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ABSTRAKT 

 

 V diplomové práci se věnuji základním aspektům, které ovlivňují poskytování 

terénních sociálních služeb pro seniory ve světle proběhlých reforem a přijetí zákona 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Rozborem těchto prvků hodnotím podporu státu 

k zjištění dostupnosti a rozvoji terénních sociálních služeb v regionu jako nástroje 

sociálního začlenění.  

 Zamýšlím se nad kompetencemi a odpovědností jednotlivých aktérů, jakými jsou 

stát, kraje, obce a nestátní neziskové organizace, na poli sociálních služeb. Významným 

prvkem v zajištění kvalitních služeb je jejich dostupnost, a proto se v práci zabývám 

podmínkami a kritérii hodnocení vybavenosti regionu. Dále charakterizuji základní zdroje 

financování systému sociálních služeb, které konkretizuji a porovnávám na základě 

rozboru finančních struktur poskytovatelů na území Městské části Prahy 2. 

 V praktické části se již úzce zaměřuji na hodnocení vybavenosti terénními sociálními 

službami pro seniory na území Městské části Prahy 2 a na základě dotazníkového šetření 

mezi uživateli pečovatelské služby v Praze 2 poukazuji na možné problémy, které 

vyplývají ze zavedení nového prvku financování sociálních služeb tj. příspěvku na péči.  

 Cílem práce je tedy zhodnotit, jaké podmínky vytváří stát pro zajištění a rozvoj 

kvalitních a dostupných terénních sociálních služeb pro seniory v regionu. 
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ABSTRACT 

 

 The title of my diploma paper is State Support of Domiciliary Services for the 

Elderly, in which I talk about domiciliary services as the main instrument for social 

inclusion In my diploma work, I focus on the main features that influence the provision of 

domiciliary social services for the elderly, in the light of current reforms, related, 

previously implemented reforms and the introduction of social services legislation from 

2006,in valid wording. In my analysis of these elements, I evaluate the support of the state 

to analyse the accessibility and development of domiciliary social services in the region as 

an instrument for social inclusion.I focus on the competence and responsibilities of the 

individual providers, as the state, district, community and non-governmental, non-profit 

organisations in the field of social services.An important element in securing high quality 

services is their accessibility and therefore I concern myself with the circumstances and 

evaluation of the region’s facilities.I further describe basic financial resources of the 

financial structure of social services, giving the specific example of the financial structure 

of social service providers in Prague 2’s district council area. In the practical part of my 

work, I focus closely on an assessment of domiciliary social services facilities for the 

elderly in Prague 2 and with the help of the conclusions of research amonst clients of 

domiciliary care services in Prague 2, I give an example of possible problems arising from 

the introduction of a new element of the financing of social services, ie contribution 

towards careThe aim of my work therefore is to evaluate how the state creates the 

conditions for securing high-quality and accessible domiciliary social services for elderly 

people in the region. 
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ÚVOD 

 

 Pro svoji diplomovou práci jsem si zvolila téma „Terénní sociální služby, jejich 

podpora ze strany státu“. Ke zvolení tématu práce přispělo mé působení v oblasti terénních 

sociálních služeb. Protože jsem již dříve pracovala se seniory, kteří se stávají stále 

početnější skupinou naší populace, zaměřila jsem svoji práci na terénní sociální služby pro 

seniory. Nehovořím v ní o sociálních službách z hlediska metod práce se seniory, ani se 

zde nesnažím zjistit, jaký typ péče je pro seniory nejvhodnější. Snažím se tady však 

poukázat na důležitost vybavenosti regionu vhodnými sociálními službami jako nástrojem 

sociálního začlenění a prostředkem rozvoje odpovědné občanské společnosti. Aby byl účel 

sociálních služeb naplněn, je nutné zajistit dostatečné podmínky pro jejich rozvoj 

a stanovit jasná pravidla všem aktérům. Rozvoj takových podmínek má zaručit po dlouhém 

období reformy přijatý zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  

 Práce je rozdělena do části teoretické a části praktické. Cílem teoretické části je podat 

souhrnné informace o základních aspektech, které ovlivňují dostupnost sociálních služeb, 

o roli všech subjektů poskytujících sociální služby a o nových aspektech vycházejících 

z reformy sociálních služeb. Cílem praktické části diplomové práce je zmapovat 

vybavenost terénních sociálních služeb pro seniory na území Městské části Prahy 2 a zjistit 

názory seniorů v oblasti zajištění péče o svoji osobu a jejich vnímání a užívání příspěvku 

na péči. 

 S příchodem zákona o sociálních službách z roku 2006 nastalo v oblasti sociálních 

služeb několik významným změn. Díky své praxi v sociálních službách jsem měla možnost 

pohlédnout na situaci, jak ze strany uživatelů sociálních služeb, kteří ve velké míře neměli 

dostatečné informace o nových možnostech v oblasti sociálních služeb, zejména 

o příspěvku na péči, tak ze strany poskytovatelů. Díky nedostatečné informovanosti tak 

mnoho uživatelů nevyužilo možnosti aktivně se podílet na řešení své situace, nevyužilo 

možnosti stát se aktivními při plánování sociálních služeb být aktivním občanem, který se 

může podílet na rozvoji svého regionu.  

 Cílem práce je tedy zhodnotit, jakou podporu stát poskytuje terénním sociálním 

službám, jaká je role státu a dalších subjektů pro zabezpečení takových sociálních služeb, 

které jsou přínosem pro společnost a jakou možnost mají samotní občané podílet se na 

vhodném zabezpečení potřeb a rozvoje regionu. Pojednávám zde o základních aspektech, 

které v současné době ovlivňují poskytování sociálních služeb a jejich rozvoj ve 
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společnosti. Ve zvoleném regionu, Městské části Praha 2, zmapuji vybavenost terénními 

sociálními službami pro seniory a to, jak senioři sami vnímají a využívají příspěvek na péči 

k zajištění své pomoci. 

 V teoretické části v prvních kapitolách stručně popisuji vývoj reformy systému 

sociální ochrany obyvatelstva a jaké postavení v jeho celku zaujímají sociální služby. 

Systém sociálních služeb srovnatelný s moderními trendy Evropy se v České republice 

vyvíjel dlouhá léta. Práce na reformách začaly už v 90. letech současně s reformou celého 

sociálního systému. Systém sociální ochrany se dočkal konečné fáze reformy dříve než 

samotný systém sociálních služeb. V té době nebyla situace v oblasti sociálních služeb 

na stejné úrovni jako u jiných zemí v tehdejší západní Evropě. V naší zemi se po několik 

předchozích desítek let uplatňovalo centrálně řízené poskytování sociálních služeb. 

Majoritním subjektem, který zabezpečoval služby sociální péče, byl stát. Nabídka služeb 

čítala jen několik málo typů sociálních služeb, a to zejména pobytových, a jedinou známou 

formou terénní sociální služby byla pečovatelská služba. Jaké byly zásadní body reformy 

a jak reforma sociálních služeb probíhala až do současné podoby systému poskytování 

sociálních služeb, tj. přijetí zákona č. 108/2006 o sociálních službách stručně zmiňuji 

v první kapitole práce. 

 Součástí probíhajících reforem v České republice byla také reforma veřejné správy. 

Úloha státu se tak postupně měnila v souvislosti s reformou veřejné správy, kdy některé 

pravomoci byly přesunuty na nižší územně samosprávní celky. Dalším subjektům z oblasti 

veřejné správy bylo umožněno podílet se na poskytování sociálních služeb, ale stanovení 

jejich pravomocí a územní vymezení regionů významně ovlivnilo rozložení sociálních 

služeb. V této kapitole se proto snažím nastínit, jakou roli hrají stát a jednotlivé orgány 

veřejné správy v poskytování sociálních služeb a jsou-li jejich kompetence vymezeny 

natolik, aby bylo zřejmé, jakou odpovědnost přebírají např. za dostatečné pokrytí 

sociálními službami na svém území. Protože se ve své práci budu dále zaměřovat na 

terénní sociální služby pro seniory na území Městské části Praha 2, hovořím zde také 

o pozici hlavního města Prahy a městských částí.  

 Protože velmi významnou roli mezi aktéry na poli sociálních služeb hrají také 

nestátní neziskové organizace, věnuji pozornost i jejich pozici. Trendy, které byly při 

reformě sociálních služeb sledovány, mimo jiné vycházely z nových pohledů na roli 

klienta při řešení jeho sociální potřeby, na způsob zajištění péče i na druhy subjektů, které 

se na realizaci sociálních služeb podílely. Mezi těmito subjekty se krátce po revoluci 

začaly ve velké míře rozvíjet různé formy pomoci, které šly ruku v ruce s nově vznikající 



 

 

11 

občanskou společností. Aktivity nabíraly různou podobu ve vznikajících občanských 

sdruženích, upozorňovaly na nově vznikající problémy a podílely se velkou měrou na 

osvětě sociálních problémů, které byly v dřívějším režimu přehlíženy nebo zatlačovány 

do pozadí. Těmto prvotním aktivitám tak můžeme být do jisté míry vděčni za rozvoj 

nových forem sociální pomoci. Jejich význam však nekončí v počátcích rozvoje sociálních 

služeb ba naopak. Neziskové organizace, které jsou institucionálním vyjádřením občanské 

společnosti, hrály také významnou roli v reformě systému sociálních služeb a následně 

v hodnocení jejího dopadu. Avšak jejich pozice nebyla nikterak jednoduchá. Nejčastěji 

směřovaly kritické hlasy ze strany neziskových organizací na systém financování 

a nedostatečné legislativní zázemí, které by zaručovalo stejné pozice pro všechny 

poskytovatele bez ohledu na jejich právní formu. 

 V dalších kapitolách považuji za důležité definovat pojem sociální služba a další 

související pojmy z pohledu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který poprvé 

v českém právním řádu komplexně definuje sociální služby dle jejich druhu, typu, práv 

a povinností uživatelů sociálních služeb i poskytovatelů. Abych poukázala na důležitost 

řešení problému stárnutí populace, udávám také několik základních dat, která ilustrují, 

jakým způsobem se bude dále vyvíjet seniorská populace, která by v rámci občanské 

společnosti neměla být opomíjena. Na výčtu možných druhů způsobů zajištění potřeb 

seniorů se snažím poukázat, že na zajištění pomoci by se mělo podílet větší spektrum 

služeb, které mohou lépe naplnit potřeby regionu. Odpovědnost není pouze na odborných 

sociálních službách, ale také na jednotlivých občanech a vzájemné výpomoci. Poukazuji 

zde na možnosti, kterými je možné zajistit rozložení sociálních služeb, tak aby odpovídalo 

specifikům daného regionu. Při regionálním plánování by se proto nemělo jednat pouze 

o jednosměrný proces ze strany územně samosprávných celků, ale také občané by měli být 

jeho součástí. Měli by být zapojeni do celého procesu tak, aby nabídka služeb skutečně 

odpovídala jejich potřebám a zároveň aby aktivita vycházela tzv. ze zdola. O tom, jestli 

jsou skutečně zajištěny podmínky pro zapojení občanů do procesu plánování sociálních 

služeb, hovořím také v této kapitole. Dále se zde věnuji stanoveným orientačním hodnotám 

pro vybavení regionů sociálními službami, které následně v praktické části aplikuji 

a porovnávám se současnou situací na území Městské části Prahy 2. 

 Jedním z důležitých prvků zajištění poskytování sociálních služeb je jejich dostatečné 

a stabilní finanční zázemí. V širším teoretickém konceptu zde porovnávám poskytnuté 

dotace z hlediska typu služeb, právních forem žadatelů a regionálních rozdílů. Hovořím 

zde také o příspěvku na péči, který představuje novou formu financování sociálních služeb. 
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Zavedení příspěvku na péči mělo přinést zvýšení koupěschopnosti uživatelů služeb 

a přispět k rozvoji těch služeb, které budou uživatelé skutečně potřebovat. Podávám zde 

jednak teoretický základ pozadí vzniku příspěvku na péči, jakým způsobem ovlivnil 

příspěvek na péči strukturu financování a jaké problémy přineslo samotné zavedení 

příspěvku. Tyto teoretické koncepty pak využívám při přehledu struktury financování 

všech zařízení sídlících na území Městské části Praha 2, v členění na služby sociálního 

poradenství, terénní a ambulantní služby a pobytové služby. Na konkrétním příkladu dvou 

poskytovatelů poskytujících terénní sociální služby seniorům v Městské části Prahy 2 

srovnávám jednotlivé finanční zdroje u pečovatelské služby a pobytových zařízení. 

Skutečné využívání příspěvku na péči chci ilustrovat na výsledcích z dotazníkového šetření 

na území MČ Prahy 2 v empirické části diplomové práce.  

 V empirické části diplomové práce se úzce zaměřuji na zjištění vybavenosti 

terénními sociálními službami ve zvoleném regionu. Podávám zde přehled o demografické 

situaci na území Městské části Praha 2 se zaměřením na stav a vývoj populace ve věku nad 

65 let a také přehled poskytovatelů terénních sociálních služeb pro seniory. Abych zjistila, 

jestli jsou sociální služby pro seniory dostačující k uspokojení jejich potřeby, porovnávám 

získané údaje o kapacitách zařízení z registru poskytovatelů sociálních služeb 

s orientačními čísly normativů vybavenosti přepočtených na počet obyvatel Městské části 

Prahy 2. V praktické části jsem si stanovila dvě hypotézy: 

 

Hypotéza č. 1 

 Rozložení sociálních služeb na území Městské části Praha 2 odpovídá složení 

a potřebě obyvatel v seniorském věku.  

 V první části empirické části hodnotím vybavenost sociálních služeb, a to zejména 

terénních sociálních služeb pro seniory na území Městské části Praha 2. Pro vyhodnocení 

vybavenosti sociálních služeb nejprve provedu demografickou analýzu daného území 

a následně provedu sociální analýzu s porovnáním kvantitativních normativů vybavenosti 

sociálních služeb pro seniory.  

 

Hypotéza č. 2 

 Uživatelé sociálních služeb dávají přednost zajištění pomoci v domácím prostředí 

a příjemci příspěvku nevnímají příspěvek na péči jako zdroj finančních prostředků 

pro zajištění pomoci pro svoji osobu.  
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 Druhým cílem praktické části práce je zmapovat názory uživatelů sociálních služeb 

na péči o seniory a na příspěvek na péči a dále zjistit skutečné využívání příspěvku na péči. 

Zde vycházím z dotazníkového šetření mezi uživateli pečovatelské služby na území 

Městské části Praha 2. Zvolené výzkumné otázky jsou následující: 

• Jaké jsou současné potřeby péče seniorů, kteří žijí v domácím prostředí? 

• Jaký způsob péče o svoji osobu senioři volí? 

• Jak vnímají příspěvek na péči? 

 

 Zásadní změnu v oblasti poskytování sociálních služeb přineslo v roce 2006 přijetí 

zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách a ovlivnilo poskytování sociálních služeb jak 

na straně poskytovatele, tak na straně uživatele. Proto se v celé diplomové práci ve větší či 

menší míře stále obracím k tomuto zákonu a v příslušných kapitolách krátce poukazuji 

na nejčastěji kritizované prvky tohoto zákona. 

 

Zvolená metodika 

 V teoretické části diplomové práce jsem čerpala informace zejména z odborné 

literatury, právních norem souvisejících s problematikou, odborných periodik a webových 

stránek. Ráda bych zde také zmínila, že vzhledem ke krátké době účinnosti zákona 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách není dostatečná literatura, která by hodnotila 

současný stav. Informace o dopadech příspěvku na péči pro poskytovatele sociálních 

služeb jsou zveřejňovány zejména občanským sdružením Skok, jehož informační zdroje 

jsem využívala ve velké míře. Významným zdrojem informací k aktuálním tématům 

souvisejícím se současnou situací v oblasti sociálních služeb byly studie a analýzy 

provedené a publikované Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Tyto zdroje 

poskytovaly nejnovější informace po účinnosti zákona č. 108/2006 Sb.o sociálních 

službách. 

