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Úvod 

 

Od doby zahájení mého studia sociální práce jsem prošla v rámci povinné 

praxe různými zařízeními poskytujícími sociální služby, převážně šlo o nestátní 

neziskové organizace. 

Začátkem minulého roku jsem nastoupila do Nadace rozvoje občanské společnosti, 

kde stále působím ve sbírkovém projektu Pomozte dětem!. 

Mám zde jedinečnou možnost komunikovat s velkým množstvím zástupců 

neziskových organizací z celé České republiky, jejichž projekty nadace financuje, 

a vnímat jejich rozdílné potřeby. 

Současně je nutné, abych se orientovala v platné legislativě a dovedla posléze 

pochopit různé problémy a postoje jednotlivých organizací.  

Téma této práce mi umožňuje seznámit se podrobněji s klíčovými 

dokumenty, které jsou pro moji práci a pro mé další působení v sociální práci 

nezbytné. 

Cílem mé bakalářské práce je přinést přehledný, praktický a využitelný 

souhrn podstatných informací o novém zákonu o sociálních službách a konkrétní 

údaje o působení nové legislativy na nestátní neziskové organizace poskytující 

sociální služby v ČR. 

Tato práce se nesnaží obsáhnout problematiku zákona o sociálních službách 

šířeji než z pozice studenta sociální práce a pracovníka v neziskovém sektoru.  

První část této práce může být přínosná pro mé kolegy, studenty sociální 

práce i pracovníky v sociálních službách a pro ty, kteří se chtějí v rozsahově menším 

podání dozvědět shrnující informace o důvodech nové právní úpravy sociálních 

služeb a o změnách, které přináší. Věřím, že i druhá, praktická část bude pro čtenáře 

zajímavá, neboť přináší reflexi zákona přímo poskytovateli sociálních služeb. 
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1.1. Vymezení pojmů 

1.1.1. Sociální služba 

 

Poměrně široké vysvětlení pojmu sociální služba nabízí Tomeš (2001). 

Historicky nejstarší vývojové formy sociálních služeb nabízely útulky, domy 

chudých, sirotčince a špitály. 

 V moderních západoevropských a severoamerických státech se poskytují 

sociální služby prostřednictvím státních a nestátních subjektů. To umožňuje na 

nestátní bázi pomáhat i lidem, kteří by díky odmítnutí společností na potřebnou 

pomoc nedosáhli (například osoby závislé na návykových látkách). 

 Tomeš dále definuje sociální službu jako druh sociální péče poskytované 

konáním (službou) státní instituce ve prospěch jiné osoby; šířeji jako činnosti ve 

prospěch občanů poskytované veřejnoprávními nebo soukromoprávnímu subjekty, 

a jako sociální práce (odborná činnost profesionálních pracovníků) ve prospěch lidí 

v sociální nouzi. 

„Služby se poskytují místo peněžních dávek tam, kde je to sociálně efektivnější. 

Ekonomická efektivnost není a nemůže být kritériem volby peníze nebo služba, 

protože poskytování (správa) služeb je vždy nákladnější než poskytování (správa) 

peněz.“ (Tomeš, 2001: 29) 

 

Pojem sociální služby (Social Services) je často udáván ve spojitosti se 

sociální péčí (Social Welfare). Oba pojmy ztotožňuje například Titmuss s cílem 

zvýraznit pečovatelství obsažené v pojmu welfare. Podle něj jsou sociální služby 

nástrojem péče o zvláštní společenské potřeby bez ohledu na posuzování osob, zda 

představují sociální problém. (Titmuss, 1974 In Tomeš, 2001) 

 

 Výstižnou definici pojmu sociální služby přináší Matoušek (2003): jsou to 

„Všechny služby, krátkodobé i dlouhodobé, poskytované oprávněným uživatelům, 

jejichž cílem je zvýšení kvality klientova života, případně i ochrana zájmů 

společnosti….“   

Tato definice zohledňuje podle mého názoru důležitý prvek v principech sociální 

práce a to prvotně zvyšování kvality klientova života a až posléze vzájemný vztah se 

společností. 
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Sociální služby a sociální práce v nich jsou jedním z důležitých nástrojů 

sociální politiky. Motivem k jejich poskytování bývá hlavně filantropie.  

Sociální služby se vyvíjejí na základě potřeb osob i lokality. V každé zemi se služby 

přizpůsobují jejím tradicím, potřebám a možnostem. 

 

 Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 3 se definuje pojem 

sociální služba jako činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  

 

1.1.2. Nestátní nezisková organizace (NNO) 
 

V bakalářské práci se ve druhé části věnuji dopadům zákona o sociálních 

službách na nestátní neziskové organizace. Považuji tedy za důležité vymezit pojem, 

se kterým bude často pracováno. 

 

Nestátní nezisková organizace (non-governmental non-profit organization) je 

zřízena jiným subjektem než státem. Jejím účelem není vytváření zisku, resp. pokud 

zisk vytváří, investuje jej výhradně do aktivit ve sféře veřejného zájmu.  

Ve většině evropských zemí přispívá nestátním subjektům na provozování sociálních 

služeb stát, jsou-li služby poskytovány v dohodnutém rozsahu (a podle názoru státu) 

oprávněným a potřebným osobám.  

Stát může motivovat neziskové organizace, které jsou mj. významným doplňkem 

veřejných (státních) služeb, také daňovým zvýhodněním. „Stát může 

soukromoprávní subjekty povzbuzovat tím, že jim sníží daňové břemeno zmenšením, 

nebo dokonce vyloučením příjmů ze sociální činnosti z daňového základu, 

osvobozením příjmů z těchto činností od daní vůbec nebo snížením daňové sazby.“ 

(Matoušek, 2001:179) 

 Většina nestátních neziskových organizací (dále také jako NNO) v České 

republice poskytujících sociální služby financuje svůj provoz z grantových řízení 

ministerstev a nadačních subjektů a také z vlastních zdrojů. 

 

 Výhodou NNO do přijetí zákona o sociálních službách byla možnost zvolit si 

klientelu a způsob práce podle vlastních představ, neboť neexistovaly závazné 

standardy kvality sociálních služeb ani mechanismy jejich dodržování. 
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K základním typům nestátních neziskových organizací patří: 

� občanská sdružení (registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů);  

� obecně prospěšné společnosti (registrované podle zákona č. 248/1995 Sb., 

o obecně prospěšných společnostech);  

� církevní právnické osoby (registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 

a náboženských společnostech); 

� nadace a nadační fondy (registrované podle zákona č. 227/1997 Sb., 

o nadacích a nadačních fondech). 

NNO působí tam, kde se lidé chtějí soukromě angažovat a nahradit tak 

neexistující nebo nedostatečně fungující státní instituce a to v oblastech kultury, 

ochrany památek; výzkumu a vzdělávání; ochrany lidských práv; komunitního 

rozvoje; práce s dětmi a mládeží; podpory dárcovství a dobrovolnictví a zejména pak 

v ochraně životního prostředí a v sociálních službách. 

NNO bývají také označovány za organizace občanské společnosti, uvádím 

zde tedy její stručné vymezení. 

Občanská společnost znamená pozitivní sdružování občanů, které je nezávislé na 

státu, přispívá k rozvoji občanských hodnot a je vůči demokracii jako společenskému 

režimu konstruktivní. (Vajdová, 2005) 

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, mezinárodní nevládní 

organizace, definuje občanskou společnost jako prostor mezi rodinou, státem 

a trhem, kde se lidé sdružují za účelem sledování svých zájmů. (Civicus, 2003 In 

Vajdová, 2005) 

Právě dobrovolnost, nadšení a aktivita, které vnímám z výše uvedeného, jsou 

jednoznačnými přednostmi v poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými 

organizacemi. 
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1.2. Právní úprava sociálních služeb do roku 2006 

 

 Den 14. březen 2006 se stal pro uživatele i poskytovatele sociálních služeb 

v České republice v podstatě historickou událostí. V tento den podepsal prezident 

republiky nový zákon o sociálních službách s účinností od 1.1. 2007. 

V následujícím textu se pokusím shrnout, jaká byla právní úprava sociálních služeb 

před touto dlouho očekávanou a nezbytnou událostí. 

 

 V období od vzniku samostatného československého státu měla obecní 

samospráva (pod dohledem státní správy) samostatnou působnost v oblasti chudinské 

péče, tedy v oblasti provozování sociálních služeb. 

Mezi úlohy samosprávy patřilo zřizování a podpora ústavů, zařízení pro duševní 

a tělesný rozvoj s důrazem na zlepšování zdravotních a sociálních poměrů. 

(Matoušek, 2001). 

Instituce humanitní a sociální péče byly z právního hlediska veřejné, polooficiální 

nebo soukromé (tedy i církevní). 

   

 V poválečném období stát (vedený KSČ) znárodnil kromě majetku jedinců 

a korporací také privátní fondy důchodového, sociálního, nemocenského a úrazového 

pojištění. Tím pádem převzal sociální ochranu a sociální zabezpečení za veškeré 

obyvatelstvo na sebe. Sociální služby byly plně závislé na státních úřadech a jimi 

financované a organizované. (Šiklová In Matoušek, 2001) 

 Od roku 1956, kdy byl přijat první zákon o sociálním zabezpečení č. 55/1956 

Sb., se soustřeďují kompetence k poskytování sociálních služeb do rukou státu. 

(Koldinská)  

Sociální práce, kterou vykonávaly entusiasticky charitativní spolky a církevní 

organizace byla v této době nežádoucí. 

 

 Systém sociálního zabezpečení byl upraven zákony č. 55/1956 Sb., č.101/ 

1961 Sb., č. 121/ 1975 Sb., které obsahovaly úpravu sociální péče a jejichž prováděcí 

předpisy definovaly nároky v sociální péči a sociální služby.  

A naposledy zákonem č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení. 
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 Změny systému sociálního zabezpečení byly provedeny zákonem č.108/2006, 

o sociálních službách, zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

a zákonem č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Na tyto zákony navazují 

doprovodné zákony č. 109/2006 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o sociálních službách a č. 112/2006 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
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1.3. Důvody reformy systému 

 

 Až do roku 2006 byly sociální služby resp. služby sociální péče podřízeny 

právní úpravě z konce 80. let minulého století. Původní právní úprava 

nezohledňovala svobodu rozhodování jedinců a demokratické fungování veřejné 

správy a nebyla vyhovující ani pro uživatele ani poskytovatele sociálních služeb. 

Ačkoliv modernizace poskytování sociálních služeb proběhla úspěšně, bylo tomu tak 

bez opory v právních předpisech. 

Organizace v sociální oblasti se dokázaly etablovat jako poskytovatelé potřebných 

sociálních služeb, ovšem bez jasně definovaných práv a povinností.  

 

 Původní právní úprava byla nevyhovující zejména v těchto oblastech: 

� Osoba v nepříznivé sociální situaci1 (jak bychom řekli dnes dle nové úpravy) 

byla stavěna do pasivní role a stávala se objektem působení systému. Jedinec 

nemusel vyvíjet vlastní aktivitu a očekával, co mu bude poskytnuto. 

� Sociální péče se poskytovala jen vybraným skupinám osob a to rodinám 

s dětmi; starým občanům; těžce zdravotně postiženým; občanům, kteří potřebují 

zvláštní pomoc a společensky nepřizpůsobeným.  

� Neexistoval systém objektivního hodnocení potřeb osob, ze kterého je možné 

vycházet při vytváření nabídky služeb odpovídající specifickým potřebám. 

� V oblasti poskytování sociálních služeb chyběl právní rámec rozvoje lidských 

zdrojů a to především pro oblast sociální práce. 

