosti. 

Sociální služby a dávky jsou pro všechny univerzální a stejné.     

 

Další autoři (Estes a Zhou, 2014) upozorňují na rychlý vývoj sociálních rizik a 
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jejich rostoucí důležitost zejména v oblasti veřejného a soukromého sektoru. Některá rizika 

ve složitějších ekonomických situacích, např. finanční krize, mohou eskalovat a mít fatální 

důsledky. Jedním z možných řešení je rozložení takových rizik mezi domácnosti a veřejný 

a soukromý sektor, které zastává koncept Public Private Mix
5
 (PPM). PPM se zaměřuje 

na řešení různých sociálních problémů v nepříznivých situacích a identifikuje čtyři klíčové 

instituce (stát, trh, domácnosti a občanská společnost). Vztahy a činnosti těchto institucí 

jsou specifické a nepodmíněné typem vlastnictví nebo trhem. Zásadní je však kolektivní 

vyjednávání občanské společnosti a veřejného sektoru. (Estes a Zhou, 2014) Tento jev 

se nazývá Public Private Partnership. 

2.2 Public Private Partnership (PPP) 
Public Private Partnership

6
 (PPP) je fenomén, kterým se označuje určitá forma spolupráce 

mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem financování, výstavby a údržby veřejné 

infrastruktury nebo poskytování veřejné služby. Tato smluvní spolupráce je obvykle 

dlouhodobá. (Zelená kniha, 2004) Oba sektory společně vyvíjejí produkty, služby a sdílejí 

rizika, náklady a zdroje, které jsou s tím spjaty (Greve a Hodge, 2013). Jiná definice 

přirovnává PPP k procesu privatizace, kdy veřejný sektor pouze přesouvá svoji 

zodpovědnost za určitou službu do soukromého sektoru, ale nezbavuje se jí (Akintoye, 

Beck a Hardcastle, 2003). Nicméně, plošně přijímaná definice pojmu neexistuje z důvodu 

střetů různých zájmů, odlišných vztahů a ne příliš terminologicky ustálené problematiky 

(Akintoye, Beck a Hardcastle, 2003; Pana, 2015). Pro účely této práce bude koncept 

vycházet z definice podle Zelené knihy (2004), která je používána Evropskou komisí od 

roku 2004 (Pana, 2015). 

Koncept PPP se do mezisektorové spolupráce promítá jako tzv. projekt (PPP 

projekt), který je jakousi nadstavbou veřejné zakázky. Standardní veřejná zakázka, např. 

koupě nových automobilů pro MPSV, je jednorázovou záležitostí a veřejný sektor se 

nevzdává žádné odpovědnosti směrem k automobilovému koncernu. Zatímco PPP projekty 

dlouhodobě
7
 přebírají funkce (části funkcí) veřejného sektoru a zavazují se k jejich plnění. 

Kromě dlouhodobosti kontraktu se PPP projekty odlišují vlastnictvím. (Pavel, 2007) 

                                                 
5
 V literatuře se objevuje též: Public Private Development Mix (PPDM). 

6
 Pojem Public Private Partnership se do českého jazyka nejčastěji překládá jako partnerství soukromého a 

veřejného sektoru. S tím však nesouhlasí někteří odborníci, kteří upřednostňují pojem veřejně-soukromá 

partnerství, protože podle nich lépe reprezentuje fakt, že jsou smluvně propojeny pouze dané subjekty a 

nikoli celý sektor. V této práci však budu používat zkratku pojmu: PPP.   
7
 Řádově desítky let. Nejčastěji 20 až 40 let. 
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V případě zmíněné automobilové zakázky se stane vlastníkem nového vozu veřejný sektor, 

zatímco u PPP projektů zůstává vlastníkem soukromý subjekt, např. poskytovatel nebo 

zřizovatel dané služby. Další charakteristikou je snaha o ideální rozložení rizik mezi 

veřejným a soukromým sektorem (Yescombe, 2007). 

Jinými slovy, v rámci PPP projektu soukromý sektor dlouhodobě dodává zboží a 

služby veřejného sektoru ve smyslu vývoje, provozu, ale i vlastnictví. Soukromý subjekt 

tak činí výměnou za příjmy z veřejného rozpočtu nebo za pravomoc vybírat úhrady od 

veřejnosti. Na druhou stranu, použití PPP projektů má i svá rizika. Tato rizika jsou 

závažnější, pokud ve státě není dostatečně fungující legislativní prostředí a transparentní 

veřejný sektor, což je ale případ právě ČR (Pavel, 2007). 

Cíle pro využití konceptu PPP mohou být specifické a liší se v návaznosti na stát a 

odvětví. Na druhou stranu lze definovat společné důvody pro využití PPP projektů, které 

jsou platné obecně. Nejčastějším důvodem je řešení finančních nedostatků veřejného 

rozpočtu, kdy soukromý sektor dodá potřebné finance z vlastních zdrojů. Případně snižuje 

náklady veřejného rozpočtu tak, že má právo vyžadovat platby od veřejnosti. Druhým 

nejčastějším důvodem je efektivnější řešení problému, tzv. soukromé know-how, které šíří 

dobrou praxi. Soukromý sektor tak přináší efektivnější nástroje a lepší management risk
8
 

jako bonus. (Zelená kniha, 2004; Pavel, 2007) Obecně dochází k uplatňování principu tržní 

ekonomiky s důrazem na čas a efektivitu: Zrychluje se rozvoj infrastruktury společně 

s fázemi implementace a snižují se provozní náklady. Výsledkem je zvyšování kvality 

služeb, což prokázaly mezinárodní zkušenosti s PPP projekty. (Pavel, 2007) Nicméně, 

PPP projekty nemají za cíl nahrazování veřejné služby, ale chtějí být možnou alternativou 

pro všechny s ohledem na způsob financování a vyšší kvalitu. 

2.2.1 Realizace PPP projektů 
Podobně jako veřejné zakázky mají i PPP projekty v české legislativě

9
 ustálenou podobu, 

kterou určuje veřejně politický dokument Průvodce metodikami pro realizaci 

PPP projektů
10

 z roku 2013. Tento dokument vymezuje postup přípravy a realizaci PPP 

procesu ve třech hlavních fázích. (1) Přípravná fáze začíná vždy u zadavatele, který vytváří 

                                                 
8
 Správné rozdělení rizika mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru. 

9
 PPP projekty jsou legislativně spjaty především se Zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a 

koncesním řízení (koncesní zákon); Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Vyhláškou č. 

232/2012 Sb., která určuje požadavky na dokument o odůvodnění veřejné zakázky. 
10

 Webové stránky Ministerstva financí ČR: file:///C:/Users/Lucie/Downloads/PPP_Metodika_2013-

04_Pruvodce-metodikami-pro-realizaci-PPP-projektu-duben-2013.pdf 

file:///C:/Users/Lucie/Downloads/PPP_Metodika_2013-04_Pruvodce-metodikami-pro-realizaci-PPP-projektu-duben-2013.pdf
file:///C:/Users/Lucie/Downloads/PPP_Metodika_2013-04_Pruvodce-metodikami-pro-realizaci-PPP-projektu-duben-2013.pdf
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investiční rozhodnutí. Zadavatel (veřejný sektor) musí konkrétně identifikovat potřebnou 

oblast a zhodnotit možnosti využití metody PPP projektu. Pokud zadavatel vyhodnotí, 

že cesta PPP projektu je pro něj výhodnější, dochází ke zpracování kompletní studie 

proveditelnosti a k rozhodnutí o právním rámci
11

 projektu. Pokud je schvalovací proces 

úspěšný, následuje návrh smlouvy o zadání projektu, který obsahuje veškerou dokumentaci 

a podmínky plateb. (2) Fáze výběrového řízení začíná zveřejněním nabídky a končí 

uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem. Z důvodů složitosti PPP projektů dochází 

v této fázi často k soutěžním nebo koncesním dialogům mezi zadavatelem a dodavatelem. 

(3) Realizační fáze obsahuje dvě části: výstavba a realizace. Dodavatel získává první 

platby od zadavatele až v momentě, kdy je dokončena výstavba a je zahájen provoz. Tyto 

platby probíhají formou uživatelských poplatků a většinou reprezentují: dostupnost nebo 

kvalitu, případně obecné využívání. (Ostřížek, 2007; Průvodce metodikami pro realizaci 

PPP projektů, 2013) 

Pokud je zdárně dokončena realizace PPP projektu, neznamená to, že je projekt 

hotov. Jak již bylo uvedeno, PPP je dlouhodobý proces, kde ukončení realizace může být 

technicky teprve začátkem spolupráce mezi veřejným zadavatelem a soukromým 

dodavatelem. Tato spolupráce má více forem v závislosti na činnosti a následném 

rozložení rizik. Nejvhodnější forma s ohledem na téma práce soukromých domovů pro 

seniory by byla DBFO
12

 (Design-Build-Finance-Operate)
13

. Subjekt, např. domov pro 

seniory, by byl ve vlastnictví soukromé společnosti, která by navrhla, postavila a 

zafinancovala zařízení, avšak obstarávala by i náklady na jeho provoz. Předpokládané 

náklady na provoz by se společnosti částečně vracely z veřejných dotací. Tato forma 

spolupráce je hojně využívána ve Velké Británii. (Jose, 2016)  

Obdobnou formou spolupráce je DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-

Transfer), která se liší od DBFO pouze tím, že po uplynutí smlouvy (desítky let) 

se soukromé zařízení převede do vlastnictví veřejného sektoru. (Pavel, 2007; Jose, 2016) 

2.2.2 Financování PPP projektů 
Dopad PPP projektu na rozpočet veřejného sektoru lze nejlépe pozorovat na následujícím 

                                                 
11

 PPP projekty mají dvě možnosti právního rámce. 1) podle koncesního zákona (č. 139/2006 Sb.) 2) podle 

zákona o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.). 
12

 Občas se používá DCMF (Design-Construct-Manage-Finance), překlad: Návrh – Výstavba – Správa – 

Financování  
13

 Překlad: Návrh – Výstavba – Financování – Provoz  
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grafu (č. 1). Zatímco, veřejné financování vyžaduje zpočátku velké investice, výdaje na 

PPP projekty jsou dlouhodobě (v závislosti na trvání smlouvy) stabilní (Ostřížek, 2007). 

 

Graf č. 1: Vývoj cash flow v čase u různých forem realizace 

 

 

Zdroj: Ostřížek (2007, s. 27) 

Výše veřejných výdajů logicky záleží na délce trvání uzavřené smlouvy o realizaci, 

co je však na odlišném financování podstatné, je jeho rozložení. Velké počáteční výdaje 

mohou být pro realizaci často problematické a do budoucna nemusí být předvídatelné. 

To, v čem tkví financování PPP projektů, je z části i jeho předvídatelnost a rozložení 

případných rizik mezi soukromý a veřejný sektor. (Ostřížek, 2007; Pavel, 2007) Na druhou 

stranu, jak upozorňuje Transparency International ČR (2005), PPP projekty by se neměly 

přeceňovat jako samospasitelný koncept. Ačkoli PPP má ambice pro rychlejší a kvalitnější 

realizaci oproti veřejnému financování, stále se jedná jen o jiný typ zadlužení, který bude 

nakonec zaplacen veřejným zadavatelem (stát, kraje, obce). (Transparency International 

ČR, 2005) 

Financování PPP projektů je velmi specifické, složité a vyžaduje široké spektrum 

vědomostí a znalostí (Transparency International ČR, 2005; Pavel, 2007; Těhlová, 2009) 

Tyto důvody vyžadují spolupráci široké skupiny zainteresovaných subjektů. 

Těhlová (2009) uvádí tři možnosti, jak zafinancovat realizaci projektů.  

Za prvé, za pomoci vlastního kapitálu a podřízeného úvěru, kdy dodavatel 

(podnikatel, akcionář, společnost) ručí vlastním kapitálem, aby banka měla záruku pro 
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schválený úvěr. Díky vyššímu riziku je i požadavek na vyšší návratnost investice 

a rychlejší realizaci výstavby. (ibid.) 

Za druhé, bankovní úvěry a půjčky od rozvojových bank. Opět je hlavním zdrojem 

prostředků úvěr, ale v tomto případě od skupiny bank, anebo je úvěr určen na konkrétní 

část projektu za specifických podmínek, např. společnost nemusí během výstavby splácet 

dluh, ale hradí jen úroky. Dluh začne společnost splácet až při provozu. (ibid.) 

Za třetí, společnost získá prostředky pomocí emisí dluhopisů, což je alternativa 

k bankovním úvěrům. Pokud je společnost dostatečně atraktivní, může získat prostředky 

za výhodnější úroky, než jsou u bankovních půjček. Tento způsobem financování je hojně 

využíván v USA, ale evropské projekty je využívat nemohou (Těhlová, 2009).  

Tomuto tvrzení však oponuje Pavel (2007), který uvádí, že lze předpokládat snahu 

soukromého sektoru dosáhnout zisku převyšujícího úrokovou míru státních dluhopisů. To 

znamená, že půjčky formou PPP projektů jsou méně výhodné ve srovnání s kapitálovými 

trhy. Pavel (2007) dodává, že není správné chápat PPP projekty jako alternativní způsob 

financování.  

2.2.3 Rizika a dobrá praxe PPP 
Rizika se vyskytují pravděpodobně u každé spolupráce mezi dvěma subjekty. Může to být 

kdokoli a kdekoli, ale musí mít společný komunikační rámec, v opačném případě jejich 

řešení nejsou příliš úspěšná. To platí i pro nastavení PPP projektů, které mohou mít různé 

definice, mohou být různě vnímány a odlišně vykládány, ale pokud se dva spolupracující 

subjekty pohybují v jednom společném rámci, eliminují jedno z rizik – neporozumění. 

(Greve a Hodge, 2013) 

Z čistě ekonomického hlediska lze o riziku PPP projektů mluvit ve spojitosti s 

regionální monopolizací, avšak převážně u služeb, které se pro PPP projekty nehodí. 

Dalším rizikem je zadlužování veřejného sektoru skrze PPP projekty. Úvěry PPP se 

započítávají
14

 do zadlužování veřejného sektoru a jsou posléze promítány do výpočtů 

plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií
15

. Toto riziko je zrádnější především proto, 

že ho současní čeští politici často přehlížejí a nevěnují mu příliš velkou důležitost. (Pavel, 

2007) 

                                                 
14

  
15

 Maastrichtská kritéria se v souvislosti s PPP projekty týkají zejména deficitu a dluhu veřejného sektoru. 

Kritéria pro zadlužování státu jsou max. 3 % HDP pro deficit veřejných rozpočtů a max. 60 % HDP 

veřejného dluhu.   
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S vysokými částkami, které se kolem PPP projektů pohybují, je spojeno i riziko 

korupce a transparentnosti. Toto riziko nejvíce ovlivňuje nastavení výběrového řízení 

zadavatele, povaha poskytované služby, povědomí o charakteru PPP projektů v dané zemi 

nebo i výše zmíněné započítávání hodnoty projektu do veřejného rozpočtu
16

. Transparency 

International ČR (2005) uvádí, že zvlášť ČR může mít se zadáváním a plněním PPP 

projektů problémy. Jako významná rizika spatřuje především zadávání, nadefinování a 

kontrolování složitých projektů, se kterými zde úředníci nemají takové zkušenosti. Dalším 

rizikem je politická situace, která není příliš stabilní a v souvislosti s dlouhodobou 

existencí PPP projektů nelze vyvozovat politickou odpovědnost za nekvalitně uzavřené 

projekty. (ibid.)  

Pavel
17

 (2007) vyhodnotil nejvýznamnější rizika implementace PPP projektů 

pro ČR takto:      

o nepochopení principu PPP projektů, které nemají nahrazovat veřejné výdaje, 

ale jsou nástrojem zvyšování efektivnosti veřejných výdajů, 

o nedostatečná specifikace politické zodpovědnosti, 

o možnost vzniku skrytého zadlužení, 

o možnost přímého zadání projektu bez otevřeného výběrového řízení, 

o nedostatečné ošetření problematiky definice výstupů a jejich kontroly, 

o možné podcenění fáze pilotních projektů a její vyhodnocení. 

 

Nejen v ČR se PPP projekty potýkají s riziky. Obecně lze říci, že rizika se vyskytují 

všude. Nejčastější rizika jsou v oblasti ekonomické (inflace), politické (právní změny a 

opozice), operační (riziko poptávky, dostupnost služby) a v oblasti právní (změna 

legislativy)
18

. (Yescombe, 2011) 

PPP projekty se hojně vyskytují zejména ve Francii, Itálii, Španělsku, USA a ve 

Velké Británii. Konkrétně ve Velké Británii již došlo k vyhodnocení některých PPP 

                                                 
16

 „Projekty spadající do kategorie PPP se dělí do dvou skupin, a to podle rozvržení rizika mezi soukromý 

subjekt a veřejný sektor. Zařazení do příslušné skupiny má vliv na započítávání hodnoty projektu do 

uvedených ukazatelů (jednorázově x postupně). Kritérium rozdělení rizika je však velmi problematické a 

může být snadno ovlivněno subjektivním hodnocením metodiků. Určitá možnost účetního skrývání závazků 

veřejného sektoru tak zde zůstává.“ (Pavel, 2007, s. 19) 
17

 Prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. člen katedry veřejných financí Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy 

ekonomické v Praze 
18

 Všechna rizika PPP projektů nejsou v rozsahu této práce. 
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projektů, což je výjimkou, protože tento fenomén je pro plošné vyhodnocování stále 

poměrně mladý. Na druhou stranu, právě Velká Británie, jakožto světový lídr PPP 

projektů, nabízí nejlepší podmínky pro hodnocení, protože má zkušenosti se stovkami 

realizovaných PPP projektů.  

Ačkoli i ve Velké Británii byla zjištěna řada nedostatků (nesprávné rozdělení rizik, 

nedostatečné legislativní vymezení PPP projektů, vysoká očekávání veřejného sektoru), 

byly i výsledky, které prokazovaly přínos PPP projektů. Výsledky studie ukázaly, že PPP 

projekty v oblasti infrastruktury mohou dosáhnout snížení nákladů veřejného sektoru 

až 42 %, průměrně 20 %. (Pavel, 2007) Další úspěšnou oblastí mimo energetický průmysl 

je zdravotnictví
19

. Podle Evropské komise (2013) Velká Británie investovala 40 % 

prostředků do zdravotnictví skrze PPP projekty v hodnotě 12 miliard liber
20

 (Evropská 

komise, 2013; Healthcare, 2013). Zároveň je v oblasti britského zdravotnictví prokázáno 

27% snížení nákladů na provoz nemocnic ve spolupráci s PPP projekty (Evropská komise, 

2013).  

2.2.4 PPP projekty v ČR 
Evropská komise (2013) uvádí sociální služby jako typickou oblast pro realizaci PPP 

projektů. Ačkoli ČR zatím nedisponuje rozsáhlou praxí s PPP projekty, Javůrková (2016) 

zmiňuje dva domovy pro seniory, které tak byly realizovány.  

První zmiňovaný je Domov pro seniory Vysoké Mýto
21

, který funguje od roku 2011, avšak 

spolupráce mezi nově vzniklou společností a městem začala o čtyři roky dříve. Celý 

projekt odstartoval veřejný požadavek občanů na zvýšení kapacity v souladu s plánovaným 

rozvojem města. Výstavbu nového zařízení v hodnotě 150 milionů Kč a s kapacitou 100 

lůžek podpořily dotace a příspěvky od města, zatímco soukromá společnost přislíbila 

provoz. Smlouva mezi městem Vysoké Mýto a společností zavazuje obě strany 

ke spolupráci po dobu 10 let. Město se zavazuje k pronájmu budovy, zatímco společnost 

k poskytování dané sociální služby v určité kvalitě. Specifikem této spolupráce 

je financování v kombinaci s kontrolou. Společnost městu platí nájem a město tu samou 

částku odvádí jako příspěvek na péči výměnou za kontrolu provozu. Provoz je financován 

úhradami za pobyt, dotacemi, pojišťovnami za zdravotní výkony a dary od soukromých 

subjektů. (ibid.) 