 Pro zpracování praktické části diplomové práce jsem použila následující metody: 

- pro vytvoření demografické analýzy jsem čerpala z údajů Českého statistického úřadu 

dostupných na webových stránkách úřadu. Dále jsem vycházela ze zvěřejněných údajů 

na webových stránkách Městské části Praha 2 a informací poskytnutých humanitním 

odborem Městského úřadu MČ Praha 2, 

- pro vytvoření sociální analýzy území Městské části Praha 2 a finanční struktury 

jednotlivých poskytovatelů jsem získávala údaje zejména z veřejného registru 

poskytovatelů sociálních služeb, dostupného na webovém portálu Ministerstva práce 
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a sociálních věcí ČR. Získané údaje jsem porovnala s normativy kvantitativních 

hodnot sociálních služeb pro seniory, 

- pro zjištění informací ke druhé hypotéze jsem zvolila dotazníkové šetření. Dotazníky 

byly určeny výhradně pro obyvatele území Městské části Praha 2 v seniorském věku. 

Dotazníky byly distribuovány mezi uživatele služeb prostřednictvím Centra sociálních 

služeb Praha 2.  

 

 V závěru práce shrnuji nejzásadnější poznatky z teoretické části diplomové práce, 

vymezuji základní problémy, které souvisí s tématem, a zamýšlím se nad možnými 

alternativami dalšího vývoje. Dále hodnotím naplnění obou hypotéz stanovených 

pro praktickou část a stručně shrnuji informace, které jsem získala na základě vlastního 

šetření. 
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1. SYSTÉM SOCIÁL�Í OCHRA�Y 

 

 V současné době je systém sociální ochrany obyvatelstva tvořen třemi pilíři: 

sociálním pojištěním, státní sociální podporou a sociální pomocí. Vývoj k této podobě 

systému sociální ochrany obyvatelstva začal v 90. letech v souvislosti se společenskými 

 a ekonomickými změnami země.  

 V roce 1990 byl připraven tzv. Scénář sociální reformy, který představoval program 

postupů reforem v jednotlivých částech systému sociální ochrany obyvatelstva.1 Hlavním 

cílem bylo vytvořit tzv. záchrannou sociální síť, s cílem překonat negativní sociální 

důsledky, které vyplynuly z  ekonomické transformace země. Úpravy se týkaly oblasti 

zaměstnanosti, mzdového vývoje, důchodového zabezpečení, ochrany rodin s dětmi, 

bydlení a oblasti poskytování sociálních služeb.2 V této době byly také zahájeny práce na 

vytvoření nových sociálních systémů – systému sociálního pojištění, státní sociální 

podpory a sociální pomoci.3 Legislativní normy, které upravovaly jednotlivé systémy, byly 

přijímány v průběhu 1. poloviny 90. let. Byly jimi zákon o penzijním připojištění4, zákon 

o státní sociální podpoře5 a zákon o důchodovém pojištění6. Nejnovější právní předpisy 

(zákon o nemocenském pojištění, zákon o sociálních službách, zákon o pomoci v hmotné 

nouzi), které upravují jednotlivé systémy sociální ochrany obyvatelstva, byly přijaty 

po dlouhodobých diskusích v roce 2006.  

 Systém sociálního pojištění slouží k uspokojení sociálních potřeb občanů 

v případech, které jsou spojeny se ztrátou příjmu z výdělečné činnosti z důvodu mateřství, 

nemoci, invalidity, nezaměstnanosti, stáří nebo ztráty živitele.7 Jedná se o finanční systém, 

do kterého přispívají všichni občané povinným pojistným, přičemž za některé skupiny 

obyvatel8 toto pojistné hradí stát. Z tohoto systému jsou následně hrazeny náklady 

související se vznikem budoucích sociálních událostí. Jedná se zpravidla o situace, na které 

se může občan připravit. Součástí sociálního pojištění je důchodové pojištění, nemocenské 

pojištění, zdravotní pojištění, státní politika zaměstnanosti a úrazové pojištění.9 

                                                           
1
 Matoušek , 2007:30 

2
 Průša, 2007b:12 

3
 Průša, 2007b:13 

4
 Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením 
5
 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

6
 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

7
 Večera, 1996:87 

8
 děti, studenti, důchodci, ženy na mateřské dovolené,  

9
 Průša, 2007b:14 
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 Cílem druhého pilíře systému sociálního zabezpečení, státní sociální podpory, je 

zejména podpora rodiny jako základního prvku společnosti a snaha o udržení životní 

úrovně rodiny nad hranicí životního minima. Státní sociální podpora kryje náklady 

související s událostmi, na které se občané nemohou připravit.10 Tento systém se skládá 

ze soustavy dávek státní sociální podpory, z nichž některé se odvíjí od příjmové situace 

rodiny11 a některé se nárokují na základě skutečné události12. Jednotlivé dávky jsou 

financovány z daní ve jménu „celospolečenské solidarity.“13 V rámci II. etapy reformy 

veřejné správy byla výplata dávek státní sociální podpory převedena z okresů na orgány 

státní sociální podpory pověřených obecních úřadů a od r. 2004 jsou vypláceny úřadem 

práce.14  

 Poslední ze tří pilířů je systém sociální pomoci, který představuje různé formy 

pomoci osobám v obtížných životních situacích, zejména v situacích hmotného nedostatku 

a v sociálních situacích, které nejsou občané schopni zvládnout sami svými vlastními 

silami ani za pomoci rodiny.15 V 90. letech byla otázka hmotné nouze obyvatel řešena 

na základě zákona o životním minimu16 a zákonem o sociální potřebnosti17. Tyto dva 

zákony upravovaly výši a nárok na jednotlivé dávky hmotné nouze. Struktura stanovení 

výše hranice hmotné nouze a nároku na poskytnutí dávek byla změněna zákony o životním 

a existenčním minimu18 a o pomoci v hmotné nouzi19, s cílem zvýšit vlastní aktivitu 

příjemců jednotlivých dávek.  

 K nástrojům, které slouží k dosažení cíle systému sociální pomoci, patří poradenství, 

prevence sociálně patologických jevů, sociálně právní ochrana, dávky pomoci v hmotné 

nouzi a sociální služby.20  

 

 

                                                           
10

 Večeřa, 1996: 88 
11

 přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení  (<http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane >  
[cit. 3 srpna 2008]) 
12

 rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné (<http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane> 
[cit. 3 srpna 2008]) 
13

 Průša, 2007b:16 
14

 Průša, 2003a: 18 
15

 Průša, 2007b: 18 
16

 Zákon č. 463/1991 Sb. o životním minimu 
17

 Zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti 
18

 Zákon č.110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu 
19

 Zákon č. 11/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi 
20

 Průša, 2007b:18 



 

 

17 

 1.1. Postavení sociálních služeb v systému sociální pomoci  

 

 Zatímco celý systém sociálního zabezpečení prošel reformou, oblast sociálních 

služeb stále čekala na dokončení nutných legislativních změn. Reforma v této oblasti 

sociálního zabezpečení trvala dlouhou dobu a konečnou podobu získala až v roce 2006 

přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 Nutnost reformy vyplývala zejména z nedostatečné právní legislativy, která 

nezaručovala dostatečné podmínky pro poskytování nových typů sociálních služeb a také 

nebrala v úvahu pluralitu právních forem poskytovatelů sociálních služeb. Podle zákona 

o sociálním zabezpečení z roku 198821 byl hlavním poskytovatelem a zabezpečovatelem 

sociální péče především stát.22 Dosavadní platná právní forma rozlišovala zejména služby 

residenčního charakteru tj. ústavy sociální péče (pro seniory: domovy důchodců a domovy 

penziony pro důchodce) a z terénních sociálních služeb pak pouze pečovatelskou službu.23 

V této podobě v nabídce sociálních služeb chyběly nové typy sociálních služeb, které by 

reagovaly na nově vznikající sociální události (drogová závislost, sociální vyloučení) nebo 

by nabízely nový způsob řešení „klasických“, již známých, sociálních událostí 

(problematika zdravotně postižených, seniorů).  

 Proto bylo nutné zajistit dostatečnou právní podporu pro rozvoj nových typů 

sociálních služeb, které by odpovídaly trendům, principům a zásadám poskytování 

sociálních služeb uznávaných v Evropě. Bylo nutné do systému zakomponovat 

decentralizaci státní sociální správy, pluralizaci financování sociálních služeb, přiměřenost 

sociální pomoci sociální potřebě, profesionalizaci sociální pomoci, změnit pohled 

na postavení člověka při užívání sociálních služeb apod.24  

 V rámci těchto principů byl v roce 1990 novelizován zákon č. 100/1988 Sb.. 

Novelizace umožnila realizaci sociálních služeb obcím, městům a nestátním neziskovým 

organizacím a uplatnila zásadu, že každý občan je zodpovědný za svůj život.25 Nicméně 

tento krok stále nestačil k zajištění stability, poskytování kvalitních a dostupných 

sociálních služeb. 

                                                           
21

 Zákon č. 100/1988 Sb.,  
22

 „sociální péči zajišťuje stát pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy 
z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení a občanům, kteří ji potřebují 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku.“( Matoušek, 2007:36) 
23

 Matoušek, 2007: 36 
24

 Průša, 2007b: 23 
25 Průša, 2007b: 24 
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 Práce na legislativní normě, která by jednoznačně odpověděla na problémy 

stávajícího systému, byly zahájeny v roce 1995 předložením návrhu zákona o sociální 

pomoci, který vzhledem k velkému množství kritiky z řad odborníků nebyl nakonec 

projednán. Dalším pokusem o řešení situace byl věcný záměr zákona o sociální pomoci 

schválený v roce 1998, který měl za úkol vypracovat model financování sociálních služeb. 

Ani zde ale nebyly jasně definovány možnosti financování, a proto bylo rozhodnuto 

o přehodnocení systému.26  

 Významným krokem k reformě v oblasti sociálních služeb bylo přijetí Bílé knihy 

v sociálních službách (v roce 2003), která charakterizovala základní principy poskytování 

sociálních služeb, jako jsou nezávislost a autonomie pro uživatele služeb, začlenění 

a integrace, partnerství, kvalita, rovnost bez diskriminace, národní standardy a rozhodování 

na místě.27 V roce 2004 byl vládou schválen věcný záměr zákona o sociálních službách, 

který měl zajistit implementaci principů moderní sociální politiky.28 Po mnoha jednáních 

byl v roce 2006 schválen zákon o sociálních službách pod číslem 108/2006 Sb.29 (dále jen 

zákon o sociálních službách z roku 2006), jehož hlavními cíli je podpora sociálního 

začleňování a sociální soudržnosti, umožnit uživateli sociálních služeb rozhodovat o řešení 

své situace, zajistit potřebnou síť a kvalitu sociálních služeb a zajistit rovné příležitosti 

pro poskytovatele aj.30 

 Nástroji, kterými má být dosaženo cílů zákona o sociálních službách z roku 2006, 

jsou poskytování příspěvku na péči, registrace sociálních služeb, inspekce sociálních 

služeb a plánování rozvoje sociálních služeb. V pojetí tohoto zákona jsou sociální služby 

jedním z nástrojů sociálního začleňování31 a mají být poskytovány dle individuálních 

potřeb uživatele při zachování lidské důstojnosti.32 

 

 

 

                                                           
26

 Průša, 2007b: 26 
27

 Průša, 2007b: 27 
28 Tisková zpráva MPSV ze dne 20.10.2004 
29

 Společně s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách 
30 Skok, 2006: 10,11 
31 Zákon č. 108/2006 Sb. §3 písm. a) 
32

 Zákon č. 108/2006 Sb. §2 odst. 2) 
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2. ÚLOHA JED�OTLIVÝCH SUBJEKTŮ PŘI POSKYTOVÁ�Í SOCIÁL�ÍCH 

SLUŽEB 

 

2.1. Role státu   

 

 Stát je hlavním subjektem sociální politiky, který významným způsobem zasahuje 

do rozvoje sociálního systému. Jeho posláním je „vytvářet podmínky pro stabilitu 

a regulovat sociální klima, tlumit sociální napětí a rozvojem sociálních činností stabilizovat 

poměry ve společnosti tak, aby se sociální subjekty mohly plně rozvíjet, působit 

a realizovat vlastními silami své cíle.“33 

 Protože poskytování sociálních služeb je významnou součástí sociálního systému, 

plní i zde stát významnou funkci. „Stát vybírající daně od občanů musí být odpovědný 

za nastavení základního standardu kvality služeb pro celou republiku a jeho ekonomickou 

udržitelnost.“34 Používá zde právní nástroj,35 kterým stanovuje povinnosti občanům a všem 

subjektům, v tomto případě v oblasti sociálních služeb. Aby stát ochránil zájmy uživatelů, 

zajistil jim dodržování práv a povinností a zároveň zajistil efektivní vynaložení státních 

zdrojů, vymezuje povinnosti jednotlivým subjektům poskytujících sociální služby 

v zákonu o sociálních službách.36 Mezi tyto prvky můžeme zahrnout např. povinnou 

registraci poskytovatelů sociálních služeb a s ní související dodržování standardů kvality 

a inspekce sociálních služeb, dále vytváření střednědobého plánu sociálních služeb aj.37 

 Registrace je udělena pouze těm poskytovatelům, kteří splní požadavky stanovené 

zákonem.38 Tito poskytovatelé jsou následně zařazeni do veřejného registru a mohou žádat 

o finanční zdroje z veřejných rozpočtů. Významným prvkem kontroly zajištění kvalitních 

sociálních služeb jsou inspekce sociálních služeb, které vycházejí z údajů udaných při 

registraci a ze Standardů kvality poskytovatelů sociálních služeb.39 Standardy představují 

hodnotící kritéria, která postihují všechny složky poskytování sociálních služeb.40 

Při zjištění nedodržování podmínek dle zákona může být poskytovateli registrace 

                                                           
33

 Průša 2007b: 20 
34

 Jech, 2008: 15  
35„Stát používá k dosažení svých cílů právní, institucionální a finanční nástroje“: (Průša, 2007b: 20) 
36

 Zákon č. 108/2006 Sb. 
37

 O dalších prvcích zákona o sociálních službách bude hovořeno v dalších kapitolách 
38

 Zákon č. 108/2006 Sb. §78 
39

 Zákon č. 108/2006 Sb., část IV. Inspekce poskytování sociálních služeb 
40

 Vyhláška č. 505/2006 Sb. příloha č. 2 
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odebrána.41 Každý poskytovatel musí, mimo jiné, zaručit, aby služba byla poskytována 

dostatečně odborně vzdělanými pracovníky dle kvalifikačních požadavků zákona.42 

Podobně jako další prvky zákona o sociálních službách, i tato opatření pro zabezpečení 

kvality služeb a ochrany práv uživatelů čelí kritice.43 

 

 V nově zreformovaném systému sociálních služeb a s přihlédnutím k rozdělení 

působností státu a krajů a obcí, by měl stát plnit tyto funkce: 

• být garantem zabezpečení klasifikace zdravotního postižení a multidisciplinárního 

posouzení celkové sociální situace žadatele, 

• posílit příjem občana, aby si službu mohl koupit, 

• zabezpečit ochranu občana prostřednictvím inspekce sociálních služeb a registrace, 

• stanovit jednotné podmínky registrace k vytvoření komplexní sítě sociálních služeb 

na území regionů, 

• a poskytovat příspěvek organizacím, které zřizuje.44 

 

 Kromě stanovení jasných podmínek a kritérií pro zajištění kvalitních služeb a jejich 

stabilního zázemí, má stát také významnou funkci při vytváření priorit a plánování 

v sociální oblasti. Plní zde tzv. strategickou funkci. V rámci této úlohy koncipuje svoji 

politiku, priority a podporu dalším subjektům.45 Např. v oblasti péče o seniory nestačí 

pouze změna důchodového systému, je nutné zabývat se i jinými opatřeními 

např. ve zdravotnictví, zvýšit informovanost obyvatel o problémech stáří a dobře mířenou 

kampaní a nástroji podporovat začlenění osob seniorského věku do společnosti. 