� Poskytovatelé služeb neměli definován rozsah práv a povinností a tak 

docházelo k rozdílnosti v pohledu na veřejnoprávní organizace a soukromoprávní 

organizace (tedy NNO). 

� Na kvalitu poskytovaných služeb nebylo dohlíženo. 

� Nedostatečná nabídka sociálních služeb nevyhovovala moderním trendům 

a nedokázala zaplnit tzv. bílá místa/díry v systému.  

V rámci původní právní úpravy byly poskytovány tyto typy služeb sociální péče: 

poradenské služby; ústavní sociální péče; pečovatelská služba; stravování; a péče 

v ostatních zařízeních sociální péče.  

                                                           
1 Dle z. č.108/2006 Sb. je nepříznivá sociální situace definována jako oslabení nebo ztráta schopnosti 
z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky 
a způsob života vedoucí ke konfliktu. 
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Služby byly orientovány zejména na ústavní péči. Právní úprava nereagovala na 

potřebnost terénních programů a komunitní práce.  

� Neexistoval jednotný systém financování sociálních služeb, který by reagoval 

na místní potřeby uživatelů služeb. Poskytovatelé neměli rovný přístup ke zdrojům. 

Některé zdroje plynuly obcím a krajům, jiné přímo poskytovatelům. 

 

 

Dílčí shrnutí: 

Původní právní úprava poskytování služeb sociální péče, obsažená v zákoně 

č. 100/1988 Sb. neposkytovala potřebný právní rámec pro nové druhy sociálních 

služeb, nepodporovala rozvoj sociálních služeb a nezaručovala, že budou 

poskytovány v odpovídající kvalitě a že budou vůbec dostupné. 

Koncepce „sociálního začleňování“ jako princip moderní sociální politiky nebyl 

v původní právní úpravě zohledněn. 
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1.4. Zákon č. 108/2006 o sociálních službách - základní principy 

 

Jak uvádí Důvodová zpráva k zákonu č.108/2006 Sb., hlavním cílem nové 

právní úpravy je vytvoření podmínek pro uspokojování oprávněných potřeb osob, 

které jsou oslabeny v jejich prosazování. Návrh podporuje princip rovných 

příležitostí pro všechny členy společnosti. 

Snahou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV), jako 

předkladatele, bylo reagovat novou úpravou na vývoj v poskytování sociálních 

služeb za uplynulá léta.  

 Zákon o sociálních službách zabezpečuje základní rámec k zajištění potřebné 

pomoci, přičemž pomoc je definována jako soubor činností, které jsou nezbytné pro 

sociální začlenění osob a důstojné podmínky života odpovídající úrovni rozvoje 

společnosti.  

Poskytovaná pomoc má být dle zákona: 

� Dostupná (ekonomicky, územně, informačně...) 

� Efektivní (individualizovaná, tzv. „šitá na míru“) 

� Kvalitní (zabezpečována způsobem, který odpovídá poznání a možnostem 

společnosti) 

� Bezpečná (neomezuje zájmy a práva osob) 

� Hospodárná (veřejné i osobní výdaje na poskytnutí pomoci by měly pokrývat 

rozsah potřeb) 

(Důvodová zpráva k zákonu č.108/2006) 

 

Oprávněnými osobami, kterých se týkají práva a nároky dle zákona 

o sociálních službách, jsou občané České republiky a občané ostatních členských 

zemí EU a dále pak občané jiných států, pokud mají na území členské země EU 

legální dlouhodobý pobyt. 

  

Zákon o sociálních službách dle § 1 „…upravuje podmínky poskytování 

pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci…prostřednictvím 

sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování 

sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci 
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poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních 

službách“. 

 

V § 2 jsou vymezeny základní zásady a to 1. nárok na bezplatné poskytnutí 

sociálního poradenství, 2. respekt k lidské důstojnosti osob, jimž je sociální služba 

poskytována a 3. požadavek, že poskytované sociální služby musí vycházet 

z individuálních potřeb osob, musí být poskytovány v jejich zájmu a v náležité 

kvalitě. … „Pomoc musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich 

samostatnosti,…., a posilovat jejich sociální začleňování.2 

 

Zákon tedy říká, že nejprve je důležité poskytnutí informací jedinci 

v nepříznivé sociální situaci tak, aby ji svépomocí mohl řešit, posléze pokud je třeba 

nastupují sociální služby zaměřené na konkrétní potřeby jedince. Důležitý je přitom 

aspekt kvality služeb. 

„Kvalita poskytování sociálních služeb je dána přímo do souvislosti s dodržováním 

lidských práv a základních svobod a zachováním důstojnosti člověka.“ (Koldinská) 

 

 Ráda bych se ještě zastavila u pojmu sociální začleňování. 

Sociální začlenění je pojem, se kterým pracují všechny státy EU v rámci svých 

sociálních politik. Začleňování je pojmenováním procesu, který je složen ze vztahů 

a intervencí, v nichž sociální služby hrají důležitou roli. Přičemž základním 

principem je posilování osobních kompetencí a schopností člověka, aby mohl 

využívat přirozené zdroje ve společnosti. 

Zaujalo mě, jakou diskuzi vyvolal pojem u některých sociálních pracovníků. 

Uvádím zde jeden zajímavý náhled na pojem uvedený v časopise Sociální práce. 

Podle autora článku má sociální začleňování blízko k sociálnímu „ukázňování“. 

Pokud bychom pojmu rozuměli takto, znamenalo by to konflikt v tom, jak skloubit 

tzv. ukázňování s respektem ke klientovi a jeho autonomii. Autor uvádí, že by bylo 

vhodnější používat termín sociální fungování. 

„Sociálním fungováním se rozumí naplnění odpovědnosti jedince vůči společnosti 

obecně, vůči bezprostřednímu sociálnímu prostředí a vůči sobě samému.“ (Barker, 

1987 In Sociální práce, 2006) 

                                                           
2 Zásady § 2 korespondují s Etickým kodexem sociálních pracovníků. 
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Pojem sociální fungování reflektuje jak schopnost klienta odpovídat na nároky 

prostředí, tak nároky prostředí samotné. (Matoušek, 2003)  

V případě, že je sociální fungování ohroženo nebo omezeno, „přichází“ sociální 

služba. 

Cituji zde také autorův argument použití pojmu sociální fungování: „… pojetí 

omezeného sociálního fungování coby “zakázky“ a nabídky služby coby 

profesionální pomoci ustavuje mezi aktéry sociální práce relativně vyrovnanější 

vztah…. než v případě diagnostikovaného vyloučení a následného začleňování….“ 

(Zatloukal In Sociální práce, 2006: 73) 

 Do jisté míry s autorem článku souhlasím a to v tom ohledu, že pojem 

začleňování ve mně také evokuje předešlé vyloučení. Pro poskytování sociálních 

služeb, tak jak jsou dnes vymezeny, ale vyloučení není potřebou ani podmínkou. 

S vymezením pojmu sociální začleňování dle § 3 písmene e), který popisuje 

sociální začleňování jako proces, kdy „osoby sociálně vyloučené…dosáhnou 

příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, 

sociálního a kulturního života a žít způsobem, který je ve společnosti považován za 

běžný“, se nemohu ztotožnit a to z následujících důvodů. 

Prvním z nich je respekt k lidské individualitě a vlastnímu rozhodování, což 

znamená, že sociální služby by měly být vždy aplikovány jen je-li zakázka ze strany 

klienta, tedy že on sám vnímá potřebu poskytnutí sociální služby, neboť v jiných 

případech jde právě o zmiňované ukázňování. 

Druhým důvodem je nedostatečné vysvětlení pojmu běžný život, které „nahrává“ 

různým výkladům. Život klienta nemusí být obyčejný, obvyklý, ani normální, tak jak 

je pojem běžný obecně vykládán, aby měl potřebu a nárok na poskytnutí sociální 

služby. Kde bere zákonodárce jistotu, že občané chtějí žít život „považovaný za 

běžný“? Pokud vezmu v úvahu v zákoně propagovaný princip individualizace služeb, 

chápu vymezení sociálního začleňování jako rozporuplné. 

Být v situaci sociálně začleňované osoby vyvolává podle mého názoru 

v klientovi jiný pocit, než jaký by měl v případě, kdy by významně participoval na 

svém sociálním fungování a pracovníci by mu byli v tomto nápomocni. 
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1.5. Změny, které nový zákon přináší 

 

V následující kapitole se věnuji změnám, které zákon přináší a to konkrétně 

v těchto oblastech: příspěvek na péči; nová kategorizace sociálních služeb; registrace 

poskytovatelů sociálních služeb, standardy kvality a inspekce kvality sociálních 

služeb; smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem sociální služby a předpoklady 

pro výkon sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. 

 

1.5.1. Příspěvek na péči  

 

 Příspěvek na péči nahradil původní zvýšení důchodu pro bezmocnost 

a příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, což znamená zjednodušení 

systému oproti původnímu.  

 Významnou změnou, kterou zákon přináší je skutečnost, že prostřednictvím 

příspěvku na péči si klient může sám svobodně a aktivně rozhodovat o tom, jaké 

služby využije a u kterého poskytovatele. 

 

 Účelem příspěvku na péči je přispět osobám, které jsou pro svou nepříznivou 

sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby, na zajištění potřebné pomoci zejména 

prostřednictvím služeb sociální péče. (Důvodová zpráva) 

Jak moc je sociální situace nepříznivá se odrazí ve stupni závislosti.3 

 

 Nárok na finanční příspěvek (poskytnutý z veřejného rozpočtu) je založen na 

systému individuálního posuzování schopností osob zvládat úkony péče o vlastní 

osobu a úkony soběstačnosti. 

Při posuzování se bere v úvahu zdravotní stav žadatele. Na základě vyjádření 

praktického, příp. odborného lékaře jej hodnotí lékař úřadu práce v místě bydliště 

žadatele. Dále obecní úřad s rozšířenou působností provádí sociální šetření, při němž 

sociální pracovník v domácím prostředí zkoumá, jak je žadatel soběstačný a schopný 

samostatného života. 

                                                           
3 Stupně závislosti nahradily původní stupně bezmocnosti (částečnou, převážnou a úplnou). 
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 Posuzované úkony jsou vyjmenovány v zákoně o sociálních službách § 9 (je 

jich 36) a dále uvedeny ve vyhlášce, která upravuje také postupy posuzovatelů.  

Mnozí uživatelé služeb i odborníci poukazují na skutečnost, že úkony soběstačnosti 

a péče o vlastní osobu se týkají převážně mobility osob a otázek osobní hygieny, 

nejvíce pak vyhovují fyzicky postiženým osobám a jsou částečně diskriminující vůči 

jiným typům postižení. Demotivujícím prvkem pro uživatele může být to, že pokud 

se zvýší jejich soběstačnost, mohou se dostat do nižšího stupně závislosti a získat 

nižší příspěvek. 

 

 O příspěvku na péči rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností na 

základě výše uvedených šetření. V případě pozitivního rozhodnutí o přidělení 

příspěvku je žadatel do 15 dnů povinen písemně ohlásit, jakým způsobem mu bude 

péče zajištěna.4 Péči mohou poskytovat rodinní příslušníci, ale také jiné osoby, které 

jsou schopny péči zajistit. 

Osoba, která zabezpečuje péči o příjemce příspěvku si může od obecního úřadu 

vyžádat potvrzení o této skutečnosti, které může uplatnit pro účely započítání doby 

péče jako náhradní doby pro výpočet důchodu a také pro účely uznání statutu 

státního pojištěnce, kdy na sebe náklady zdravotního pojištění bere stát. 

 Počet pečujících osob zákon neomezuje. V oblasti důchodového pojištění se 

ovšem uznává jen jedna osoba zabezpečující péči. 