                                                 
19

 Od roku 1996 do roku 2013 se ve zdravotnictví podílelo (stále podílí) kolem 130 PPP projektů. 
20

 To je cca 342 miliard Kč. (kurz ČNB, 27. 7. 2019) 
21

 https://www.dsvysokemyto.cz/ 

https://www.dsvysokemyto.cz/
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Druhý zařízením je Domov pro seniory v obci Vranovice u Brna
22

, který vznikl 

přestavbou chátrající stavby zemědělského družstva a je v provozu od roku 2013. Obce 

zafinancovala celou výstavbu zařízení v hodnotě 55 milionů Kč za pomoci soukromých 

partnerů, kteří byli jedinou alternativou, jak výstavbu zrealizovat. Obec si ohledem na svůj 

rozpočet nemohla takové výdaje dovolit a na dotace nedosáhla. Důvod pro výstavbu byl 

stejný jako ve Vysokém Mýtě, avšak způsob financování provozu se liší. Vranovice 

po dokončení výstavby prodaly část zařízení soukromému subjektu, který se zavázal na 20 

let k provozu služby domova pro seniory v daném zařízení. Takto specifické financování 

s sebou nese i určitá rizika, pro veřejný sektor je největší riziko, pokud by soukromý 

subjekt danou část neodkoupil. Naopak pro soukromého poskytovatele je a bude rizikem 

míra poptávky nabízené sociální služby. (ibid.)  

Oba představené PPP projekty jsou úspěšně realizovány a byly oceněny jako např. 

stavba roku v sociální oblasti (Vranovice) nebo oprávnění používat značku 

Mezigeneračně
23

 (Vysoké Mýto). Ačkoli jsou uvedené projekty fungujícím řešením pro 

nedostatečné kapacity v domovech pro seniory a uplatňují fenomén konceptu PPP, 

ze strany médií ani dalších obcí a odborné veřejnosti není zájem se této problematice 

věnovat. (ibid.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 https://www.youtube.com/watch?v=LAafeyKNF2k 
23

 Mezigeneračně je projekt, kde se setkávají lidé s velkým věkovým rozdílem (např. 80 let) a navzájem se od 

sebe učí. Více informací: www.mezi-nami.cz  

https://www.youtube.com/watch?v=LAafeyKNF2k
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3 Metodologie 
3.1 Výzkumný přístup 
V návaznosti na vymezené výzkumné explorační cíle (Reichl, 2009) této diplomové práce 

(1) zjistit, jak jsou nastaveny legislativní podmínky pro financování, zakládání a 

provozování domovů pro seniory v soukromém sektoru v ČR a (2) zjistit rozdíly mezi 

veřejnými a soukromými domovy pro seniory a identifikovat případné problematické 

oblasti bude použit kvalitativní výzkumný přístup. Podle Nekoly, Veselého a Ochrany 

(2007, s. 150) je kvalitativní přístup otevřenější k chápání fenoménu na základě prožívání a 

vnímání jednotlivců z různých skupin bez předem stanovených proměnných. Naopak jeho 

podstatou je nejdříve nasbírat dostatečné množství dat a teprve potom hledat pravidelnosti 

a interpretovat první závěry. Denzin a Lincoln (2005) dodávají, že interpretace má za cíl 

především porozumět problému v závislosti na postojích aktérů. Švaříček a Šeďová (2014, 

s: 24) uvádějí, že účelem kvalitativního šetření je podat maximum informací a zkoumat 

daný problém co nejvíce do hloubky. Nicméně, je nezbytné zohledňovat povahu 

kvalitativního výzkumu z hlediska jeho subjektivního vymezení (Hendl, 2008) a z hlediska 

jeho neopakovatelnosti, neboť nelze dodržet stejné podmínky výzkumu (Reichl, 2009). 

3.2 Metoda sběru dat 
V diplomové práci využívám vlastní primární data z kvalitativního výzkumu 

(Longfield, 2004; Švaříček a Šeďová, 2014) a sekundární data (Nekola, Veselý 

a Ochrana, 2007). Pro osvojení problematiky sociálních služeb a vymezení výzkumného 

problému domovů pro seniory v soukromém sektoru bylo nezbytné nastudovat si řadu 

veřejně politických dokumentů, zvláště – legislativní, strategické a výzkumné. Pro tento 

výzkum byla nezbytná tato sekundární data: zákony, vyhlášky, ustanovení, analýzy, 

strategie, odborné publikace, články a statistiky (Nekola, Veselý a Ochrana, 2007). Pro 

lepší porozumění jsem se seznámila i s řadou webových stránek domovů pro seniory a 

krajských úřadů. Během načítání dokumentů jsem si strukturovala body, které jsem později 

využila pro přípravu scénářů k rozhovorům s experty.  

3.2.1 Sekundární data – dokumenty a statistiky 
Sekundární data byla z hlediska diplomové práce stěžejní v tom, že mi umožnila sledovat 

vývoj zkoumané problematiky a pochopit co nejlépe aktuální situaci. Dané poznatky 

mi posloužily především k určení tematických oblastí scénářů, které jsem využívala 

k rozhovorům s experty.  

Jelikož se o tematice soukromých domovů pro seniory nevyskytuje v českém 
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prostředí příliš mnoho zdrojů, byla jsem odkázána na zdroje zahraniční. Stěžejním zdrojem 

byl Eurofound a WHO, které disponují statistickými údaji a odbornými studiemi napříč 

evropskými státy – včetně ČR. Mezi tuzemskými zdroji tvoří výjimku APSS, která 

soukromý sektor v rámci svých publikací občas zmiňuje. Dalším důležitým zdrojem 

sekundárních dat bylo MPSV, které na svém portálu provozuje RPSS a zveřejňuje i 

konkrétní informativní dokumenty k sociálním službám. Díky RPSS jsem mohla spočítat 

konkrétní počty soukromých domovů pro seniory v rámci ČR. K legislativnímu ukotvení 

všech oblastí (financování, zakládání a provozování) mi nejvíce posloužil zákon o 

sociálních službách společně s vyhláškou č. 505/2006 Sb. a jejich aktualizace v podobě 

novel. Dále pak krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb (SPRSS) a strategické 

i koncepční dokumenty (Veselý, Drhová a Nachtmannová, 2005). Naopak k naplnění 

druhého cíle mi spíše posloužily expertní rozhovory, ačkoli jsem i zde využívala 

sekundární data, i když spíše jako zdroj informací. To potvrzuje Hendl (2008), který uvádí, 

že sekundární dokumenty často slouží jako podklady k výzkumným rozhovorům, ale jsou 

zde zároveň nesmírně důležitá z hlediska uplatnění triangulace. Triangulace je důležitá pro 

propojování dat, metod a všech zjištěných informací a následné vyvození závěrů z různých 

perspektiv (ibid.). S ohledem na tématiku soukromých domovů pro seniory jsem 

nepostupovala striktně podle předem daných kritérií. Hlavním kritériem bylo časové 

období tak, aby zdroje a informace z nich byly maximálně aktuální. (Hendl, 2008) 

3.2.2 Primární data – rozhovory s experty 
Pro účely diplomové práce mi byly zdrojem primárních dat polostrukturované rozhovory 

s experty (Longfield, 2004; Bogner, Littig a Menz, 2009). Skrze expertní šetření 

systematizujícího typu jsem zodpovídala výzkumné otázky této práce. Tento typ šetření byl 

přínosný z hlediska jeho snahy porozumět problematice do hloubky díky shromažďování a 

komparaci nastudovaných dokumentů, publikací a dalších zdrojů různého typu. V rámci 

expertního šetření jsem se soustředila na dva typy vědění: interpretativní a procesní. 

Interpretativní vědění vedlo k pochopení jednotlivých problémů v oblasti poskytování 

sociálních služeb, k reflexi problematických oblastí v soukromých domovech pro seniory a 

k vysvětlení případných rozdílů mezi odlišnými poskytovateli domovů pro seniory. 

Expertní interpretativní vědění je založeno na subjektivním názoru, který nemusí 

reprezentovat celé odvětví nebo instituci, ze které expert pochází. Toto vědění je primárně 

o přesvědčeních, postojích a ideologiích samotného experta. Procesní vědění vedlo pak 

více k pochopení celé profesní oblasti, ve které se sám expert pohybuje. Procesní vědění 
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odkrývá spíše otázku financování, zakládání a provozování domovů pro seniory 

v soukromém i ve veřejném sektoru. Cílem je získat informace o procesu jako takovém. 

(Bogner, Littig a Menz, 2009) 

Pro expertní šetření je důležité především vymezení samotných expertů. Za 

vymezení experta vždy zodpovídá výzkumník, který osobu jako experta na základě svých 

kritérií vybírá a následně oslovuje. Prvním z kritérií bylo expertní vědění na profesní 

úrovni. To znamená, že dotazovaní experti se profesně pohybují v oblasti zkoumané 

problematiky dostatečný počet let a zároveň se předpokládá dostačující znalost, orientace 

v oblasti a vlastní utvořený názor na problematiku. Dalším kritériem byla autorita. To 

znamená, že expert ve své instituci nebo oblasti (kterou v rámci výzkumu reprezentuje) 

zastává vedoucí pozici a disponuje tak větším vlivem. Kritéria vycházejí také z definice 

Bognera Littiga a Menze (2009), kteří uvádějí, že obecně lze za experta považovat osobu, 

která disponuje institucionalizovanou pravomocí ovlivňovat skutečnosti v dané oblasti. 

Tuto definici všichni dotazovaní experti splňují a zároveň svými postoji nereprezentují 

postoj dané instituce nebo oblasti v sociálních službách. 

Pro systematizující expertní šetření jsem oslovovala a vybírala experty na základě 

úsudku podle jejich místní a časové dostupnosti (Reichl, 2009). Na základě sekundárních 

dat jsem si stanovila odlišné oblasti v sociálních službách s ohledem na soukromý a 

veřejný sektor, jejichž perspektiva měla být v práci zastoupena. Experty jsem oslovovala 

elektronickou poštou nebo telefonicky na základě informací ze sekundárních dat (např. 

články, analytické dokumenty, RPSS) a na doporučení dalších odborníků. Celkem bylo 

kontaktováno přibližně dvacet expertů z oblasti MPSV, krajských úřadů, akademické 

sféry, APSS a domovů pro seniory ze soukromého i veřejného sektoru. Cílem výběru 

respondentů bylo pokrýt co nejširší spektrum možných perspektiv na problematiku. 

Finálně bylo provedeno osm expertních rozhovorů v přibližném rozsahu 30 až 80 minut 

v kancelářích a sociálních zařízeních na území hl. města Prahy. Více informací o 

jednotlivých respondentech s ohledem na požadavek anonymity v tabulce č. 2.  
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Tabulka č. 2: Struktura výzkumného vzorku 

(*** Anonymní údaj podle informovaného souhlasu) 

Ozn. Respondent/ka Působiště Vztah k problematice V oboru 

E1 Mgr. Lucie Ditrychová 
Externistka 

MPSV 

Externí odborník při 

inspekcích kvality sociálních 

služeb a auditor kvality 

sociálních služeb  

15 let 

E2 
doc. Ing. Ladislav 

Průša, CSc. 
VÚPSV 

Předseda Vědecké rady 

VÚPSV, vedoucí 

výzkumného týmu, 

akademik, ekonom 

40 let 

E3 *** *** MPSV 9 let 

E4 Mgr. Martin Benda 

Domov pro 

seniory Nová 

slunečnice 

Ředitel veřejného domova 

pro seniory (PO hl. m. 

Prahy) 

8 let 

E5 
Ing. Jiří Horecký, 

Ph.D., MBA 
APSS ČR Prezident APSS ČR 20 let 

E6 Mgr. Petra Pipková 
SeniorCentrum 

Klamovka 

Ředitelka soukromého 

domova pro seniory (s.r.o.) 
4 let 

E7 *** *** Magistrát hl. m. Prahy *** 

E8 *** *** 

Zástupce ředitele 

soukromého domova pro 

seniory (s.r.o.) 

6 let 

 

Zdroj: autorka (2019) 

Technikou sběru primárních dat byly polostrukturované rozhovory s experty, které 

zachycují původní a detailní odpovědi umožňující vnímat problém z respndentovy 

perspektivy (Švaříček a Šeďová, 2014). Základem pro úspěšný sběr dat je kvalitní příprava 

scénáře, pro který jsem využila návod podle Longfielda (2004), který předkládá důsledný 

a systematický návod, jak se správně dotazovat a vést rozhovor. I v případě expertního 

rozhvoru je přínosné dodržovat určité zásady, umět otevřít téma a postupně se dostávat 

k jádru věci. Scénář (Příloha č. 2) byl rozdělen do několika oblastí (sociální služby obecně, 

financování, standardy kvality, soukromé domovy pro seniory, problematické oblasti). 

Tyto oblasti volně korespondují s výzkumnými otázkami, avšak nejsou striktně 

dodržovány s ohledem na odlišné působení expertů a umožňují tak hlubší porozumění 

okolnostem. V závislosti na typ experta a jeho možnosti byla určitá oblast ze scénáře 

rozvinuta více nebo méně. (Hendl, 2008) Samozřejmostí každého rozhovoru byl 

informovaný souhlas (Příloha č. 3), který vždy respektuje etiku výzkumu a přání 
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respondentů (Nekola, Veselý a Ochrana, 2007).  

3.4 Analýza dat 
Primární data v podobě cca sedmi hodin audio nahrávek jsem přepsala s využitím 

programu Listen N Write, který zjednodušuje přechody mezi přehráváním a přepisováním. 

Následně jsem provedla tematickou analýzu pomocí vícestupňového kódování (Braun a 

Clarke, 2006; Švaříček a Šeďová, 2014). Přínosem tematické analýzy je zejména flexibilita 

z hlediska využití a aplikace na různé názorové tábory, které se vyjadřují ke zkoumané 

problematice (Braun a Clarke, 2006). Přínosem vícestupňového kódování je, že se ke všem 

přepisům rozhovorů přistupuje stejně a odlišné perspektivy jsou tak analyzovány na 

základě srovnatelného postupu (Švaříček a Šeďová, 2014).  

Jednotlivé přepisy jsem samostatně a otevřeně kódovala. Následně jsem mezi 

vyznačenými kódy ve všech přepisech hledala spojitosti a souvislosti, které jsem si 

rozřadila do kategorií. Kategorie jsem následně propojovala s výzkumnými otázkami tak, 

abych mohla zjistit, jak jsou nastaveny legislativní podmínky pro domovy pro seniory 

v soukromém sektoru podle různých expertů a jak se liší od veřejných poskytovatelů, 

případně kde experti vidí problematické oblasti.  

3.5 Omezení výzkumu 
V této podkapitole bych ráda poukázala na možná omezení výzkumu. Není cílem 

zde ospravedlňovat nedostatky metodologie, ale ukázat prostor nebo směr ke zlepšení a 

případně zmínit úskalí pro obdobné budoucí výzkumy. Ráda bych z hlediska metodologie 

zmínila tři věci (1) úvodní orientace v tématu, (2) respondenti (3) metoda sběru dat.  

Z hlediska povahy tématu neexistuje příliš mnoho zdrojů informací o tuzemských 

domovech pro seniory v soukromém sektoru. Soukromý sektor v sociálních službách není 

moc známým tématem a odpovídá tomu i počet dohledatelných informací. Nejlepšími 

zdroji pro seznámení se se soukromým sektorem v sociálních službách jsou ty zahraniční 

(Eurofound, WHO, EU), anebo konkrétní webové stránky sociálních služeb konkrétních 

zemí (Německo, Velká Británie). Průlomové dokumenty pro ČR občas vydává APSS. 

Jinak je k dispozici ne zcela intuitivní portál MPSV, který má být nejspolehlivějším 

zdrojem sociálních služeb v ČR. Doporučila bych tedy pro seznámení se se soukromým 

sektorem zahraniční zdroje a pro obecné informace o sociálních službách MPSV, které se 

však nikde explicitně soukromé sociální službě nevěnuje. Nejpřínosnějšími zdroji tak pro 

mě byly hlavně: APSS, ČSÚ a MPSV. 

Respondenti byli oslovování a vybíráni podle mého vlastního úsudku s maximální 
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snahou o objektivitu tak, aby zastupovali co nejvíc možných přístupů a náhledů na 

problematiku soukromých domovů pro seniory. Z hlediska povahy práce nebylo možné 

mluvit s několika zástupci z každé oblasti tak, abych zjišťovala i případné rozdíly v té 

jedné oblasti (např. domovy pro seniory ve veřejném sektoru). V souvislosti s tím 

netvrdím, že takové rozdíly v těch daných oblastech neexistují a to může být jeden 

z možných dalších postupů výzkumu.  

Zajímavou alternativou nebo pokračováním tohoto výzkumu by mohlo být doplnění 

o pozorování jako metody sběru dat. Tato metoda by mohla upozornit na rozdíly a 

případné problematické oblasti jak v soukromých, tak ve veřejných domovech pro seniory 

v praxi optikou seniorů (nebo i pracovníků) a domnívám se, že by mohla mít velmi 

přínosný charakter. 
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4 Věcná východiska diplomové práce 
V této kapitole budou představena věcná východiska soukromých domovů pro seniory na 

poli sociálních služeb v ČR. První část kapitoly zasazuje soukromé domovy do kontextu 

sociálních služeb v ČR a v zahraničí obecně. Ve druhé části kapitoly jsou legislativně 

vymezeny sociální služby a domovy pro seniory s ohledem na jejich zakládání, 

financování a standardy kvality.     

4.1 Domovy pro seniory v číslech 
Tato podkapitola má za úkol seznámit čtenáře se situací domovů pro seniory jako pobytové 

sociální služby nejen v České republice, ale i v dalších evropských státech, které slouží pro 

komparaci. Podkapitola předkládá konkrétní počty soukromých domovů pro seniory v 

rámci sociálních služeb ČR z hlediska dostupných statistik, kde jsou oddělitelné od 

ostatních sociálních služeb. Případně z hlediska zahraničních zdrojů, kde statistické údaje 

zahrnují pobytové služby obecně. Zde však domovy pro seniory tvoří podstatnou část a 

mimo to jsou často specifikovány a vymezeny věkem (např. nad 65 let).    

4.1.1 Celkový přehled domovů pro seniory 
V České republice existuje 33 druhů sociálních služeb a domovy pro seniory jsou 

jednou z nich. Všechny druhy sociálních služeb zřizuje přibližně 2150 poskytovatelů 

(Horecký a Průša, 2019). Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je Česká 

republika od roku 2007 a 2008 pod evropským průměrem v kapacitě dlouhodobé péče, do 

které spadají právě i domovy pro seniory. Konkrétně se jedná o 40,81 lůžek na 1000 osob 

starších 65 let. Pro srovnání např. Švédsko nabízí 69,39 lůžek a Německo disponuje 54,09 

lůžky. Na druhou stranu Polsko nebo Itálie nabízí necelých 18 lůžek na 1000 osob starších 

65 let. 

Ačkoli některé zdroje (např. WHO nebo OECD) ve svých statistikách uvádějí 

kapacity v dlouhodobé sociální péči v počtu lůžek na určitý počet obyvatel, Eurofound 

(2017) monitoruje kapacity skrze počet poskytovatelů – tedy jednotlivých zařízení a to ze 

dvou důvodů. Prvním důvodem jsou výrazně nižší kapacity v soukromých domovech, kde 

se nachází přibližně 30 až 40 lůžek, zatímco ve veřejných domovech jsou kapacity až 250 

lůžek. To znamená, že v celkovém srovnání by soukromá sféra téměř zanikla. Navíc by 

byla v tomto případě neporovnatelná s dalšími státy, jejichž kapacity (počet lůžek) jsou 

v obou sférách bez velkých rozdílů. Druhým důvodem je početní stabilita. Zatímco 

lůžková situace se může měnit velmi často, počet zařízení tak dramaticky neklesá ani 

neroste. V rámci této práce budu používat oba způsoby měření, především v závislosti na 
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zdrojích.          