 Vzhledem k tomu, že výdaje ze státního rozpočtu na oblast sociálních služeb tvoří 

jeho velkou část, dbá stát na efektivní alokování vynaložených zdrojů. Tento aspekt by měl 

být zajištěn pomocí přesunu kompetencí na nižší územně samosprávní celky a jejich 

podílení se na plánování rozložení služeb na jejich území. 

 Záměry politiky státu realizují státní orgány, přičemž ústředními orgány jsou mimo 

jiné ministerstva.46 V oblasti sociálních služeb má proto výsadní pozici Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, které dohlíží na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb, 
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zpracovává střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb a spolupracuje 

s Ministerstvem vnitra ČR při optimalizaci dostupnosti místních veřejných služeb.47 

 

2.2. Úloha samosprávných orgánů  

 

 Veřejná správa, její uspořádání a vymezení kompetencí jednotlivých aktérů, má 

významný vliv na oblast zajišťování a poskytování sociálních služeb. Současná podoba 

organizace veřejné správy je výsledkem reformy, která probíhala v 90. letech ve dvou 

fázích. 

 První fáze reformy veřejné správy se týkala zejména změn územního uspořádání. 

„V návaznosti na zřízení krajů ve smyslu ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření 

vyšších územně správních celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 

byly konstituovány krajské úřady a došlo k převodu některých kompetencí.“48 

Kompetence krajům zatím ale nebyly jasně stanoveny. Územní rozdělení krajů a později 

také stanovení spádového území obcí s rozšířenou působností mělo vliv na dostupnost 

veřejných služeb.49 Rozdělením územních celků se ukázalo nerovnoměrné rozložení 

nabídky veřejných služeb, které neodpovídalo potřebám nově vzniklých územních celků. 

Tento stav byl způsobený zejména neexistujícím strategickým plánováním na státní 

úrovni a díky nerovnoměrnému územnímu stanovení krajů.50 

 Pro oblast sociálních služeb byla významná zejména druhá fáze reformy veřejné 

správy. V této fázi došlo k převodu zřizovatelských kompetencí z okresů na jiné orgány 

veřejné správy, převážně na kraje a obce s rozšířenou působností.51 Při převodu 

kompetencí se předpokládalo, že obce mají dostatek informací o situaci na svém území, 

a tím mohou zabezpečit dostatečnou síť sociálních služeb a reagovat na místní potřeby. 

Proto byly zřizovatelské kompetence zařízení, která slouží lidem v místní lokalitě 

(např. domovy s pečovatelskou službou), převedeny na nižší složky - obce. Dále bylo 

potřeba brát v úvahu možnosti financování těchto zařízení ze strany zřizovatele. Služby 

nadregionálního charakteru (domovy důchodců, ústavy sociální péče), byly proto 

převedeny na kraje.52 
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2.2.1. Úloha obcí 

 

 Obec představuje základní územní samosprávní celek, který se člení podle rozsahu 

výkonu státní moci na obce se základní přenesenou působností a na obce s širším rozsahem 

přenesené působnosti. Ty se dále dělí na obce s pověřenými obecními úřady a obce 

s rozšířenou působností dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 

obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.53  

 Obce spravuje záležitosti samostatně v samostatné působnosti a některé záležitosti 

spravuje v rámci přenesené působnosti. V rámci samostatné působnosti obce spadá do její 

kompetence péče o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 

potřeb svých občanů v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi.54 Rozhoduje-li obec 

v samostatné působnosti, záleží na rozhodnutí volených orgánů a ekonomické síle obce. 

Není zde tedy zaručena žádná garance zajištění sociálních služeb.55 

  „V přenesené působnosti pak obce vykonávají činnost za stát, podléhají jeho 

metodickému vedení, kontrole vykonávaných činností a je jim poskytován příspěvek 

na výkon těchto činností.“56 

 Co se týče oblasti sociální péče jsou kompetence obce určeny zákonem č. 114/1988 

Sb., o působnosti orgánů v ČR v sociálním zabezpečení. Upřesnění povinností obce 

v oblasti sociálních služeb můžeme najít v zákonu o sociálních službách z roku 2006. 

V tomto zákonu je řečeno, že obec má zajistit poskytování sociálních služeb osobám 

nebo skupinám na svém území, zajistit dostupnost informací o možnostech a způsobech 

poskytování sociálních služeb na jejím území, spolupracovat s dalšími obcemi, kraji 

a poskytovali při zprostředkování pomoci a může zpracovat střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb.57  

 Obec v oblasti sociálních služeb vystupuje ve dvou rolích a to jako zadavatel a jako 

poskytovatel. Jako zadavatel představuje „instituce veřejné správy, které se podílejí 

na financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů a jsou garanty výstupu 

komunitního plánování.“58 Tímto se obec stává odpovědnou za to, co se děje v jejím 

regionu. Dostatečnou podporou obec reaguje na specifické potřeby svého regionu, které 
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se v mnoha aspektech liší od ostatních regionů a tím zároveň přispívá k prevenci širších 

sociálních událostí, které jsou tímto způsobem řešeny již na základní úrovni.  

 Významný vliv na rozložení a plánování sociálních služeb má velikost obce. V tomto 

vztahu můžeme vysledovat různé tendence. Pestřejší síť sociálních služeb můžeme najít 

ve větších obcích, zatímco v menších obcích není nabídka sociálních služeb obvykle tak 

vysoká. V menších obcích bývají sociální služby nahrazeny přirozenou pomocí sousedů, 

rodiny apod. Dnes se ovšem tento významný prvek života obce vyskytuje stále v menším 

měřítku a i zde bude postupně potřeba zvyšovat nabídku a profesionalitu pomoci.59 

Velikost obce také úzce souvisí se strukturou obyvatelstva. Můžeme předpokládat, že čím 

je obec větší bude složení obyvatel co do věku i do rozložení jednotlivých skupin 

obyvatel různorodější a bude potřeba jim věnovat jistou pozornost. Dále se uvádí, že čím 

je obec menší, tím narůstá počet osob v postproduktivním věku.60 Ale obec „představuje 

politický, organizační, právní a sociální systém, a proto je nutné zabezpečit některé 

aktivity i bez ohledu na její velikost. Zabezpečení takových služeb mimo hranice obce je 

nerealizovatelné.“61 

 Co se týče pozice obce jako poskytovatele, je její činnost v oblasti sociálních služeb 

vymezena nejen zákonem o obcích62, zákonem o sociálních službách63, ale také zákonem 

o rozpočtových pravidlech64. Obce mohou pro zajištění sociálních služeb založit právnické 

osoby, příspěvkové organizace65, kterým zřizovatel dle zákona o rozpočtových 

pravidlech66 poskytuje finanční příspěvky. V současné době jsou obce většinovým 

poskytovatelem pečovatelské služby. Počet pečovatelských služeb v roce 2008 byl celkem 

588, z toho zřizovatelem byly v 311 (73274 uživatelů) případech obce, 

v 27 (5525 uživatelů) případech kraj a 236 subjektů byly nestátní neziskové organizace 

(36342 uživatelů).67 
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2.2.2. Úloha kraje 

 

 Kraj představuje vyšší územně samosprávný celek, který funguje v České republice 

od 1.1 2001.68 Kraje vykonávají činnost jak v přenesené tak v samostatné působnosti. 

Krajům, podobně jako obcím, byly v oblasti zabezpečení sociálních služeb vymezeny 

kompetence velmi obecně: “pečovat v souladu s místními předpoklady...O vytváření 

podmínek pro rozvoj sociální péče, poskytovat dotace z vlastních prostředků občanským 

sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím 

na území kraje v oblasti sociálních služeb, poskytovat dotace obcím z rozpočtu krajů, 

kontrolovat jejich využití“69  

 Upřesnění povinností kraje v oblasti poskytování sociálních služeb můžeme najít 

v zákonu o sociálních službách z roku 2006. Mezi tyto povinnosti patří zajistit poskytování 

potřebných sociálních služeb osobám na svém území, zajistit dostupnost informací 

o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, zpracovat 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, sledovat jeho naplnění a informovat MPSV, 

spolupracovat s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli.70  

 Kraj proto hraje důležitou roli v zabezpečení dostatečné sítě sociálních služeb a to 

z několika důvodů: Činnost v oblasti zajištění sociálních služeb byla svěřena do samostatné 

působnosti obce a zákonem o sociálních službách je kraji uložena povinnost vytvářet 

střednědobé plány sociálních služeb a zajistit tak odpovídající síť sociálních služeb 

na svém území.71  

 K výkonu samostatné působnosti je orgánem kraje krajský úřad. V přenesené 

působnosti vykonává ty úkony, které jsou mu svěřeny zastupitelstvem kraje (radou nebo 

zvláštním orgánem).72 Krajský úřad přebírá zodpovědnost za poskytování potřebné sociální 

služby občanům v případě, kdy poskytovatel ukončil činnost a jsou tak ohrožena práva 

a povinnosti občana a občan není schopen sám si zajistit péči.73  

 Podobně jako obec i kraj může zakládat právnické osoby poskytující sociální služby, 

dle zákona.74 
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2.2.3. Postavení hlavního města Prahy 

 

 Hlavní město Praha má ve státní správě specifické postavení. Vykonává státní 

správu, která přísluší obcím a také státní správu, která přísluší krajům. Hlavní město Praha 

je členěno na městské části, jejichž pravomoci jsou upraveny zákonem o hlavním městě 

Praha.75 V současné době se hlavní město dělí na 57 městských částí a 22 správních 

obvodů. Uspořádání Prahy do 22 správních obvodů bylo schváleno v roce 2001 Statutem 

hlavního města Prahy.76 

 Úkoly hlavního města Prahy při vytváření vhodného sociálního prostředí vyplývají 

ze zákona o hlavním městě Praha, kdy v samostatné působnosti „pečuje v souladu 

s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální 

péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.“77 Za tímto účelem může hlavní město 

Praha i jednotlivé městské části uzavírat smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu 

a vytvořit dobrovolné svazky obcí.78 Hlavní město Praha financuje poskytování sociálních 

služeb prostřednictvím městských částí, dále neinvestičního příspěvku pro příspěvkové 

organizace v sociálních službách, které zřizuje a prostřednictvím grantového řízení.79 

 Městské části mají při výkonu přenesené i samostatné působnosti postavení 

jako obce. Městské části v právních vztazích vystupují samostatně a nesou za ně 

zodpovědnost.80 „Městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 

občanů.“81 Je-li městské části svěřen výkon přenesené působnosti jsou zároveň správním 

obvodem a hospodaří dle vlastního rozpočtu.82 Na výkon přenesené působnosti získávají 

městské části příspěvek z rozpočtu hlavního města Prahy83 a hlavní město Praha jako kraj 

získává finanční zdroje ze státního rozpočtu.84  

 Do samostatné působnosti městské části patří zejména schvalování programů rozvoje 

městské části, zakládání právnických osob a organizačních složek pro rozvoj městské části 

                                                           
75 Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze 
76

 <http://magistrat.praha-mesto.cz/default.aspx?ido=4612&sh=334735163 > [cit. 5.října 2008].  
77Zákon č. 131/2000 Sb §16 odst.3) 
78

 Zákon č. 131/2000 Sb §21-27 
79

 <http://socialnipece.praha.eu/jnp/cz/financování_sociálni_oblasti/index.html> [cit. 5.října 2008]. 
80

 Zákon č. 131/2000 Sb §3 odst.2) 
81Zákon č. 131/2000 Sb §2 odst.2) 
82

 Zákon č. 131/2000 Sb §4 
83

 Zákon č. 131/2000 Sb §32 
84

 Zákon č. 131/2000 Sb §31 



 

 

26 

a uspokojení potřeb občanů, poskytování věcných a peněžních darů fyzickým 

a právnickým osobám, schvalování rozpočtu městské části a jiné.85  

 Vztahy mezi městskými částmi a hlavním městem Praha jsou upraveny ve Statutu, 

který zároveň stanovuje činnosti prováděné v samostatné působnosti městské části 

vyplývající z jiných právních předpisů.86 V oblasti sociálních služeb jsou do samostatné 

působnosti městské části Statutem svěřeny např. činnosti vyplývající ze zákona 114/1988 

Sb, o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení vyhledávání občanů, 

kteří potřebují sociální péči, upozorňování a zprostředkování poskytnutí dávek a služeb, 

pokud poskytnutí dávek není v její působnosti, dále např. zapojení těžce zdravotně 

postižených občanů do kulturního a společenského života,87 dále je zde odkazováno 

na zákon o sociálních službách z roku 2006, který dává možnost zpracovat střednědobý 

plán, zajistit poskytování sociálních služeb a informací o možnosti využití sociálních 

služeb na vlastním území i při spolupráci s jinými obcemi nebo kraji.88 

 Podobně statut upřesňuje také výkon přenesené působnosti jednotlivých městských 

částí. Jedná se např. o činnosti, které souvisejí s přijetím zákona o sociálních službách 

z roku 2006 např. posuzování nároku na příspěvek na péči, možnost provádění sociálního 

šetření a stanovení zvláštního příjemce, zajištění poskytnutí sociální služby v nezbytných 

případech, koordinace poskytování sociálních služeb osobám ohroženým sociálním 

vyloučením,89 dále přiznávání osob, které mají nárok na výplatu dávek státní sociální 

podpory, řízení o přiznání příspěvků aj.90 

 Hlavní město Praha jako kraj je nucen úzce spolupracovat s městskými částmi 

při plánování sociálních služeb ve svém regionu. “Spolupráce HMP a MČ je základním 

kamenem tvorby a realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.“91 

 V metodice plánování sociálních služeb můžeme pozorovat rozdílné přístupy  

od jiných krajů. Hlavní město Praha při plánování na krajské úrovni chce vycházet 

z informací, které jim poskytnou městské části na základě vlastních plánů. Na krajské 

úrovni se nepředpokládá vytvoření pracovních skupin dle cílových skupin a podobně ani 

zapojení poskytovatelů a odborníků, jejichž zapojení se předpokládá skrze plánování 

městských částí. Na krajské úrovni by pak tito aktéři mohli být zapojeni v rámci 
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konferencí.92 Vzhledem k tomu, že městské části nemají povinnosti vytvářet střednědobé 

plány, krajský plán hl. města Prahy pak bude vycházet pouze z necelých informací. Hlavní 

město dále doporučuje, aby se městské části při plánování sdružovaly alespoň do 22 

správních obvodů a předpokládá, že i tam, kde se nebude komunitně plánovat bude 

k dispozici kontaktní osoba, která bude spolupracovat s magistrátem hlavního města Prahy 

ve věci sociálních služeb.93  

 

2.3. Postavení nestátních neziskových organizací 

 

 Významnou roli při poskytování sociálních služeb hrají také nestátní neziskové 

organizace. Jejich vstup do oblasti sociálních služeb byl legislativně umožněn v rámci 

reformy sociálního systému ochrany obyvatelstva, kdy se kromě státu mohly 

na zabezpečení sociálních služeb podílet i jiné subjekty.94  

 Při vymezení pojmu nestátní neziskové organizace můžeme vycházet z různých 

teorií,95 přičemž se při charakteristice hlavních rysů nejčastěji používá vymezení Salamona 

a Anheiera, kteří definují tyto organizace na základě 5 charakteristických znaků. Nestátní 

neziskové organizace jsou institucionalizované, tj. mají institucionální strukturu, jsou 

soukromé tedy institucionálně odděleny od státní správy, jsou neziskové v tom smyslu, 

že nerozdělují zisk mezi vlastníky nebo vedení organizace a zisk je použit zpět pro cíle 

dané organizace. Posledními dvěma znaky je samosprávnost a dobrovolnost. 