 

 Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno. Příspěvek nemůže být 

přiznán dítěti mladšímu jednoho roku (pozn. ačkoliv pomoc také potřebuje). 

 

 Výše příspěvku5 je rozdělena do kategorií dle věku posuzované osoby a dle 

míry závislosti na pomoci jiné osoby. Stupně závislosti na pomoci druhé osoby jsou 

popsány v § 8 zákona o sociálních službách. 

Pro děti do 18 let je ustavena vyšší částka příspěvku, neboť děti nemají svůj vlastní 

příjem (důchod, mzda aj.) a současně jde o motivaci rodiny, aby o děti bylo 

pečováno doma. 

                                                           
4 (Pokud tak neučinil již v žádosti.) Tento postup hodnotím jako velmi pozitivní, skutečnosti se mohou 
v průběhu řízení o příspěvku v situaci žadatele změnit, např. nalezne více vyhovující službu. 
 
5 Hodnota příspěvku je nyní až trojnásobně vyšší oproti původním „příspěvkům“. V zákoně jsou 
stanoveny čtyři stupně jeho výše a to od dvou tisíc korun pro osoby vyžadující částečnou pomoc až po 
jedenáct tisíc korun pro osoby zcela odkázané na pomoc jiné osoby. 
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 V ustanovení § 11 je výše příspěvku stanovena fixními částkami, což bude 

legislativně technický problém, neboť vždy, když bude třeba tyto částky zvýšit, aby 

odpovídaly ekonomickým podmínkám v zemi, bude třeba přijímat novelu zákona. 

Bývalo by rozumnější definovat výši příspěvku násobkem životního minima 

jednotlivce. (Koldinská) 

Zákon ukládá vládě, aby v případě, že dojde ke zvýšení indexu spotřebitelských cen 

v oblasti sociální péče alespoň o 5%, hodnotu příspěvku zvýšila; stručně řečeno, 

příspěvek se bude valorizovat. (§ 12 odst.1) 

 

 Kontrolu, zda je příspěvek oprávněně využíván provádí obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, resp. sociální pracovníci, přičemž se zaměřuje na 

poskytovatele sociálních služeb, nikoliv na příjemce příspěvku. Kontrolou využívání 

příspěvku je v podstatě zajištěna ochrana klienta sociálních služeb. Pokud se starají 

o péči rodinní příslušníci, bude na sociálním pracovníkovi, aby posoudil, zda je 

o klienta dobře postaráno. Pokud rodina kontrolu neumožní, příspěvek jí bude 

odebrán a převeden na jinou pečující osobu nebo instituci. 

Organizace poskytující sociální péči budou kontrolovat inspektoři kvality sociálních 

služeb. 

 Příspěvek na péči se nezapočítává do příjmu osoby, nemá tedy vliv na 

určování výše jiných sociálních dávek.  

 

 Nová dávka příspěvku na péči přinesla pozitiva také pro pečující. Pečovatelé 

mohou být i pracující a přitom příspěvek dostávat celý, což v minulosti nebylo 

možné.6 Část příspěvku je možné použít například jako odměnu osobního asistenta. 

 

Dílčí shrnutí: 

 Příspěvek na péči je zcela novou dávkou, která zohledňuje individuální 

potřeby klientů a umožňuje jim kompenzovat jejich nepříznivou situaci. 

 Mění se vztah mezi uživatelem a poskytovatelem služby, neboť uživatel si 

nyní službu kupuje.  

 V oblasti poskytování sociálních služeb se vytváří konkurenční prostředí, což 

je ve výsledku pro uživatele (a samozřejmě i poskytovatele) žádoucí. 

                                                           
6 Poskytnutí příspěvku pro péči o osobu blízkou resp. jeho výše byla podmíněna celodenní osobní 
péčí. 
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1.5.2. Nové vymezení sociálních služeb 

 

Sociální služby jsou specializované činnosti, které pomáhají člověku řešit 

jeho nepříznivou situaci. Jelikož příčiny vzniku takové situace jsou různé, existuje 

široká škála druhů sociálních služeb. 

 

Nové pojetí sociálních služeb zakotvuje zákon č. 108/2006 takto: 

Základními druhy sociálních služeb jsou: 

� Sociální poradenství (§ 37); 

� Služby sociální péče (§ 38 – 52); 

� Služby sociální prevence (§ 53 – 70). 

 

Sociální služby se poskytují jako pobytové, ambulantní nebo terénní. Zákon 

vyjmenovává jednotlivá zařízení sociálních služeb a základní činnosti pro 

poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb. Paradoxem v této souvislosti je, že 

konkrétní obsah služby neurčuje potřeba uživatele, ale zákon, což, jak se domnívám, 

může být v rozporu s často proklamovanou individualizací služeb. 

Zákon též stanoví, jaké sociální služby se poskytují bez úhrady nákladů nebo 

za částečnou nebo plnou úhradu nákladů a to v § 72 a také určuje maximální výši 

úhrad. Je tomu tak proto, aby nedocházelo ke zneužití provozování sociálních služeb. 

Sociální služba je službou veřejnosti, nikoliv účelovou ziskovou činností.7 

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění, které vzniká 

rozhodnutím krajského úřadu o registraci. 

 

Sociální poradenství (§ 37) 

Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů 

sociálních služeb. Základní poradenství poskytuje informace přispívající k řešení 

nepříznivé sociální situace, odborné poradenství se zaměřuje na potřeby jednotlivých 

sociálních skupin ve specializovaných poradnách, které se profilují buď podle 

nějakého jevu (např. výchovné, manželské problémy) nebo cílové skupiny (např. 

zdravotně postižení, senioři). 

                                                           
7 Komerční zařízení, která poskytují uživatelům nadstandartní služby mohou mít ovšem s omezenou 
výší úhrad za služby problémy. 
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Sociální poradenství se realizuje těmito činnostmi: zprostředkováním kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutickými činnostmi a pomocí při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

 

Praktická provázanost základního a odborného poradenství je samozřejmá. 

Poskytování základního poradenství, jak vyplývá z praxe, k řešení nepříznivé 

sociální situace většinou nestačí. Z hlediska sociální práce je nutné po posouzení 

klientovy situace vytvořit postup řešení a také působit v zájmu klienta u různých 

institucí. Podávat klientovi pouze základní informace by mohlo být pro sociálního 

pracovníka kontraproduktivní. 

 

Sociální poradenství se poskytuje zdarma. 

 

Služby sociální péče § 38 – 52 

 Služby sociální péče pomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem umožnit jim zapojení do běžného života. V ostatních případech 

mají tyto služby potřebným osobám zajistit „důstojné prostředí a zacházení“. (§ 38) 

Tedy pomáhat těmto lidem překonávat každodenní životní problémy a umožnit jim 

žít důstojný život. 

 

Službami sociální péče jsou: 

- Osobní asistence  

- Pečovatelská služba  

- Tísňová péče  

- Průvodcovské a předčitatelské služby  

- Podpora samostatného bydlení  

- Odlehčovací služby  

- Centra denních služeb  

- Denní stacionáře  

- Týdenní stacionáře  

- Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

- Domovy pro seniory  

- Domovy se zvláštním režimem  

- Chráněné bydlení  
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- Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

Všechny výše uvedené služby se poskytují za úhradu. 

 

V souvislosti s poskytováním sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních 

ústavní péče lze spatřovat nebezpečí, že se takto bude řešit problém financování ve 

zdravotnictví.  

Překvapivě zákon neřeší služby, kde se propojují zdravotní a sociální aktivity, jako je 

například hospicová péče. 

 

Služby sociální prevence (§ 53 – 70) : 

 Tyto služby pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

ohroženy izolací od společnosti z důvodů: krizové sociální situace, životních návyků, 

způsobu života, který vede ke konfliktu se společností a dále z důvodů sociálně 

znevýhodňujícího prostředí a ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby.  

„ Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé 

sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů.“ (§ 53 Zákona o sociálních službách) 

Služby sociální prevence se zaměřují především na oblast sociálně negativních jevů, 

například násilí, kriminality, bezdomovectví. 

 

Služby sociální prevence jsou následující: 

- Raná péče (služba poskytovaná bez úhrady) 

- Telefonická krizová pomoc (služba poskytovaná bez úhrady) 

- Tlumočnické služby (služba poskytovaná bez úhrady) 

- Azylové domy (služba za úhradu) 

- Domy na půl cesty (služba za úhradu) 

- Kontaktní centra (služba poskytovaná bez úhrady) 

- Krizová pomoc (služba poskytovaná bez úhrady) 

- Nízkoprahová denní centra (služba za úhradu) 

- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (služba poskytovaná bez úhrady) 

- Noclehárny (služba za úhradu) 

- Služby následné péče (služba poskytovaná bez úhrady) 

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (bez úhrady) 
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- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

(služba poskytovaná bez úhrady) 

- Sociálně terapeutické dílny (služba poskytovaná bez úhrady) 

- Terapeutické komunity (služba za úhradu) 

- Terénní programy (služba poskytovaná bez úhrady) 

- Sociální rehabilitace (služba poskytovaná bez úhrady s výjimkou činností dle 

§ 70 odst.3) 

 

Konkrétní a podrobné vymezení poskytování jednotlivých sociálních služeb je 

obsaženo ve vyhlášce č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona. 

 

 Různé druhy služeb se dají kombinovat a je možný i souběh s péčí v rodině. 

Člověk se sám rozhoduje, které služby bude využívat a jak si je nakombinuje. 

Jediným omezením je pro uživatele výše příspěvku a jeho celková finanční situace. 

 

 Informace o tom, která služba je nejvhodnější získá zájemce u jakéhokoli 

poskytovatele sociálních služeb, neboť ti jsou ze zákona povinni poskytnout 

informace o odpovídající službě. Také obce a kraje mají povinnost poskytnout 

informaci o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území 

a zprostředkovat kontakt zájemce s poskytovatelem. 

 MPSV ČR provozuje na svých webových stránkách informační systém 

o sociálních službách, který je dobrou pomůckou pro instituce poskytující služby 

i pro zájemce o služby. 

 

„…problém lze spatřovat v tom, že zákon o sociálních službách nepamatuje na 

možnost budoucího vzniku nových typů sociálních služeb, a to i přesto, že jde 

o velmi dynamický obor. V budoucnu by tedy mohly nastat problémy v okamžiku, 

kdy bude vůle etablovat nový druh sociální služby…“ (Koldinská)  

Některé neziskové organizace nemohou nebo nevnímají potřebu zařadit se pod 

současné vymezení sociálních služeb a je tomu tak i proto, že stávající seznam služeb 

nepokrývá všechny služby poskytované na území ČR (např.Canisterapie) a není 

otevřený službám novým.  
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V souvislosti s tím, jak vnímám dynamiku oboru nemohu souhlasit s uzavřeným 

okruhem sociálních služeb. Toto uzpůsobení znamená pro poskytovatele 

„nezařaditelných“ služeb nebo služeb zcela nových buď variantu transformace 

dosavadní služby, nebo její provozování pod jiným jménem.  

 

1.5.3. Registrace poskytovatelů sociálních služeb, inspekce kvality sociálních 

služeb a standardy kvality 

 

 Za velmi důležitou a značně propracovanou část lze považovat tu, která je 

věnována registraci poskytovatelů sociálních služeb, což zahrnuje i povinnost řídit se 

standardy kvality sociálních služeb. 

Registrační povinnost pro poskytovatele sociálních služeb je zásadní změnou oproti 

praxi doby předcházející. Pravidla poskytování sociálních služeb nestátními 

subjekty, jako odborné předpoklady personálu, kvalitu poskytovaných služeb a další 

specifické požadavky, nebyla v původní právní úpravě stanovena. 