Informaci o typu a počtu domovů pro seniory v České republice (ČR) nabízí 

k dispozici řada zdrojů. Mezi těmito zdroji je např. veřejný Registr poskytovatelů 

sociálních služeb (RPSS), který je součástí portálu Ministerstva práce a sociálních věcí 

(MPSV) a tvoří základní přehled pro další přehledy. O počtu domovů pro seniory informují 

též jednotlivé kraje. Za další oficiální zdroj dat lze považovat Asociaci poskytovatelů 

sociálních služeb ČR, která uvádí všechna svá členská zařízení. Vyskytují se také 

soukromé informační portály např. Můjdůchod.cz
24

. Statisticky však neexistuje shoda mezi 

počty zařízení ani u jednoho z uvedených zdrojů, protože má každý jiné podmínky pro 

zapsání a zatímco se v některých registrech shodují, v jiných mohou chybět. 

RPSS jako zákonný registr je považován za nejvěrohodnější zdroj. Vyhledává 

jednotlivé sociální služby podle adresy zařízení. Ačkoli MPSV upozorňuje na možné 

nepřesnosti v RPSS z důvodu neustálých aktualizací systému, je nutné upřesnit, že RPSS 

uvádí celkově 533 domovů pro seniory bez zadání kritérií. Pokud jsou však kritéria zadána 

a následně se sečte počet zařízení za jednotlivé kraje, celkový počet registrovaných 

domovů se o jedno zařízení zvýší: 534. Pro lepší celistvost této práce bude dále jednotně 

používán údaj 534 domovů pro seniory v ČR. (RPSS, 2019) 

Pro přehlednější a uživatelsky zajímavější nabídku domovů pro seniory vznikl např. 

studentský projekt ve spolupráci s datovým oddělením Českého rozhlasu. Byla vytvořena 

interaktivní mapa s možnostmi vyhledávání sociálních služeb dle specifických kritérií. 

Projekt s názvem Atlas domovů (nejen) pro seniory funguje dostupně online a u každého 

zařízení uvádí adresu, kontakt, webové stránky (pokud jsou k dispozici), kapacitu, počet 

klientů na zaměstnance a procentuální zastoupení zaměstnanců s maturitou, to vše 

přehledně na mapě ČR. Mimo to je možné zařízení filtrovat podle věku seniora (65 – 80 

let, nad 80 let), podle typu postižení nebo nemoci. Nicméně, primární data Atlasu 

pocházejí z RPSS. (Paříková, 2016) 

Obtížně dohledatelné a ucelené informace o pobytových službách byly důvodem 

pro vznik např. soukromého portálu Můjdůchod.cz, který na základě podobných kritérií 

jako RPSS (podle krajů a typu pobytových služeb) uvádí celkový počet za všechny kraje 

                                                 
24

 Můjdůchod.cz je obchodní společnost, která nabízí poskytovatelům sociálních služeb se bezplatně zařadit 

do veřejně přístupného katalogu umístěného na portálu. Podle dostupných informací společnost sídlí na 

Praze 8 a byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 2015.    



 
 

28 

 

381 domovů pro seniory. (Můjdůchod.cz, 2019) Dalším příkladem může být seznam 

registrovaných služeb v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS), podle které 

je registrováno 411 domovů pro seniory. (APSS ČR – Typy sociálních služeb 2019) 

4.1.2 Přehled soukromých domovů pro seniory v ČR a v zahraničí 
S ohledem na možné nejasnosti v nabízených sociálních službách v ČR, je nutné 

pro účely práce statisticky vyjádřit soukromé domovy pro seniory s ohledem na další 

poskytovatele. Podle dat RPSS jsem všechny domovy pro seniory rozřadila do třech skupin 

podle typu poskytovatele.  

Nejobjemnější skupinu tvoří tzv. veřejné domovy pro seniory, kde je nejčastějším 

poskytovatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem (kraj, 

obec) nebo jiný veřejný zřizovatel.  

Druhá skupina zahrnuje soukromé profitabilní poskytovatele, kteří provozují 

domovy pro seniory jako společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.) 

nebo jako fyzická osoba podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon) zapsaná v obchodním rejstříku
25

.  

Poslední skupinou jsou domovy, jejichž poskytovatelem je nejčastěji církev, 

náboženské společnosti nebo jsou vedeny jako spolek, ústav případně jako nezisková či 

charitativní organizace. I když je možné tyto zřizovatele vnímat též jako soukromé 

(nestátní), mají neziskový charakter a důvody jejich vzniku společně se způsobem 

fungování se liší od těch v soukromém (profitabilním) sektoru. Ačkoli tato skupina tvoří 

významnou část nabídky domovů pro seniory a odvádí svůj kus práce v sociálních 

službách, pro účely této práce je takto sjednocena a její bližší zkoumání není cílem této 

práce. Nicméně, je součástí některých statistik uvedených níže, protože čísla bez těchto 

zřizovatelů by byla zkreslená. Tato skupina je zde označena jako Ostatní, případně jako 

Neziskové (s ohledem na některé zdroje). 

Tři výše vymezené typy poskytovatelů jsou znázorněny a rozděleny podle zastoupení 

v jednotlivých krajích v grafu č. 2, který vypovídá o aktuální situaci v ČR. 
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 Obchodní rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 
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Graf č. 2: Počet domovů pro seniory dle typu vlastnictví poskytovatelů – ČR 

(v absolutních číslech) 

 

 Zdroj: Podle dat Registru poskytovatelů sociálních služeb sestavila autorka (20. 6. 2019) 

Jednoznačně nejvyšší absolutní počet (18) soukromých zařízení se nachází ve 

Středočeském kraji, avšak největší podíl (30 %) soukromých zařízení je v Praze, podobně 

jako v Karlovarském kraji (29 %), kde je však celkový počet zařízení v celé republice 

nejnižší. Nejnižší počet zařízení v souvislosti s nejmenším počtem obyvatel Karlovarského 

kraje (ČSÚa, 2019) se může zdát logický, avšak údaje z MPSV za rok 2014 uvádí 

Karlovarský kraj s nejnižším počtem neuspokojených žádostí o umístění do domova pro 

seniory tj. 3,8 neuspokojených žádostí na 1000 seniorů (Paříková, 2016).  

Na druhou stranu hlavní město Praha má i přes největší podíl soukromých 

poskytovatelů v ČR přibližně 30 neuspokojených žádostí na 1000 obyvatel v seniorském 

věku. Tento stav, jak je vidět z tabulky č. 3, by mohl vysvětlovat počet obyvatel. Zatímco 

v Praze je počet obyvatel podobný jako ve Středočeském nebo Moravskoslezském kraji, 

hlavní město Praha disponuje méně jak polovičním množstvím domovů pro seniory. To 

může být důvodem tak vysokého poměru soukromých poskytovatelů ve srovnání 

s veřejnými. Dalším možným důvodem může být téměř dvojnásobně vyšší kupní síla 

hlavního města ve srovnání s některými kraji. Např. výroční analýza společnosti GfK
26

 

z roku 2018 uvádí index kupní síly na obyvatele Prahy kolem 130, zatímco v Ústeckém 

                                                 
26

 Growth from Knowledge (mezinárodní společnost zaměřená na výzkum trhu): 

https://www.gfk.com/cz/insights/press-release/rozdily-kupni-sily-v-ramci-regionu-ceske-republiky-se-mirne-

snizuji/ 
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kraji nebo Moravskoslezském kraji je index kupní síly kolem hodnoty 75.       

Z opačné strany může tento vztah mezi počtem soukromých domovů a kupní silou 

obyvatel doplnit situace, kdy Zlínský kraj (index kupní síly na obyv. cca 90) a kraj 

Vysočina (index kupní síly na obyv. cca 100) nemají žádné zastoupení soukromých 

poskytovatelů domovů pro seniory, ačkoli je jejich situace z hlediska neuspokojených 

žádostí o umístění jedna z nejhorších v ČR tj. 60,6 na 1000 seniorů ve Zlínském kraji a 38 

neuspokojených žádostí na 1000 seniorů na Vysočině (ibid.). Počet obyvatel v tomto 

případě již nehraje roli, protože je srovnatelný s řadou dalších krajů (GfK, 2018; 

ČSÚa, 2019). 

Pro přesnější představu o zařízeních dle typu poskytovatele v krajích, slouží 

následující tabulka (č. 3), která obsahuje i celkové součty všech typů zařízení v závislosti 

na krajích a počtu obyvatel.    

Tabulka č. 3: Poskytovatelé domovů pro seniory dle typu vlastnictví – ČR 

(v absolutních číslech)       

Kraj Veřejné Soukromé Ostatní Celkem Počet obyv. 

Středočeský 54 18 7 79 1 369 300 

Moravskoslezský 40 9 23 72 1 203 300 

Jihomoravský 32 3 12 47 1 187 700 

Královehradecký 28 8 5 41 551 000 

Ústecký 31 4 6 41 820 000 

Zlínský 21 0 18 39 582 900 

Jihočeský 27 6 3 36 642 100 

Olomoucký 26 3 6 35 632 500 

Hl. m. Praha 16 10 7 33 1 308 600 

Pardubický 15 6 5 26 520 300 

Plzeňský 12 4 8 24 584 700 

Vysočina 18 0 6 24 509 300 

Liberecký 14 2 4 20 442 400 

Karlovarský 9 5 3 17 294 900 

Zdroj: Podle dat Registru poskytovatelů sociálních služeb (k 20. 6. 2019) a Českého 

statistického úřadu (k 1. 1. 2019 – zaokrouhleno) sestavila autorka. 

Pravděpodobně nelze určit správný poměr soukromých a veřejných poskytovatelů 

domovů pro seniory, ale s ohledem na nedostatek kapacit lze pozorovat jejich nabídku a 

flexibilitu. Pokud je veřejná nabídka nedostačující nebo nevyhovující, může být 

doplňována v rámci soukromého sektoru. Případně může znamenat alternativu pro určitou 
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skupinu uživatelů. Oba případy platí pouze tehdy, jsou-li sociální služby agendou sociální 

politiky státu. V jiných případech, např. v Nizozemsku, veřejní poskytovatelé prakticky 

neexistují a v nabídce figurují pouze soukromí (profitabilní i neziskoví) poskytovatelé 

sociálních služeb (Horecký a Průša, 2019). 

Nicméně cílem práce je zjistit a popsat aktuální situaci domovů pro seniory 

v soukromém sektoru. Aktuální situaci v ČR lze vidět i ve srovnání s dalšími evropskými 

státy a vývoj sociálních služeb v soukromém sektoru od roku 2007 ukazují následující 

grafy. Z grafu č. 3 jasně vyplývá, že ČR společně se Slovenskem patří mezi státy s nejnižší 

mírou soukromých sociálních zařízení a zároveň mezi největší zastánce veřejných 

sociálních služeb. Naopak největším zastáncem pobytových sociálních služeb 

v soukromém sektoru je z vybraných zemí nepochybně Velká Británie, která má tyto 

služby zajištěny z 80 % pomocí soukromých poskytovatelů. Zajímavým případem je i 

Nizozemsko, které své služby neposkytuje skrze veřejný sektor vůbec.  

Graf č. 3: Poskytovatelé pobytových sociálních služeb
27

  dle typu vlastnictví – Evropa  

 

 

Zdroj: Eurofound (2017) 

Nicméně cílem práce není jen popsat aktuální situaci, ale také vývoj soukromých 

domovů v čase. Historicky první publikace Eurofound (2017) zaměřující se nejen na 

veřejné, ale i na soukromé pobytové sociální služby ukázala, jak se jejich poměr vyvíjel od 
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 V originále: Care homes for older people. V české terminologii se jedná o domovy pro seniory, kde jsou k 

dispozici lůžka poskytující dlouhodobou péči seniorům. 
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roku 2007. Mezi lety 2007 až 2014 počet soukromých domovů pro seniory konstantně 

rostl, celkem se jejich počet zvýšil o 40 %. A naopak veřejných domovů za dané období 

spíše ubývalo, jak je vidět z následujícího grafu (č. 4).  

 

Graf č. 4: Počet poskytovaných domovů pro seniory dle typu vlastnictví – ČR 

(v absolutních číslech) 

 

Zdroj: Eurofound (2017) 

4.2 Legislativní rámec sociálních služeb v ČR 
V této podkapitole je stručně nastíněn historický vývoj zákona o sociálních službách od 

začátku devadesátých let, během kterých se začala utvářet povaha politiky sociálních 

služeb a její hodnotové nastavení. Dále je zde uvedena legislativa rámující sociální služby 

v aktuálním kontextu. Daná legislativa je následně aplikována na proces zakládání domovů 

pro seniory od jejich registrace k poskytování služby.    

4.2.1 Historický vývoj zákona o sociálních službách 
První legislativní základy pro dnešní poskytování sociálních služeb byly položeny 

již v roce 1990, kdy proběhla novela zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení. Tato 

novelizace umožnila poskytovat sociální služby i městům, obcím a nestátním neziskovým 

organizacím. Český stát se již na počátku devadesátých let snažil formulovat svoji sociální 

politiku ve stopách dalších vyspělých evropských států. Svoji koncepci směřoval 

k principům např. demonopolizace sociálních služeb, pluralizace financování a forem 

poskytování sociálních služeb nebo změna postavení člověka při poskytování sociálních 

služeb. (Víšek a Průša, 2012) Koncepce probíhala v duchu bismarckovského systému, 
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jehož smysl byl v českých moderních dějinách ukotven již od konce 

19. století (Večerník, 2005). Česká sociální politika se tak snažila zamířit směrem 

k vyspělejším a hodnotově blízkým zemím (Německo, Rakousko), ale také směrem k 

severským státům (Švédsko, Norsko). Na druhou stranu z hlediska vývoje sociálních 

služeb zanechala pravděpodobně nejvýraznější stopu britská koncepce, která příliš úspěchu 

nepřinesla. Důvodem byla např. neexistence samosprávných obcí ve Velké Británii na 

rozdíl od ČR. (Víšek a Průša, 2012) 

Dalším milníkem ve vývoji sociálních služeb bylo projednávání zákona o 

sociálních službách, který byl poprvé navrhnut v polovině devadesátých let. V důsledku 

politické scény byl však návrh několikrát odmítnut a pozměněn. V souvislosti s reformou 

sociálních služeb byla v roce 2003 přijata tzv. Bílá kniha v sociálních službách - veřejně 

politický dokument s charakterem doporučení základních principů poskytování sociálních 

služeb. Výsledkem několikaletého vyjednávání bylo přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách (dále zákon o sociálních službách), který vešel v platnost 1. 1. 2007. 

(Víšek a Průša, 2012; Bílá kniha v sociálních službách, 2003)  

4.2.2 Legislativní ukotvení domovů pro seniory 
Na prvním místě je nutné zmínit zákon o sociálních službách, který je stěžejním veřejně 

politickým legislativním dokumentem a formuje podobu dnešních sociálních služeb. Zákon 

obsahuje celkem jedenáct částí a jeho poslední novela týkající se navýšení příspěvku na 

péči pro III. a IV. stupeň byla schválena v dubnu 2019. Druhým podstatným veřejně 

politickým dokumentem je vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách.  

Má diplomová práce se v rámci zákona o sociálních službách tematicky dotýká 

především následujících oblastí: § 5 Působnost v oblasti sociálních služeb a § 6 

Poskytovatelé sociálních služeb (část první). Dále § 8, 9 a 11 o podmínkách čerpání 

příspěvku na péči a jeho výši (část druhá). Ve třetí části se zaměřením hlavně na § 49 

Domovy pro seniory, § 50 Domovy se zvláštním režimem a § 73 Sociální služby 

poskytované za úhradu a dále § 78 až 88 s důrazem na Podmínky registrace, Registr 

poskytovatelů sociálních služeb, Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, Smlouva o 

poskytnutí sociální služby a Působnost při zajišťování sociálních služeb. Ve čtvrté části 

Inspekce poskytování sociálních služeb a v šesté části Financování sociálních služeb. 

Zaměřím se také na Přestupky (sedmá část) konkrétně na § 107, protože je důležitý pro 

vymezení problematických oblastí sociálních služeb – tedy i domovů pro seniory.  
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Dalším klíčovým dokumentem je vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále vyhláška č. 505/2006 Sb.). 

Podstatnou částí vyhlášky č. 505/2006 Sb. je především § 15 a 16 stanovující základní 

činnosti při poskytování sociálních služeb a maximální výši úhrad za poskytování 

sociálních služeb v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Nutno 

dodat, že rozsah úkonů a maximální výše úhrad se mezi domovy pro seniory a domovy se 

zvláštním režimem legislativně neliší. Blíže se vyhlášce budu věnovat v podkapitole 4.3 

Financování. Z legislativního hlediska se práce bude dotýkat i 15 standardů kvality 

sociálních služeb (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.), které budu blíže rozvádět 

v podkapitole 4.4 Standardy kvality a provozování. 

4.2.3 Zakládání a fungování domovů pro seniory  
Zde bych ráda konkrétněji uvedla, jak zákon o sociálních službách ovlivňuje zakládání 

a fungování sociálních služeb, tedy i domovů pro seniory. Pravděpodobně největším 

legislativním mezníkem se tak v praxi stává otázka tzv. registrace soukromých 

poskytovatelů sociálních služeb. Zákon o sociálních službách nastavuje práva a povinnosti 

nejen občanům obecně, krajům a obcím, ale také poskytovatelům, na které se v rámci 

systému ve své práci zaměřuji.  

Zjednodušeně řečeno, kdokoli (právnická nebo fyzická osoba) splňující podmínky 

dané zákonem o sociálních službách se může stát registrovaným poskytovatelem sociálních 

služeb. O registraci rozhoduje krajský úřad na základě podané žádosti se všemi 

náležitostmi podle odstavce 5 § 79 zákona o sociálních službách (více Příloha č. 1): 

o Základní údaje zřizovatele 

o Údaje o poskytovaných sociálních službách 

o Doklad o bezúhonnosti všech osob, které jsou v jakémkoli vztahu se zařízením 

o Doklady prokazující odbornou způsobilost osob přímo poskytující sociální službu 

o Rozhodnutí o schválení provozního řádu 

o Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám 

o Úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů (v případě právnické osoby) 

o Doklad, že žadatel nemá žádné veřejné nedoplatky (daňové, pojistné, zdravotní…) 

o Čestné prohlášení o absenci insolvenčního řízení 

Další podmínky pro registraci sociálních služby podle § 79 zákona o sociálních 

službách je odborná způsobilost všech osob přímo poskytující sociální služby a  

bezúhonnost fyzických i právnických osob bez ohledu na přímé nebo nepřímé poskytování 
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sociálních služeb. Dále je podmínkou zajištění všech hygienických požadavků a vlastnické 

nebo jiné právo k prostorám nebo objektu, kde bude služba vykonávána. Žadatel je 

povinen zajistit personální, materiální a technické podmínky odpovídající typu 

poskytované sociální služby. Poslední podmínkou je skutečnost, že žadatel není součástí 

insolvenčního řízení. Mimo to, musí být uvedeny i základní informace o poskytovaných 

službách: název a místo zařízení, typ sociální služby např. domov pro seniory, okruh 

cílových osob (věková hranice, druh zdravotního postižení), popis realizace, plánovaný 

časový rozsah poskytování služby a kapacita zařízení. (Zákon o sociálních službách, 

MPSVc, 2017)  

Pokud je žádost vyhodnocena kladně, žadatel se stává registrovaným 

poskytovatelem a je součástí RPSS ČR. Pokud naopak žádost nevyhovuje a žadatel se svojí 

registrací neuspěje u krajského úřadu, nesmí podle zákona o sociálních službách 

provozovat zařízení poskytující sociální služby. Pokud tak činí, jeho poskytování je 

v rozporu s legislativou ČR a jedná se tak o nelegální činnost. V ČR k takovým případům 

sice dochází
28

, ale existence a činnost nezákonných zařízení není předmětem zkoumání 

této práce. 