Samosprávnost organizací znamená, že mají vlastní postupy a struktury, které umožňují 

kontrolu vlastních činností tedy, že jsou schopny řídit sami sebe. Aspekt dobrovolnosti 

představuje využívání dobrovolnické práce nebo darů pro svoji činnost.96 Z této definice 

vychází také pojetí neziskových organizací Radou vlády pro nestátní neziskové organizace, 

přičemž do kategorie nestátních neziskových organizací zahrnuje pouze občanská sdružení, 

o.p.s, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví.97 

Právní formy vymezené Radou vlády pro nestátní neziskové organizace odpovídají 

nejčastějším právním formám nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální 
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 Hlavní město Praha 2008: 9 
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 Hlavní město Praha 2008: 11 
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 Novelizace zákona č. 100/1988 Sb. v roce 1990 
95

 Více viz Škarabelová, 2005.  
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 Škarabelová, 2005: 24  
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 Škarabelová, 2005: 45  
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služby s výjimkou nadací a nadačních fondů, které dle současné platné právní úpravy 

neposkytují sociální služby. 

 Nestátní neziskové organizace začaly v České republice provozovat svoji činnost 

po roce 1989 a jejich rozvoj s sebou přinesl řadu nových prvků. Tyto organizace nabízely 

alternativní způsoby řešení sociálních problémů, propagovaly nové formy sociální práce 

a věnovaly se nově vzniklým sociálním situacím vyplývajícím ze změn společnosti. Díky 

jejich činnosti došlo k vytvoření širokého spektra nabídky sociálních služeb. Jejich význam 

v oblasti sociálních služeb stále přetrvává a nabývá nové rozměry. Nejen, že se stále věnují 

i těm cílovým skupinám, které nemají podporu veřejnosti a rozvíjejí nové způsoby práce, 

ale mohou předávat informace přímo od občanů a zkušenosti přímo z práce s uživateli. 

Mohou tak upozornit na nové sociální jevy, prosazovat zájmy sociálních skupin, v případě 

krajů a obcí jsou vhodným nástrojem pro zabezpečení potřeb svých občanů apod. Z těchto 

důvodů se v posledních letech objevují tendence, aby nestátní neziskové organizace byly 

partnerem ostatních aktérů v oblasti sociálních služeb. „Zabezpečení všech se musí stát 

cílem, na němž musí participovat všichni aktéři společnosti – tedy stát, podnikatelé 

 i jedinci.“98 

 Obecně je činnost nestátních neziskových organizací na našem území ztížena 

neexistující legislativou, která by jednoznačně vymezila pojem nestátní nezisková 

organizace a vyjádřila podporu jejich činnosti. Prakticky jediné zákonné vymezení NNO je 

v zákoně o dani z příjmu99, který rozlišuje NNO podle právní formy.  

 Jakou roli hrají a jaké je postavení nestátních neziskových organizací v oblasti 

poskytování sociálních služeb, můžeme vyvodit jednak z podílu těchto organizací 

na zabezpečení sociálních služeb a na jejich podílu ze získaných finančních prostředků 

z veřejných rozpočtů.  

 V roce 2004 byly nestátní neziskové organizace zřizovateli více jak 1/4 zařízení 

sociálních služeb, přičemž tento podíl tvořil 11% kapacity všech zařízení. Dále 10% 

pracovišť pečovatelské služby bylo zřízeno neziskovými organizacemi a podíl počtu 

občanů využívajících pečovatelskou službu byl také 10%. Velký podíl zaujímají NNO 

v počtu domovinek, tj. 10 %, přičemž podíl na kapacitě domovinek je téměř 90 %. Obecně 

nižší podíl tvoří NNO při poskytování služeb sociální péče pro seniory.100  

                                                           
98

 Revidovaná strategie sociální soudržnosti 2004 citovaná  in Mertl, 2004: 38 
99

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, § 18, odst. 7 
100

 <http://www.e-cvns.cz/soubory/Neziskovky_verejne_sluzby.pdf> [cit. 10 srpna 2008]. 



 

 

29 

 Velký podíl nestátních neziskových organizací na poskytování sociálních služeb 

ukazuje analýza provedená v Praze v roce 2005, která ukázala, že 56% se na poskytování 

sociálních služeb podílí občanská sdružení, 14,3% zařízení zřízená hl. městem Prahou, 

13% tvoří církevní organizace a 8% je zřízeno městskými částmi a 2 % tvoří obecně 

prospěšné společnosti a jiné.101 

 Zajímavé údaje přináší také tato analýza vzhledem k roku založení organizací 

s rozlišením dle jejich právní formy (viz Graf č. 1). Z něj můžeme vyčíst, že nestátní 

neziskové organizace se začaly na zabezpečení sociálních služeb skutečně podílet po roce 

1989, přičemž největšího rozvoje dosáhla občanská sdružení v letech 1994 – 1997. Další 

formy nestátních neziskových organizací, tj. obecně prospěšné společnosti a církevní 

právnické osoby vznikaly průběžně od roku 1990, přičemž počet nově založených 

se od roku 1994 spíše snižoval s výjimkou obecně prospěšných společností. Počet nově 

založených nestátních neziskových organizací pak výrazně převyšuje počet nově zřízených 

organizací městskými částmi, kraji nebo státem. 102 

 
Graf č. 1. Rozložení podílu typů organizací dle období založení 
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Zdroj: Analýza, 2005: příloha č. 1, tabulka č. 1, graf č. 1 

 

 Nestátní neziskové organizace se také ve více než 50% podílí na poskytování téměř 

všech typů sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Výjimku tvoří pouze 

pečovatelská služba, na jejíž realizaci se podílely nestátní neziskové organizace 49% 

z počtu 33 organizací poskytující pečovatelskou službu.103 

                                                           
101 Analýza, 2005: 6  
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 Nestátní neziskové organizace tak mohou být dobrým nástrojem samosprávných 

územních celků pro zabezpečení potřeb svých občanů. Navíc „posilují vědomí občanské 

odpovědnosti a solidarity při řešení konkrétních místně a časově determinovaných 

sociálních problémů, přispívají ke zvyšování spoluzodpovědnosti občanů za věci veřejné 

a prohlubují efektivnost sociálních činností.“104 

 Vzhledem k základním charakteristickým prvkům nestátních neziskových organizací, 

jsou tyto organizace stále ve velké míře závislé na finanční podpoře jiných subjektů. 

Největší podíl finančních zdrojů získávají tyto organizace z veřejných rozpočtů, přičemž 

největší podíl zaujímají dotace ministerstev. Dotace na sociální služby (v období 

2002-2005) byly druhou největší podporovanou oblastí, přičemž převažujícími příjemci 

byla občanská sdružení a následně církevní právnické osoby.105 O narůstajícím 

uvědomování si významu nestátních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb 

v průběhu posledních 10 let do jisté míry svědčí nárůst finančních zdrojů ze státního 

rozpočtu, přičemž se v roce 2002 jejich podíl na dotacích téměř ztrojnásobil, a to na 21%. 

Podíl na celkových finančních prostředcích se od této doby pohybuje zhruba 

kolem 15- 20%, přičemž největším příjemcem mezi NNO jsou občanská sdružení  většinou 

přes 50%. V posledních letech narostl také podíl církevních právnických osob a snížil 

se podíl obecně prospěšných společností na finančních zdrojích z veřejných rozpočtů.106  

 Přestože neziskové organizace využívají pro financování svých činností více zdrojů, 

 je nezbytné, aby jejich pozice mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb byla 

z pohledu právní formy rovnocenná. V 90. letech se vedly diskuze o tom, zdali má stát 

finančně zabezpečovat jen nestátní neziskové organizace nebo zabezpečit finanční zdroje 

pro všechny poskytovatele veřejných služeb. Na základě principů dotační 

politiky (viz kapitola č. 5 Dotace) bylo vhodně zvoleno zabezpečit, v rámci dotační 

politiky, finanční zdroje všem poskytovatelům veřejných služeb bez ohledu na právní 

formu organizace.107 Přesto se i nadále vedly diskuse o postavení nestátních neziskových 

organizací vůči dotacím a jejich znevýhodnění oproti jiným právním formám. Tato situace 

měla být změněna přijetím zákona o sociálních službách v roce 2006, kdy všichni 

poskytovatelé sociálních služeb na základě registrace a splnění podmínek žádají o finanční 

prostředky na zabezpečení poskytování sociálních služeb.108  
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3. VYMEZ�Í POJMU SOCIÁL�Í SLUŽBA 

 

 Sociální služba je formou pomoci, která je poskytována v případě, že poskytnutí 

finančních prostředků neuspokojí klientovu potřebu, případně uživatel neužívá poskytnuté 

finanční prostředky na stanovený účel.109 Sociální služby nejen pomáhají řešit nějakou 

sociální událost, ale také umožňují občanům podílet se na všech stránkách 

života a zabraňují tak sociálnímu vyloučení osob.110 Tento aspekt také sleduje zákon 

o sociálních službách z roku 2006, který definuje sociální službu jako činnost nebo soubor 

činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo 

prevence sociálního vyloučení.111 Význam sociálních služeb můžeme také vidět z počtu 

osob, které využívají sociální služby, tj. téměř půl milionu osob, z nichž asi 100 tisíc 

„by bez nich bylo ohroženo na zdraví a životě“.112 

 

 Sociální služba dle deklarovaných myšlenek a principů zákona o sociálních službách 

z roku 2006 uvedených v důvodové zprávě má mít následující charakteristické prvky. 

Sociální služba má být:  

- „dostupná - z hlediska typu pomoci, územní dostupnosti, informační dostupnosti  

    a v neposlední řadě také z hlediska ekonomického, 

- efektivní – bude uzpůsobena tak, aby vyhovovala potřebě člověka a nikoliv 

potřebám systému, 

- kvalitní – bude zabezpečována způsobem a v rozsahu, který odpovídá současnému 

poznání a možnostem společnosti, 

- bezpečná – bude zabezpečována tak, aby neomezovala oprávněná práva a zájmy 

osob, 

- hospodárná – bude zabezpečována tak, aby veřejné i osobní výdaje používané 

    na poskytnutí pomoci v maximálně možné míře pokrývaly objektivizovaný rozsah 

    potřeb.“ 113 
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 Subjekt, který poskytuje sociální službu, je označován jako poskytovatel sociálních 

služeb. Poskytovatelem sociálních služeb jsou dle zákona o sociálních službách z roku 

2006 „územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, 

fyzické osoby a ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu.“114  

Podobně definuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytovatele sociálních 

služeb:  

• „Obce a kraje, které dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních 

služeb, zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; sami 

mohou zřizovat organizace poskytující sociální služby. Obce i kraje mohou 

zřizovat sociální služby jako organizační složky státu bez právní subjektivity nebo 

jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Po roce 2002 se kraje staly 

zřizovateli většiny zařízení sociální péče, které dříve patřily pod okresy, 

• nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum 

služeb, 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je zřizovatelem pěti specializovaných 

ústavů sociální péče“ 115  

 

 Aby mohl subjekt poskytovat sociální služby a žádat o dotace z veřejných rozpočtů, 

musí splnit podmínky související s registrací poskytovatele sociálních služeb. Oprávnění 

k poskytování sociálních služeb vydává krajský úřad, který následně kontroluje dodržování 

všech podmínek pro poskytování sociálních služeb a dodržování Standardů kvality 

poskytování sociálních služeb. Registrace tak klade na poskytovatele požadavky, které 

mají zajistit poskytování kvalitní sociální služby a zajistit ochranu práv a zájmů klientů.116  

 Uživatel sociálních služeb je osoba, dříve klient, která nakupuje nebo využívá 

sociální službu dle zákona o sociálních službách z roku 2006. Při užívání sociálních služeb 

by měla být naplněna lidská i občanská práva uživatele a služby by měly odpovídat jeho 

individuálním potřebám. Uživatel má nárok na poskytnutí všech relevantních informací 

ohledně poskytnuté služby, tj. informace o ceně za službu, o právech a povinnostech, které 

vyplývají ze smlouvy, o možnosti podat stížnost aj.117 

 Poskytování sociální služby je založené na smluvním principu, na základě uzavřené 

dohody mezi uživatelem a poskytovatelem. Uzavírání dohody staví uživatele do nové 
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pozice, do aktivní role, kdy si vybírá a samostatně volí, jaká služba mu bude poskytnuta. 

Na druhou stranu tato smlouva zavazuje poskytovatele k naplnění potřeb klienta.  

 

3.1. Typologie sociálních služeb dle zákona o sociálních službách 

 

 Dřívější platná legislativa znala pouze několik málo druhů sociálních služeb. Mezi 

služby sociální péče byly zahrnovány výchovná a poradenská péče, ústavní sociální péče, 

péče v ostatních zařízeních sociální péče, pečovatelská služby a stravování.118 Zákon 

o sociálních službách z roku 2006 přináší mnohem širší spektrum typů sociálních služeb: 

sociální poradenství, služby sociální prevence a služby sociální péče, které umožní řešit 

různé sociální situace obyvatel. 

 Sociální poradenství zahrnuje základní a odborné sociální poradenství. Každý 

poskytovatel sociálních služeb má povinnost poskytnout základní sociální poradenství, 

které představuje poskytnutí základních informací pro řešení nepříznivé sociální situace 

občana. Cílem služeb sociální péče je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost a umožnit jim tak zapojení do běžného života společnosti, zajistit důstojné 

prostředí a zacházení, a to zejména v zařízení s trvalým pobytem. Služby sociální prevence 

mají bránit sociálnímu vyloučení osob, způsobené nepříznivou sociální situací a zamezit 

vznik a šíření nežádoucích společenských jevů. 119 

 

Typologie sociálních služeb dle zákona o sociálních službách:120  

1. sociální poradenství (základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství)  

2. služby sociální prevence (raná péče, telefonická krizová intervence, tlumočnické 

služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, 

nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, 

služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro seniory  

      a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické 

      komunity, terénní programy, sociální rehabilitace) 

3. služby sociální péče (osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, 

průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací 

služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy 
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    pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním  

    režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnickém  

    zařízení). 

 

 Sociální služby mohou být poskytovány ambulantně, kdy osoba dochází do zařízení 

sociálních služeb bez ubytování. Sociální služby mohou být také pobytové, tj. služby 

zajišťující pobyt v zařízení sociálních služeb. Další formou jsou terénní sociální služby, 

které jsou poskytovány v přirozeném sociálním prostředí uživatele.121 

 Každá z vyjmenovaných služeb je dále specifikována v zákoně o sociálních službách 

z roku 2006 ve dvou odstavcích: odst. 1) popisuje, komu je služba určena a jakou formou 

je poskytována a odst. 2) vyjmenovává základní činnosti, které musí být klientovi 

nabídnuty v rámci dané služby. Vyhláška č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách, pak specifikuje jednotlivé činnosti služeb. 