 Zařazení do registru poskytovatelů sociálních služeb je nejen podmínkou 

poskytování služeb, ale také předpokladem pro čerpání finančních prostředků 

z veřejných rozpočtů.  

Tato část zákona tak napravuje dříve nerovné postavení poskytovatelů sociálních 

služeb, kteří nejsou zřízeni orgány státní správy. 

(Důvodová zpráva k zákonu o sociálních službách) 

 

Registrace 

 Pokud žadatel splní podmínky stanovené v § 79 zákona, je příslušný správní 

orgán povinen registraci udělit. Rozhodnutí o registraci obsahuje: 

Označení poskytovatele; název a místo zařízení/místo poskytování služeb; druhy 

sociálních služeb, které budou poskytovány; okruh osob, kterým budou služby 

poskytovány a údaj o kapacitě poskytovaných sociálních služeb. 

Ode dne právní moci rozhodnutí o registraci je poskytovatel oprávněn služby dle 

tohoto rozhodnutí provozovat. 

Pokud by poskytovatel neplnil registrační podmínky a zákonné povinnosti, může mu 

registrující orgán uložit peněžitou sankci a v odůvodněných případech oprávnění 

k poskytování služeb odejmout. 
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 Registrace, tj. získání oprávnění k poskytování sociálních služeb primárně 

chrání uživatele služeb před takovým zacházením, které by je mohlo poškodit na 

zdraví a mohlo by ohrožovat jejich lidská práva.  

 

 Registrace je povinná pro všechny subjekty, které poskytují činnosti 

charakterizované v zákoně o sociálních službách. Výjimku tvoří zdravotnická 

zařízení ústavní péče a fyzické a právnické osoby z jiného členského státu EU, které 

sociální službu na území ČR provozují jen dočasně. 

 

Nejpozději do 30.června 2007, tedy do šesti měsíců od účinnosti nového zákona 

o sociálních službách, měly poskytovatelé služeb sociální péče a sociálních služeb 

dle původních právních předpisů povinnost podat žádost o registraci, pokud hodlali v 

těchto činnostech pokračovat. (§ 120 odst.5) 

 

Inspekce 

 Poskytovatelé sociálních služeb jsou následně kontrolováni a to 

prostřednictvím Inspekce sociálních služeb, kterou provádějí 1. krajské úřady vůči 

subjektům, které registrovaly a 2. MPSV ČR vůči subjektům, které jsou zřízeny či 

založeny kraji. Nemělo by tak teoreticky v kontrolním systému docházet ke střetu 

zájmů. 

Inspekce má být prováděna v místě poskytování sociálních služeb minimálně 

tříčlenným inspekčním týmem s cílem provést kontrolu plnění podmínek 

stanovených pro registraci, plnění dalších povinností poskytovatelů služeb 

stanovených zákonem a kvality poskytovaných služeb. 

 Hlavním cílem inspekce sociálních služeb je zajištění ochrany zájmů osob, 

kterým je služba poskytována, vůči neodborným postupům a podpora zvyšování 

kvality služeb poskytovatelů.  

 

 V rámci zajištění tzv. kontinuální kvality poskytovaných služeb 

poskytovatelem je důležité periodické opakování inspekce. 

 

Standardy 

 Podle § 99 „ se kvalita sociálních služeb při výkonu inspekce ověřuje pomocí 

standardů kvality sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb jsou 
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souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování 

sociální služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb 

a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami.“  

Standardy jsou rozloženy na jednotlivá kritéria a to z důvodu srozumitelnosti 

a hlavně proto, aby bylo možné posoudit, zda služby požadavek standardu splňují. 

Kritéria jsou měřitelná a poskytovatelé si na ně mohou odpovědět. 

 

Standardy kvality jsou rozděleny do tří částí: 

1. Procedurální standardy, které stanovují, jak má poskytování služeb vypadat. 

Velkou část z tohoto tvoří oblast ochrany lidských práv uživatelů a vytváření 

mechanismů, jako jsou stížnostní postupy, pravidla proti střetu zájmů aj. 

2. Personální standardy se věnují personálnímu zajištění osob v sociálních 

službách. Kvalita služby je přímo závislá na pracovnících, na jejich vzdělání 

a dovednostech a také na podmínkách, které pro práci mají. 

3. Provozní standardy se soustřeďují na podmínky, ve kterých jsou služby 

poskytovány, na dostupnost a ekonomické zajištění služeb a v neposlední 

řadě na rozvoj jejich kvality. 

 

Standardy kvality sociálních služeb jsou významných souhrnem informací o tom, 

jak by měla vypadat kvalitní sociální služba. 

Standardy kvality by měli poskytovatelé služeb naplňovat jako integrální součást 

vlastní profesní etiky a svého poslání, nikoliv pouze jako vnější imperativ legislativy. 

 

 Při poskytování sociálních služeb je nutné dodržovat následující zásady 

kvality sociálních služeb: 

� „Zásada ochrany lidských práv uživatele, tj. poskytovatel sleduje a zajišťuje 

dodržování lidských práv uživatele služby. 

� Zásada individualizace služby, tj. služba vychází z potřeb uživatele, stanoví 

prostředky a cíle k jejich naplnění. 

� Zásada odbornosti, tj. struktura pracovníků, počet pracovníků, jejich odborné 

vzdělání a systém průběžného vzdělávání odpovídají cílové skupině uživatelů,…. 

� Zásada provozního zabezpečení, tj. prostředí poskytované služby je důstojné 

a zajišťuje možnost přirozeného způsobu života (zajišťovat dostupnost informací…. 

a způsobu poskytování sociálních služeb a to ve formě srozumitelné pro všechny 
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osoby, vést evidenci žadatelů o sociální službu a zajistit bezbariérovost poskytované 

služby a soukromí uživatele)“ .(Otázky a odpovědi…, MPSV, 2006) 

 

 Zákon tímto (výše popsaným) kontrolním systémem vytvořil podmínky pro 

bezpečné, kvalitní a efektivní poskytování služeb. 

Nová právní úprava zajistila všem poskytovatelům služeb stejná práva a povinnosti. 

 

 Za velmi užitečného průvodce pro poskytovatele sociálních služeb považuji 

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, Praha 2002. Tato publikace 

navazuje na Standardy kvality sociálních služeb (MPSV 2002) a přináší vysvětlení 

toho, co je v obecných standardech méně srozumitelné, také příklady častých chyb 

organizací resp. pracovníků a návod, jak zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. 

Jednotlivé standardy jsou zde podrobně popsány a odůvodněny a k jednotlivým 

kritériím, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality, jsou poskytnuty 

komentáře sestavené z konkrétních příkladů. 

Pozitivem tohoto „pomocníka“ poskytovatele sociální služby je, že byl sestaven 

odborníky z praxe, z řad neziskových organizací, z řad akademické veřejnosti 

a pracovníky MPSV ČR. 

Publikace v době svého vzniku pomáhala poskytovatelům připravit se na dobu 

legislativního zakotvení standardů, věřím ale, že může být stále přínosná pro nové 

organizace a nové pracovníky v sociálních službách.  

 

1.5.4. Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem sociální služby 

 

 Podle předchozí právní úpravy bylo o poskytnutí služby, přijetí do zařízení, 

o úhradě za pobyt v zařízení atd. rozhodováno ve správním řízení. 

S institutem Smlouvy o poskytování sociálních služeb nebude o potřebách uživatelů 

rozhodováno někým jiným, ale jimi samotnými. 

 

Sociální služba/y jsou uživateli poskytovány na základě uzavřené dohody 

o poskytování služeb. Dohoda stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby 

včetně osobního cíle, který má služba naplňovat.  



 

 27 

Výsledkem dohody by mělo být jasné uspořádání toho, co každá ze stran od 

poskytování služby očekává, jaká jsou práva a povinnosti účastníků a k jakému cíli 

směřují. (Standardy kvality, 2002) 

  

 Smlouva o poskytování sociálních služeb se uzavírá v písemné podobě 8 

s výjimkou služeb, u kterých to nelze (jako u telefonické krizové pomoci ad.) 

a u služeb, kde je pro klienty důležitá anonymita (např. nízkoprahová zařízení); 

v těchto případech se smlouva uzavírá ústně a její dodržování je založeno na 

morálních principech zúčastněných. 

Smlouva se uzavírá výhradně mezi uživatelem služby (příp. jeho zákonným 

zástupcem, pokud tento není, zastupuje osobu obecní úřad obce s rozšířenou 

působností) a poskytovatelem, který je pro daný typ služby registrován. 

Povinné náležitosti smlouvy dle § 91 odst.2 jsou: 

- Označení smluvních stran; 

- Druh sociální služby, pro kterou je uzavírána; 

- Rozsah činností a úkonů v rámci poskytování služby; 

- Místo a čas poskytování služby; 

- Výši úhrady a způsob jejího placení; 

- Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem; 

- Výpovědní důvody a lhůty; 

- Dobu platnosti smlouvy. 

(Vybraný vzor smlouvy je samostatnou přílohou č.1) 

 Jestliže poskytovatel sociálních služeb neprovozuje požadovanou službu nebo 

nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby nebo zdravotní stav žadatele vylučuje 

poskytnutí služby (např. infekční onemocnění), může poskytovatel odmítnout 

uzavření smlouvy s žadatelem. 

  

 Smlouva o poskytování sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem je 

nejen prostředkem uplatnění svobodné vůle jedince vybrat si službu, ale posléze 

hlavně nezbytným nástrojem ochrany obou zúčastněných stran. 

Uzavíráním smluv a jejich evidencí se stává poskytování sociálních služeb 

transparentnější. 

                                                           
8 § 91 odst.1 upravuje konkrétně, u kterých sociální služeb musí být uzavřena smlouva v písemné 
formě. 
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1.5.5. Předpoklady pro výkon sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních 

službách 

 

 Klíčem kvalitních sociálních služeb jsou lidé, kteří je poskytují. 

Pracovníkům, kteří se věnují přímé práci s uživateli služeb je z tohoto důvodu nutné 

věnovat náležitou pozornost. 

 Mnozí poskytovatelé služeb si neuvědomují důležitost legislativního 

zakotvení  předpokladů pracovníků v sociálních službách  a přistupují  k němu jako 

k restriktivnímu opatření, nikoliv jako k prostředku zvyšování kvality poskytovaných 

služeb.  

V požadavcích na znalosti a dovednosti pracovníků by samozřejmě měly být 

zohledněny také potřeby klientů. 

 

 V zákoně stanovené podmínky pro výkon povolání sociálního pracovníka 

a pracovníka v sociálních službách jsou mezi poskytovateli samotnými diskutabilní.  

„Osvícené“ organizace respektive jejich zaměstnanci novou právní úpravu týkající se 

předpokladů pro výkon výše zmiňovaných povolání vítají.  

(V druhé - praktické části této práce přináším konkrétní vyjádření organizací k této 

problematice.) 

 Zákon o sociálních službách nově upravuje postavení pracovníků v sociálních 

službách, činnosti, které vykonávají a také podmínky jejich odborné způsobilosti. 

 

Sociální pracovník 

 „ Lze považovat za velmi vhodné, že zákon stanovil předpoklady pro výkon 

tohoto povolání a tak umožnil zachování určité úrovně kvality sociálních pracovníků, 

přičemž byl zároveň tento obor uznán jako profese hodná jisté právní úpravy.“ 

(Koldinská) 

Legislativní zakotvení pozice sociálních pracovníků lze vnímat také jako prostředek 

k obecnému uznání této profese a její náročnosti, s čímž logicky souvisí vymezení 

požadavků a předpokladů pro výkon tohoto povolání. Aniž bych si dovolila 

zpochybňovat kvalifikaci některých současných sociálních pracovníků, jsem toho 

názoru, že sjednocení úrovně znalostí (doplněním a zvýšením kvalifikace) umožní 

také další růst oboru samotného a posilování kvality poskytovaných sociálních 

služeb. 
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 Sociální pracovníci mohou rozhodovat o vážných změnách v životech 

klientů, je tedy nezbytné, aby jejich odborná způsobilost odpovídala náročnosti jejich 

profese a aby byli při rozhodování vždy vysoce profesionální. 