Dalším legislativním rámcem pro domovy pro seniory je vymezení jejich 

základních činností. Domovy pro seniory nehledě na to, zda jsou zřizovány soukromým 

nebo veřejným sektorem, jsou povinny poskytnout stravu, ubytování, pomoc při běžných 

úkonech a hygieně, zprostředkovat kontakt s okolím a zajistit sociálně terapeutické 

činnosti, aktivizační činnosti a pomáhat uplatňovat práva a zájmy. (MPSVb, 2017) 

Legální existence neboli registrace a následná činnost domova pro seniory je 

vymezena zákonem o sociálních službách, který má na celém území stejnou platnost pro 

všechny typy zřizovatelů. Registrace je však základním požadavkem a pouze vstupní 

branou k plnohodnotnému poskytování sociálních služeb v souvislosti s nárokem na 

veřejné dotace. Od roku 2015 na základě novely zákona o sociálních službách
29

 (dále 

novela zákona o sociálních službách z roku 2014) zajišťují dostupnost a potřeby 

poskytování sociálních služeb jednotlivé kraje. V rámci procesu decentralizace od roku 

                                                 
28

 Podle Eurofound (2017) Česká republika registruje přibližně 70 až 80 nezákonných zařízení. 
29

 Zákon č. 254/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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2015 se z krajů stali prostředníci mezi MPSV a poskytovateli sociálních služeb. (MPSVa, 

2014)   

Každý kraj si individuálně spravuje, podle vlastních SPRSS
30

 a možností 

financování
31

, svoji síť poskytovatelů sociálních služeb. Tato povinnost je daná zákonem o 

sociálních službách, stejně jako způsob čerpání financí ze státního rozpočtu. Končená 

podoba a míra financování jednotlivých zařízení je však v kompetenci krajů. Jednotlivé 

kraje tak rozhodují o navýšení nebo nenavýšení kapacit a o zařazení nebo nezařazení 

služby do základní sítě. (Liberecký kraj, 2013
32

; MPSVa, 2014)  

Zařazení do sítě je rozhodující především z hlediska možnosti veřejných 

prostředků, zatímco registrace sama o sobě žádné dotace nezajišťuje. Dalším rozdílem 

mezi národním registrem a krajskými sítěmi je rozhodnutí o přijetí
33

. Ačkoli pro 

registrování sociální služby stačí hypoteticky bezchybné podání dokumentace, protože 

registr není početně omezen. V případě krajských sítí nemusí být bezchybná žádost 

zřizovatele vždy a všude automaticky přijata, protože kraj rozhoduje s ohledem na vlastní 

kapacity, poptávku a dostupné finance. (Čtvrtník a Lejsal, 2013; Liberecký kraj, 2013; 

MPSVa, 2014) Systém zakládání je pro zjednodušení znázorněn na následujícím schéma č. 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Např. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hlavního města Prahy na období 2016 – 2018, který byl 

usnesením č. 21/93 dne 15. 12. 2016 Zastupitelstvem hlavního města Prahy aktualizován. 
31 

Možnosti financování jsou stanoveny na základě zákona o sociálních službách.    
32

 Jedná se o dokument: Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na 

proces plánování v úrovni libereckého kraje i obcí (2013): https://odbor-socialni.kraj-

lbc.cz/getFile/case:show/id:218716#page=18&zoom=100,0,189 
33 

Webové stránky (socialni.praha.eu ) Portálu pro sociální oblast města Prahy: 

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/aktualne_v_oblasti_planovani_soc_sluzeb/index.html 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:218716#page=18&zoom=100,0,189
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:218716#page=18&zoom=100,0,189
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/aktualne_v_oblasti_planovani_soc_sluzeb/index.html
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Bez registrace 

• Nelegální 
poskytovatel 

• Cca 70 až 80 
zařízení  

Registr ČR 

• Legální 
poskytovatel 

• Bez nároku 
na dotaci 

• Zákon* 

• 534 zařízení 

 

Krajská síť 

• Legitimní 
poskytovatel 

• S nárokem 
na dotaci 

• SPRSS 

• ** 

Schéma č. 1: Systém zakládání domovů pro seniory v ČR 

 

 

 

 

 

* 

Zákon o sociálních službách 

** Počet zařízení je v každém kraji jiný a neshoduje se s počtem registrovaných zařízení 

v kraji. Např. v hlavním městě Praha je registrováno 33 domovů pro seniory, ale v síti je 30 

domovů (SPRSS Praha, 2019) nebo ve Středočeském kraji je registrováno 79 domovů pro 

seniory a v síti jich je uvedeno 62 (Síť sociálních služeb Středočeského kraje, 2019).  

Zdroj: autorka (2019) 

 

4.3 Financování 
Jednou z výzkumných otázek této diplomové práce je věc financování domovů pro seniory 

v soukromém sektoru. Pro komplexní a ucelenou odpověď je nutné začít s novelou zákona 

o sociálních službách z roku 2014, která s platností od 1. 1. 2015 převedla poskytování 

dotací na financování sociálních služeb do kompetence krajů
34

. (MPSVa, 2014)  

Uvedená systémová změna ve financování je zjednodušeně vyjádřena následujícím 

schéma (č. 2). V této podkapitole jsou postupně vysvětlena jednotlivá pole schématu od 

státního rozpočtu, přes uživatele až po zdravotní pojišťovny s cílem komplexně popsat 

legislativní podmínky pro financování cílového zařízení. 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Do té doby dotace na financování sociálních služeb poskytovalo MPSV. 



 
 

38 

 

Financování sociálních služeb 

Státní rozpočet 

Dotace 
Příspěvek 

na péči 

Uživatel 

Vlastní 
kapitál  

Zdravotní 
pojišťovna 

Stanovené 
služby 

Schéma č. 2: Přehled financování sociálních služeb v ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj autorka (2019) 

Změny, které nastaly počátkem roku 2015, měly dvě zásadní roviny v oblasti 

sociálních služeb. Jednou rovinou bylo stanovení výše procentního podílu každého kraje 

z objemu financí vyčleněných státním rozpočtem na sociální služby (viz tabulka č. 4). 

Cílem tak byla za prvé, stabilizace a s tím spojená větší provázanost se SPRSS. Za druhé, 

větší ochrana a transparentnost systému a za třetí, jasná definice SPRSS. Druhou rovinou 

bylo vymezení sítě sociálních služeb na základě zjištění specifických potřeb jednotlivých 

krajů. Tato rovina měla za cíl jasné vydefinování krajské sítě sociálních služeb. (Glogar, 

2014; MPSVa, 2014) 

Tehdejší ministryně MPSV Michaela Marksová o novele zákona o sociálních 

službách z roku 2014 řekla: „Systém hodnotící dotace bude transparentní a otevřený všem 

kvalitním poskytovatelům sociálních služeb.“ (Deník veřejné správy, 4. 7. 2014) O 

transparentnosti, podobně jako Michaela Marksová, hovoří i jeden z výzkumných veřejně 

politických dokumentů
35

 Libereckého kraje z roku 2013. Nicméně, tato analýza se jako 

jedna z mála dotýká i tématu sociálních služeb v soukromém sektoru. Analýza uvádí, že 

jako jeden z bezprostředních důvodů pro chystanou změnu vidí i potřebu prolínání 

veřejného a komerčního sektoru v sociálních službách. Prolínání sektorů je však podle 

                                                 
35

 Dokument vznikl v rámci individuálního projektu IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování 

sociálních služeb v Libereckém kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00053, který je financován z 

Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 

státního rozpočtu České republiky: https://odbor-socialni.kraj-

lbc.cz/getFile/case:show/id:218716#page=18&zoom=100,0,189 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:218716#page=18&zoom=100,0,189
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:218716#page=18&zoom=100,0,189
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analýzy v zájmu především toho veřejného. (Liberecký kraj, 2013) 

Výsledek změny o poskytování dotací na financování sociálních služeb z MPSV na 

kraje je vidět v následující tabulce č. 4., která ukazuje výši procentního podílu kraje na 

celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu pro rok 

2019. Tato hodnota (%) je od roku 2014 neměnná. Výše dotací se tak může měnit jen 

v souvislosti s vyššími nebo nižšími výdaji na sociální služby v rámci státního rozpočtu. 

V tom případě si pak všechny kraje mezi sebou rozdělí buď vyšší, nebo nižší částku, ale 

stále ve stejném poměru. Z tabulky je zřejmé, že MPSV pro rok 2019 alokovalo nižší 

dotace, než jaké kraje požadovaly. 

 

Tabulka č. 4: Požadované dotace, procentní podíl krajů a základní alokace 2019
36

 

Název kraje 
Celkem 

požadovaná dotace 

Procentní podíl 

kraje dle zákona č. 

108/2006 Sb., o 

sociálních službách, 

v platném znění 

Základní alokace 

2019 

Praha 3 268 593 000 Kč 8,08% 1 222 068 626 Kč 

Jihočeský 1 409 549 000 Kč 6,67% 1 008 811 601 Kč 

Jihomoravský 1 699 500 000 Kč 9,21% 1 392 976 739 Kč 

Karlovarský 617 704 804 Kč 3,40% 514 236 798 Kč 

Královéhradecký 1 028 377 000 Kč 5,46% 825 803 799 Kč 

Liberecký 712 189 900 Kč 4,14% 626 158 925 Kč 

Moravskoslezský 2 061 588 000 Kč 11,99% 1 813 440 944 Kč 

Olomoucký 1 252 856 700 Kč 7,81% 1 181 232 175 Kč 

Pardubický 1 023 000 000 Kč 5,37% 812 191 649 Kč 

Plzeňský 1 169 407 348 Kč 4,86% 735 056 129 Kč 

Středočeský 1 844 750 000 Kč 10,93% 1 653 120 060 Kč 

Ústecký 2 095 223 595 Kč 9,71% 1 468 599 797 Kč 

Vysočina 1 038 000 000 Kč 5,30% 801 604 421 Kč 

Zlínský 1 163 056 000 Kč 7,07% 1 069 310 048 Kč 

Celkem 20 383 795 347 Kč 100,00% 15 124 611 712 Kč 

  

Zdroj: Výsledky dotačního řízení pro jednotlivé kraje a hlavní město Prahu pro rok 2019 

(MPSVd, 2019) 

 

 

 

                                                 
36

 Webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/cs/33692 

https://www.mpsv.cz/cs/33692
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V předešlé tabulce (č. 4) jsou uvedeny konkrétní částky, které byly rozděleny 

krajům na rok 2019 pro oblast podpory poskytování sociálních služeb. Dalším logickým 

krokem je zjistit, v jaké výši se pohybují dotace na jedno lůžko, k čemuž slouží následující 

tabulka č. 5. Předpokladem je korelace mezi kapacitou a dotací na jedno lůžko. Čím větší 

kapacita zařízení je, tím více dotací na jedno lůžko poskytovatel dostane. Nicméně, jsou 

zde minimálně čtyři případy, které podle dat zcela nekorelují. Ačkoli má hlavní město 

Praha (4 024 lůžek) a Ústecký kraj (3 392 lůžek) větší kapacitu v domovech pro seniory 

než např. Zlínský kraj (2 317 lůžek), jejich dotace na lůžko byly v roce 2016 výrazně nižší. 

Naopak Jihočeský kraj a Olomoucký kraj nemají větší počet lůžek nežli Středočeský kraj, 

ale jejich dotace na jedno lůžko jsou minimálně o 30 % vyšší.     

 

Tabulka č. 5: Přehled dotací na jedno lůžko v domově pro seniory podle krajů 

Kraj 

 

Kapacita 

 

Dotace 2016 
Medián dotace 

(60.500 Kč) 

Dotace na 

jedno lůžko 

(Kč) 

Jihočeský 2 942 248 390 200 177 991 000 84 429 

Jihomoravský 2 538 151 306 400 153 549 000 59 616 

Karlovarský 826 48 170 200 49 973 000 58 317 

Vysočina 1 956 134 079 000 118 338 000 68 548 

Královehradecký 2 095 141 965 000 126 747 500 67 764 

Liberecký 902 59 159 000 54 571 000 65 586 

Moravskoslezský 4 597 297 681 500 278 118 500 64 756 

Olomoucký 2 724 191 149 500 164 802 000 70 172 

Pardubický 1 995 122 461 000 120 697 500 61 384 

Plzeňský 1 754 100 847 608 106 117 000 57 496 

Středočeský 5 129 263 318 500 310 304 500 51 339 

Ústecký 3 392 129 985 900 205 216 000 38 321 

Zlínský 2 317 137 835 400 140 178 500 59 489 

Praha 4 024 117 046 600 243 452 000 29 087 

 

Zdroj: Primární data (zasláno od Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA – prezident APSS ČR 

elektronickou poštou dne 10. 7. 2019). K nahlédnutí u autorky. 

 

Z toho plynou dvě věci, buď se dotace na lůžko nemusí nutně odvíjet od kapacity 

domova pro seniory, nebo (a) kraje plánují vlastní kapacity bez ohledu na dotace podle 

svého přesvědčení. Ať už je přesvědčení jakékoli, domovy pro seniory patří mezi tři 
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nejčetněji registrované sociální služby. Stejně jako jejich nákladovost, která patří mezi 

první tři taktéž. (Maršíková, 2014). Toto potvrzují i data ČSÚ (2018), která však hovoří i o 

každoročně
37

 zvyšujících se veřejných výdajích na domovy pro seniory, přestože počty 

klientů a lůžek zůstávají na stabilní úrovni a příliš se nemění. (ČSÚc, 2018) 

Na druhou stranu omezení financování domovů pro seniory v sociálních službách je 

nemyslitelné, už jen kvůli velkému přetlaku poptávky nad nabídkou. Např. domovy pro 

seniory jsou nejčastěji vedeny jako nedostatečně řešeny z hlediska dostupnosti a kapacity 

(Výkaz financování a určování priorit v oblasti sociálních služeb P1 až P22, 2011)
38

.  

Nutno však podotknout, že zmíněná částka v tabulce č. 5 by takto financovala jedno 

lůžko za předpokladu, že by dotace byly přerozdělovány stejně, bez ohledu na typ 

zřizovatele. Každý kraj může mít pravidla redistribuce nastavená jinak, ale podle dat
39

 

APSS a Unie zaměstnavatelských svazů ČR se výše dotací v závislosti na typu zřizovatele 

liší. Např. nejvyšší dotace na lůžko měsíčně byla přiznána církevním organizacím (cca 6 

000 Kč). Druhá nejvyšší hodnota dotací byla přiznána příspěvkovým organizacím (cca 

5 000 Kč). Naopak nejnižší dotaci na lůžko měsíčně obdržely fyzické osoby podnikající 

dle živnostenského zákona (cca 2 500 Kč) a soukromí zřizovatelé s.r.o. (cca 1 000 Kč).   

Ačkoli se může na první pohled zdát, že zaslané dotace z MPSV krajům jsou 

jediným zdrojem financování sociálních služeb ze státního rozpočtu, není tomu tak. Jako 

další typ zdroje (nebo způsob) pro financování sociální služby ze státního rozpočtu je 

příspěvek na péči, který podle zákona o sociálních službách náleží v plné výši 

poskytovateli domova pro seniory.  

Příspěvek na péči je rozdělen do čtyř stupňů podle závislosti uživatele a jeho výše 

je uvedena za jeden kalendářní měsíc. Stupeň I (lehká závislost) je 880 Kč, stupeň II 

(středně těžká závislost) je 4 400 Kč a v případě stupně III a IV došlo k navýšení díky 

novele zákona o sociálních službách z roku 2019
40

. V případě těžké závislosti (stupeň III) 

má uživatel nárok na 8 800 Kč, pokud využívá pobytové sociální služby (např. domov pro 

seniory). Pokud je nevyužívá, má nárok na 12 800 Kč. Obdobně je to nastaveno i u stupně 

                                                 
37

 Uvedené roky: 2013, 2015, 2017. (ČSÚ, 2018) 
38

 Webové stránky (socialni.praha.eu ) Portálu pro sociální oblast města Prahy: 

http://socialni.praha.eu/public/46/22/9f/1301919_204203_vykaz.pdf 
39

 Primární data (zasláno od Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA – prezident APSS ČR elektronickou poštou 

dne 10. 7. 2019). K nahlédnutí u autorky. 
40

 Zákon č. 47/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 

http://socialni.praha.eu/public/46/22/9f/1301919_204203_vykaz.pdf
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IV (úplná závislost). Pokud je osoba pobírající příspěvek na péči ve stupni IV uživatelem 

pobytové sociální služby, má nárok na 13 200 Kč, které jdou přímo za poskytovatelem 

služby. Pokud osoba pobytových služeb nevyužívá, má nárok od dubna letošního roku na 

19 200 Kč. 

Dále jsou sociální služby financovány přímo uživatelem (klientem) z jeho kapitálu. 

Tato úhrada je však omezena vyhláškou č. 505/2006 Sb., která v § 15 odst. 2 jasně 

stanovuje maximální částku za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory. 

Tato maximální výše úhrady pro seniory činí 380 Kč denně. Částka je rozdělena do dvou 

položek: 210 Kč za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, 

ošacení a žehlení včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování; 

170 Kč za celodenní stravu
41

 odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, minimálně v rozsahu třech hlavních jídel včetně provozních nákladů 

souvisejících s přípravou stravy. Jinými slovy, maximální zákonnou částkou je v případě 

domovů pro seniory 11 560 Kč měsíčně.  

Nicméně, na základě § 73 zákona o sociálních službách musí osobě užívající 

pobytových služeb po zaplacení ubytování a stravy zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. 

Pokud má tedy senior 10 000 Kč starobní důchod, nemůže platit úhradu za poskytování 

sociální služby v plné výši, ale odvádí úhradu ve výši 8 500 Kč. 

V přehledu financování sociálních služeb (schéma č. 2) jsou zahrnuty také 

zdravotní pojišťovny. Ačkoli určitým způsobem
42

 poskytovateli přispívají, nebudu se jim 

v práci více věnovat. Za prvé, s ohledem na rozsah práce se zabývám pouze sociální péčí a 

nikoli zdravotní. Za druhé, úhrady za poskytovanou zdravotní péči často ani nepokrývají 

zdravotnický personál, natož ošetřovatelskou péči. (Mach, 2017) Nicméně, považuji za 

nutné je zahrnout do přehledu a zmínit je. 

Konečným bodem ve financování v rámci věcných východisek je vysvětlit, jak a z 

čeho je v praxi hrazeno jedno lůžko a jaké mohou být rozdíly ve financování mezi 

veřejnými a soukromými domovy pro seniory. Podle Macha (2017) se pohybuje průměrný 

náklad na měsíc a lůžko kolem 25 a 26 tisíc Kč
43

.  

V tabulce č. 6 uvádím tři modelové situace způsobu financování tzv. ideálního 

                                                 
41

 Případně 75 Kč jen za oběd. 
42

 Aktuální celkový odhad úhrady za poskytování zdravotní péče je 1,2 mld. Kč (podle poskytnutých 

rimárních dat od Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA – prezident APSS ČR během našeho rozhovoru). 
43

 Ceny jsou ale velmi závislé na místě poskytování služby s ohledem na mzdové podmínky. 
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stavu dotací, který je vypočítán z nejčastějšího příspěvku na péči a průměrného starobního 

důchodu – nehledě na typ zřizovatele. V ideálním stavu pracuji s mediánem dotace 

60 500 Kč ročně na lůžko (viz tabulka č. 6), příspěvek na péči jsem určila průměrem ze 

třetího a čtvrtého stupně závislosti, které jsou v pobytových sociálních službách u klientů 

nejčastější (Horecký a Průša, 2019). Nakonec jsem pracovala s průměrným starobním 

důchodem mužů a žen v ČR z roku 2018 (ČSÚb, 2019), ze kterého musí zůstat seniorovi 

podle zákona o sociálních službách minimálně 15 %. Zatímco ve dvou dalších případech je 

zohledněn především rozdíl ve výši dotací a pro zajímavost i rozdíl mezi průměrným 

starobním důchodem mužů a žen, který může hrát v řadě situací roli. 