Uživatel uzavírá s poskytovatelem smlouvu, ve které upřesňuje, jaké z nabízených činností 

poskytovatele bude využívat.122  

 Další prvek, který zákon o sociálních službách z roku 2006 přináší, je přesné 

vyjmenování sociálních služeb poskytovaných za finanční spoluúčasti uživatele123 a služby 

poskytované bez úhrady124. Výše, kterou klient za poskytnutou službu uhradí, vychází 

z uzavřené smlouvy mezi oběma stranami, přičemž nesmí být překročena maximální výše 

stanovená vyhláškou č. 506/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách. 

 Vymezení základních činností i cenová regulace výše úhrad jsou častým zdrojem 

kritiky. Podle některých hlasů je vymezení služeb příliš striktní a poskytovatelé by měli 

mít možnost zvolit si, jaké z vymezených základních činností budou poskytovat. O tom, 

kde jinde by uživatel tyto činnosti mohl využít, by poskytovatel uživatele informoval.125 

Podle občanského sdružení Skok současné vymezení základních činností povede spíše 

k tomu, že poskytovatelé budou nuceni „přizpůsobovat“ svoji činnost zákonu 

a né klientovi.126 Dále se uvádí, že vymezení služeb je stanovené pouze pro určitou cílovou 

                                                           
121

 Zákon č. 108/2006 Sb. §33 
122

 Zákon č. 108/2006 Sb. , Díl 3 Smlouva o poskytnutí sociální služby 
123

 Zákon č. 108/2006 Sb. §73 
124

 Zákon č. 108/2006 Sb. §72,§74,§75 
125

 Deverová, 2008: 7  
126

 Jabůrková, Dohnalová, Jirků, Kudějová, Mátl, Novák, 2007: 18  



 

 

35 

skupinu, přestože tuto službu využívají i jiné cílové skupiny.127 Na druhou stranu ovšem 

stanovení základních činností umožňuje snazší kontrolu v rámci hodnocení kvality 

poskytování služeb a zároveň umožňuje uživateli sociálních služeb mít jasnou představu 

o tom, co daná služba nabízí, a na co má nárok. Cenová regulace bývá zdrojem kritiky ze 

stran poskytovatelů, podle kterých jsou maximálně stanovené hranice úhrad příliš nízké 

a nestačí k pokrytí nákladů na službu. 128 

 Kritiky se nevyhnula ani samotná typologie služeb. Ve výčtu sociálních služeb chybí 

ty služby, které jsou založeny více na aktivitě zúčastněných osob než na jejich 

profesionalitě (svépomocné skupiny), dále zde není řešena problematika služeb, které 

spojují zdravotní a sociální služby např. hospice.129  

 

3.2. Terénní sociální služby  

 

 Terénní sociální služba je taková služba, která je poskytována v přirozeném 

sociálním prostředí, přičemž sociálním prostředím se rozumí „rodina a sociální vazby 

k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí 

domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity“130 

 Rozvoj terénních sociálních služeb je dlouhodobě podporován v zemích Evropy 

a k jejich podpoře se přiklání i Česká republika. „Péče musí jít za občanem a nikoliv občan 

za péči. Péče se musí svými formami přizpůsobit individuálním dispozicím občana.“131 

Smyslem terénních sociálních služeb je zejména přiblížení života osob závislých 

na pomoci jiné osoby normálnímu běžnému životu.132  

 Faktory, které umožnily rozvoj terénních sociálních služeb a péči v domácnosti, 

můžeme najít v různých oborech. Jednak se jedná o zlepšení technických podmínek 

a vybavení domácnosti, rozvoj kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a jejich 

dostupnosti, možnosti komunikace,133 změny pohledu v oblasti sociální práce, kdy vytržení 

člověka z jeho přirozeného prostředí je chápáno jako negativní jev způsobující další 

sociální problémy, změna ve vnímání práv a zájmů klientů, zvyšující se životní standard 
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lidí, ekonomické pohledy, kdy náklady na terénní sociální služby jsou menší než 

v pobytových zařízeních aj. 

 Aby se terénní sociální služby mohly i nadále vyvíjet, je nutná jejich další podpora. 

Mezi faktory, které ovlivňují rozvoj terénních sociálních služeb, můžeme například uvést 

vstup tržních mechanismů, rozpoznání důležité role rodiny a nestátních subjektů 

a jednoznačná preference domácí péče nad dlouhodobými ústavy.134 

 

  3.3. Terénní sociální služby ve vztahu ke stárnutí populace 

 

 Současný demografický vývoj obyvatelstva nejen v České republice, ale i v celé 

Evropě je charakteristický stárnutím populace. Narůstá počet osob v postproduktivním 

věku, přičemž se zvyšuje podíl osob ve vyšších věkových kategoriích. Uvážíme-li, 

že osobám v seniorském věku a zejména ve vyšších věkových kategoriích ubývají fyzické 

a psychické síly, bude narůstat podíl osob, které budou závislé na pomoci jiných osob.  

 

Stárnutí populace můžeme posuzovat na základě: 

• indexu stáří.V roce 1991 byl index stáří v České republice 62,0 a v roce 2001 se 

zvýšil na 89,2,135 

• průměrného věku obyvatel, z 36,5 na 39,3, v roce 2010 se předpokládá nárůst dle 

tzv. střední varianty na 41,2 a v roce 2050 na 48,8, v roce 2010 se předpokládá 

index stáří 114 a v roce 2050 už 252, dle tzv. střední varianty,136 

• a podílu osob ve věku vyšším než 65 let. Od roku 1991 z 12,7 na 13,9% v roce 

2002, přičemž došlo k výraznému poklesu podílu osob ve věku 0- 14, tj. v 1991 

20,6% na 15,6% v roce 2001.137 Tedy nejrychleji bude přibývat osob ve věku 

    nad 85 let.138 

 

 O nutnosti zodpovědného přístupu ke stáří také svědčí to, že senioři jsou právem 

zařazování v národních strategických dokumentech139 jako skupina ohrožena sociálním 

vyloučením. Jak je v dokumentech správně řečeno nejde jen o přístup odborných 
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sociálních služeb, oblast zaměstnávání starších občanů, další vzdělávání, ale důležité je 

rozšiřovat ve společnosti povědomí o problémech stáří a podporovat úctu vůči starším 

občanům.140 

 Takový demografický vývoj klade nároky na změnu a přizpůsobení se současné 

situaci v oblasti zdravotnictví, důchodového zabezpečení a také i v oblasti sociálních 

služeb. V oblasti péče o seniory má význačný vliv zejména prodlužování lidského věku, 

přičemž se prodlužuje období života, kdy člověk vyžaduje vyšší míru péče, přenášení 

standardu života v produktivním věku i do období, kdy je člověk stále více závislý na 

pomoci jiné osoby a rostoucí náklady kompenzace narůstající závislosti na vnější pomoci, 

kdy důchod nestačí na krytí nákladů.141 V péči o staré občany tak můžeme určit čtyři 

základní složky. Je jím individuální složka, která koresponduje s potřebou starého člověka 

mít pocit osobní jistoty a spokojenosti. Druhou složkou je složka sociální, starý člověk má 

potřebu někam patřit, být součástí rodinného nebo jiného společenství. Zdravotní složka 

představuje přiměřenou míru zdraví. Tato složka je zároveň podmínkou naplnění složek 

předchozích a v neposlední řadě se jedná o složku hmotného zabezpečení.142 Při péči 

o staré lidi by se mělo předcházet vzniku dlouhodobé závislosti a institucionalizaci a měli 

by se stát aktivními členy společnosti. Je potřeba podporovat aktivní a soběstačný život, 

budovat příležitosti pro sociální aktivity a trávení volného času.143  

 Při plánování sociálních služeb pro seniory, je také důležité brát v úvahu jejich 

potřeby a přání v oblasti jejich péče. Přestože jsou stále dlouhé čekací doby na pobyt 

v zařízeních sociální péče, velká část seniorů by dala přednost službě v domácím prostředí 

před zařízením dlouhodobé péče.144 Je proto důležité uvědomit si, jaké jsou skutečné 

důvody pro podání žádosti o pobyt. Tyto dlouhé čekací doby mohou být způsobeny 

několika faktory. Žádosti podávané o umístění do ústavů podávají žadatelé s předstihem 

v době, kdy tuto péči zatím nepotřebují a to s cílem zajistit si místo v zařízení předběžně. 

Dalšími důvody pro podání žádosti je osamělost, zajištění včasné odborné péče, chybějící 

nebo nedostatečná kapacita terénních sociálních služeb nebo neznalost o možnostech jiné 

alternativy péče.145 Při rozboru dat ohledně rozsahu sociálních a zdravotních služeb v roce 

2005 bylo navíc prokázáno, že „počet neuspokojených žadatelů o umístění do domovů 
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důchodců není pomocným kritériem pro určení skutečné potřeby kapacit v těchto 

zařízení.“146  

 Další zajímavé orientační údaje se týkají procentuálního vyjádření nutnosti způsobu 

péče o svoji osobu, přičemž ze získaných údajů vidíme, že soběstačných s podporou rodiny 

je téměř 80 - 90% seniorů, pomoc v domácnosti vyžaduje 13%, domácí péči 7-8% 

a ústavní péči potřebují jen 2% seniorů.147 Při porovnání podílů počtu osob starších 65 let, 

kterým je poskytovaná péče v pobytových zařízeních a v domácnosti, je Česká republika 

na průměrné úrovni při poskytování péče v domácnosti. Např. v Dánsku je to 24%, Velká 

Británie 5,5% a v ČR 13,2% osob 148 

 

   3.4. Typologie terénních sociálních služeb pro seniory 

 

 Ze zákona o sociálních službách z roku 2006149 vyplývá, že sociální službu můžeme 

rozlišit ve vztahu k cílové skupině, poskytovateli soc. služeb nebo způsobu poskytování. 

Zaměříme-li se na sociální služby poskytované seniorům, můžeme vyjmenovat tyto 

poskytované služby na území České republiky dle současné legislativní úpravy:150 základní 

sociální poradenství, které musejí povinně poskytovat všichni poskytovatelé sociálních 

služeb, dále odborné sociální poradenství §4, osobní asistence §5, pečovatelská služba §6, 

tísňová péče §7, odlehčovací služby §10, centra denních služeb §11 a domovy pro seniory 

§15 (domovy důchodů, penziony, domy s pečovatelskou službou). Významným podílem 

se při péči o seniory také podílí služby, které kombinují sociální a zdravotní péči. Patří sem 

např. hospicová péče a léčebny dlouhodobě nemocných a domácí zdravotní péče. 

Vzhledem k potřebám seniorů vyplývajícím ze zhoršujícího se zdravotního stavu bude 

provázanost sociálních a zdravotních služeb stále více důležitá.151 

 Mezi terénní sociální služby pro seniory pak z výše zmíněných sociálních služeb 

v této cílové skupině můžeme zahrnout osobní asistenci, pečovatelskou službu nebo 

tísňovou péči. Senior si také může zvolit místo odborné sociální služby pomoc rodinného 

příslušníka nebo pomoc osoby blízké. V tomto případě se pak i rodinný příslušník stává 
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poskytovatelem sociální služby. Pobyt v domácím prostředí klienta však podporují i další 

sociální služby zejména respitní (odlehčování) služby nebo denní stacionáře.  

 

3.4.1. Pečovatelská služba 

 

 Mezi nejčastěji poskytované terénní sociální služby seniorům patří v naší zemi již 

tradičně pečovatelská služba. Pečovatelská služba je „terénní nebo ambulantní služba 

poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné fyzické osoby.“152 

 Jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou vyjmenovány zákonem153 a upřesněny 

vyhláškou154. Je definováno 5 oblastí, které pečovatelská služba zabezpečuje. Jedná se 

o pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytnutí 

stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu s okolím. 

 Pečovatelské služby tak nabízejí širokou škálu služeb a je na klientovi, kterou 

ze služeb si na základě uzavřené smlouvy objedná. Mezi nejčastěji poskytované služby 

pečovatelské služby nadále patří dovoz oběda a služby poskytované z zařízeních 

pečovatelské služby.155 Pečovatelská služba je poskytována jak v domácím prostředí 

klienta, tak v pečovatelském domě.  

 

3.4.2. Domovy s pečovatelskou službou 

 

 Zákon o sociálních službách z roku 2006 nehovoří o domech s pečovatelskou službou 

jako o zvláštním typu nebo druhu sociální služby. V legislativě se pojem domov 

s pečovatelskou službou objevoval v zákonu č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, 

v souvislosti s pečovatelskou službu: „pečovatelská služba se poskytuje občanům v jejich 

domácnostech včetně domácnosti v domech s pečovatelskou službou“.156 Toto ustanovení 

je však v tomto zákoně ve znění pozdějších předpisů vypuštěno.157 V roce 2006 bylo 
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v Praze 45 domů s pečovatelskou službou s kapacitou 2216 bytových jednotek.158 

Výhodou pečovatelského domu je zejména to, že člověk žije v samostatném bytě, 

organizuje si svůj život a využívá přítomnost pečovatelské služby během dne.  

 

3.4.3. Osobní asistence 

 

 „Je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

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

sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.“159 

 Podle studie PhDr. Veselé, je služba osobní asistence nejméně využívaným druhem 

sociálních služeb u seniorů.160 Podle mého názoru, by rozšíření osobní asistence mohlo 

významně přispět k některým problémům seniorů, jako je např. samota, doprovody, 

nedostatečné kontakty s okolím apod. Osobní asistence by tak mohla poskytnout takové 

služby, na které není pečovatelská služba zaměřena.  

 

3.4.4. Rodinný příslušník  

 

 Péče poskytovaná rodinnými příslušníky by měla být podporována z různých stran 

a to hned z několika důvodů. Rodinní příslušníci by rádi pečovali o své rodiče, ale bohužel 

podmínky nejsou nijak motivující. Často se jedná o důvody, které souvisí s praktickými 

životními událostmi, jako je např. ztráta zaměstnání, nízký příjem, ztráta kontaktu 

s okolím, započítání náhradní doby apod.161  

 Péče o prakticky nesoběstačného seniora je pro rodinného příslušníka velmi náročná, 

 a proto je velmi nutná psychická a odborná podpora a také možnost odpočinku (respitní 

péče). Podle mého názoru mohou mít v této oblasti také velký význam svépomocné 

skupiny pečujících, možnost odborného poradenství a konzultace v péči o seniora. Mezi 

mnoha návrhy pro podporu péče osobami blízkými bývá také uváděna možnost návratu 

do původního zaměstnání po skončení péče. Tento důvod bývá také uváděn jako jeden 

                                                           
158<http://magistrat.praha-mesto.cz/70560_Praha-ma-110-novych-bytu-s-pecovatelskou-sluzbou>[cit. 
18.července 2008].  
159

 Zákon č. 108/2006 Sb. §39 
160

 Veselá, 2001: 13 
161

 Veselá, 2003: 37 



 

 

41 

z důvodů, který vede k odmítnutí péče o rodiče.162 Uvádí se také, že na druhou stranu může 

být dlouhodobá nezaměstnanost motivem pro péči při dostatečném finančním 

ohodnocení.163 Nabízí se zde však otázka, zdali je toto vhodná motivace pro jistě náročnou 

péči o svého rodinného příslušníka a zdali pak nebude docházet ke zneužívání příspěvku 

v neprospěch seniora.     

 Příspěvek na péči do jisté míry umožňuje a zvyšuje finanční prostředky pro 

pečujícího. Zápočet doby péče do náhradního plnění pro účely důchodového zabezpečení 

může do jisté míry podpořit domácího pečujícího.  