 

 Dle Etického kodexu sociálních pracovníků sociální pracovník ve vztahu ke 

svému povolání a odbornosti působí na to, aby odbornou sociální práci prováděl 

vždy kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím vzděláním a je zodpovědný za své 

soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, které lze považovat za základ pro udržení 

stanovené úrovně odborné práce. Požadavky na vzdělání sociálních pracovníků jsou 

kodexem upraveny již delší dobu; jejich naplňování bylo dáno do souvislosti 

s morálním principem poskytování kvalitní a odborné služby. Nyní je naplňování 

těchto požadavků zakotveno navíc i zákonem. 

 

Zákon o sociálních službách upravuje také náplň práce sociálního 

pracovníka a předpoklady pro výkon tohoto povolání a to takto: 

Dle ustanovení §109 sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje 

sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální 

oblasti, zabezpečuje sociální agendy v zařízeních služeb sociální péče a odborné 

činnosti v zařízeních sociální prevence a zabezpečuje poskytování krizové pomoci, 

sociálního poradenství a sociální rehabilitace ….. Lze říci, že činnosti více 

koordinuje, než sám vykonává.9 

 

 Předpokladem pro výkon sociálního pracovníka je způsobilost k právním 

úkonům, bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost.  

Odborná způsobilost je definována jako dosažení zákonem stanovené úrovně 

vzdělání, přičemž úrovně jsou tyto: 

� Vyšší odborné vzdělání – program akreditovaný pro oblast sociální práce; 

� Vysokoškolské vzdělání – bakalářský nebo magisterský program zaměřený 

na sociální práci, sociální politiku, sociální péči, speciální pedagogiku; 

                                                           
9 Podle Etického kodexu sociálních pracovníků sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, 

komunitám a sdružení občanů svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při 

řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků. 
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� Akreditované vzdělávací kurzy v oblastech uvedených výše v rozsahu 

nejméně 200 hodin a nejméně 5-ti letá praxe výkonu povolání sociálního pracovníka 

a to v případě, že má pracovník ukončené vysokoškolské vzdělání v jiném programu, 

než v těch obsažených v předcházejícím bodu; 

� U manželského a rodinného poradce - vysokoškolské vzdělání jednooborové 

psychologie nebo magisterský program na VŠ humanitního zaměření současně 

s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství 

a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo obdobného 

psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví. (§110 zákona 

o sociálních službách) 

Pokud pracovník nesplňuje některý z kvalifikačních předpokladů nutných k výkonu 

jeho povolání, je v zákonem stanovené lhůtě (7, resp. 10 let) povinen tak učinit. 

(§120 odst.11) 

 

Zákon dále ukládá povinnost sociálním pracovníkům se dále vzdělávat, neboť 

splněním kvalifikačních předpokladů studiem na VOŠ nebo VŠ není trvale zaručena 

odbornost pracovníka. Pracovník si tak formou např. akreditovaných kurzů a školení 

obnovuje a doplňuje kvalifikaci.10 

 

Pracovník v sociálních službách 

 Jedním z charakteristických rysů sociálních služeb je, že v nich spolu působí 

více odborných postupů z různých oborů a tím pádem také mnoho profesí. 

Odbornou činnost v sociálních službách tak kromě sociálních pracovníků vykonávají 

také zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci a pracovníci v sociálních službách. 

Podmínky výkonu činností zdravotnického a pedagogického personálu upravují 

zvláštní právní předpisy, definici pracovníka v sociálních službách nalezneme přímo 

v zákoně o sociálních službách a to v § 116: 

Pracovník v sociálních službách vykonává: „přímou obslužnou péči o osoby 

v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb….., základní 

výchovnou nepedagogickou činnost… a provádění osobní asistence, pečovatelskou 

činnost v domácnosti osoby …. „  

                                                           
10 Konkrétní formy dalšího vzdělávání jsou uvedeny v § 111 odst.3 zákona o sociálních službách. 
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 Podmínkou výkonu tohoto pracovníka je způsobilost k právním úkonům, 

bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost. 11 

Odborná způsobilost se u pracovníka v sociálních službách řídí podle náročnosti 

vykonávané práce a konkrétně je vymezena v § 116 odst. 5 zákona o sociálních 

službách. 

                                                           
11 Dle § 110 jsou u sociálních pracovníků  „způsobilosti“ a bezúhonnost předpokladem pro výkon 
povolání, zákonodárce tedy pravděpodobně chápe předpoklad jako nutnou nebo vhodnou podmínku 
a podmínku jako nutný předpoklad. Pak by oba pojmy významově korespondovaly. 
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1.6. Shrnutí problematických oblastí zákona 

 

Zákon o sociálních službách obsahuje řadu nedostatků a diskutabilních 

pasáží. Pokusím se zde stručně shrnout ty, které se váží k předcházejícím kapitolám. 

� Zákon o sociálních službách taxativně vyjmenovává jednotlivé typy služeb, 

což může být překážkou nově vznikajících. 

Zákon nepamatuje na služby, které jsou založeny na občanském principu, solidaritě 

a svépomoci, to znamená služby, které nejsou schopny splnit povinné podmínky 

poskytovatelů sociálních služeb. 

� V zákoně nejsou zastoupeny všechny typy sociálních služeb. 

Ne všechny organizace jsou schopny se zařadit pod vyjmenované typy služeb.  

� Výše příspěvku na péči je obsažena přímo v zákoně, nikoliv v prováděcích 

předpisech, což by bylo vhodnější. 

� Případné zneužití příspěvku rodinným příslušníkem se bude nesnadně 

dokazovat. Zákon navíc neobsahuje informace, na co je možné příspěvek použít a na 

co ne. 

� Za případný střet zájmů lze považovat možnou snahu o nesnižování stupně 

závislosti uživatele a tím i jeho příspěvku na péči, který je celý využit na úhradu 

služby. Hrozí riziko zneužití příspěvku ze strany poskytovatele služby. 

� Vysoké požadavky na vzdělání pracovníků je primárně třeba hodnotit 

pozitivně, ovšem pro neziskové organizace představuje zajištění vzdělávání 

pracovníků problém z důvodů nedostatku financí (na školení a posléze na mzdy). 

� Inspekční orgán se nedá považovat za plně nezávislý. 

Na úrovni krajů by měla fungovat odborná rada zastoupená poskytovateli sociálních 

služeb, jejich uživateli, obcí a odbornou veřejností, která by dbala na nestrannost 

inspekcí v kraji. 

 

To, že nová právní úprava sociálních služeb potřebuje změny a že některé jsou již 

připraveny potvrzuje i článek uveřejněný na webových stránkách MPSV ČR 

z 29.6.2007: 

„Nový systém sociálních služeb, který funguje od letošního roku, potřebuje podle ministra 

práce a sociálních věcí Petra Nečase zásadní změny. Po prvním půlroce se totiž zdá, že v soustavě 

bude letos chybět až několik miliard korun a péče se zatím z ústavů do domácího prostředí také 
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nepřesouvá……. dotace (pro poskytovatele péče) se ukazují jako do značné míry nedostatečné," řekl 

ministr Nečas. Pokud by se systém nezměnil, nastal by podle něj "finanční kolaps". Problémy 

způsobuje také to, že si lidé příspěvky od státu nechávají a za služby je nevydávají. V budoucnu by 

proto příjemci měli dokládat, že peníze od státu skutečně na péči používají. Ministr zvažuje i zavedení 

poukázek na služby. Změnit by se měly i dotace. Nyní je rozdělovalo ministerstvo práce. Od příštího 

roku by to ale měly být kraje. Přehodnotit by se měla i závislost na pomoci u jednotlivých postižení. 

"Systém je velmi nevlídný k některým specifickým druhům postižení, k rodinám, které se starají 

například o děti s některými metabolickými poruchami, jako je fenylketonurie nebo celiakie, případně 

vážné formy cukrovky," uvedl Petr Nečas.“ (www.mpsv.cz) 

 

V článku je mj. dobře vidět, že stupně závislosti byly sice nově formulovány, ale 

vůbec zde nebyl dán prostor specifickým druhům onemocnění. Co se týče poukázek 

na služby, které ministr zvažuje, jde o zajímavou myšlenku, která, doufejme vychází 

z nějaké zkušenosti. Nebyla bych ovšem po poměrně krátké době účinnosti zákona 

k uživatelům sociálních služeb tak nedůvěřivá. Problém ale také spatřuji v neochotě 

některých uživatelů si služby platit v plné výši a dále ve zneužití příspěvku na péči 

rodinnými příslušníky. 

Jak je vidět, s novou právní úpravou se pracuje a ještě dlouho pracovat bude, 

tak jak se budou služby i nároky uživatelů vyvíjet. 

Je jasné, že po mnoha letech neexistence samostatného zákona o sociálních službách 

nemůže být nová právní úprava bezchybná.  
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 2.1.  Projekt výzkumu 
 
2.1.1. Pojetí, realizace a zacílení výzkumného šetření 
 
 V roce 2006 byla organizací SKOK (Spolek oborové konference nestátních 

neziskových organizací působících v sociální a sociálně zdravotní sféře) vydána 

publikace Analýza zákona o sociálních službách z pohledu uživatelů a poskytovatelů. 

Hlavním cílem projektu, který SKOK realizoval za finanční podpory EU a v rámci 

něhož publikace vyšla, bylo ovlivnit podobu legislativy v oblasti sociálních služeb 

a zabránit tak diskriminaci uživatelů a poskytovatelů z řad nestátních neziskových 

organizací. 

Tato analýza přinesla poměrně zajímavé výsledky šetření mezi uživateli 

i poskytovateli a následná doporučení k novelizaci zákona o sociálních službách 

a doporučení vztahující se k prováděcím předpisům. (více na www.skok.biz) 

 Inspirovala jsem se tedy touto analýzou a rozhodla se provést vlastní 

výzkumné šetření, zaměřené ovšem pouze na poskytovatele a pouze na nestátní 

neziskové organizace poskytující sociální služby. 12 

Dotazníkové šetření proběhlo po půlročním působení nového zákona o sociálních 

službách v praxi a současně téměř rok poté, co analýzu prováděl SKOK. 

 

 Cílem tohoto šetření bylo zjistit, jaký je pohled na novou legislativu ze strany 

neziskových organizací a také získat konkrétní výpovědi jejich pracovníků 

o problémech, které jim v souvislosti se zákonem vyvstaly. 

Objektem šetření byly dané názory respondentů a účelem bylo potvrdit či vyvrátit 

níže uvedené hypotézy. 

 
 Toto dotazníkové šetření si neklade za cíl poskytnout definitivní závěry 

a generalizující zobecnění na základě svých výsledků. Jde o rozsahově malou studii, 

jejímž nejcennějším přínosem jsou autentické výpovědi jednotlivých zástupců 

neziskových organizací.  

I když návratnost dotazníků nebyla podle mého očekávání, přesto se domnívám, že 

vzorek nese jistou reprezentativnost. 

 

 
                                                           
12 SKOK se zaměřil také na uživatele služeb a zařízení státní, zřizovaná krajem, obcí a soukromá 
zařízení poskytující sociální služby. 
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2.1.2.  Hypotézy 

Hypotézy, pro které jsem hledala potvrzení nebo vyvrácení v dotazníkovém 

šetření jsem stanovila takto: 

1) Většina respondentů je dobře seznámena se zákonem o sociálních službách. 