 

Tabulka č. 6: Tři modelové situace financování (Kč) 

 Ideální stav Veřejné Soukromé 

Dotace (lůžko/měs.) 5 040 5 500 1 000 

Příspěvek na péči 11 000 11 000 11 000 

Důchod (muž / žena) 10 570 11 560 / 9 602
44

 11 560 / 9 602
45

 

Rozdíl (25 500) +1 110 +2 560 / +602 -1940 / -3898 

Zdroj: autorka (2019) 

 

Na základě triviálního příkladu z tabulky č. 6 lze pozorovat poměrně znatelné 

rozdíly v konečné ceně lůžka. Přesto, že nejde o miliardy korun, se kterými pracuje státní 

rozpočet a MPSV, i rozdíly v řádech stovek nebo tisíců mohou v konečném dopadu 

vytvářet problematické situace. Tyto situace se pak týkají ať už samotného seniora, 

zřizovatele nebo kraje, jakožto zřizovatele krajské sítě sociálních služeb. 

4.4 Standardy kvality a provozování 
Zákonem o sociálních službách jsou stanoveny i standardy kvality obsažené v příloze č. 2 

vyhlášky 505/2006 Sb., jak již bylo uvedeno v předchozí podkapitole. Tyto standardy jsou 

od roku 2007 zákonným předpisem pro všechny registrované typy sociální služby v ČR, tj. 

i soukromé sociální služby. (MPSVe, 2009) Tato kontrola se nazývá: Inspekce poskytování 

sociálních služeb a za dobu její existence ji prováděly různé orgány. Od roku 2007 do roku 

2011 za ni byly zodpovědné krajské úřady a MPSV. Poté se výkonu inspekce ujaly krajské 

                                                 
44

 Vypočteno z průměrného starobního důchodu 2018 – muž (ČSÚb, 2019) 
45

 Vypočteno z průměrného starobního důchodu 2018 – žena (ČSÚb, 2019) 
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pobočky Úřadu práce a od 1. 1. 2015 se kontrola standardů kvality vrátila zpět na MPSV. 

(novela zákona o sociálních službách z roku 2014)
46

 

Nehledě na to, který orgán měl v kompetenci inspekci kvality, pravidla pro samotný 

výkon inspekce se neměnila. Inspekční tým, který je tvořen minimálně třemi členy, musí 

mít alespoň jednoho člena týmu zaměstnance ve výkonu práce na MPSV. Inspekce je 

prováděna vždy v místě poskytování sociální služby. V zájmu posouzení odbornosti se 

může inspekce účastnit i nepodjatý specializovaný odborník, kterému by měl poskytovatel 

(ve svém zájmu) zpřístupnit dokumentaci. Inspekce může také provádět rozhovory 

s osobami, kterým je sociální služba přímo poskytována (zde senioři). Po vyhodnocení dle 

zákona o sociálních službách má MPSV oprávnění uložit poskytovateli sociálních služeb  

k nápravě zjištěných nedostatků. Poskytovatel má danou lhůtu na nápravu případných 

nedostatků s tím, že inspekce po uplynutí dané lhůty může provést následnou inspekci. 

V případě přestupků uvedených v tabulce č. 7 lze registrovanému poskytovateli uložit i 

peněžitou pokutu až do výše půl milionu Kč a neregistrovanému poskytovateli až do výše 

dvou milionů Kč, pokud (všeobecně) poskytuje službu bez zákonné registrace. (zákon o 

sociálních službách) 
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 Zákon č. 254/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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Tabulka č. 7: Přestupky a pokuty podle zákona o sociálních službách 

  
Poskytovatel sociálních služeb se dopouští 

přestupku tím, že: 

Za přestupek lze 

uložit pokutu do: 

1) nevede záznamy 

10 000 Kč 2) nevede evidenci žadatelů 

3) neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů 

4) 
neposkytuje sociální služby v rozsahu 

stanoveném v rozhodnutí o registraci 

20 000 Kč 

5) 
odmítne s osobou uzavřít smlouvu o 

poskytnutí sociální služby 

6) 
nepodá informaci o použití opatření 

omezujících pohyb osob 

7) 
nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do 

evidence 

8) 
neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které 

poskytovala pomoc 

9) 
uzavře smlouvu, která neobsahuje náležitosti 

smlouvy 

10 nevede evidenci 

11) 
nesplní lhůtu k podání žádosti o zrušení 

registrace 

50 000 Kč 

12) nesplní oznamovací povinnost 

13) 
nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na 

předepsaném tiskopisu 

14) 

nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem 

opatření k odstranění nedostatků zjištěných při 

inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o 

jejich plnění 

15) 

stanoví za poskytnutí sociální služby vyšší 

úhradu, než je maximální výše úhrady 

stanovená prováděcím právním předpisem 

16) 
nesdělí ve lhůtě stanovené registrujícím 

orgánem údaje 

17) 
použije opatření omezující pohyb osob v 

rozporu 
250 000 Kč 

18) 

nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím 

orgánem opatření k odstranění nedostatků 

zjištěných při kontrole registračních podmínek 

500 000 Kč 

19) 
poskytuje sociální služby bez oprávnění k 

jejich poskytování 
2 000 000 Kč 

Zdroj: § 107 odst. 1, 2 a 5 zákona o sociálních službách (upraveno autorkou, 2019) 
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Uvedené přestupky tak nepřímo říkají, co má provozovatel kromě povinností ze zákona o 

sociálních službách plnit a jakým způsobem. Především jasně říká, jaké jednání ze strany 

poskytovatele je již nežádoucí. Standardy kvality platí pro všechny registrované domovy 

pro seniory, nezávisle na tom, zda jsou v síti a nezávisle na typu poskytovatele. Inspekce 

kvality hodnotí standardy kvality pomocí patnácti kritérií podle stupně plnění (výborně, 

dobře, splněno částečně, není splněno). Výše uvedené přestupky z nich logicky vyplývají, 

avšak následující kritéria z přílohy vyhlášky 505/2006 Sb. jsou jakýmsi vymezením rámce 

fungování a provozování sociálních služeb obecně, tedy i domovů pro seniory. 

 

1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 

2. Ochrana práv osob 

3. Jednání se zájemcem o sociální službu 

4. Smlouva o poskytování sociální služby 

5. Individuální plánování průběhu sociální služby 

6. Dokumentace o poskytování sociální služby 

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 

8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje 

9. Personální a organizační zajištění sociální služby 

10. Profesní rozvoj zaměstnanců 

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 

12. Informovanost o poskytované sociální službě 

13. Prostředí a podmínky (materiální, technické a hygienické) 

14. Nouzové a havarijní situace 

15. Zvyšování kvality sociální služby 

  

S kritérii je spojena i náplň práce řady zaměstnanců od administrativních povinností 

přes každodenní práci se seniorem až po personální aktivity se samotnými pracovníky 

(např. definice osobních cílů). Právě kvůli dopadům kritérií standardů kvality na provoz a 

fungování sociálních služeb se ozývá kritika některých odborníků. Zpráva z výzkumu 

Inovace systému kvality sociálních služeb (Kocman a Paleček, 2012) ukazuje především 

na nepřizpůsobivost standardů z hlediska různých typů sociálních služeb, na velkou 

administrativní zátěž ve vykazování a na absenci metodických postupů. Ukazuje ale také 
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na vztah mezi vyhodnocováním výsledku a kvalitou služby, s čímž souvisí i způsob měření 

kritérií a jejich interpretace. Jinými slovy, výsledky některých inspekcí nemusí mít vždy 

stoprocentní vypovídající hodnotu o kvalitě služby, protože kritéria mohou být různě 

interpretována a navíc, nemusí být vždy zcela schůdná pro všechny typy sociálních služeb. 

Nicméně, jedná se o všeobecný rámec kvality poskytování sociálních služeb a nutí 

poskytovatele orientovat se na uživatele (klienta) a jeho práva. (ibid.) 
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5 Legislativní nastavení soukromých domovů pro seniory 
5.1 Aktuální situace v sociálních službách (soukromé domovy pro seniory) 
Oblast domovů pro seniory v soukromém sektoru není v ČR příliš prozkoumané téma. Pro 

základní informace v sociálních službách slouží RPSS na portálu MPSV, který však neumí 

kategorizovat služby podle typu poskytovatele. Nicméně v zahraničí již vyšla historicky 

první studie Eurofound (2017) monitorující veřejné i soukromé poskytovatele domovů pro 

seniory v evropských státech včetně ČR. V evropském měřítku má ČR společně se 

Slovenskem zcela minimální zastoupení (cca 3 %) soukromých profitabilních 

poskytovatelů. Naopak ČR, Slovensko, Švédsko a Finsko patří mezi největší zastánce 

veřejných poskytovatelů v Evropě. (Eurofound, 2017) Neprofitabilní sektor vyzdvihují i 

někteří experti z veřejného sektoru, kteří tvrdí, že soukromý sektor není konkurence 

schopný minimálně vedle dotovaných veřejných poskytovatelů za aktuálních podmínek. 

 

„V současné chvíli bych nikomu nedoporučil zakládat soukromý domov pro seniory, 

protože na něm hrozně prodělá. Bude mít o polovinu lidí méně než my, kteří mu budou rádi 

odcházet, protože budou cítit nejistotu. Bude vynakládat větší prostředky, než které vybírá 

od těch lidí. Bez ohledu na to, jak to postaví.“ (E4) 

 

Na druhou stranu, experti (E2, E3, E5) se shodují v názoru, že pokud by byla 

systémová pravidla jinak nastavena z hlediska daňové legislativy a úhradových regulací, 

počet soukromých zařízení by vzrostl. 

 

„Současný systém je nepřátelským vůči soukromému kapitálu. Zatímco právě soukromý 

sektor vykazuje poslední zásadní nárůst kapacit, tak stávající systém svými regulačními 

opatřeními, která jsou iracionální ve srovnání se západní Evropou, zabraňuje rozvoji“. 

(E5) 

 

Z pohledu největších soukromých poskytovatelů vede jednoznačně Velká Británie, 

která je zároveň světovým lídrem v realizaci PPP projektů (Evropská komise, 2013; 

Eurofound, 2017). Dalšími státy, ve kterých soukromí poskytovatelé zaujímají značnou 

část nabídky pobytových služeb, jsou Španělsko, Německo a Finsko. (Eurofound, 2017) I 

zde je shoda mezi státy (Německo a Finsko), které zastupují velkou nabídku soukromých 
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poskytovatelů a zároveň využívají pro realizaci svých projektů PPP (Evropská komise, 

2013). Současně mají všechny výše jmenované státy s větším zastoupením soukromých 

poskytovatelů i větší počet lůžek v domovech pro seniory na 1 000 obyvatel starších 65 let 

než nabízí ČR (WHO, 2019). 

 

„Bez soukromého sektoru nebude možné na zvyšující se poptávku reagovat. Ve Francii 

soukromý sektor výrazně stoupá. To byla taky typicky sociální země. Velká Británie taky. 

Veřejný sektor drží skandinávské země, ale nebude to pro ně udržitelné v příštích dvaceti, 

třiceti letech.“ (E5) 

 

Ačkoli data (Eurofound, 2017) prokazují pozitivní dopad soukromých 

poskytovatelů domovů pro seniory, český systém zatím tento názor nesdílí. Ačkoli jsou 

experti z veřejného sektoru vůči soukromému spíše nedůvěřiví, soukromí poskytovatelé, 

zástupci akademické sféry a APSS v soukromý sektor věří jako v možné řešení nedostatku 

kapacit. I přes nepříznivý systém pro soukromé poskytovatele počet soukromých domovů 

v ČR od roku 2007 kontinuálně roste, zatímco veřejný sektor se výrazně nemění 

(Eurofound, 2017). Počty soukromých domovů v ČR se mění i v závislosti na krajích. 

V hl. m. Praze a ve Středočeském kraji je nejvyšší procento těchto zařízení, zatímco ve 

Zlínském kraji a kraji Vysočina se podle RPSS nevyskytuje žádný. Expert (E5) toto 

vysvětluje především silnější poptávkou po službě a vyšší kupní sílou v Praze a 

Středočeském kraji.   

5.2 Založení a fungování soukromého domova pro seniory 
V této oblasti jsou nejdůležitější dva mezníky. Prvním mezníkem je registrace 

poskytovatele sociálních služeb, která je dána zákonem o sociálních službách. Registrace 

je povinná pro veřejné i soukromé subjekty, které chtějí poskytovat sociální službu. 

Zájemce poskytne požadované dokumenty (viz. Příloha č. 1) a pokud vše splňuje, může 

být do 30 dnů registrován (E3). Registrací jsou jasně definovány povinnosti a práva mezi 

občany, kraji a poskytovateli (zákon o sociálních službách). Experti nezmínili žádnou 

nesrovnalost mezi legislativou a praxí.
47

 

Druhým mezníkem je novela zákona o sociálních službách z roku 2014, která určila 
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 Jediná nesrovnalost je v případě neregistrovaných zařízení nedodržování zákona o sociálních službách. 

Ačkoli tato zařízení existují, nejsou předmětem této práce, protože se pohybují mimo zákonem vymezené 

mantinely.    
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kraje zodpovědné za dostupnost a financování sociálních služeb (MPSVa, 2014). V praxi 

to znamená, že každý jednotlivý kraj plánuje a rozhoduje o financování své vlastní krajské 

sítě poskytovatelů sociálních služeb. Tento moment je pro soukromé domovy zlomový, 

protože kraj rozhoduje o tom, zda soukromý poskytovatel bude moci čerpat veřejné dotace 

a pokud ano, tak v jaké výši. (Liberecký kraj, 2013; MPSVa, 2014) Na rozdíl od registrace, 

na které experti neshledávali žádné nesrovnalosti, u krajské sítě se příliš neshodují. V praxi 

dochází k tomu, že kraj
48

, ačkoli má plné kapacity v domovech, nepřijímá soukromé 

uchazeče do sítě. Toto potvrzuje šest z osmi expertů. 

  

„Kraj by neměl dělat rozdíly mezi tím, jestli jsem neziskovka nebo ne. V praxi se to ale tak 

úplně neděje. Selsky vám řeknou, že se primárně starají o svůj majetek, což je střet 

zájmu.(…) Kraj řekne, že potřebuje 400 lůžek domova pro seniory, tak to zaplní lůžky na 

základě výběrových kritérií, které jsou rozhodnuté. A ty, co nechtějí do té sítě, tak to 

nesplní.“ (E3) 

 

Plná kapacita není jediným kritériem pro přijetí nového zařízení do krajské sítě, jak 

uvádí Čtvrtník a Lejsal (2013), další kritéria jsou dostupné finance a poptávka ze strany 

občanů. Právě finanční stránka věci je podle expertů (E1, E4, E7) častým důvodem pro 

nepřijetí. Nicméně finanční stránka krajské sítě může mít na základě výpovědí expertů dvě 

interpretace. Zaprvé, kraje mohou odůvodnit nepřijetí uchazeče na základě poměrné částky 

z rozpočtu, která je dána zákonem o sociálních službách a jedná se o validní argument.  

 

„Kraj ví, že když tam pustí další poskytovatelé, tak bude čelit problému, že nemá peníze 

pro ty stávající, ten koláč peněz je stejný. (…) Kdyby náhodou nezbyly prostředky na ta 

krajská zařízení, tak to musí platit ze svého. Čili se brání tomu rozšiřovat síť, aby zbylo na 

ta jejich zařízení.“ (E5) 

 

Zadruhé, kraje mohou bojkotovat soukromé domovy pro seniory kvůli úhradovým 

vyhláškám, které jsou z jejich pohledu mimo zákon o sociálních službách a z principu 

nerovného vybírání úhrad je (opakovaně) odmítají do krajské sítě přijmout. 
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 Pojmem „kraj“ je myšlena komise jmenována radou města, která následně svým hlasováním rozhoduje o 

(ne)vpuštění zařízení do sítě. Např. v hl. m. Prahy tato komise čítá cca 15 lidí. (E7) 
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„Má se držet úhradové vyhlášky? Má. Umí to ta soukromá zařízení obcházet? Nádherně. 

Takže stejně se vyšplháte na 30 tisíc měsíčně. (…) Oni pak ještě potřebují toaletní papír a 

vodu po holení a zubní pastu. (…) Je dobře, že jsou registrovaná služba, ale nedodržují 

úhradovou vyhlášku.“ (E7) 

 

„Žádosti o dotace zkoušíme každý rok. Zkoušíme to od založení. Přesně nevím, co je 

důvodem odmítnutí žádosti. Obecně ale nesplňujeme požadavky pro zařazení do dotační 

sítě.“ (E8) 

 

Založení ve smyslu registrace nového soukromého poskytovatele sociálních služeb 

není v praxi žádným způsobem komplikované. Problematické se jeví spíše následné 

fungování soukromého domova, protože potencionální vstup do krajské sítě a nárok na 

veřejné dotace jsou pro soukromé poskytovatele často nedosažitelné cíle. Nejčastějším 

důvodem pro nepřijetí do sítě jsou nedostatečné a neflexibilní finanční prostředky krajů.  

5.3 Financování soukromých domovů očima expertů 
Stěžejním bodem v oblasti financování domovů pro seniory v soukromém sektoru je zákon 

o sociálních službách z roku 2006, který definuje financování domovů jak ze strany státu, 

tak ze strany klientů. Následná novela zákona o sociálních službách z roku 2014
49

 vedla 

k decentralizaci financování a o dotacích pro sociální služby začaly rozhodovat od roku 

2015 kraje (MPSVa, 2014).  Experti se shodují, že způsob financování domovů, není 

ideální. Ať už z hlediska plánování investic (E4), z hlediska plošných maximálních úhrad 

za poskytování služby (E2, E3, E5, E6, E8) nebo obecné nepředvídatelnosti a zmatečnosti 

financování. 

 

„Financování sociálních služeb je nepředvídatelné v ČR. Není přesně daná povinnost a 

objem financování jednotlivých zdrojů, čili není jasné, kolik má platit, anebo nemá platit 

státní rozpočet na jednotné sociální služby. Není jasné, jak se mají spolupodílet kraje a jak 

obce. A prakticky posledních 10 let, kromě roku 2018, byly služby dofinancovány v 

průběhu roku. Tzn., že to nestačilo.“ (E5) 
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 Zákon č. 254/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006, o sociálních službách. 
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Ačkoli jsou pravidla financování ze strany podle zákona o sociálních službách pro 

všechny registrované poskytovatele domovů nastavena stejně, jejich dopad v praxi experti 

(E2, E4, E5, E6, E8) hodnotí odlišně. Hodnocení poskytovatelů se liší v závislosti na typu 

poskytovatele, zda je soukromý nebo veřejný a na tom, zda je zařízení součástí krajské sítě 

sociálních služeb. Zákon o sociálních službách umožňuje tři oblasti zdrojů: státní rozpočet 

(dotace a příspěvek na péči), úhrady klienta a zdravotní pojišťovny. Veřejné i soukromé 

domovy pro seniory kombinují všechny tři možnosti – pokud jsou dostupné. Příspěvek na 

péči jako jediný využívají oba typy poskytovatelů stejně. Nicméně dotace jsou dostupné 

jen v případě, že je poskytovatel v krajské síti.  