 

3.4.5. Respitní péče – odlehčovací služby 

 

 „Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.“164 

 Respitní neboli odlehčovací péče je velmi významná zejména v případech, kdy 

o seniora pečují rodinní příslušníci. Tato forma péče může být poskytována jak terénním 

způsobem (zde často v praxi splývá s osobní asistencí) nebo v pobytových zařízeních. 

Ve většině případů nabízí několik pokojů pro respitní péči domovy pro seniory, léčebny 

dlouhodobě nemocných nebo během prázdnin některé speciální školy nabízejí umístění 

seniora na určitou dobu, kdy tak využívají volné prostory.  

 Mezi další služby, které mohou pomoci pečujícím osobám při péči o seniora 

v domácnosti, patří také centra denních služeb a denní stacionáře. Tyto druhy služeb 

obvykle nabízejí široké spektrum aktivizačních činností, rehabilitačních činností aj. 

Některá centra mohou být specializovaná na péči o lidi s demencí nebo Alzheimerovou 

nemocí. V těchto zařízeních sociální péče bývá senior umístěn alespoň na určitou část dne 

obvykle po dobu, kdy pečující dochází do práce, potřebuje si vyřídit vlastní osobní 

záležitost apod. 
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3.4.6. Tísňová péče 

 

 „Je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická 

komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života 

v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.“165 

 Tísňová péče umožňuje klientovi v případě náhlého problému, zhoršení zdravotního 

stavu a jiných akutních případů snadno, pomocí tlačítka, které nosí stále při sobě, upozornit 

centrálu (u nás obvykle pečovatelská služba), kde se situace vyhodnotí a zvolí se způsob 

pomoci. Tento systém dává do jisté míry jistotu seniorům, že i přestože jsou sami doma 

a dostanou se do situace, kterou neumí sami řešit, mají se kde dovolat pomoci. „Pracovníci 

tísňové péče se okamžitě s bytem propojí, zjistí klientův stav a potřeby a rychle zorganizují 

odbornou pomoc.“166 Obvykle tísňová péče funguje 24 hodin.  
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4. REGIO�ÁL�Í, I�FORMAČ�Í A EKO�OMICKÁ DOSTUP�OST 

TERÉ��ÍCH SOCIÁL�ÍCH SLUŽEB 

 

 V důvodové zprávě zákona o sociálních službách z roku 2006 je kvalitní sociální 

služba určována několika faktory, mezi kterými je také dostupnost. Sociální služba by měla 

být dostupná jak z hlediska typu pomoci, územní dostupnosti, informační dostupnosti, tak i 

z hlediska ekonomické dostupnosti.167 Dostatečná nabídka sociálních služeb, která 

odpovídá potřebám v daném regionu, je předpokladem k naplnění potřeb a požadavků 

obyvatel. Aby obyvatelé obce nebo daného regionu mohli nabízené služby využívat, je 

nutné, aby měli možnost přístupu k informacím a věděli, jaké typy služeb jsou jim k 

dispozici. Ekonomická dostupnost znamená, že uživatel služeb si bude schopen z vlastních 

zdrojů a s podporou státu nakoupit službu, která nejlépe vyhoví jeho potřebám a sociální 

situaci. Tento prvek ovšem předpokládá, aby uživatelé služeb byli ochotni za danou službu 

vynaložit část finančních prostředků.  

 Nástrojem pro zajištění územní dostupnosti je dle zákona o sociálních službách 

z roku 2006 tvorba střednědobého plánu sociálních služeb na daném území. Nástrojem 

informační dostupnosti je registr poskytovatelů sociálních služeb vedený na krajském 

úřadě a veřejně dostupný na webových stránkách portálu MPSV. Nástrojem ekonomické 

dostupnosti je prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, stanovení maximální úhrady uživatelem za poskytnutou 

službu. Koupěschopnost uživatelů je také podporována formou státem poskytnutého 

příspěvku na péči.  

 

4.1. Vybavenost regionů terénními sociálními službami 

 

 Ve vybavenosti jednotlivých území existují rozdíly, které jsou způsobeny různými 

faktory. Velmi různé rozložení sociálních služeb a vybavenost vykazovaly regiony již při 

svém vzniku, tedy při rozdělení na vyšší územně samosprávné celky a při stanovení 

spádových územních obcí. Tyto rozdíly byly způsobeny zejména neexistujícími strategiemi 

v oblasti plánování sociálních služeb a to především ze strany státu, který byl hlavním 

poskytovatelem služeb sociální péče. Služby se tak v jednotlivých regionech vyvíjely spíše 
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samovolně než podle skutečných potřeb v daném regionu.168 Tento fakt se následně ukázal 

právě při stanovení jednotlivých území.  

 Odlišnosti v rozložení sociálních služeb v regionu jsou také způsobeny objektivními 

ukazateli, které představují specifické rysy a charaktery daného území. Mezi těmito prvky 

je míra urbanizace, demografická struktura obyvatelstva, velikost a osídlení území, míra 

realizace tradičních funkcí rodiny v péči o staré občany a další sociologické změny 

probíhající ve společnosti.169 Proto je velmi důležité pro plánování sociálních aktivit v obci 

nebo regionu vycházet ze sociálně demografické analýzy.170  

 I přes tyto rozdíly lze však vysledovat určité shodné tendence regionů ve vybavenosti 

sociálních služeb. Vyšší míry vybavenosti vykazují spíše regiony, kde je nízká míra 

rodinné solidarity a sounáležitosti, naopak nízké hodnoty byly vykázány v magistrátních 

městech. Na poskytování terénních sociálních služeb, v tomto případě pečovatelské služby, 

má vliv také regionální profil a míra infrastruktury.171 V případě nedostatečných míst 

některých sociálních služeb jsou tato místa nahrazena jinými sociálními službami. Tato 

přímá úměra platí např. v případě nedostatečných míst v léčebnách dlouhodobě 

nemocných, která jsou nahrazována domácí zdravotní péči. Nepřímá úměra platí např. 

u vybavenosti pečovatelské služby a domovů důchodců, přičemž vazba mezi oběma typy 

služeb je velmi slabá.172  

 Například počet osob starších 65 let v relaci na 1000 osob starších 65 let, kterým byla 

poskytnuta některá ze služeb sociální péče v hlavním městě Praha, mírně stoupal. Vysoký 

nárůst lze vysledovat v zejména poskytování pečovatelské služby na území Praha-východ, 

naopak např. v Kladně se celkově počet poskytovaných služeb sociální péče oproti roku 

1995 snížil. Celkově pak v České republice se po navýšení služeb oproti roku 1995 v roce 

2000 vybavenost služeb sociální péče opět snížila, dokonce pod hranici z roku 1995.173 

 Nástrojem pro odstranění rozdílů v oblasti poskytování služeb sociální péče je dle 

zákona o sociálních službách tvorba střednědobého plánu sociálních služeb. Vznik 

podobného dokumentu tzv. sociální analýzy obce, již předpokládal návrh zákona o sociální 

pomoci v roce 1995. Sociální analýza měla být podkladem pro získávání státních dotací 

a zdrojem informací o daném regionu. V pozdějším návrhu v roce 1997 se hovořilo 
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o sociálně demografické analýze a prognóze. Konečnou podobu tak tento záměr našel 

v zákoně o sociálních službách v roce 2006 s označením střednědobé plány sociálních 

služeb.174 

 V návrzích plánovaných dokumentů a střednědobého plánu můžeme najít společné 

principy a cíle. Jejich účelem je posílit odpovědnost a působnost obcí v oblasti sociálních 

služeb, zajistit dostatečný zdroj informací, měla zde být jasně deklarována podpora státu 

nestátním subjektům a měly být nástrojem pro zjišťování a uspokojování potřeb občanů 

na základě specifik daného území. Posílení role a odpovědnosti obce v poskytování 

sociálních služeb vyplynulo z reformy veřejné správy, přičemž hlavní role není přímo 

v poskytování sociálních služeb, ale zajištění jejich dostupnosti pomocí dalších subjektů. 

Velký důraz je také kladen na zapojení uživatelů sociálních služeb do procesu jeho 

vzniku.175 

 Proces, který vede k vytvoření takového plánu, je tzv. komunitní plánování 

na jednotlivých územích. Povinnost danou zákonem vytvářet střednědobé plány 

(komunitní plány) mají ovšem pouze kraje.176 Vzhledem k tomu, že obce tuto povinnost 

nemají, jen některé se ke tvorbě střednědobých plánů přihlásily. Toto ustanovení trochu 

ztěžuje zajištění dostupnosti sociálních služeb na vzdálených územích a následně v krajích, 

zejména pokud mají krajské střednědobé plány vycházet z plánů obcí. 

 Cílem střednědobých plánů je zajistit strukturu a rozložení sociálních služeb 

odpovídající potřebě občanů daného území a snížit riziko sociálního vyloučení.177 Jedná se 

„ve své podstatě o nekončící proces hledání potřeb v oblasti sociálních služeb.“178 Konečná 

podoba střednědobých plánů by měla vycházet z demografické analýzy, SWOT analýzy 

a analýzy potřeb. Samotná podoba střednědobého plánu by pak měla obsahovat stanovené 

priority a cíle v rozvoji sociálních služeb. Dokument se tvoří obvykle na základě 

výzkumného šetření a na jednáních tzv. triády, která je tvořena ze zástupců poskytovatelů 

sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb a zadavatele (obvykle zástupci příslušného 

úřadu).179  

 Aby střednědobý plán obsahoval všechny typy služeb, které naplní potřeby v kraji, 

podílí se na tvorbě plánu již zmíněná základní triáda. Zde se můžeme setkat se situací, kdy 
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triáda nemá rovnoměrné zastoupení všech tří skupin – klientů, poskytovatelů a zadavatelů. 

Rovnoměrné zastoupení jednotlivých cílových skupin by se také těžko hledalo. Do jisté 

míry se také při tvorbě střednědobých plánů objevil boj mezi jednotlivými poskytovateli 

a jejich schopnostmi získat přítomné na svou stranu. Takto vytvořené střednědobé plány 

nevidím jako kvalitní podklad pro rozdělování dotací. Poskytovatelé nových sociálních 

služeb tak mohou být snadno vytlačeni těmi stálými, známými poskytovateli.  

 Dokumenty, které byly vytvořeny pro plánování sociálních služeb, opomíjejí 

důležitost provedení analýzy sociálně demografického vývoje obce a jejich zaměření 

na věkové kategorie občanů, které jsou většinovými příjemci sociálních služeb. Podobně 

prvkům jako jsou: porovnávání zjištěných potřeb jednotlivých skupin uživatelů sociálních 

služeb a jejich porovnání s doporučenými hodnotami vybavenosti a také vazby sociálních 

služeb na související odvětví, tj. zdravotní péči, bytovou politiku a dopravní obslužnost 

není věnována dostatečná pozornost.180 Zatímco o normativech se uvažovalo již v návrhu 

zákona o sociální pomoci v roce 1997.181  

 

4.1.1. Normativy vybavenosti 

 

 Při plánování a hodnocení vybavenosti obcí sociálními službami můžeme vycházet 

z tzv. normativů vybavenosti, které byly navrženy v 80. letech. Byly navrženy 4 druhy 

normativů neboli směrných čísel, které představují orientační údaje vymezující velikost 

cílových sociálních skupin, normativy vybavenosti územních celků a přehled územní 

distribuce sociálních služeb a orientační standard vybavení spádové obce. Takto stanovené 

normativy jsou statistické hodnoty, které by měly být vždy dány do souvislosti s konkrétní 

sociální analýzou obce tak, aby byla zohledněna všechna specifika obce. 182 Přestože tyto 

normativy nikdy nebyly uvedeny v praxi, jsou ceněny zejména jako orientační nástroje, 

protože představují „jediný srovnatelný pohled na kvantitativní úroveň sociálních služeb 

jednotlivých územních celků.“183 V tomto významu s navrženými normativy neboli 

orientačními čísly pracuji také v praktické části diplomové práce, ve které slouží jako 

orientační kritérium pro zhodnocení vybavenosti území. Zde je uvádím jako přehled 

možných zdrojů, které byly brány jako možné podklady pro plánování sociálních služeb 
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a uvádím, jakým způsobem jsou použitelné v současném prostředí systému sociálních 

služeb ovlivněném legislativními změnami. 

 Orientační údaje vymezující velikost cílových skupin podávají orientační přehled 

o možnosti výskytu jednotlivých cílových skupin obyvatel, „které jsou obvyklými příjemci 

sociální pomoci“184. Pomocí tohoto normativu můžeme určit, jaký podíl osob a v jakých 

věkových kategoriích potřebuje pomoc při sebeobsluze podle míry závislosti. Přičemž 

nárůst potřeby pomoci výrazněji narůstá u osob ve věku nad 75 let a největší podíl nutné 

pomoci je u minimální závislosti a s postupem věku narůstá potřeba pomoci i v těžších 

stupních závislosti.185 V současné právní legislativě a dnešním pohledu na plánování 

sociálních služeb můžeme čerpat tyto informace z demografické analýzy obce a jejich 

prognózy do budoucnosti. 

 Normativy vybavenosti služeb poskytují orientační hodnoty jednak v relaci na 10000 

osob a pro přesnější stanovení hodnot na 1000 obyvatel starších 65 let. Stanovené návrhy 

ukazatelů míry vybavenosti službami pro staré občany ukazují, že postupně bude narůstat 

počet osob, kterým bude poskytována sociální služba v domácnosti. Skutečná hodnota 

počtu osob, kterým byla v roce 1995 poskytována pečovatelská služba v relaci na 10000 

osob starších 65 let, je 87,35 a v roce 2010 se předpokládá navýšení na hodnotu 100,00. 

Proto jsou tyto hodnoty normativů chápány jako minimální pro služby v domácnostech 

občanů a maximální u služeb poskytovaných v ústavních zařízeních.186 

 Přehled územní distribuce sociálních služeb navrhuje, jaké služby by měly být 

zabezpečeny každou obcí, okresem a státem. Sociální služby jako je např. sociální 

poradenství a krizový telefon je podle těchto normativů nutné zabezpečit v obcích všech 

velikostí.187 Důležité je zde ovšem znovu zmínit, že v rámci II. fáze reformy veřejné 

správy byly sociální a zdravotní služby převedeny do samosprávné působnosti obcí, měst 

a krajů. Obce pak nejsou nijak vázány k zajištění dostatečné sítě služeb.188 Co se týče 

krajů, jejich odpovědnost stanovuje zákon o sociálních službách z roku 2006, který jim 

dává povinnost plánovat sociální služby.189 Kraje zde pak hrají důležitou roli. 

 Ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a městy by měly zajistit 

dostatečnou strukturu sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, tzn. služby 
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sociálního poradenství, sociální prevence a služby sociální péče. I zde je ovšem nutné vzít 

v úvahu existenci sociálních skupin a sociálních situací na daném území.190  

 

4.2. Informační dostupnost 

 

 Jestliže existuje dostatečná síť sociálních služeb, mohou si občané, kteří potřebují 

nějakým způsobem pomoci vyřešit svou sociální situaci, vybrat tu nejvhodnější ze služeb. 

Díky povinné registraci všech poskytovatelů sociálních služeb vznikl veřejný registr 

poskytovatelů sociálních služeb.191 Takovýto veřejný informační systém je první svého 

druhu v České republice. Umožňuje získat základní informace o poskytovatelích a jimi 

nabízených službách, o postupech při poskytování služeb a jejich kapacitě, personálním 

zabezpečení, případně i o finančních zdrojích organizace.  