2) Míra osvěty o novém zákonu a o změnách, které přináší nebyla podle 

respondentů dostatečná. 

3)  Pro většinu respondentů představuje nová právní úprava sociálních služeb 

mnoho změn v jejich práci. 

4) Vymezení a popis jednotlivých sociálních služeb budou hodnotit 

respondenti jako nedostačující. 

5) Většina respondentů se domnívá, že díky novému zákonu o sociálních 

službách se zkvalitňuje a zprůhledňuje poskytování sociálních služeb. 

6)  Požadavky na vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 

službách budou hodnoceny většinou respondentů jako adekvátní. 

 
2.1.3.  Metodika výzkumu a výzkumný soubor 
  
Metodika 
 Jako výzkumnou metodu jsem zvolila dotazníkové šetření. 

Dotazník byl tvořen dvanácti otázkami, které by se daly rozdělit následovně: 

Prvními dvěma otázkami se vymezil výzkumný soubor a to z hlediska právního 

statutu a druhu poskytovaných služeb.  

Následoval okruh otázek zaměřený na úroveň znalostí zákona, zdroje informací 

o zákonu a na míru osvěty o novém zákoně. 

Další a poslední okruh otázek se vztahoval k obsahové části zákona a to v souvislosti 

s vymezením sociálních služeb, povinnostmi poskytovatelů a financováním činností 

organizace. 

Jelikož oslovené organizace poskytují velmi rozdílné typy sociálních služeb a i jejich 

zázemí je odlišné, byly otázky formulovány více obecně. 

V druhé části dotazníku měli respondenti příležitost uvést konkrétní vyjádření 

k zákonu a problémy, které jim v jeho souvislosti vznikly. 

 

Dotazník, který respondenti vyplňovali je samostatnou přílohou č. 2. 
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Výzkumný soubor 

V dotazníkovém šetření jsem oslovila 88 náhodně vybraných nestátních 

neziskových organizací. Návratnost dotazníků byla 31% = 35 poskytovatelů. 

Kontakty na organizace jsem získala z databáze neziskových organizací, kterou 

provozuje Informační centrum neziskového sektoru (ICN) a z vlastních zdrojů. 

 

Charakteristika souboru respondentů: 

Vyberte právní statut Vaší organizace: 

Občanské sdružení  28 
Obecně prospěšná společnost 2 
Církevní právnická osoba 5 

Celkem organizací:   35 
Tabulka č.1 – Právní statut oslovených nestátních neziskových organizací. 

 

Typy poskytovaných služeb*: 

Odborné sociální poradenství 31% Raná péče 11% 

Osobní asistence 22% Telefonická krizová pomoc 14% 

Pečovatelská služba 9% Tlumočnické služby 3% 

Tísňová péče 0% Azylové domy 23% 

Průvodcovské a předčitatelské služby 0% Domy na půl cesty 6% 

Podpora samostatného bydlení 0% Kontaktní centra 11% 

Odlehčovací služby 11% Krizová pomoc 23% 

Centra denních služeb 3% Nízkoprahová denní centra 9% 

Denní stacionáře, týdenní stacionáře 11% NZDM** 29% 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0% 

Domovy pro seniory 0%  

Domovy se zvláštním režimem 3% Služby následné péče 0% 

Chráněné bydlení 0% Noclehárny 6% 

Sociálně terapeutické dílny 6% Terénní programy 14% 

Terapeutické komunity 3% Sociální rehabilitace 17% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 29% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 25% 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 3% 

(* v procentech z celkového počtu 35 organizací; u této otázky bylo možno zvolit 

více odpovědí; ** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) 
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2.2. Výsledky šetření a komentáře  

 

 

Uveďte, do jaké míry jste seznámen/a se zákonem č. 108/ 2006 

Sb.o sociálních službách?  

Jsem se zákonem dobře seznámen/a. 20 / 57% 
Jsem se zákonem částečně seznámen/a 11 / 31% 
Nejsem s ním seznámen/a  2 / 6% 
Nevím/nedokážu posoudit   2 / 6% 
Celkem respondentů:   35 / 100% 
Tabulka č.2 – Míra seznámení se zákonem 
 

Více než padesát procent respondentů je dobře seznámeno se zákonem 

o sociálních službách. Zarážející je, že více než třicet procent z celkového počtu je se 

zákonem jen částečně seznámeno. Očekávala jsem, že míra seznámení se zákonem, 

zejména po jeho půlročním působení, bude mnohem vyšší.  

První z hypotéz se na základě výsledků potvrdila. 

 
 
 

Uveďte, kde jste získal/a podrobné informace o zákonu. 

Informace jsem si zjistil sám/sama 26 / 36% 
Informace mi poskytnul můj zaměstnavatel  8 / 11% 
Informace jsem získal/a na internetu 13 / 18% 
Informace jsem získal/a z médií  2 / 3% 
Informace jsem získal/a z textu zákona 23 / 32% 
Celkem odpovědí:  72 / 100% 
Tabulka č.3 – Zdroje informací o zákonu. 
U této otázky bylo možné zvolit více odpovědí. 
 

Nejvíce respondentů si informace o zákonu získalo samostatně, dále pak 

přímo z textu zákona. Dá se považovat za znepokojující, že pouze 8% respondentů 

poskytl informace jejich zaměstnavatel a ještě více to, že informace nebyly téměř 

vůbec distribuovány prostřednictvím médií. 

Jestliže budeme za prostředky zvyšování osvěty považovat média (tisk, 

rozhlas, televize) a internet, pak z výsledků vyplývá, že zákonu z jejich strany nebyla 

věnována náležitá pozornost. 
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Domníváte se, že jste měli o zákoně dostatek informací, než vešel 

 1.1.2007 v účinnost? 

Ano   2 6% 
Spíše ano   8 23% 
Spíše ne   12 33% 
Ne   10 29% 
Nejsem schopen posoudit 3 9% 
Celkem respondentů: 35 100% 
Tabulka č.4 – Míra osvěty o novém zákonu 
 
 Souhrnně 29% respondentů odpovědělo v podstatě pozitivně a mělo tedy před 

nabytím účinnosti dostatek informací o zákoně. 

Celkově ovšem převažuje negativní hodnocení. S více než 60% negativních 

odpovědí můžeme říci, že nebyl dostatek informací před nabytím účinnosti zákona 

o sociálních službách a potvrzuje se tím hypotéza (č.2), že míra osvěty nebyla 

dostatečná. 
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Ilustrační graf č. 1 – Míra osvěty o zákonu před nabytím jeho účinnosti 
 
 
 

Představuje pro Vás nový zákon mnoho změn ve Vaší konkrétní práci? 

Ano    9 26% 
Spíše ano    12 33% 
Spíše ne   10 29% 
Ne    3 9% 
Nevím     1 3% 
Celkem respondentů:   35 100% 
Tabuka č.5 – Míra změn v konkrétní práci organizací 
 
 U této otázky převládají jednoznačně kladné odpovědi. 
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Pro více než polovinu organizací znamená nová právní úprava sociálních služeb 

mnoho změn v jejich konkrétní práci, jak bylo očekáváno dle hypotézy č.3. 

Stále je ale také poměrně vysoké procento organizací, které změny v jejich konkrétní 

práci nezaznamenaly. 

 
 
 

Jak hodnotíte popis sociálních služeb a jejich vymezení dle zákona                   

č. 108/ 2006 Sb.? 

Zcela dostačující  2 6% 
Částečně dostačující  20 59% 
Spíše nedostačující  9 26% 
Rozhodně nedostačující 3 9% 
Celkem respondentů: 34* 100% 
Tabulka č. 6 – Popis a vymezení sociálních služeb 
*jeden respondent na otázku neodpověděl 
 
 Na základě skutečnosti, že okruh a vymezení sociálních služeb jsou uzavřeny 

pro nové typy služeb a některé organizace se nemohou pod stávající zařadit, (jak 

bylo zmíněno výše v textu), jsem očekávala na tento dotaz spíše negativní odpověď. 

Čtvrtá stanovená hypotéza se v tomto případě nepotvrdila, neboť více než 60% 

respondentů považuje vymezení a popis služeb za dostačující, z čehož ovšem jen 6% 

za zcela dostačující. Zanedbatelné jistě není to, že 9% respondentů hodnotí popis 

a vymezení služeb za rozhodně nedostačující.  

 

 

Myslíte si, že díky novému zákonu dochází ke zkvalitňování                          

a zprůhledňování poskytování sociálních služeb? 

Rozhodně ano  4 11% 
Spíše ano   14 40% 

Spíše ne   8 23% 
Rozhodně ne  1 3% 
Nevím/nedokážu posoudit 8 23% 
Celkem respondentů: 35 100% 
Tabulka č. 7 – Zkvalitňování a zprůhledňování sociálních služeb 
 
 Ukazuje se, že respondenti - poskytovatelé sociálních služeb z oblasti 

neziskových organizací nejsou v takto klíčové otázce jednotní. Přestože převažuje 

kladné vnímání zákona jako prostředku ke zkvalitnění a zprůhlednění sociálních 

služeb, cca čtvrtina respondentů toto vnímá opačně. Poměrně velké procento 

respondentů nedokázalo posoudit, zda zákon takto působí na poskytování služeb. 
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Pátá z hypotéz byla potvrzena, nicméně zůstává k zamyšlení, co způsobuje 

nejednotnost v názorech respondentů. 

Zkvalitnění a zprůhlednění poskytování 

sociálních služeb

11%

40%
23%

3%

23%

Rozhodně ano Spíše ano

Spíše ne Rozhodně ne

Nevím/nedokážu posoudit
 

Ilustrační graf k 8.otázce (viz dotazník) 
 
 
 

Domníváte se, že povinnosti poskytovatelů sociálních služeb jsou: 

Přiměřené/Splnitelné  3 9% 
Spíše přiměřené/ Spíše splnitelné 24 68% 
Jsou spíše nepřiměřené/ Přehnané 8 23% 
Nepřiměřené   0 0% 
Celkem respondentů:  35 100% 
Tabulka č.8 – Povinnosti poskytovatelů 
 
 Povinnosti poskytovatelů vnímají zástupci NNO pozitivně. 

Jednoznačně převládá názor, že jsou spíše přiměřené a dají se splnit.  

Na tomto příkladě se ukazuje, jak také bylo zmíněno výše v textu, že některé 

organizace vnímají zákonné povinnosti jako nepohodlný vnější příkaz, na rozdíl od 

jejich vnímání jako prostředku zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

Procento respondentů - zástupců neziskových organizací, kteří se domnívají, že jsou 

jejich povinnosti přehnané není zanedbatelné. 

 

Jak vnímáte požadavky na vzdělání sociálních pracovníků dle nového 

zákona? 

Jsou dostatečné /adekvátní 9 26% 
Jsou částečně adekvátní 22 63% 
Jsou přehnané  4 11% 
Jsou nedostatečné/neadekvátní 0 0% 
Celkem respondentů: 35 100% 
Tabulka č. 9 – Požadavky na vzdělání sociálních pracovníků 
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Nedílnou součástí dotazníku byla otázka týkající se vzdělání sociálních 

pracovníků. Odpovědi ukazují téměř 90% shodu v kladném vnímání požadavků na 

vzdělání sociálních pracovníků ze strany neziskových organizací, což je z mého 

pohledu dostatečnou výpovědí o tom, že jsou a budou sociální služby poskytovány 

zodpovědně a profesionálně. Jen ve čtyřech organizacích z pětatřiceti vnímají 

požadavky jako přehnané a žádný respondent nevnímá požadavky jako neadekvátní. 

 

Jak vnímáte požadavky na vzdělání pracovníků v sociálních službách dle 

nového zákona? 