 

„Je velice málo soukromých zařízení, která mohou získat dotaci. Mě osobně to velice mrzí, 

že to takto je. I přesto, že jsou zařízení, která jsou v síti a získala ta nejlepší ocenění, tak 

přesto, bohužel, když jsou soukromá, tak nedosáhnou na dotace od státu.“ (E6) 

 

I přesto, že je poskytovatel v síti, neznamená to, že automaticky všichni dostávají 

stejné dotace na lůžko (E2, E4, E5). Tyto dotace se často liší v návaznosti na typ 

zřizovatele, zda se jedná např. o krajskou PO, neziskovou organizaci nebo obchodní 

společnost. 

 

„My jako PO, jsme v jiném režimu (…) Pro nás je asi výhodou, že to jde od MPSV přes 

magistrát, protože nás zná a jsme jejich. Ostatní usilují o granty, pak má někdo víc a někdo 

míň.“ (E4) 

 

Toto jednání je však podle expertů E2, E3, E5 nepravomocné. Nejen, že odlišné 

typy zřizovatelů mají různě nastaveny dotace od krajů, ale liší se i ceny lůžek. 

 

„Ty dotace jsou rozdílné ještě v daném kraji. V Praze dostávají průměrně na lůžko 29 tisíc 

a v Jihočeském kraji 84 tisíc na lůžko. Přitom tam leží ti samí lidé. Kdybychom si vzali ten 

jeden kraj, tak zjistíme, že někde dostali 20 tisíc na lůžko, ale někde dostali 150 tisíc 

na lůžko za měsíc podle zřizovatele.“ (E5) 

 

Z hlediska dotací se pravidla pro soukromé zařízení neliší od těch veřejných. 
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Oficiálně dotace ani rozdílné být nemohou z hlediska principu transparentnosti a rovnosti 

(Glogar, 2014; MPSVa, 2014). Jediná oblast, kde mohou vznikat rozdíly, jsou náklady na 

platy a mzdy, protože platy jsou vyšší než mzdy a vyskytují se ve veřejném sektoru (E3, 

E5). Nerovné dotace potvrzují i statistiky APSS ČR
50

, které dokazují výrazně nižší dotace 

(o víc než 50 %) pro soukromé zřizovatele ve srovnání s PO krajů. Nicméně podle expertů 

(E2, E5) rozdíly v odměnách na zaměstnancích nejsou jediným důvodem k takto odlišným 

dotacím. Soukromá zařízení, pokud splňují všechny podmínky registrace, jsou registrována 

a zároveň splňují požadavky krajské sítě a jsou do ní přizvána – mají právo na stejné 

dotace jako krajská PO. Podle většiny expertů (E2, E4, E5, E7) jsou však rozdíly 

v dotacích běžnou praxí. 

Dalším zdrojem financování domovů v soukromém sektoru jsou úhrady z peněz 

klienta. Zákon o sociálních službách určuje poskytovatelům maximální částku, kterou si 

mohou účtovat za stravu a ubytování ve výši 380 Kč na den, tj. 11 560 Kč na měsíc. 

Druhou regulací zákona o sociálních službách ve spojitosti s úhradou je povinnost nechat 

seniorovi alespoň 15 % z jeho příjmů jako tzv. kapesné. A to i v případě, že částka po 

odečtení 15 % nesplňuje poskytovatelem požadovanou úhradu, která je ve většině zařízení 

kolem 11 tisíc Kč  na měsíc (E3, E4, E5, E8). Není možné určit, o jak častý jev se jedná, 

nicméně s ohledem na data ČSÚ se jedná o běžnou praxi, protože např. průměrný starobní 

důchod se u žen v roce 2018 pohyboval kolem 9 602 Kč měsíčně (ČSÚb, 2019). 

Díky zmíněným státním regulacím se však zejména soukromí poskytovatelé, kteří 

často nejsou v síti, dostávají do obtíží. Kromě dotací jsou poskytovatelé kráceni i na 

úhradách od klientů a jsou nuceni tuto situaci řešit. Experti (E2, E3, E5, E6, E8) uvádí, že 

řešením jsou místo dotací tzv. dodatečné nebo fakultativní balíčky, individuální dohody a 

nehrazená zdravotní péče. 

 

„Jsme financovaní ještě podle typu pokoje, takže uzavíráme smlouvu s rodinným 

příslušníkem, protože by nebylo možné za tyto finance pokrýt náklady na provoz zařízení. 

Je to podle typu pokoje, velikosti pokoje, podle toho, jak je pokoj situován. Podle toho jsou 

ty úhrady ze strany rodin.“ (E6)  
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 Primární data (zasláno od Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA – prezident APSS ČR elektronickou poštou 

dne 10. 7. 2019). K nahlédnutí u autorky. 
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Další možností, jak dorovnat chybějící veřejné prostředky, jsou podle dotázaných 

soukromých poskytovatelů sponzoři a další investoři. Nicméně tady odborníci (E3, E5) 

upozorňují na tenkou linii mezi sponzorstvím a pravidelnými dary, které jsou podle 

ústavního rozhodnutí nezákonné (E5). Další podmínkou alternativního financování 

soukromých zařízení je dobrovolný charakter zmíněných balíčků. 

 

„Fakultativní služba má být dobrovolná. Klient nesmí být nucen k tomu si ji povinně platit. 

Může ji odmítnout, ale oni ji tam mají všichni zaplacenou, takže tam je to na hraně 

legálnosti. Co ale není legální – jsou dary, což některé, není jich moc, ale některé zařízení 

mají. (…) Podmínka toho daru je, že tam nesmí být žádné protiplnění –  ani skryté. A tady 

skryté protiplnění evidentně je.“ (E5) 

 

Na základě provedených rozhovorů nelze potvrdit, že soukromá zařízení všechny 

tyto podmínky plně dodržují anebo, že se svým způsobem nepohybují na hraně zákona o 

sociálních službách. Pokud však chtějí soukromí zřizovatelé své domovy pro seniory za 

těchto podmínek v ČR poskytovat, musí tato alternativní řešení využívat nebo nacházet 

další. Podle většiny expertů se náklady na lůžko v domově pro seniory pohybují minimálně 

mezi 25 až 35 tisíci Kč na měsíc v závislosti na kraji, což je v praxi až o 10 tisíc Kč víc, 

než uvádí Mach (2017). V případě jednoho z dotazovaných soukromých domovů v Praze 

se cena individuálních smluv pohybuje v rozmezí 15 až 25 tisíc Kč na měsíc. Což je 

částka, která spolu s příspěvkem na péči zaplatí skutečný náklad na jedno lůžko v Praze i 

s ohledem na vysoký index kupní síly (GfK, 2018). Pokud by soukromé domovy pro 

seniory neměly další zdroje příjmů, nemohly by z ekonomického hlediska fungovat. 

5.4 Provoz soukromých domovů pro seniory v praxi 
Plošně stanoveným rámcem kvality pro poskytování sociálních služeb registrovanými 

poskytovateli je zákon o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb. Patnáct 

vymezených kritérií (viz. podkapitola 4.4 Standardy kvality a provozování) určují 

požadavky a způsob jednání poskytovatelů s cílem zvyšování kvality sociálních služeb. 

Podle Kocmana a Palečka (2012) vymezený rámec kvality nutí poskytovatele orientovat se 

na klienta a jeho práva. Zákon o sociálních službách zároveň stanovuje pokuty pro 

nedodržování standardů kvality v hodnotě až půl milionu Kč pro registrovaná zařízení a za 

poskytování sociální služby bez registrace uděluje pokutu až do dvou milionů Kč.  

Standardy kvality platí i pro všechny soukromé registrované poskytovatele 
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nezávisle na tom, zda jsou v krajské síti nebo ne. Dotazovaní soukromí poskytovatelé se 

shodují na tom, že ačkoli nedostávají od kraje žádné veřejné prostředky, měli by být 

kontrolováni stejně, jako poskytovatelé v síti – ačkoli mají ke kontrolám výhrady. 

 

„Je divné, že nejsme v dotační síti a chodí na nás kontroly ze státního aparátu. (…) Od 

MPSV sice nedostáváme peníze, ale na druhou stranu jsme registrovaná služba. (…) 

Registrace zaručuje jistou kvalitu služeb. Musíme mít standardy kvality a chovat se podle 

nich. Z toho plyne, že mají asi právo chodit, ale mohli by být shovívavější. Problém je 

v tom, že je většinou zajímají papíry. Přitom by je hlavně měla zajímat spokojenost 

klienta.“ (E8) 

 

V praxi se experti reprezentující soukromé domovy nesetkali s žádným vážným 

porušením standardů kvality. Případné nedostatky se objevovaly pouze v tištěných 

materiálech a v individuálním plánování. Žádný z nedostatků podle expertů (E6, E8) 

neovlivňoval nic spojeného s přímou péčí o klienty. Ačkoli poskytovatelé chápou 

přítomnost inspekcí kvality, pozastavují se nad provedením a smyslem samotných kontrol. 

 

„Byla to velmi nepříjemná kontrola v tom smyslu, že přišly ministerský úřednice a s nimi 

inspektoři, kteří se nechovali dobře. Když jsem se ptal, jak to máme dělat lépe, dal mi 

vizitku svého kolegy, který pravděpodobně rozdával vizitky tady toho a řekl mi, ať tam 

zavolám a poradím se, že hodina stojí 6 tisíc.“
51

  

 

Přesto, že byl záměr zavedení standardů kvality podle Kocmana a Palečka (2012) 

rámcově pozitivní a měl být součástí vývoje sociálních služeb v ČR (MPSVe, 2009), po 12 

letech fungování hodnotí sami inspektoři kontroly a jejich dopady rozpačitě. Nejvíce se 

pozastavují nad institucionálním zázemím. 

 

„Vývoj inspekcí je špatný. Na začátku jsme to dělali my jako město a potom přišla v roce 

2007 novela a spadlo to pod ministerstvo. Pak to chvíli dobře fungovalo, byla dobrá i 

spolupráce. Nicméně přišla další novela a celá ta agenda spadla v roce 2011 pod Úřad 
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 Respondent si přál být u tohoto výroku uveden zcela anonymně. 
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práce a v roce 2014 se inspekce vrátily zpátky na Ministerstvo. Myslím, že tohle spoustu 

lidí otrávilo a že dnes ty inspekce vůbec neplní svoji funkci jako dřív. (…) Aktuálně je na 

ministerstvu 5 inspektorek, které si nemohou vzít nikoho k sobě  a mají zkontrolovat 

všechny registrované sociální služby v ČR což je přibližně 4 až 5 tisíc.“ (E7) 

 

Provoz soukromých domovů pro seniory, ať jsou v síti nebo ne, funguje v rámci 

standardů kvality stejně, jako fungují domovy veřejných poskytovatelů. Ačkoli je jejich 

práce kontrolována institucí, od které nedostávají žádné prostředky, dotazovaná zařízení 

vše splňují a spolupracují. 
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6 Rozdíly a problematické oblasti soukromých domovů pro 

seniory 
6.1 Rozdíly mezi soukromými a veřejnými domovy pro seniory 
Na tomto místě se pokusím shrnout všechny rozdíly mezi soukromými a veřejnými 

domovy pro seniory, zjištěné zejména díky expertním znalostem respondentů. V rámci 

práce byly domovy pro seniory zkoumány nejvíce z hlediska legislativního ukotvení
52

 a 

z hlediska financování (MPSVa, 2014; MPSVd, 2019). Ve vztahu soukromých a veřejných 

zařízení je důležité poukázat na to, že jejich role, práva a povinnosti jsou z pohledu zákona 

o sociálních službách stejně nastavené. V oblasti financování se však domovy mohou 

výrazně lišit s ohledem na typ zřizovatele a s tím je spojena další oblast zkoumání – 

krajské sítě sociálních služeb (Liberecký kraj, 2013, MPSVd, 2019). 

Pravděpodobně největší rozdíly mezi soukromými a veřejnými domovy způsobuje 

právě vztah a kombinace mezi oblastí financování a krajskou sítí. V praxi to funguje tak, 

že jednotlivé kraje rozhodují o pozici na trhu a případných dotacích každého zařízení. Na 

základě toho pak vznikají tři základní rozdíly v oblasti financování: (1) Soukromé domovy 

nemají nárok na dotace od státu, zatímco veřejné mají. (2) Pokud se k dotacím soukromí 

poskytovatelé dostanou, tzn., že jsou v síti, výše dotací je spíše nižší, zatímco veřejná 

zařízení mají prioritu. (3) Nezávisle na tom, zda jsou soukromí poskytovatelé v síti, je 

pravděpodobné, že jejich příjmy z veřejného rozpočtu nejsou tak vysoké jako u veřejných 

poskytovatelů a vedou k alternativnímu financování např. dodatečný balíček. (Liberecký 

kraj, 2013; Čtvrtník a Lejsal, 2013, E2, E3, E5, E7) 

Dalším rozdílem mezi soukromými a veřejnými domovy je spolupráce s veřejným 

sektorem a z toho plynoucí (ne)výhody. Většina expertů si tuto nesrovnalost uvědomuje, i 

když z různých úhlů. 

 

„Když jsem součástí mašinérie, tak se mi snáz vyjednává na úřadě třeba stavební povolení. 

Ti úředníci jsou na mě velmi laskaví a jsem pak chápán jako veřejná služba (…) PO má 

jednu velkou výhodu, když potřebuji peníze, napíšu na magistrát, domluvíme se a peníze 

dostanu. Na druhou stranu jsme velmi svázaní investicemi a veřejnými zakázkami. Všechny 

investice nad 40 tisíc musíme konzultovat. “ (E4)  
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Posledním bodem jsou spíše subjektivně hodnocené rozdíly očima expertů. 

Zástupci veřejného sektoru (PO a inspektoři kvality) zastávají názor, že veřejné domovy 

jsou kvalitou péče srovnatelné, ne-li lepší zvláště s ohledem na cenu. 

 

„Když za takové peníze poskytujeme celkem solidní komfort, tak pak jsou lidi, kteří 

obcházejí i ta soukromá zařízení a říkají nám, že to je nic moc. Platí sice 30 tisíc, je to 

novější, ale služby jsou podobné. Za málo peněz, hrajeme dost muziky.“ (E4) 

 

Zatímco soukromí poskytovatelé a experti spíše ze státní úrovně vidí rozdíl právě v 

možné péči a v nabídce aktivit pro seniora, ačkoli jsou si vědomi, že každé zařízení může 

být jiné. 

 

„My tu máme každý den dopolední aktivity. Odpoledne máme občas nějakou aktivitu, ale 

spíše se věnujeme individuálně klientům. Aktivizační pracovnice chodí na pokoje ke 

klientům. Máme i tablety pro seniory, na kterém mohou hrát různé paměťové hry a 

podobně. Ve státním zařízení jsem viděla, že sociální pracovnice v pátek odpoledne hrála 

ruské kuželky.“ (E8) 

 

Nelze v této práci objektivně vyhodnotit, který z typu zařízení je schopný nabídnout 

plošně kvalitnější službu. 

6.2 Problematické oblasti soukromých domovů pro seniory 
Problematické oblasti soukromých domovů téměř vždy plynou ze systémových nastavení 

sociálních služeb obecně a vzájemně se ovlivňují. V této podkapitole představím 

identifikované problematické oblasti v souvislosti se soukromými domovy pro seniory. 

Oblasti nejsou žádným zvláštním způsobem řazeny, protože se vzájemně ovlivňují a je 

proto těžké určit pořadí. Nicméně pokusím se začít od obecnějších problémů a skončit u 

konkrétně vyprofilovaných. 

Jako první problematickou oblast jsem identifikovala podmínky fungování 

soukromých poskytovatelů. Díky krajským sítím, které vpouštějí soukromé poskytovatele 

do systému, rozhodují o výši dotací (MPSVd, 2019) a zároveň vědomě a systematicky 

upřednostňují své krajské PO, se dopouštějí diskriminace vůči soukromým poskytovatelům 

a nastolují nerovné podmínky pro čerpání dotací. 
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„Je tam diskriminační přístup v tom vstupu do sítě. Oni, když získají registraci a třeba 

fungují a jsou plně obsazení, mají čekací listiny a chtějí se dostat do sítě, aby mohli dostat 

dotaci, tak můžou čekat několik let. (…) Nemají stejný přístup jako ti, kteří tady vznikli 

dřív.“ (E5) 

 

Celý systém je tak nastaven velmi nepřátelsky vůči soukromým poskytovatelům 

(E2, E5), kteří splňují podmínky krajské sítě. Kraje v některých případech, ačkoli mají 

zájemce o umístění do sítě, raději volí vlastní výstavbu nebo rozšíření stávajícího 

veřejného domova. 

 

„Nicméně než někoho vpustíme do sítě, musíme ověřit, zda daný poskytovatel nabízí přesně 

to, co my potřebujeme. Na základě toho se potom rozhodujeme, zda vezmeme pod křídla 

toho zájemce, anebo postavíme něco nového na zelené louce. Například, že se nějaký 

stávající domov rozšíří.“ (E7) 

 

V návaznosti na podmínky fungování je další problematickou oblastí systém 

financování. Zákon o sociálních službách stanovuje maximální úhradu za službu pro 

všechny poskytovatele stejně, ale neřeší, jak budou financované domovy, které jsou 

kráceny o veřejné dotace a zároveň nesmí vybírat za pobyt a stravu více než 11 560 Kč 

měsíčně (vyhláška č. 505/2006 Sb.). V tento moment vzniká střet, kde se potkává 

soukromý poskytovatel, který podle kraje porušuje úhradovou vyhlášku a kraj, který se 

podle soukromého poskytovatele chová diskriminačně. Tato situace může být nepříjemná 

pro všechny strany, ale viníkem je podle expertů (E2, E3, E5, E6, E8) primárně systém 

financování nastavený MPSV, protože kraje dostává do střetu zájmů. 

 

„Problém je systémový, je špatně nastavený systém financování sociálních služeb, jsou 

špatně nastaveny role jednotlivých subjektů v systému. (…) např. kraje vytvářejí sítě 

sociálních služeb, jsou za ně zodpovědné, ale kraje jsou z 50 % zřizovateli pobytových 

služeb pro seniory, takže v podstatě do té sítě nevpouštějí nově budovaná zařízení, aby si 

uchovaly svoje dominantní postavení.“ (E2) 

 

Třetí problematickou oblast jsem na základě expertního šetření (E2, E5, E6) 
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identifikovala jako omezenou volbu pro klienta (seniora), ačkoli se to přímo netýká 

zařízení, skrze klientelu jsou tím ovlivněni. Klient, pokud nemá vlastní prostředky, musí jít 

k takovému poskytovateli, kterému náleží dotace, ačkoli jsou tyto veřejné prostředky 

určeny na klientovo lůžko, zařízení si zcela podle sebe tím pádem vybrat nemůže.    

 

„Já si myslím, že senioři v ČR jsou v tomto omezování, do určité míry diskriminováni, 

nemají možnost se rozhodnout pro konkrétní zařízení. Měl by být stejný metr, my ty služby 

poskytujeme kvalitně.“ (E6) 

 

Klientova volba je omezena ještě v jedné situaci. Pokud by si přál, využívat 

nadstandardní službu, zákon o sociálních službách to teoreticky nepovoluje a nařizuje 

stejné minimum pro všechny. Klient tak nemá možnost uplatnit svůj požadavek na poli 

českých sociálních služeb. Někteří experti (E2, E5) ale varují, že do budoucna musí přijít 

změna, protože budoucí klientela domovů pro seniory bude mít již zcela jiné požadavky na 

kvalitu služby, stravy, aktivit atd. 