 Nicméně nedostatkem registru je jeho neprostupnost v rámci krajů, a tím omezená 

dostupnost informací o nabídce služeb v kraji. Poskytovatelé jsou registrování v kraji, kde 

mají své sídlo. Terénní sociální služby, které mají působnost ve více krajích, jsou tak 

uvedeny pouze v registru tohoto kraje, přestože služby poskytují i v dalších krajích. Ten, 

kdo hledá v registru konkrétní typ služby, údaje o možném poskytovateli, který nemá sídlo 

v jeho regionu, ale přesto zde služby poskytuje, nenajde.  

 Dalším významným prvkem v zajištění informační dostupnosti o možnosti využití 

pomoci pro svou osobu je sociální poradenství. Zákon o sociálních službách z roku 2006 

rozděluje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Základní sociální 

poradenství mají povinnost poskytovat všichni poskytovatelé sociálních služeb.192 Každý 

občan by tak měl mít zaručen dostatečný přístup k informacím. Zároveň toto klade určité 

požadavky na poskytovatele, kteří by měli mít přehled o možnosti péče o seniory, aby 

mohli nabízet adekvátní formy pomoci.  
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 Průša, 2006: kap. 3 
191 Zákon č. 108/2006 Sb, Díl 1: Registrace 
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 Zákon č. 108/2006 Sb, Díl 2: Sociální poradenství 
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  4.3. Ekonomická dostupnost 

 

 V souvislosti se vstupem tržních mechanismů do poskytování sociálních služeb je 

nutné, aby „stát posílil příjem občana, aby si mohl službu koupit“193. Jako ochrana proti 

vysokým a tím nedostupným cenám za poskytnuté služby reguluje stát maximální výši 

úhrad jednotlivých činností sociálních služeb. Dále v souvislosti se zavedením tržních 

mechanismů a podpoře koupěschopnosti poptávky po sociálních službách poskytuje stát 

tomu, kdo potřebuje zabezpečit pomoc, tzv. příspěvek na péči.194 

 Výše maximálních úhrad za sociální služby je stanovena prováděcí vyhláškou 

č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Tyto 

limity jsou podle poskytovatelů soc. služeb velmi nízké a nemohou pokrýt náklady 

na činnost. Může tak dojít k ohrožení rozvoje tohoto typu služeb.195 V případě 

pečovatelské služby se např. odhaduje, že by organizace na zajištění služby potřebovaly 

170 Kč.196 Pro řešení této situace se navrhuje u některých typů služeb, např. osobní 

asistence, stanovit paušální měsíční platby za poskytované služby, které by byly stanoveny 

dohodou mezi poskytovatelem a uživatelem.197  

 Na druhou stranu se ale objevují také názory, že limitní stanovení např. u stravy 

je vyšší než jsou příjmy uživatele a ten se tak dostává do fiktivního dluhu. Tato situace 

se objevuje zejména u pobytových zařízení.198 

 Přestože je cenová regulace chápána jako ochrana uživatele, je tento krok hodnocen 

jako nesystémový a podle návrhů by měla být výše úhrad stanovena na základě dohody 

mezi uživatelem a poskytovatelem a také by měla být určena při registraci.199  

 Jak již bylo řečeno osobám, které vyžadují pomoc jiných osob při péči o svou osobu, 

je poskytován příspěvek na péči. Při poskytování této dávky se předpokládá, že uživatel 

pro zajištění pomoci bude využívat i jiné vlastní finanční zdroje, např. důchod, příjem 

rodiny apod. Vzhledem k tomuto předpokladu se již při přípravě zákona o sociální pomoci 

v roce 1997 uvažovalo o přiznávání výše příspěvku nejen dle hodnocení úkonů péče 

o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti, ale také s ohledem na příjmovou situaci příjemce 
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 Průša, 2007b: 75 
194

 Zákon č. 108/2006 Sb. část druhá, příspěvek na péči 
195

 Průša, 2007a: 25 
196

 Jabůrková, Dohnalová, Jirků, Kudějová, Mátl, Novák 2007: 57  
197

 Jabůrková, Dohnalová, Jirků, Kudějová, Mátl, Novák. 2007: 59  
198 Jabůrková, Dohnalová, Jirků, Kudějová, Mátl, Novák. 2007: 57  
199

 Průša 2007c: 22 
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příspěvku. Na základě úvah o významu a účelu sociální pomoci bylo rozhodnuto, že výše 

příspěvku nebude upravována na základě příjmové situace žadatele. 200  

 Při stanovování výše příspěvku na péči se vycházelo z financování jednotlivých 

rozsahů péče finančními transfery a celkového objemu transferů. Vycházelo se také 

z předpokládané potřeby sociálních služeb v jednotlivých stupních závislosti, přičemž 

se předpokládalo, že v I. stupni bude nejčastěji využívanou sociální službou pečovatelská 

služba v rozsahu pravidelné dovážky obědů, pomoci s úklidem, praní prádla, nákupy 

a občasné výpomoci při úkonech hygieny. Na základě těchto úvah byla stanovena 

průměrná výše nákladů tj. 1500 Kč, z čehož by měl uživatel zaplatit cca 150 Kč. Ve 

IV. stupni se předpokládala nejčastěji využívaná pobytová sociální služba, případně její 

adekvátní alternativa terénní sociální služby. Průměrná výše je zde stanovena na 16000 Kč, 

z čehož uživatel uhradí cca 5600 Kč. 201 Důvodová zpráva k zákonu o sociálních službách 

předpokládá, že pomocí příspěvku na péči bude uživatel hradit 80% pomoci202, tedy 20% 

musí uhradit ze svých vlastních příjmů.  

 V současné době je tedy příspěvek na péči přiznáván podle nutného rozsahu péče, 

který je určován dle psychických a fyzických schopností posuzovaného. Na základě 

posouzení těchto aspektů je senior zařazen do určitého stupně závislosti, kterému přísluší 

určitá výše příspěvku na péči (viz Tab. č. 1). Stupeň závislosti se určuje na základě 

potřebné pomoci jiné osoby v závislosti na schopnostech seniora zvládnout úkony péče 

o vlastní osobu a úkony soběstačnosti.203 Z příspěvku pak klient hradí jemu poskytnutou 

pomoc a v případě potřeby musí využít i jiné finanční prostředky, např. důchodu. 

 

Tabulka č. 1 Výše příspěvku na péči a počet úkonů nutných pro přiznání příspěvku 

Stupeň Více než 
úkonů 

Výše 
příspěvku 

Více než 
úkonů 

Výše příspěvku 

 do 18 let Kč nad 18. let Kč 
I. lehká závislost 5 3000 12 2000 
II. středně těžká závislost 10 5000 18 4000 
III. těžká závislost 15 9000 24 8000 
IV. úplná závislost 20 11000 30 10000 
Zdroj: Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.§8 a §11 
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 Průša, 2007b: 75,76,77 
201

 Důvodová zpráva k zákonu o sociálních službách: 61  
202

 Důvodová zpráva k zákonu o sociálních službách: 61  
203

 Více viz Hutař, 2007; vyhláška č. 505/2006 Sb. příloha č. 1 
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5. FI�A�COVÁ�Í TERÉ��ÍCH SOCIÁL�ÍCH SLUŽEB 

 

 V České republice je financování sociálních služeb založeno na vícezdrojovém 

financování, které znamená, že poskytovatelé sociálních služeb pro financování 

poskytování registrovaných sociálních služeb využívají různé finanční zdroje, mezi 

kterými jsou: 204 

• příspěvek na péči, který představuje úhradu od uživatele za nakoupenou službu. 

Významným způsobem regulace tohoto zdroje je prováděcí vyhláškou205 stanovená 

maximální výše, kterou může uživatel za službu zaplatit, 

• dotace ze státního rozpočtu, zdroje z rozpočtů územních samosprávných celků, 

• ostatní zdroje: granty a příspěvky od jiných subjektů, veřejné sbírky, prostředky 

    ze zahraničních zdrojů, např. fondy EU, finanční mechanismy Norska apod. 

 

5.1. Dotace 

 

 Státní dotační politika představuje soubor různých opatření, jejichž obsah se mění 

v souvislosti se změnou právních předpisů, politických rozhodnutí vlády, vlivem 

zájmových skupin a zejména možnostmi státního rozpočtu. Státní dotační politika není 

závazná pro kraje a obce, které mají možnost určit si priority podpory dle vlastního 

rozhodnutí.206 Dle této politiky mohou být dotace poskytovány občanským sdružením, 

obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením církví, nadacím a nadačním 

fondům a dalším právnickým osobám založených za účelem poskytování zdravotních, 

kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně právní ochrany dětí 

a dalším právnickým osobám dle zákona.207  

 V rámci dotační politiky jsou dotace poskytovány dle hlavních oblastí dotační 

politiky, které představují preferované oblasti, kam by finanční prostředky měly směřovat. 

Pro rok 2008 bylo stanoveno celkem 34 oblastí státní dotační politiky.208 Ministerstvo 

práce a sociálních věcí se přihlásilo do 6 oblastí a do 3 oblastí, které spadají pouze pod 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.209 Ministerstvo pak na základě oblastí dotační 
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 Škarabelová, Prozová , Hyánek  a kolektiv, 2007: 150 
205

 Vyhláška č. 505/2006 Sb. 
206

 Škarabelová, Prozová , Hyánek a kolektiv, 2007: 239 
207 Škarabelová, Prozová , Hyánek a kolektiv, 2007: 240 
208

 Škarabelová, Prozová , Hyánek a kolektiv, 2007: 241 
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 Škarabelová, Prozová , Hyánek a kolektiv, 2007: 246, poznámka č.6 
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politiky vyhlašuje programy, které budou dotovány.210 Významnou úlohu v dotační 

politice zaujímá Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, „která je stálým poradním, 

iniciačním a koordinačním orgánem Úřadu vlády ČR a také základní institucionalizovanou 

formou spolupráce nestátních neziskových organizací s vládou“211. 

 

Přístup k finančním zdrojům ze státního rozpočtu by měl být založen na těchto principech: 

• princip rovných podmínek pro všechny poskytovatele 

• princip rovných podmínek pro všechny příjemce veřejných služeb 

• princip efektivního vynakládání veřejných prostředků 

• princip transparentního systému financování 

• princip stabilního systému financování. 212 

 

 Při financování sociálních služeb se vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 243/2000 Sb. 

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 

fondům, ve znění pozdějších předpisů.213  

 Zákon o sociálních službách z roku 2006 definuje poskytování dotací jen velmi 

obecně, přičemž se předpokládá vznik právního předpisu, který stanoví podrobné 

podmínky. Přesnější podmínky zatím upravuje metodika, kterou vydává Ministerstvo práce 

a sociálních věcí pro poskytování dotací na příslušný rok. Tato metodika jasně upravuje 

okruh žadatelů, náležitosti žádostí, uznatelné a neuznatelné výdaje, způsob vyplácení 

a kontroly využití finančních prostředků.214  
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5.1.1. Státní dotace 

 

 Systém financování sociálních služeb se během 90. let prakticky nezměnil a svou 

vysokou mírou „centrálně administrativně direktivním charakterem řízení“ 215 potlačoval 

iniciativu ostatních aktérů, přestože se již tyto organizace legislativně mohly 

na poskytování sociálních služeb podílet.216 

 Nerovné postavení poskytovatelů připouští i důvodová zpráva k zákonu o sociálních 

službách, která zároveň připouští, že systém financování sociálních služeb byl dosud velmi 

roztříštěný.217 Neziskové organizace musely každoročně žádat o poskytnutí finančních 

prostředků formou tzv. dotace na projekty, zatímco zařízení, která byla zřízena krajskými 

úřady nebo obcemi, měla zabezpečeno kontinuální financování včetně poskytnutí 

tzv. státní dotace na lůžko. 218  

 Nerovné postavení poskytovatelů má změnit určování dotací dle zákona o sociálních 

službách z roku 2006, podle kterého mohou o dotace žádat všichni poskytovatelé, kteří 

splnili podmínky registrace a jsou zařazeni do veřejného registru poskytovatelů.219 Dotace 

jsou dle zákona dále vázány na zpracované střednědobé plány220, které by měly zaručit 

efektivní přerozdělení finančních zdrojů do služeb, o které mají občané zájem. 

 Zákon rozděluje 3 kategorie dotací, a to na podporu poskytování služeb sociální péče 

na území kraje, na podporu poskytování služeb sociální prevence na území kraje 

a poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb,221 přičemž obcím a poskytovatelům 

jsou dotace poskytovány prostřednictvím kraje. Ze státního rozpočtu by tak dotace měly 

být převedeny do krajských rozpočtů a ze státního rozpočtu budou přímo hrazeny aktivity, 

které se týkají pouze vzdělávání pracovníků, rozvoje služeb a komunitního plánování.222  

 I přes výše zmíněné principy poskytování dotací se nadále objevují kritické hlasy 

vůči přerozdělení dotací. Stále je kritizováno nerovné postavení poskytovatelů,223 které 

je patrné z přidělených dotací jak z hlediska právních forem organizací, tak z hlediska typu 

poskytovaných služeb.  
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 V roce 2007 bylo určeno pro sociální služby celkem 6,7 miliard, přičemž požadavek 

od poskytovatelů byl 10 mld. Kč. Pro rok 2007 byly v rámci dotací preferovány služby 

sociální péče, které získaly 88% z celkového počtu dotací a bylo uspokojeno 69% žadatelů, 

zejména pak rezidenční péče. Terénní sociální služby (zejména pečovatelská služba) byly 

v dotacích výrazně kráceny.224 Při posouzení dotací dle jednotlivých druhů sociálních 

služeb byly nejvíce podpořeny pobytové sociální služby, nejvíce pak domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, tj. 84,2% a domovy pro seniory 74,3%. Přestože je v rámci 

moderních trendů sociálních služeb deklarovaná podpora terénních sociálních služeb, byly 

tyto služby v roce 2007 podpořeny v malé míře, a to pečovatelská služba z 31%, 

průvodcovské a předčitatelské služby z 24,4%225 a osobní asistence ze 41,7%.226  

 V případě nízké podpory pečovatelské služby v roce 2007 byly častými důvody 

chyby administrativního charakteru při podávání žádostí, případně nejasnosti při výkladu 

zákona o sociálních službách z roku 2006. Poskytovatelé sociálních služeb často neuvedli 

v žádosti všechny základní činnosti pečovatelské služby, které jsou uvedeny v zákonu227 a 

z tohoto důvodu jim byly dotace kráceny. Toto rozhodnutí je však do jisté míry v rozporu 

s deklarovanou možností volby uživatele a k tomu odpovídající nabídce sociálních služeb. 

Pokud si uživatelé od konkrétní pečovatelské služby budou nakupovat pouze rozvážku 

obědů, není důvod, aby v nabídce pečovatelské služby byla jiná činnost, o kterou není 

zájem.228 Nabídka služeb by v tomto případě neodpovídala skutečnému zájmu občanů.  

 Mezi dalšími nedostatky žadatelů bylo např. neodpovídající ohodnocení úhrad 

od uživatelů ve struktuře finančních zdrojů poskytovatelů. Důvodem bylo pozdní 

zveřejnění vyhlášky č. 505/2006 Sb.229, která stanovuje maximální výše úhrad za některé 

služby. Poskytovatelé proto nemohli v podávaných žádostech pro rok 2007 kalkulovat 

se stejnou výši úhrad od uživatelů, s jakou kalkulovalo ministerstvo.230 

 Celkově byly terénní a ambulantní sociální služby v roce 2007 podpořeny ve výši  

723 058 683 Kč, tj. 10,21% z celkově poskytnutých dotací a v roce 2008 částkou 

826 157 100 Kč, tj. 12,86%.231 Pokud bychom porovnali státní dotace vybraným sociálním 

službám pečovatelské službě, tísňové péči, odlehčovací službě, osobní asistenci s domovy 
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pro seniory a domovy se zvláštním režimem, můžeme vidět, že se dotace pro terénní 

a sociální služby v roce 2008 mírně zvýšily (viz Graf č.2) a dotace pro vybraná pobytová 

zařízení se oproti roku 2007 snížily (viz Graf č.3 ). 