Jsou dostatečné /adekvátní 5 14% 
Jsou částečně adekvátní 22 63% 
Jsou přehnané  8 23% 
Jsou nedostatečné/neadekvátní 0 0% 
Celkem respondentů: 35 100% 
Tabulka č. 10 – Požadavky na vzdělání pracovníků v sociálních službách 
 
 U této otázky, podobně jako u předcházející, hodnotí většina respondentů 

požadavky na vzdělání pozitivně. Zvýšilo se ovšem procento názoru, že jsou 

požadavky pro pracovníky v sociálních službách nastaveny příliš vysoko, tedy že 

jsou přehnané. 

 Poslední z hypotéz týkající se adekvátnosti požadavků na vzdělání sociálních 

pracovníků i pracovníků v sociálních službách se potvrdila. 

 

Máte v současné době problém se zajištěním finančních zdrojů na 

činnosti vaší organizace v souvislosti se zákonem č. 108/ 2006 Sb.                  

o sociálních službách? 

Ano   9 26% 
Spíše ano   10 29% 
Spíše ne   15 42% 
Ne     1 3% 
Celkem respondentů:   35 100% 
Tabulka č.11 – Financování činností organizace 
 

Tato otázka byla položena v souvislosti s tím, že nová právní úprava počítá se 

zachováním vícezdrojového financování sociálních služeb, přičemž zdroji jsou státní 

dotace, úhrada od klienta a dotace z jiných zdrojů (nadace, sponzoři apod.). Na 

dotace ovšem není právní nárok a tak jestliže z úhrad klientů je financováno jen 

určité procento nákladů na provoz služeb a dotace nebude poskytnuta, vyvstává 

reálný problém s udržením služeb v plném provozu. 
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Na základě odpovědí na tuto otázku lze říci, že financování činností 

neziskových organizací zůstává stále problémem. Výsledky se ale dají interpretovat 

také pozitivně v tom smyslu, že 45% organizací spíše nemá nebo vůbec nemá 

problém se zajištěním financí na své činnosti. 

Poskytovatelé se také obávají, že vzhledem k požadavkům na vzdělání 

sociálních pracovníků nebudou mít dostatek financí na jejich mzdy tak, aby výše 

mzdy odpovídala jejich vzdělání. 

 

Otázky týkající se povinností poskytovatelů a problémů s financováním 

činností organizace sloužily k zjištění postojů a informací od neziskových organizací. 

Jejich prostřednictvím neměly být potvrzeny žádné hypotézy.  

Prostor k vlastnímu vyjádření měli respondenti v druhé části dotazníku. 

(Ilustrační grafy k vybraným otázkám jsou samostanou přílohou č.3) 
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2.3. Konkrétní příklady dopadu zákona na praxi nestátních 

neziskových organizací 

 

Obsahem této kapitoly je několik (vybraných) konkrétních výpovědí zástupců 

neziskových organizací k problematickým oblastem zákona a ke změnám, které 

přináší. Vyjádření zástupců neziskových organizací si dovolím citovat s cílem 

zachovat je co nejvíce autentické. 

Výpovědi rozděluji do několika kategorií dle příslušné problematiky: 

1) Příspěvek na péči 

2) Typologie služeb 

3) Vzdělání pracovníků 

4) Financování služeb 

5) Administrativa  

 

1) Příspěvek na péči  

 „Nedostatek vidíme v tom, že rodina nemusí osobu s postižením zapojit do užívání sociálních služeb 

každodenně a není nastaven kontrolní systém využití příspěvku na péči. 

Za rodiče dětí s těžkým kombinovaným postižením, kde matka zůstává doma, protože díky složitému 

zdravotnímu stavu dítěte se nemůže zapojit do běžného pracovního poměru je nedořešena situace 

mezi 7. až 18. rokem dítěte. (do 7let + rodičovský příspěvek, nad 18let + invalidní důchod…- mezi 7. 

- 18. rokem je pouze příspěvek na péči).“ 

 

„Uživatelé služby (rodiče postižených dětí) spíše nejsou přesvědčeni o tom, že peníze od státu jsou 

určeny na nákup služeb, přesto zatím platí, ale určitě to na dobrých vztazích vzhledem k vysokému 

rozdílu plateb 2006 a 2007 nepřidá. Svůj balíček peněz na sociální službu si nehlídají. Zvýšení 

příspěvku nekomentují, komentují pouze výši platby za sociální službu v organizaci.“  

 

2) Typologie služeb 

„Problém nastal již při samotné registraci naší organizace jako poskytovatele sociálních služeb. Ne 

pro všechny aktivity, které poskytujeme, vyhovuje rozdělení v novém zákoně (např. problém byl, pod 

jakou službu "napasovat" realizaci volnočasových aktivit pro uprchlické děti nebo realizaci 

vzdělávacích programů pro dospělé uprchlíky). Také jsme se setkali s nedostatečnou informovaností 

ze strany kraje, kde nám ne vždy byli schopni zodpovědět dotazy týkající se registrace.“ 
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„Co se týká typologie sociálních služeb, vůbec zákon nebere v potaz termín sociálně slabé rodiny, 

případně uživatele ohrožené sociálním vyloučením - zde jsou pro ně služby pouze v podobě azylového 

ubytování.“ 

 

3) Vzdělání pracovníků 

„Jako částečně svazující vidím možnost přijetí nových pracovníků pouze z vytyčených oblastí. Ne 

každý absolvent požadované školy je totiž schopen býti "dobrým pracovníkem", schází mu osobnostní 

předpoklady, zkušenosti. Obzvláště čerství absolventi.“  

 

„Velký problém pro nás znamená vzdělání pracovníků v sociálních službách - v přímé péči s uživateli, 

kde je požadován min. 150 h. odborného školení. Odmítají uznat řadu školení, které už mají 

pracovníci za sebou a zcela určitě se týkaly velmi úzce sociální práce. Poslední informace nám 

dokonce naznačují, že nebude možné jednotlivá školení načítat (hodinami), ale pracovníci budou 

muset projít celkovým školením sestaveným dle potřeb nového zákona, ačkliv spousta věcí, které zde 

budou muset prodělat, již dávno na jiných školeních a seminářích prodělali. Navíc ceny těchto kurzů 

se budou pravděpodobně pohybovat na rozmezí 8 - 10 tisíc korun, na které organizace rozhodně mít 

nebude, pokud bude potřebovat proškolit více zaměstnanců. „ 

 

„V souvislosti se vzděláváním pracovníků nám vznikají problémy se zajištěním nepřetržitého provozu 

zařízení. Vzdělávání pracovníků je časově náročné, nabídka kurzů je poměrně velká, ale většinou se 

jedná o velmi drahé kurzy, které si nemůžeme dovolit zaplatit. 

Doposud jsme do vzdělávání pracovníků vložili nemalé finanční prostředky a při registraci nám bylo 

oznámeno, že kurzy, které naši pracovníci absolvovali, jim nebudou uznány.  

Při současném nedostatečném financování služby, je také běžným fenoménem, že pracovník, který si 

vzdělání doplnil, odchází za lépe placenou prací do státního sektoru.“ 

 

„Zákon ovlivnil práci osobních asistentů. Omezil možnost přijímání nových asistentů (díky povinnosti 

pracovníků v sociálních službách absolvovat 150 hodinový vzdělávací kurz) a tím také naši možnost 

pružně reagovat na požadavky uživatelů služeb.“ 

 

4) Financování služeb 

„Máme určité výhrady k nastavení maximálních úhrad za služby - skutečné náklady na poskytování 

služby jsou několikanásobně větší.“    

 

„V současné době vidíme jako největší problém (ne)nastavení finančních toků. NNO mají sice 

konečně možnost stabilního financování formou vybírání poplatků za poskytování sociálních služeb 

od klientů, ale v naší NNO příjmy od klientů činí pouhých 33%. Ostatní zdroje příjmů jsou nejisté 

a protože tvoří tak veliké procento, je těžké motivovat stávající zaměstnance k doplnění kvalifikace, 

když jim nemůžeme dlouhodobě zaručit pravidelnou mzdu.“ 
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„Zákon stanoví služby sociální prevence jako bezplatné, přitom poskytne jen 30% provozních nákladů 

nezbytných na zabezpečení služby. Kde je tedy realita?“ 

 

„Pracovníci organizace nejsou schopni vzhledem k získané dotaci zabezpečit ze mzdy svoje osobní 

potřeby (nájem bytu, telefonní poplatky, nutné rezervy..), protože již nelze hledat při nárocích na 

služby přivýdělek jinde. Stávají se tak sami oběťmi sociálních služeb, avšak v takovém případě je 

otázka, zda lze pomáhat ostatním.“ 

 

 
5) Administrativa 

„Jako největší problém zákona pro nás vnímáme evidenci a dokumentaci služby - poskytujeme 

zejména nízkoprahové služby pro děti a mládež, u kterých mezi hlavní principy patří anonymita. 

Domníváme se, že požadavky zákona (standardů) jdou trošku proti filozofii nízkoprahových služeb.“ 

 

„Individuální smlouvy s klienty, individuální krátkodobé a dlouhodobé plány, puntíčkářské přípravy, 

psaní průběhů = půl dne jsem s klienty a půl dne o tom píšu......“ 

 



 

 46 

2.4. Shrnutí výsledků šetření 

 

Na základě předchozích výsledků šetření podávám nyní jejich stručné shrnutí: 

� Šetření prokázalo dobrou úroveň znalostí zákona, kterou si 

poskytovatelé sociálních služeb z řad neziskových organizací zajistili 

především svou vlastní pílí. Informační kampaň  k zákonu byla nedostatečná. 

� Zákon přinesl organizacím mnoho změn, ať už pozitivních 

(zrovnoprávnění s jinými poskytovateli, zakotvení nových služeb a zlepšení 

pozice sociálních pracovníků, atd.), tak i negativních (nárůst administrativy, 

personální změny, odchod kvalifikovaných osob, nedostatek financí na 

pokrytí nákladů atd.). 

� Ve vnímání procesu zkvalitňování a zprůhledňování sociálních služeb 

díky novému zákonu se organizace neshodují. 

� Požadavky na vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách jsou ve většině vnímány pozitivně, ovšem nestátní 

neziskové organizace mají se samotným zajištěním (resp. zaplacením) 

vzdělávání svých pracovníků problémy.  
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Závěr: 

 

 Přijetí zákona o sociálních službách, ačkoliv obsahuje mnoho diskutabilních 

míst, bylo nesporně správným krokem.  

I když zákon přinesl velké změny, které jsou ne vždy hodnoceny pozitivně, jsou to 

změny koncepční, nutné a takové, které do poskytování a užívání služeb vnáší právní 

jistotu. 

 Jednoznačným pozitivem zákona o sociálních službách je skutečnost, že 

sociální služby jsou orientovány ještě více individuálně a jsou poskytovány 

v součinnosti s uživatelem služeb. (Takový vývoj by byl více než žádoucí i v oblasti 

zdravotnictví, kde se v současnosti pacient ztrácí v nedohlednu a je jen prostředkem 

nikoliv cílem.) 

 Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách byly zakotveny nejdůležitější 

principy poskytování sociálních služeb. Úspěšná realizace nové právní úpravy 

vyžaduje nejen velké nasazení a mnoho práce ze strany poskytovatelů a veřejné 

správy, ale také značnou míru pochopení ze strany uživatelů k nutným změnám 

a jejich spolupráci. 

 

 V měnící se společnosti se objevují nové problémy a problémy stávající mění 

svůj význam. Lze tedy očekávat, že do budoucna bude muset zákon resp. 

zákonodárci reagovat prostřednictvím novel nejen na nově vzniklé problémy, ale jak 

se již nyní ukazuje také na skutečnost, že byl přijat s různými nedostatky. 