 

„Zatímco celý náš produktivní život někdo je lenivý, nic nedělá a žije v hrozných 

podmínkách. Někdo je pracovitý a žije v rodinném domě nebo prostě má jinou kvalitu 

života. V momentě, kdy jdou do zařízení, tak každý z nich platí stejně a dostávají stejnou 

kvalitu. (…) Za deset, dvacet let bude nastupovat skupina seniorů, kde ta kvalita života i ve 

stáří bude hrát roli. Např. si budou chtít vybrat z více jídel, budou chtít jiný přístup, vyšší 

kvalitu bydlení, protože jsou na to jednoduše zvyklí.“ (E5)  

 

Čtvrtou a poslední problematickou oblastí jsem identifikovala samotnou existenci 

soukromého sektoru v poskytování domovů pro seniory v ČR. Nelze určit, jak dlouho je 

tento nepříznivý systém pro soukromé poskytovatele udržitelný, ale případná změna 

úhradové vyhlášky 505/2006 Sb. pro zařízení, která např. nečerpají dotace, by soukromým 

poskytovatelům v ČR pomohlo k dalšímu rozvoji (E5). Ačkoli data (Eurofound, 2017; 

WHO, 2019) upozorňují na měnící se věkovou strukturu populace, kdy v roce 2050 bude 

každý osmý občan starší 80 let, počet veřejných poskytovatelů domovů pro seniory se od 

roku 2007 příliš nezměnil (Eurofound, 2017). Ne srovnání s konstantně rostoucím 

soukromým sektorem od roku 2007 (ibid.) působí veřejný sektor trochu nepružně.  
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„Sociální služby mohou být nejdynamičtěji rozvíjejícím se sektorem národního 

hospodářstvím v budoucnosti, v následujících 15 letech mohou zaměstnat až 70 tisíc 

nových pracovníků, což je 100 % stávajícího stavu, ale je třeba nastavit správně systém 

financování sociálních služeb.“ (E2)    

 

Na druhou stranu veřejný sektor nevidí u soukromých poskytovatelů domovů příliš 

velké benefity. Experti z veřejného sektoru to odůvodňují aktuálním systémem fungování 

a budoucí změnou poptávky na sociální služby (např. domovy se zvláštním režimem 

(DZR), hospic). (E4) 

 

„Domovy pro seniory se trochu přežívají a kde je obrovská díra na trhu jsou domovy pro 

psychiatricky nemocné a DZR. Domov pro seniory jako takový je nesmysl zakládat, těžiště 

se bude posouvat někam jinam. Je to přežitek z hlediska klientely. Myslím, že ten nápor 

v pohodě zvládnou PO a po čem je opravdu poptávka, jsou hospici, zvýšená péče a zvláštní 

režimy.“ (E4) 
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Závěr 
V závěru této diplomové práce bych ráda zodpověděla všechny výzkumné otázky, kterými 

jsem naplnila oba výzkumné cíle vymezené na začátku tohoto šetření. 

Tato práce se zaměřovala na nejasné postavení soukromých domovů pro seniory 

v ČR skrze jejich legislativní ukotvení, veřejné financování, zakládání a provozování. 

Cílem bylo zjistit, jak jsou nastaveny legislativní podmínky pro financování, zakládání a 

provozování domovů pro seniory v soukromém sektoru v ČR. Druhým cílem bylo zjistit 

rozdíly mezi veřejnými a soukromými domovy pro seniory a identifikovat případné 

problematické oblasti.  

Primárním zdrojem dat mi bylo osm expertních polostrukturovaných rozhovorů 

s odborníky z různých oblastí sociálních služeb, kteří na nepříliš prozkoumanou 

problematiku nahlížejí z odlišných perspektiv – v tomto případě zejména z veřejného a 

soukromého sektoru. Sekundárním zdrojem dat mi byly veřejně politické dokumenty: 

zákony, vyhlášky, strategické a koncepční dokumenty, statistiky. Stěžejními dokumenty 

byly zákon o sociálních službách, vyhláška 505/2006 Sb. a statistiky z WHO (2019) a 

Eurofoundu (2017), což je první velká evropská analýza soukromých poskytovatelů 

pobytových služeb (domovů pro seniory). 

Aktuální situace v sociálních službách se zaměřením na soukromé domovy pro 

seniory není příznivá. Oblast soukromého poskytování v sociálních službách není v rámci 

ČR příliš prozkoumané ani medializované téma. Informace o celkovém počtu soukromých 

poskytovatelů jsou obtížně k dohledání, základním zdrojem je RPSS. V ČR se aktuálně 

provozuje přibližně stovka domovů pro seniory v soukromém sektoru a v mezinárodním 

srovnání máme společně se Slovenskem nejmenší zastoupení soukromých poskytovatelů. 

Naopak Velká Británie disponuje největším poměrem soukromých poskytovatelů. Zároveň 

je kolébkou pro koncept spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP), který 

lze využívat i v sociálních službách a pomáhá oběma sektorům vyvažovat rizika. Nicméně 

v ČR, podobně jako v oblasti soukromého poskytování sociálních služeb, není příliš 

předmětem zájmu, ačkoli v Česku vznikly dva domovy pro seniory jako PPP projekty. 

Legislativní ukotvení soukromých domovů pro seniory je stejné jako ukotvení 

veřejných domovů. Pokud chce jakýkoli subjekt poskytovat sociální službu, musí se 

zaregistrovat. V opačném případě porušuje zákon a hrozí mu pokuta až ve výši 2 milionů 

Kč. 
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Od roku 2015 je pro každý domov pro seniory klíčové dostat se do tzv. krajské sítě 

sociálních služeb, které jsou zodpovědné za přerozdělování veřejných dotací určených 

k financování pobytové služby. V tomto ohledu dochází k nejasnému postavení 

soukromých domovů pro seniory, kteří žádají o vstup do sítě, ale nejčastěji z důvodu 

omezeného rozpočtu z MPSV nemohou být přijati. Soukromí poskytovatelé se tak 

dostávají do komplikované situace, kdy nedostávají dotace, na druhou stranu jsou vázáni 

úhradovou vyhláškou. Pro financování pobytu v domově pro seniory je platná vyhláška č. 

505/2006 Sb., o maximálních úhradách za pobyt a stravu ve výši 11 560 Kč měsíčně. Tyto 

úhrady jsou stejné pro všechny typy poskytovatelů. Soukromí poskytovatelé však tuto 

situaci řeší nadstandardními balíčky nebo extra příplatky za pokoje s výhledem, aby byli 

schopni pokrýt měsíční náklad jednoho lůžka, který je průměrně 30 tisíc Kč. Další zdroje 

zařízení mimo dotace a úhrady od klienta jsou příspěvky na péči a úhrady zdravotních 

pojišťoven. Provoz zařízení je ukotven opět v zákoně o sociálních službách tzv. standardy 

kvality, které určují práva a povinnosti seniora, poskytovatele a kraje nebo obce. Tyto 

standardy mají za úkol sjednocovat kvalitu a motivovat ke kvalitnímu poskytování služby. 

Nicméně v posledních letech kvůli častým systémovým změnám částečně přišly i svoji 

důležitost. 

Nejcitelnějším rozdílem mezi veřejnými a soukromými domovy je v oblasti 

vstupování do krajských sítí a následné financování. Obecně řečeno, veřejní poskytovatele 

spíše čerpají veřejné dotace a nejsou pak nuceni uzavírat další dodatkové smlouvy o 

financování s klienty. Naopak soukromí poskytovatelé pro své financování spíše využívají 

cestu balíčků a dalších nadstandardů, protože často nejsou vpuštěni do krajské sítě a 

nedosahují na veřejné prostředky. 

Na základě expertního šetření této práce jsem identifikovala čtyři problematické 

oblasti domovů pro seniory v soukromém sektoru. První oblastí je problematické 

fungování kvůli střetu krajů a uchazečů o vstup do sítě. Experti (E2, E5) uvádějí, že se 

jedná o diskriminační přístup. Druhou problematickou oblastí je zkostnatělý systém 

financování, který díky svému nastavení není schopen pouštět další poskytovatele do 

systému a rozšiřovat tak kapacity pobytových služeb. Třetí oblastí je omezená volba 

(přístup) klienta k sociální službě. Pokud senior nemá vlastní prostředky, musí jít 

k takovému poskytovateli, kterému náleží dotace, ačkoli jsou tyto veřejné prostředky 

určeny na „jeho“ lůžko, nemůže si zvolit zařízení, které by pro něj bylo nejlepší. Poslední 
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problematickou oblastí je identifikována sama existence soukromých poskytovatelů 

sociálních služeb. Pokud se přísné regulace, daňová legislativa a financování domovů 

nezmění a systém se více neotevře novým poskytovatelům, tak soukromý sektor může 

začít odcházet jinam. Tato dynamicky se rozvíjející oblast má řadu možností, kam se dál 

posouvat, ale nejdůležitější je, aby se vůbec posouvala. Provoz sociálních zařízení není 

především z legislativního a finančního hlediska jednoduchý, ale např. ve spolupráci skrze 

PPP projekty by finanční i sociální rizika mohla být menší. To prokazuje i praxe z okolních 

států, kteří na rozdíl od ČR velmi rychle dokáží reagovat na měnící se poptávku po 

sociálních službách.  

  



 
 

65 

 

Seznam literatury 
  

AKINTOYE, Akintola, Matthias BECK a Cliff HARDCASTLE. Public-private 

partnerships: managing risks and opportunities. Malden, MA, USA: Blackwell Science, 

2003. ISBN 063206465X. 

APSS ČR. Typy sociálních služeb. In: Asociace poskytovatelů sociálních služeb [online]. 

2019 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: http://www.apsscr.cz/cz/asociace/typy-socialnich-

sluzeb  

BEVERIDGE, William. Social insurance and allied services. London. [online]. 1942 [cit. 

15-06-2019]. Dostupné z: 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/19_07_05_beveridge.pdf 

Bílá kniha v sociálních službách z února 2003. MPSV ČR. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf 

BOGNER, A, B. LITTIG, W. MENZ (eds.). InterviewingExperts. New York: 

PalgraveMacmillan, 2009. ISBN 978-1-349-30575-9 

BONOLI, Giuliano. Classifying welfare states: a two-dimension approach. In: Journal of 

social policy, 1997, 26.3: 351-372. 
BRAUN, Virginia a CLARKE, Victoria. (2006) Using thematic analysis in psychology. 

Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101. ISSN 1478-0887 

BRIGGS, Asa. The welfare state in historical perspective. In: European Journal of 

Sociology/Archives europeennes de sociologie. 1961, 2.2: 221-258. 

CASTELES, Francis. G., et al. (ed.). The Oxford handbook of the welfare state. Oxford: 

OUP, 2010.  

ČSÚa. Počet obyvatel v regionech soudržnosti, krajích a okresech České republiky k 1. 1. 

2019. In: Český statistický úřad [online]. 2019 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/91917344/1300721901.pdf/31ed5e58-ade2-4884-

89b8-2d3c362d5b66?version=1.0 

ČSÚb. Průměrná měsíční výše důchodů v ČR podle druhu. In: Český statistický úřad 

[online]. 2019 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/91917750/32018119_1304.pdf/70046f6a-2359-

49ce-bb04-2f7c6f701080?version=1.0 

ČSÚc. Vybrané údaje o sociálním zabezpečení. In: Český statistický úřad [online]. 2018 

[cit. 08-06-2019]. Dostupné z: 

http://www.apsscr.cz/cz/asociace/typy-socialnich-sluzeb
http://www.apsscr.cz/cz/asociace/typy-socialnich-sluzeb
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/19_07_05_beveridge.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf
https://www.czso.cz/documents/10180/91917344/1300721901.pdf/31ed5e58-ade2-4884-89b8-2d3c362d5b66?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/91917344/1300721901.pdf/31ed5e58-ade2-4884-89b8-2d3c362d5b66?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/91917750/32018119_1304.pdf/70046f6a-2359-49ce-bb04-2f7c6f701080?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/91917750/32018119_1304.pdf/70046f6a-2359-49ce-bb04-2f7c6f701080?version=1.0


 
 

66 

 

https://www.czso.cz/documents/10180/61508170/19002918text.pdf/d1f86c64-368d-42dc-

b4c8-1a1d5f4dd0bd?version=1.3 

ČTVRTNÍK, Jakub a Matěj LEJSAL. Sociální služby a způsob financování – podklad 

k odborné diskuzi [online]. 2013 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: 

http://podporaprocesu.cz/wp-content/uploads/2013/01/Varianty-

financov%C3%A1n%C3%AD.pdf 

Deník veřejné správy. Financování veřejných služeb bude transparentnější. [online]. 04-

07-2014 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: 

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6657922&ht=Syst%E9m+hodnot%EDc%ED+dotace+b

ude+transparentn%ED  

DENZIN, Norman., K., Yvonna., S., LINCOLN. The SAGE Handbook ofQualitativeResearch. 

3rd Edition. London: SagePublications, 2005. ISBN 0761927573. 

ESPING-ANDERSEN, Gosta. Social foundations of postindustrial economies. Oxford: 

OUP, 1999. 

ESPING-ANDERSEN, Gosta. The three worlds of welfare capitalism. John Wiley & Sons, 

1990. 

ESTES, Richard J.; ZHOU, Huiquan. A conceptual approach to the creation of public–

private partnerships in social welfare. In: International Journal of Social Welfare, 2014, 

24.4: 348-363. 

Eurofound (2017), Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit 

providers, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

EVROPSKÁ KOMISE. Health and Economics Analysis for an evaluation of the Public 

Private Partnerships in health care delivery across EU. [online]. 2013 [cit. 15-06-2019]. 

Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/ppp_finalreport_en.pdf 

FERRERA, Maurizio. The “Southern Model” of Welfare in Social Europe. In: Journal of 

European Social Policy. 1996, 6(1), pp. 17–37. 

GfK. Rozdíly kupní síly v rámci regionů ČR se mírně snižují. In: Kupní síla 2018 [online]. 

2018 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: https://www.gfk.com/cz/insights/press-release/rozdily-

kupni-sily-v-ramci-regionu-ceske-republiky-se-mirne-snizuji/ 

https://www.czso.cz/documents/10180/61508170/19002918text.pdf/d1f86c64-368d-42dc-b4c8-1a1d5f4dd0bd?version=1.3
https://www.czso.cz/documents/10180/61508170/19002918text.pdf/d1f86c64-368d-42dc-b4c8-1a1d5f4dd0bd?version=1.3
http://podporaprocesu.cz/wp-content/uploads/2013/01/Varianty-financov%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://podporaprocesu.cz/wp-content/uploads/2013/01/Varianty-financov%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6657922&ht=Syst%E9m+hodnot%EDc%ED+dotace+bude+transparentn%ED
http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6657922&ht=Syst%E9m+hodnot%EDc%ED+dotace+bude+transparentn%ED
https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/ppp_finalreport_en.pdf
https://www.gfk.com/cz/insights/press-release/rozdily-kupni-sily-v-ramci-regionu-ceske-republiky-se-mirne-snizuji/
https://www.gfk.com/cz/insights/press-release/rozdily-kupni-sily-v-ramci-regionu-ceske-republiky-se-mirne-snizuji/


 
 

67 

 

GLOGAR, Martin. Novela zákona o sociálních službách. [online]. 2014 [cit. 08-06-2019]. 

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-

zakonu/novela-zakona-o-socialnich-sluzbach 

GREVE, Carsten a Graeme A. HODGE. Rethinking public-private partnerships: strategies 

for turbulent times. New York, NY: Routledge, 2013. ISBN 9780203108130. 

HEALTHCARE. Healthcare: Public Private Partnership. [online]. 2013 [cit. 15-06-2019]. 

Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/public-private-

partnerships/public-private-partnerships 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. 

Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. 

JAVŮRKOVÁ, Michaela. Public Private Partnership: projekty ve zdravotnictví a 

sociálních službách. Praha. 2016. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, 

Národohospodářská fakulta. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.  

JOSE, Tojo. What are the different models for Public Private Partnership (PPP) in 

infrastucture. In: Indian Economy.net [online]. 2016 [cit. 15-06-2019]. Dostupné z: 

https://www.indianeconomy.net/splclassroom/what-are-the-different-models-for-public-

private-partnership-ppp-in-infrastructure/ 

KOCMAN, David a Jan PALEČEK. Zpráva z výzkumu Inovace systému kvality 

sociálních služeb. In: Podněty k revizi standardů kvality sociálních služeb. [online]. 2012 

[cit. 10-06-2019]. Dostupné z: 

https://www.kvalitavpraxi.cz/res/archive/025/002856.pdf?seek=1403007174 

Liberecký kraj. Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému 

financování na proces plánování v úrovni Libereckého kraje a obcí. In: Operační program 

lidské zdroje a zaměstnanost [online]. 2013 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: https://odbor-

socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:218716 

LONGFIELD, Kim. In-depth interviews. PSI Social Marketing Research Tool Kit, 2004, 

1-92. 

MACH, Petr. Zamýšlíme se nad výstavbou domova – co vzít v úvahu. In: Deník veřejné 

správy [online]. 13-04-2017 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: 

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6733054 

MARŠÍKOVÁ, Linda. Systém financování sociálních služeb aneb cesta tam a zase zpátky. 

[online]. 2014 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-zakonu/novela-zakona-o-socialnich-sluzbach
https://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-zakonu/novela-zakona-o-socialnich-sluzbach
https://www.gov.uk/government/publications/public-private-partnerships/public-private-partnerships
https://www.gov.uk/government/publications/public-private-partnerships/public-private-partnerships
https://www.indianeconomy.net/splclassroom/what-are-the-different-models-for-public-private-partnership-ppp-in-infrastructure/
https://www.indianeconomy.net/splclassroom/what-are-the-different-models-for-public-private-partnership-ppp-in-infrastructure/
https://www.kvalitavpraxi.cz/res/archive/025/002856.pdf?seek=1403007174
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:218716
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:218716
http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6733054


 
 

68 

 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/1_pospisil_marsikova_prezentace_1_pro_

web.pdf   

MISHRA, Ramesh. Richard Titmuss and Social Policy. In: Journal of Social Policy, 31(4), 

747-752. 2002. 

MPSVa. Financování sociálních služeb bude transparentnější. In: MPSV ČR [online]. 2014 

[cit. 08-06-2019]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/18462 

MPSVb. Sociální služby. In: MPSV ČR [online]. 2017 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/cs/18661 

MPSVc. Registrace, poskytování sociálních služeb. In: MPSV ČR [online]. 2017 [cit. 08-

06-2019]. Dostupné z:  https://www.mpsv.cz/cs/13371 

MPSVd. Výsledky dotačního řízení pro jednotlivé kraje a hlavní město Prahu pro rok 

2019. In: MPSV ČR [online]. 2019 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z:  

https://www.mpsv.cz/cs/33692 

MPSVe. Standardy kvality sociálních služeb. In: MPSV ČR [online]. 2009 [cit. 08-06-

2019]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/5963   

Můjdůchod.cz. [online]. 2019 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: 

http://www.mujduchod.cz/ubytovaci-zarizeni 

NEKOLA, Martin; Arnošt, VESELÝ; František, OCHRANA. Metody a metodologie v 

analýze a tvorbě veřejných politik. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a 

praxe. Praha: SLON, 2007. ISBN 978-80-86429-75-5. 

OSTŘÍŽEK, Jan a kol. Public Private Partnership: příležitost a výzva. Praha: C. H. Beck, 

2007. 

PAŘÍKOVÁ, Petra. Kde se o vás postarají nejlíp? Atlas domovů pro seniory v České 

republice. In: iRozhlas [online]. 2016 [cit. 08-06- 2019]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kde-se-o-vas-postaraji-nejlip-atlas-domovu-pro-

seniory-v-ceske-republice_201602280800_msulek 

PAVEL, Jan. PPP projekty v České republice – šance nebo riziko? Implementace PPP 

projektů v České republice a její rizika. Praha. [online]. 2007 [cit. 15-06-2019]. Dostupné 

z: https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/ppp-projekty-ceske-republice-sance-

riziko-implementace-ppp-p/ 

PRŮVODCE METODIKAMI PRO REALIZACI PPP PROJEKTŮ. In: Ministerstvo 

financí ČR. [online]. 2013 [cit. 15-06-2019]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/1_pospisil_marsikova_prezentace_1_pro_web.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/1_pospisil_marsikova_prezentace_1_pro_web.pdf
https://www.mpsv.cz/cs/18462
https://www.mpsv.cz/cs/18661
https://www.mpsv.cz/cs/13371
https://www.mpsv.cz/cs/33692
https://www.mpsv.cz/cs/5963
http://www.mujduchod.cz/ubytovaci-zarizeni
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kde-se-o-vas-postaraji-nejlip-atlas-domovu-pro-seniory-v-ceske-republice_201602280800_msulek
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kde-se-o-vas-postaraji-nejlip-atlas-domovu-pro-seniory-v-ceske-republice_201602280800_msulek
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/ppp-projekty-ceske-republice-sance-riziko-implementace-ppp-p/
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/ppp-projekty-ceske-republice-sance-riziko-implementace-ppp-p/


 
 

69 

 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2013/pruvodce-metodikami-pro-realizaci-

ppp-pr-12335 

REICHL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 192 s. 