„Zákon se svou úpravou vždy zaostává za skutečným životem a reaguje až na 

nejasnosti, které se v praxi vyskytnou“. (Zatloukal In: Sociální práce, 2006)  

 
,, Když najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam. " ( N. CLARK ) 
 

 Psaní této práce bylo pro mne bylo jednoznačným přínosem. Dozvěděla jsem 

se mnoho nových a užitečných informací, které ve své práci a při dalším studiu jistě 

využiji.  
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Přílohy: 
 
1. Smlouva o poskytnutí osobní asistence (V Z O R) 
 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i  
 
1) Pan (paní) ……..…………..(jméno a příjmení), nar. ………………. (datum narození), bydliště 
……………….......………................., rodné číslo ………………….,  
v textu této smlouvy dále jen „Osoba“  
zastoupený(á)  
a  
 
2)...................................................................................., v textu této smlouvy dále jen  
„Poskytovatel“  
 
 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí osobní 
asistence podle § 39 cit. zák.  
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):  
 

I. 
Rozsah poskytování sociální služby 

(1) Osoba má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při 
poskytování osobní asistence podle § 39 zákona o sociálních službách:  
 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  
b) pomoc při osobní hygieně,  
c) pomoc při zajištění stravy,  
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,  
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  
záležitostí.  
 
Varianta:  
(1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Osobě doprovázení do školy a zpět.  
 
(2) Kromě činností uvedených v odst. 1 tohoto článku se Poskytovatel zavazuje a je povinen 
poskytnout Osobě na její požádání následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností 
podle odst. 1 tohoto článku:  
 
Varianty:  
a) Pomoc s péčí o vlasy (stříhání, barvení, atd.).  
b) Holení, manikúra, pedikúra (varianta u žen: líčení obličeje pomocí přípravků dekorativní  
kosmetiky podle požadavků Osoby).  
c) Přeprava Osoby podle jejích požadavků jejím vlastním osobním vozem (varianta: osobním vozem 
provozovaným Poskytovatelem).  
 

II. 
Místo a čas poskytování sociální služby 

(1) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují na území celé ČR.  
(2) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti 
Smlouvy. V případě, že pro některý den osoba poskytnutí služby nepožaduje, je povinna tento den 
oznámit Poskytovateli nejpozději … dní před tímto dnem.  
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Varianta 1:  
(2) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují od 06:00 hodin ráno, do 22:00 hodin večer, a  to 
každý týden vždy od pondělí do pátku po dobu platnosti Smlouvy.  
 
Varianta 2:  
(2) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují od 07:00 hodin ráno do 21:00 hodin večer, a to každý 
den počínaje dnem ……… (včetně), do ………… (včetně).  
 
Varianta 3:  
(2) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují od 07:00 hodin ráno do 21:00 hodin večer; den (dni), 
ve kterém (ve kterých) Osoba poskytnutí služby požaduje, je povinna oznámit Poskytovateli nejpozději 
…. dní před dnem, v kterém o poskytnutí služby žádá.  
 

III. 
Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 

(1) Osoba je povinna zaplatit úhradu za jednu hodinu poskytování sociální služby v částce …….. ,-Kč.  
(2) Činnosti sjednané v čl. I odst. 2 Smlouvy jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto 
služeb podle vnitřních pravidel Poskytovatele.  
(3) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady podle odstavců 1 a 2 za kalendářní 
měsíc, a to nejpozději do …….  
(4) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději 
do patnáctého dne po dni, kdy poskytovatel předložil Osobě měsíční vyúčtování čerpaných služeb.  
 
Varianta 1 (pro případ smlouvy o poskytnutí služby osobní asistence sjednané na dobu kratší než 
jeden měsíc):  
(4) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu zpětně, nejpozději do patnáctého dne po dni, kdy 
poskytovatel předložil Osobě vyúčtování čerpaných služeb.  
 
Varianta 2:  
(4) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu v poslední den poskytování služby osobní asistence 
v kalendářním měsíci, za nějž se úhrada platí.  
 
(5) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu v hotovosti v pokladně Poskytovatele.  
 
Varianta 1:  
(5) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu převodem na účet Poskytovatele č. 
0001231234567890, vedený u ………. Úhrada musí být připsána na účet Poskytovatele do …….  
 
Varianta 2:  
(5) Úhrada za fakultativní činnosti je splatná následující den po předání vyúčtování těchto činností.  
 
(6) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je poskytovatel 
povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Osobě předat (doručit) nejpozději do konce měsíce 
následujícího po měsíci, za nějž přeplatek vznikl.  
Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Osobě v hotovosti (varianta: převodem na účet č. ….) 
nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat (doručit) vyúčtování tohoto přeplatku.  
 

IV. 
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytování sociální služby 
Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly Poskytovatele pro poskytování osobní 
asistence. Osoba prohlašuje, že vnitřní pravidla jí byla předána v písemné podobě, že tato pravidla 
přečetla a že jim plně porozuměla. Osoba se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat.  
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V. 
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

(1) Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou osobou 
činí ……….. dní (varianta: týdnů, měsíců).  
 
(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:  
 
a) jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy 
se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než …... ,  
 
b) jestliže Osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních 
pravidel Poskytovatele pro poskytování sociální služby osobní asistence,  
 
c) jestliže se Osoba chová k asistentovi způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení 
důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího 
prostředí.  
 
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku 
činí …… dní (týdnů, měsíců) a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato 
výpověď Osobě doručena.  
 
 

VI. 
Doba platnosti smlouvy 

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními  
stranami do dne ……….  
Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.  
 
Varianta:  
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma  
smluvními stranami na dobu neurčitou. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.  
 

VII. 
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení.  
 
(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.  
 
(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu 
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  
 
(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně 
a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
 
V …………… dne……………..  
 
……………………………..       ……………………………… 
(podpis Osoby)  (podpis Poskytovatele)  
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 2. Dotazník 
 
Vážení poskytovatelé sociálních služeb, 
 
dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o zodpovězení několika otázek týkajících se 
zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, účinného od 1.ledna 2007. 
Cílem tohoto šetření je zjistit konkrétní dopady nového zákona o sociálních službách 
na nestátní neziskové organizace po jeho půlročním fungování v praxi. 
 
Dotazník je anonymní. Jeho vyplněním můžete pomoci odhalit problematická místa, 
máte zde prostor k vlastnímu vyjádření a návrhům.  
 
Výsledky šetření Vám po zpracování na Vaši žádost ráda poskytnu. 
 
Děkuji Vám za spolupráci a čas, který tomuto dotazníku věnujete a přeji Vám mnoho 
úspěchů ve Vaší práci. 
 
 Taťána Smělíková 
 
Dotazník je rozdělen do dvou částí.  
V první části prosím vyberte odpověď/i z nabízených variant, v druhé části máte neomezený prostor 
k vlastnímu zhodnocení konkrétního působení zákona o sociálních službách. 
 
Dotazník: 
Část I. 

1. Vyberte právní statut Vaší organizace 

 
 Občanské sdružení 
 Obecně prospěšná společnost 
 Církevní právnická osoba 

 
2. Vyberte prosím sociální služby, které vaše organizace poskytuje dle z. 108/2006 Sb. 

o soc. službách (§ 37 - § 70): 

 
 odborné sociální poradenství  raná péče 
 osobní asistence  telefonická krizová pomoc 
 pečovatelská služba  tlumočnické služby 
 tísňová péče  azylové domy 
 průvodcovské a předčitatelské služby  domy na půl cesty 
 podpora samostatného bydlení  kontaktní centra 
 odlehčovací služby  krizová pomoc 
 centra denních služeb  nízkoprahová denní centra 
 denní stacionáře, týdenní stacionáře  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
 domovy pro osoby se zdravotním postižením  
 domovy pro seniory  služby následné péče 
 domovy se zvláštním režimem   sociálně aktivizační služby pro rodiny     

s dětmi 
 chráněné bydlení  noclehárny 
 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
 sociálně terapeutické dílny  terénní programy 
 terapeutické komunity  sociální rehabilitace 

   
 

3. Uveďte, do jaké míry jste seznámen/a se zákonem č. 108/ 2006 Sb. o sociálních 

službách?  
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 Jsem se zákonem dobře seznámen/a. 
 Jsem se zákonem částečně seznámen/a 
 Nejsem s ním seznámen/a 
 Nevím/nedokážu posoudit 

 
4. Uveďte, kde jste získal podrobné informace o zákoně. 
(Můžete zvolit více variant) 
 

 Informace jsem si zjistil sám/sama 
 Informace mi poskytnul můj zaměstnavatel 
 Informace jsem získal/a na internetu 
 Informace jsem získal/a z médií 
 Informace jsem získal/a z textu zákona 

 
5. Domníváte se, že jste měli o zákoně dostatek informací, než vešel  1.1.2007 v účinnost? 
(Otázka směřuje k míře osvěty o novém zákoně a co přináší.) 

 
 Ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne 
 Ne 
 Nejsem schopen posoudit 

 
6. Představuje pro Vás nový zákon mnoho změn ve Vaší konkrétní práci? 

 
 Ano * 
 Spíše ano * 
 Spíše ne 
 Ne 
 Nevím 

 
* Pokud jste kladně odpověděli, prosím uveďte stručný konkrétní příklad zde, nebo se obsáhleji 
vyjádřete ve II. části dotazníku.  
 
      
 
 
 

7. Jak hodnotíte popis sociálních služeb a jejich vymezení dle zákona  

č. 108/ 2006 Sb.? 

 
 Zcela dostačující 
 Částečně dostačující 
 Spíše nedostačující 
 Rozhodně nedostačující 

 
8. Myslíte si, že díky novému zákonu dochází ke zkvalitňování a zprůhledňování 

poskytování sociálních služeb? 
 
 Rozhodně ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne 
 Rozhodně ne 
 Nevím/nedokážu posoudit 

 
9. Domníváte se, že povinnosti poskytovatelů sociálních služeb jsou: 

 
 Přiměřené/Splnitelné 
 Spíše přiměřené/ Spíše splnitelné 
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 Jsou spíše nepřiměřené/ Přehnané 
 Nepřiměřené  

 
10. Jak vnímáte požadavky na vzdělání sociálních pracovníků dle nového zákona? 

 
 Jsou dostatečné /adekvátní 
 Jsou částečně adekvátní 
 Jsou přehnané 
 Jsou nedostatečné/neadekvátní 

 
11. Jak vnímáte požadavky na vzdělání pracovníků v sociálních službách dle nového 

zákona? 

 
 Jsou dostatečné /adekvátní 
 Jsou částečně adekvátní 
 Jsou přehnané 
 Jsou nedostatečné/neadekvátní 

 

12. Máte v současné době problém se zajištěním finančních zdrojů na činnosti vaší 

organizace v souvislosti se zákonem č. 108/ 2006 Sb. o sociálních službách? 
 
 Ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne 
 Ne 

 
 
Část II. 
 
Zde máte prostor k vlastnímu vyjádření k zákonu č. 108/ 2006 Sb. o sociálních službách. 

Můžete uvést konkrétní příklady - problémy z Vaší praxe, které vyvstaly v souvislosti s novým 

zákonem.  
(Buňka není omezena, přizpůsobuje se množství textu.) 
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3. Ilustrační grafy k vybraným otázkám 
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Graf k otázce č.4 
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Graf k otázce č. 6 
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Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

9%

68%

23% 0%

Přiměřené/Splnitelné Spíše přiměřené/ Spíše splnitelné

Jsou spíše nepřiměřené/ Přehnané Nepřiměřené
 

Graf k otázce č. 9 
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Graf k otázce č. 10 

 

 

 