ISBN 978-80-247-3006-6. 

RPSS. Registr poskytovatelů sociálních služeb. In: MPSV ČR [online]. 2019 [cit. 08-06-

2019]. Dostupné z: 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1561681815175_2 

Síť sociálních služeb Středočeského kraje. Síť sociálních služeb na rok 2019. [online]. 

2019 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: https://www.kr-stredocesky.cz/de/web/socialni-

oblast/sit-socialnich-sluzeb-na-rok-2019 

Socialni.praha.eu. Aktuality. In: Portál pro sociální oblast Prahy [online] 2016 [cit. 08-06-

2019]. Dostupné z: 

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/aktualne_v_oblasti_planovani_soc_slu

zeb/index.html  

SPRSS Praha. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy 

pro období 2019 – 2021 – aktualizace 2019. [online]. 2019 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: 

http://socialnipece.praha.eu/file/2997273/Aktualizace_2019.pdf 

ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 

Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6. 

TĚHLOVÁ, Marie. Financování PPP projektů. In: Státní služba Ministerstva vnitra ČR. 

[online]. 2009 [cit. 15-06-2019]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/docDetail.aspx?docid=21300515&doctype=ART 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČR. Veřejné zakázky v České republice: korupce 

nebo transparentnost? [online]. 2005 [cit. 15-06-2019]. Dostupné z: 

http://transint.xred.cz/doc/vz_studie_text.pdf 

VEČERNÍK, Jiří, et al. Proměny a problémy české sociální politiky. Sociologický 

časopis/Czech Sociological Review, 2005, 41.05: 863-880. 

VESELÝ, Arnošt., Zuzana. DRHOVÁ, Marta. NACHTMANNOVÁ. Veřejná politika a 

proces její tvorby. Co je „policy“ a jak vzniká. [online]. 2005. [cit. 10-07-2019]. Dostupné z: 

https://www.ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_08_vesely.pdf 

VÍŠEK, Petr a Ladislav PRŮŠA. Optimalizace sociálních služeb. Praha: Národní centrum 

sociálních studií, 2012. ISBN 978-80-7416-099-8. 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2013/pruvodce-metodikami-pro-realizaci-ppp-pr-12335
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2013/pruvodce-metodikami-pro-realizaci-ppp-pr-12335
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1561681815175_2
https://www.kr-stredocesky.cz/de/web/socialni-oblast/sit-socialnich-sluzeb-na-rok-2019
https://www.kr-stredocesky.cz/de/web/socialni-oblast/sit-socialnich-sluzeb-na-rok-2019
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/aktualne_v_oblasti_planovani_soc_sluzeb/index.html
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/aktualne_v_oblasti_planovani_soc_sluzeb/index.html
http://socialnipece.praha.eu/file/2997273/Aktualizace_2019.pdf
https://www.mvcr.cz/sluzba/docDetail.aspx?docid=21300515&doctype=ART
http://transint.xred.cz/doc/vz_studie_text.pdf
https://www.ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_08_vesely.pdf


 
 

70 

 

Výkaz financování a určování priorit v oblasti sociálních služeb P1 až P22. In: Portál pro 

sociální oblast města Prahy [online]. 2011 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z: 

http://socialni.praha.eu/public/46/22/9f/1301919_204203_vykaz.pdf 

WHO. Beds in nursing and residential care facilities In: European Health Information 

Gateway [online] 2019 [cit. 08-06-2019]. Dostupné z:  

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hlthres_23-beds-in-nursing-and-residential-care-

facilities-per-100-000/visualizations/#id=27682 

YESCOMBE, Edward. Public-private partnerships: principles of policy and finance. 

Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007. Elsevier finance. ISBN 978-0-7506-8054-

7. 

ZELENÁ KNIHA. O partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu společenství o 

veřejných zakázkách a koncesích. In: Komise evropských společenství. [online]. 2004 [cit. 

15-06-2019]. Dostupné z: file:///C:/Users/Lucie/Downloads/Zelena-kniha-o-PPP-cesky-

preklad--vytah-z-anglickeho-originalu.pdf 

Právní předpisy: 
Vyhláška č. 232/2012 Sb., Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-232 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/13639/Vyhlaska_c._505_2006.pdf  

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-100  

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/31234/Zakon_o_socialnich_sluzbach-

stav_k_1._10._2017.pdf 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-137 

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-139 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-

dokumenty/2000/zakon-c-250-2000-sb-3447 

Zákon č. 254/2014 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

http://socialni.praha.eu/public/46/22/9f/1301919_204203_vykaz.pdf
https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hlthres_23-beds-in-nursing-and-residential-care-facilities-per-100-000/visualizations/#id=27682
https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hlthres_23-beds-in-nursing-and-residential-care-facilities-per-100-000/visualizations/#id=27682
file:///C:/Users/Lucie/Downloads/Zelena-kniha-o-PPP-cesky-preklad--vytah-z-anglickeho-originalu.pdf
file:///C:/Users/Lucie/Downloads/Zelena-kniha-o-PPP-cesky-preklad--vytah-z-anglickeho-originalu.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-232
https://www.mpsv.cz/files/clanky/13639/Vyhlaska_c._505_2006.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-100
https://www.mpsv.cz/files/clanky/31234/Zakon_o_socialnich_sluzbach-stav_k_1._10._2017.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/31234/Zakon_o_socialnich_sluzbach-stav_k_1._10._2017.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-137
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-139
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2000/zakon-c-250-2000-sb-3447
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2000/zakon-c-250-2000-sb-3447


 
 

71 

 

službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o 

změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-254#cast1 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-

predpisy/2017/10/ZZ_UPLNE_ZNENI_k_30_9_2017_WEB.pdf  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-254#cast1
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/2017/10/ZZ_UPLNE_ZNENI_k_30_9_2017_WEB.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/2017/10/ZZ_UPLNE_ZNENI_k_30_9_2017_WEB.pdf


 
 

72 

 

Teze diplomové práce  

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

Univerzita Karlova v Praze 
 

Fakulta sociálních věd 

Institut sociologických studií 

Katedra veřejné a sociální politiky 

 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ 

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SE ZAMĚŘENÍM NA SOUKROMÉ 

DOMOVY PRO SENIORY  

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE (AJ): 

DEVELOPMENT IN SOCIAL SERVICES WITH REGARD TO THE 

PRIVATE RETIREMENT HOMES 

KLÍČOVÁ SLOVA: sociální služby, sociální péče, domov pro seniory, 

dotace, soukromý domov pro seniory  

KLÍČOVÁ SLOVA (AJ): social services, social care, retirement home, 

grants, private retirement home  

AKADEMICKÝ ROK VYPSÁNÍ: 2017/2018  

DIPLOMANT: Bc. Lucie Sršňová 

KONZULTANT: Mgr. Karolína Dobiášová, Ph.D. 

Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného 

tématu 
Česká republika má dlouhodobý problém v oblasti sociální péče. Ačkoli je mediální 



 
 

73 

 

diskurz místy zaměřen na problematické sociální a důchodové reformy, otázka kvality 

sociální péče zůstává často stranou. Asi nejjednodušším a zároveň nejjistějším důkazem 

může být financování jednotlivých oblastí. Zatímco na podporu péče v oblasti střední 

Evropy odchází z veřejných rozpočtů maximálně 0,5 % HDP (Österle, 2010). Konkrétně 

v České republice se za posledních několik let výdaje na důchodové zabezpečení pohybuje 

mezi 8 a 10 % z HDP (ČTK, 2017).  

Mimo problematické a především nedostatečně financované sociální služby se stále 

častěji vyskytuje nedostatek míst v domovech pro seniory. Tento nedostatek není na celém 

území ČR stejný, ale o to horší situace panuje ve větších městech a jejich okolí. Na místo 

v těchto domovech je čekací lhůta několik měsíců až několik let a je určována podle 

naléhavosti a závažnosti případů (Čvančarová, 2015). Domovy pro seniory v roce 2015 

odmítly 64 tisíc žádostí a místa v domovech byla obsazena z 96 % (Paříková, 2016). 

S ohledem na vývoj demografické křivky, kdy poměr starších lidí nad 65 let stoupne za 20 

let o 40 % a poměr lidí nad 80 let se zdvojnásobí, vůči lidem v produktivním věku 

(Paříková, 2016; Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050, 2003)  

Tyto nedostatky a mezery začíná řešit soukromý sektor, který nabízí stejné služby, 

usiluje o dotace, avšak jeho legislativní ukotvení je nejasné. Novela zákona o sociálních 

službách není přijatá a kontroly se na neregistrované domovy nevztahují. Tuto oblast bych 

ve své práci chtěla analyzovat z hlediska jejího počátku fungování, činnosti, možných 

výhod i nevýhod a ukotvení v legislativním řádu ČR. 

Cíle diplomové práce 
Hlavním cílem diplomové práce je vysvětlit vývoj a dopady v sociálních službách v České 

republice po roce 2017 se zaměřením na soukromé domovy pro seniory.  

Výzkumné otázky 
 Jaký dopad mělo přijetí Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro aktéry 

v oblasti sociálních služeb? 

 Jak vypadá proces vzniku soukromého domova pro seniory? 

 Jaký je rozdíl mezi registrovanými a neregistrovanými domovy pro seniory? 

 Jakým způsobem jsou rozdělovány provozní dotace v sociálních službách po roce 

2007?   

Teoretická východiska 
Teorie sociální konstrukce cílových skupin bych využila především kvůli skrytým 
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předpokladům uspořádání veřejné politiky – v tomto případě politiky o sociální službě. 

Perspektiva sociálního konstruktivismu pomáhá vysvětlit, proč jsou některé veřejné 

politiky problematické, nefunkční, či dokonce problém prohlubující. (Ochrana, 2010) 

Sociální konstrukce jsou pro toto téma nosné především z pohledu společnosti na chybějící 

místa v domovech pro seniory, zvyšující se poměr lidí nad 65 let a nedostatečnou 

legislativu. Tato teorie nese příslib vysvětlení problematické sociální služby a ukotvení 

sociálního konstruktu o cílové skupině, domovech pro seniory a jejich míře důležitosti. 

Teorie advokačních koalic (ACF) je vhodná, protože vysvětluje změny ve veřejné 

politice v dlouhodobém horizontu a orientuje se na aktéry (senioři, rodiny, experti). Do 

rozhodování o sociální službě nevstupují čistě racionální elementy, ale spíše přesvědčení, 

zájem a hodnoty, které jsou se sociálními otázkami úzce spjaty. (Ochrana, 2010) ACF by 

mohla být cesta, jak ukázat rozdíl mezi registrovanými a neregistrovanými domovy pro 

seniory. Na základě informací od aktérů z obou koalic je možné odpovědět na výzkumnou 

otázku.     

Metody a prameny 
Hlavním zdrojem dat budou veřejně politické dokumenty, strategické dokumenty, Zákon č. 

108/2006 Sb. a další tematické zákony a novely týkající se sociálních služeb. Dále expertní 

rozhovory s aktéry, kteří mají profesní zkušenosti s provozováním soukromých i veřejných 

domovů pro seniory. Expertům (podle jejich indicií) budou předloženy otázky především 

z oblasti procesu vzniku, fungování, financování, registrace domovu důchodců a celkového 

hodnocení legislativní situace v sociální péči v ČR. K otázce o rozdílnosti registrovaných a 

neregistrovaných domovů pro seniory bych připojila rozhovory se samotnými seniory, 

kteří mohou poukázat na rozdíly v praxi. Data bych analyzovala pomocí tematické analýzy 

(Braun a Clarke, 2006). 

Předpokládaná struktura diplomové práce 
1) Úvod 

2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Závěry 
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Příloha č. 1 

Náležitosti písemné žádosti o registraci sociální služby 

Přesné znění odstavce 5 § 79 zákona o sociálních službách: 

(5) Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a připojené doklady: 

a) je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo nebo umístění její 

organizační složky, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) a statutární 

orgán, 

b) je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého nebo 

hlášeného pobytu a datum a místo narození, 

c) je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, jehož jménem 

bude poskytovat sociální služby organizační složka územního samosprávného celku, její 

název, sídlo, identifikační číslo jejího zřizovatele, jméno, popřípadě jména, a příjmení 

vedoucího organizační složky, 

d) údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou 

1. název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb, popřípadě 

požadavek na nezveřejňování místa zařízení, jde-li o sociální služby poskytované v 

azylovém domě anebo pobytové sociální služby poskytované v intervenčním centru nebo v 

zařízení pro krizovou pomoc, 

2. druhy poskytovaných sociálních služeb, 

3. okruh osob, pro které je sociální služba určena, popřípadě jejich věková hranice nebo 

druh zdravotního postižení, 

4. popis realizace poskytování sociálních služeb, 

5. popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb, 

6. časový rozsah poskytování sociálních služeb, 

7. kapacita poskytovaných sociálních služeb, 

8. plán finančního zajištění sociálních služeb, 



 
 

 

9. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle § 34 odst. 1 

písm. c) až f), 

10. den započetí poskytování sociálních služeb, 

e) doklad o bezúhonnosti fyzických osob nebo právnické osoby uvedených v odstavci 1 

písm. c), s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů, 

f) doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost fyzických 

osob uvedených v odstavci 1 písm. b), 

g) rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb uvedeného v § 34 

odst. 1 písm. c) až f) vydané orgánem ochrany veřejného zdraví, 

h) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou 

poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo 

prostory užívat, 

i) je-li žadatelem právnická osoba, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a 

dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního 

rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, 

j) doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále 

na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

k) čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. g), jde-li o žadatele, na 

kterého se vztahuje insolvenční zákon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha č. 2: Scénář k rozhovoru 

 
ÚVOD  
Měla bych vysvětlit účel práce a nastínit, jak vše bude probíhat. Dotyčný/á by měl/a mít z 

uskutečnění rozhovoru dobrý pocit.  

Přítomnost diktafonu  

Vítané jsou jakékoli odpovědi.  

Délka trvání rozhovoru 1 hodina.  

První otázka/y: Čím se dnes v rámci Vaší profese zabýváte? Co je náplní Vaší práce?  

Co byste řekl/a o Vaší práci? Jak dlouho v daném oboru pracujete?  

Kde se v rámci sociálních služeb pohybujete?  

Co máte primárně na starost?  

(Jak v rámci této organizace vypadala Vaše pracovní náplň? )  

 

WARM-UP  
První otázka nesmí být nikdy moc složitá ani komplikovaná. Naopak musí znít přirozeně, uvolněně 

a zajímavě.  

Co pro Vás znamenají sociální služby?  

 

KEY QUESTIONS  
Začínat obecnějšími otázkami a postupovat ke konkrétnějším. Je nutné, uvědomit si, které otázky 

jsou klíčové. Citlivé otázky dát někam doprostřed, aby se „zakryly“.  

Financování  

Co Vás jako první napadne, když se řekne financování a sociální služby? – vysvětlit  

Co si myslíte o kritickém podfinancování sociálních služeb?  

Co byste řekla o platovém ohodnocení pracovníků? Rozdíl veř. a soukr.?  

Co byste řekla, že je na soc. péči nebo provozu domovů pro seniory finančně 

nejnáročnější?  




Problémy v sociální péči  

Jak byste identifikoval/a případné problémy v oblasti péče o seniory?  

Zázemí domovů ve smyslu kvalita vybavení  

Počet domovů nebo lůžek - početní dostupnost  

Počet pracovníků  

Cenová dostupnost (drahé – levné?) jak se ceny pohybují?  

Jak jsou financovány (veř. x soukr.)  

 

Standardy kvality  

Jaký způsobem jsou kontrolovány registrované soukromé domovy? Spadají pod vaši 

inspekci kvality a auditu?  

Co se hodnotí? Jak probíhá inspekce?  

Podléhají standardům kvality i soukromé domovy?  

Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR (Asociace poskytovatelů soc. sl. 

ČR)  

o Ubytování  

o Stravování  

o Kultura a volný čas  

o Partnerství  

o Péče  



 
 

 

 

Soukromé domovy pro seniory  

Proč podle Vás soukromé domovy vznikají?  

Čím se soukromé od veřejných domovů odlišují? Z hlediska: ceny, kvality, péče, 

pracovníků, vybavení, možností…  

Případ dobré praxe?  

Rozdíl mezi domovy, které jsou zařazeny do registru (do sítě) a které nejsou zařazené? Jsou 

i přesto nějakým způsobem na něco vázané? Mají k něčemu/někomu povinnosti?  

Jak jsou propojeny soukromé a veřejné domovy? Jaká je míra (pracovníci, znalosti, 

kurzy??)  

Jaký je Váš postoj k soukromým domovům? Je to řešení?  

 

Budoucnost sociální péče  

Jaké je podle Vás řešení krizové situace sociální péče v ČR?  

Co by se (ne)mělo měnit? Proč?  

Kdy podle Vás k řešení dojde?  

 

ENDING  
Uzavření diskuze. Krátké shrnutí diskuze. Poděkovat za participaci na projektu.  

Napadá Vás ještě něco - cokoli, co byste chtěl/a k našemu dnešnímu rozhovoru dodat nebo 

upřesnit?  

Co Vám přišlo za poslední hodinu nejdůležitější, co bychom měli vypíchnout?  

Je něco, co bychom z dnešního rozhovoru měli vypustit a já bych to neměla nikam uvádět?  

Jestliže jsem na nic nezapomněla, ráda bych Vám poděkovala za to, že jste s uskutečněním 

rozhovoru souhlasil a věnoval jste mi svůj čas, který je pro můj výzkum velkým přínosem.  

Pokud budete mít zájem, můžu Vám poskytnout výsledky mé práce k nahlédnutí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha č. 3: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 
 

Byl/a jsem požádán/a o rozhovor v rámci sběru dat pro účely diplomové práce, která je 

tematicky zaměřena na vývoj v sociálních službách s důrazem na soukromé domovy pro 

seniory. Tuto práci zpracovává Lucie Sršňová, studentka Veřejné a sociální politiky na 

FSV UK. Moje účast na rozhovoru je zcela dobrovolná. Mám právo odmítnout odpovědět 

na otázku nebo rozhovor ukončit. Jsem si vědom/a toho, že rozhovor bude zaznamenáván 

na diktafon, následně přepsán do písemné podoby a některé pasáže mohou být po úpravě 

citovány v textu práce.  

 

 

1) Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru: 

a. Ano. 

b. Ne. 

 

2) Pro účely analýzy v rámci výše uvedeného výzkumu smí být tento rozhovor 

zpracován: 

a. S mým jménem. 

b. Bez souvislosti s mým jménem – anonymně.  

 

3) Pro účely publikací a veřejných prezentací výsledků výše uvedeného výzkumu smí 

být citace uvedeny: 

a. S mým jménem. 

b. Bez souvislosti s mým jménem – anonymně. 

 

4) Přeji si být informován/a o výsledcích výzkumu: 

a. Ano. 

b. Ne. 

 

Jméno: ……………………………………………. 

 



 
 

 

Podpis: ……………………………………………. 

 

Dne ……………………… v ……………….. 

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně výzkumu nebo rozhovoru, kontaktujte mě, 

prosím, na e-mailové adrese: lucie.srsnova@seznam.cz. 

……………………………………………. 

 