 

Graf č. 2. Přiznané dotace pro vybrané terénní a ambulantní sociální služby v roce 
2007 a 2008 (vyjádřeno v 10000 Kč) 
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Zdroj: Rezidenční péče.2008 4(2): Příloha 
 

 Graf č. 3 Přiznané dotace pro vybraná pobytová zařízení v roce 2007 a 2008 
(vyjádřeno v 10000 Kč) 
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Zdroj: Rezidenční péče. 2008 4(2): Příloha 
 

 Při porovnání dotací vzhledem k právním formám organizací pro rok 2007 získala 

krajská zařízení 64% z celkového objemu dotací (uspokojeno bylo 83%), obecní zařízení 

14% (uspokojeno bylo 50%) a neziskové organizace 21% (uspokojeno bylo 50%).232 

Dotacemi pro rok 2008 byly podle formy právnické osoby podpořeny příspěvkové 

organizace z 82,8% (zejména ústavy sociální péče), nejméně pak obchodní společnosti, 

které byly uspokojeny z 2,7%.233  
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5.1.2. Krajské dotace 

 

 Kraj dle zákona o rozpočtových pravidlech234 poskytuje dotace do rozpočtů obcí 

a v rámci jiných výdajů také dary a příspěvky na sociální nebo jiné humanitární účely. 

Kraje získávají ze státního rozpočtu jednak dotace na financování zařízení zřizované kraji, 

dále účelové dotace na podporu nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální 

služby na regionální úrovni.235 Zákon o sociálních službách z roku 2006 říká, že výše 

dotace v úhrnu za jednotlivé kraje se určí mimo jiné podle počtu vyplácených příspěvků, 

počtu poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru a jejich kapacit a kapacit 

sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.236 Ze svých 

zdrojů pak kraje dofinancovávají svá zařízení a provoz obecních zařízení sociálních služeb 

a činnost nestátních neziskových organizací.237 

 Kraji podle důvodové zprávy k zákonu o sociálních službách238 bude Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR poskytovat dotace na služby sociální péče dvojího druhu. 

Jednak dotace na výkon a dotace na podporu poskytování sociálních služeb. Dotace 

na výkon bude poskytována dle náročnosti příslušné služby sociální péče. V případě 

pečovatelské služby nebo osobní asistence se jedná o dotaci na klienta. Kraje budou 

o těchto dotacích rozhodovat v přenesené působnosti. Druhý typ dotace spadá 

pod samostatnou působnost kraje a je určena na služby sociální péče poskytované 

nestátními neziskovými organizacemi, zřizovanými obci a krajem.239 

 

5.1.3. Obecní, městské dotace 

 

 Obcím už nejsou poskytovány finanční prostředky ze státního rozpočtu přímo, ale 

prostřednictvím rozpočtů krajů. Sociální služby, jako jsou pečovatelská služba, financují 

obce z vlastních zdrojů. Dále financují provoz vlastních zařízení a menší částí poskytují 

finanční prostředky nestátním neziskovým organizacím.240 Obce dle zákona č. 250/2000 

Sb., mohou poskytnout příspěvky na sociální nebo jiné humanitární účely, a ty jsou 

                                                           
234

 Zákon č. 250/2000 Sb. §10 odst. 1 písm. e) a j) 
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součástí výdajů rozpočtů obcí.241 Podle výzkumu provedeného Centrem pro výzkum 

neziskového sektoru nedošlo v období 2001 až 2006 k velkému nárůstu vynaložených 

finančních prostředků jako u krajů. Je to z toho důvodu, že zřizovatelské kompetence byly 

ve většině případů převedeny na kraje. Finanční prostředky narůstají zejména tam, kde 

byla zařízení postavena na úrovni obce, např. domy s pečovatelskou službou nebo domovy 

důchodců.242 Podíl na získaných finančních prostředcích z rozpočtu obce v letech 

2001-2006 měly opět ve větší míře organizace veřejného sektoru (např. příspěvkové 

organizace), což vyplývá z převahy příspěvkových organizací, které obce zakládají 

pro zajištění sociálních služeb – např. domovy důchodců, ústavy sociální péče. Podíl 

nestátních neziskových organizací na dotacích byl v rozmezí mezi 8-12%, přičemž největší 

podíl tvoří opět občanská sdružení a mírně klesající tendence vykazují církevní právnické 

osoby.243 

 

5.2. Příspěvek na péči 

 

 Velmi zásadní změnu, kterou přináší zákon o sociálních službách z roku 2006, je 

zavedení příspěvku na péči. Jedná se o finanční částku, jejímž příjemcem je samotný 

uživatel sociálních služeb. „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.“244 Příspěvek na péči přispívá 

ke koupěschopnosti uživatele a uživatel si může zvolit, zdali si za příspěvek koupí sociální 

službu od registrovaného poskytovatele sociálních služeb nebo zdali mu pomoc zajistí 

rodinný příslušník nebo jiná blízká osoba. 

 Příspěvek na péči nepřináší jen změnu ve financování sociálních služeb, ale také 

zároveň mění roli samotného uživatele. Uživatel je z pasivní role příjemce postaven 

do aktivní role při řešení svého problému a volby způsobu zajištění péče.245 Jak napovídá 

sám název, příspěvek na péči, jedná se pouze o příspěvek na zabezpečení péče 

a předpokládá se, že uživatel využije také k úhradě jiné vlastní příjmy.  

 Myšlenka zavedení příspěvku na péči vychází z tržních principů, kdy vytvoření 

koupěschopné poptávky a konkurenci mezi poskytovateli povede k rozvoji žádoucích 
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služeb. Inspirace k takovému tržnímu modelu financování sociálních služeb čerpala Česká 

republika původně z Německa a Rakouska, kde zavedením tržních mechanismů došlo 

k rozvoji terénních sociálních služeb.246 Později se ovšem ukázalo, že čistě liberální cesta 

není ta nejlepší a pozornost při transformaci systému financování se obrátila na britský 

způsob financování služeb. Zde byl kladen větší důraz na posílení role obcí a větší podpoře 

terénních sociálních služeb.247 

 Zavedením příspěvku na péči také dochází k naplnění principu svobodné volby 

klienta při řešení konkrétní situace. Na základě těchto úvah si klient nakoupí službu 

a účelově vynaložené prostředky se vrátí zpět do systému. Finanční zdroje tak budou 

efektivně alokovány do typů sociálních služeb, o které mají uživatelé zájem, a které 

potřebují. Tímto způsobem se mělo do systému financování sociálních služeb vrátit téměř 

2/3 všech poskytnutých prostředků.248 V případě krajů měl podíl uživatelů na financování 

činit až 59%, přičemž v případě dřívějšího financování sociálních služeb se jednalo o 30%. 

V souvislosti s tím se měl snížit podíl dotací ze státního rozpočtu z 58% na 31%. V případě 

obcí by se měl podíl uživatele na financování sociálních služeb zvýšit z 28% na 60% 

a zároveň se měl snížit podíl vlastních zdrojů obce na financování sociálních služeb 

ze 42% na 20% a finanční zdroje ze státního rozpočtu v podílu 26% měly být nahrazeny 

dotacemi z krajů ve výši 20%.249  

 V současné době ale můžeme sledovat opačnou situaci. Čelíme zde problémům, kdy 

samotnými příjemci příspěvku je příspěvek vnímám jako přilepšení k invalidnímu 

důchodu, jako „lepší náhražka“ příspěvku při péči o osobu blízkou a zvýšení důchodu 

pro bezmocnost, jako odškodné apod. Ve většině případů příspěvek zůstává 

v domácnostech. Nedochází tak ani k rozvoji služeb ani k zajištění financování činnosti 

poskytovatelů sociálních služeb. K tomu přispívá nejasně definovaný systém kontroly 

od obecního úřadu obce s rozšířenou působností o využití příspěvku, chybí jakákoliv 

metodika, a proto je v současné době správné využití příspěvku těžko kontrolovatelné.250 

 Vzhledem k tomu, že se nenaplnil jeden z předpokladů zavedení příspěvku na péči 

a výdaje stále stoupají, aniž by se vracely zpět do systému financování sociálních služeb, 

bylo přijato v rámci zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů251 několik 
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opatření . Uživatelé musí do předepsaného formuláře uvést, kdo uživateli poskytuje péči 

a komu je tedy poukazován příspěvek na péči. Pokud tak nebude učiněno, hrozí odnětí 

nebo pozastavení výplaty příspěvku. Předpokládaný odhad počtu příjemců příspěvku 

na péči, kteří netransparentně uvedou poskytovatele, byl asi na 1- 3%. Tím by mohlo dojít 

k roční úspoře mezi 110 – 220 mil Kč.252 Toto opatření ovšem neřeší případy zneužívání 

příspěvku, kdy uživatel uvádí jako pečující osobu např. rodinného příslušníka, na což má 

podle zákona o sociálních službách z roku 2006 nárok,253 ale příspěvek na péči využívá 

na financování běžných potřeb. Přestože poskytovatel péče není uveden v rozporu se 

zákonem, není zřejmé, jakým způsobem je příspěvek použit. Protože neexistuje žádná 

metodika, jak posuzovat, do jaké míry je osobě zajištěna péče, nebo zdali uvedená osoba 

skutečně o postiženého seniora pečuje, nadále nebude možné příspěvek na péči 

jednoznačně kontrolovat. Podle mého názoru se uživatelům díky tomuto formuláři ozřejmil 

více účel příspěvku na péči, ale nevedl k tomu, aby uživatelé hledali odborné 

poskytovatele sociálních služeb.  

 Vzhledem k dané situaci se jako jednou z možností řešení uvažuje o vyplácení nebo 

alespoň částečném vyplácení příspěvku na péči formou poukazů, elektronických karet 

apod. Již během přípravy zákona o sociálních službách se zvažovaly i jiné formy 

poskytování příspěvku na péči: 

• zavedení poukázky využitelné pouze zprostředkovatelem na nákup služby 

(předpokládalo se zavedení nového typu pracovníka tzv. care managera), 

• poskytnutí finančních prostředků s možností zprostředkování care managerem, 

• kombinovaná forma, kde by v peněžité formě byl příspěvek vyplácen v nižších 

stupních a účelově vázané poukázky ve vyšších stupních.254  

 

 Podobně se k dané formě řešení přiklání občanské sdružení SKOK. V pozměňovacím 

návrhu k zákonu o sociálních službách255 uvažuje o možnosti zavedení poukázky jako 

nápravného prostředku. Tuto poukázku bude moci příjemce poukázky uplatnit pouze 

u registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Zároveň je zde navrhováno provádění 

kontroly využití příspěvku dle prováděcího předpisu, což předpokládá, že budou jasně 

stanovená pravidla, jak bude kontrola probíhat. Podobně zavedení poukázek jako 

sankčního řešení vidí Národní rada zdravotně postižených. Podle jejího předsedy by 
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zavedení poukázek vedlo ke zvýšení administrativy a k šedé ekonomice.256 Objevují 

se ovšem také názory, že zavedení poukázek nebo podobných forem pro využívání 

sociálních služeb představuje krok zpět, protože jejich zavedením dochází k omezení práv 

uživatelů.257 

 Jiným návrhem je jasně vymezit, že příspěvek v I. a II. stupni bude vyplácen 

výhradně formou poukázky a služby těmto příjemcům bude moci poskytovat pouze 

registrovaný poskytovatel sociálních služeb. V případě péče poskytované rodinným 

příslušníkem osobě ve III. a IV. stupni závislosti se navrhuje zlepšit postavení toho, kdo 

pečuje o rodinného příslušníka a to zvýšením příspěvku na péči, v pracovněprávních 

vztazích poskytnout podobnou ochranu jako při rodičovské dovolené a možností další 

vzdělávání.258 Tyto prvky by mohly významně podpořit setrvání osob ve svém domácím 

prostředí, když uvážíme, že nejčastějšími důvody pro neposkytování péče osobou blízkou 

je volba mezi poskytnutím péče a zaměstnáním.259 Zde by se ovšem musela také vymezit 

kontrola, je-li péče skutečně poskytována vzhledem k tomu, že již dříve docházelo 

ke zneužívání příspěvku při péči o osobu blízkou260      
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6. FI�A�COVÁ�Í SOCIÁL�ÍCH SLUŽEB �A ÚZEMÍ MČ PRAHA 2 

 

 Při zjišťování údajů o struktuře financování poskytovatelů sociálních služeb na území 

Městské části Praha 2 jsem vycházela z údajů uvedených v registru poskytovatelů 

sociálních služeb.261 Abych mohla porovnat finanční zdroje za jednotlivé typy sociálních 

služeb, analyzuji údaje všech poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají zařízení na území 

Městské části Praha 2. Velkou měrou se jedná o zařízení, která poskytují služby i cílovým 

skupinám (zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům) z jiných městských 

částí.  

 V současné době je v registru uvedeno 21 poskytovatelů sociálních služeb se sídlem 

na území MČ Praha 2 (viz příloha č.1). Přestože má každý poskytovatel povinnost uvést 

do registru údaje o rozpočtu za jednotlivé sociální služby, u dvou poskytovatelů údaje 

chyběly, proto se o těchto organizacích nezmiňuji. U 17 druhů sociálních služeb byly údaje 

uvedeny podle skutečného stavu v roce 2007 a u ostatních byly údaje uváděny jako 

plánovaný rozpočet pro rok 2007.  

 Protože většina poskytovatelů na Praze 2 nabízí několik druhů služeb, je vhodné 

rozlišit jednotlivé zdroje financování podle typu sociální služby. Strukturu financování tak 

hodnotím u službeb sociálního poradenství, služeb pobytových a zvlášt u terénních 

a ambulantních služeb. V tomto pohledu pak získáme přesnější představu o využítí zdrojů 

za jednotlivé typy služeb. 

 

6.1. Financování sociálního poradenství 

 

 Na území Městské části Praha 2 nabízí sedm organizací službu sociálního 

poradenství (viz příloha č. 2). Co se týče jednotlivého rozložení finančích zdrojů 

za všechny poskytovatele sociálního poradenství, největší podíl tvoří zdroje z ESF 

u 4 organizací, tj. 41%, přičemž u 2 poskytovatelů se jedná pouze o jediný zdroj 

financování a dále dotace MPSV, tj 25% (viz Graf č. 4). 
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62 

Graf č. 4. Finanční zdroje poskytovatelů sociálního poradenství na území Městské 
části Prahy 2 v roce 2007 celkem  

Finanční zdroje poskytovatelů sociálního poradenství 
na území MC Prahy 2 v roce 2007
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Zdroj: Regitr poskytovatelů sociálních služeb, 2007. Vlastní zpracování z údajů finančních rozvah 

poskytovatelů. 

 
 Vícezdrojové financování využívá nejvíce organizace Acorus, Anima, a Centrum pro 

zdravotně postižené, které udávají 5 zdrojů finanacování, 2 organizace využívají pouze 

1 zdroj tj. zdroje z ESF a ostatní organizace získávají finanční prostředky od 2 – 4 

subjektů. Pouze jediná organizace, která poskytuje sociální poradenství uvádí jako zdroj 

příjmu příspěvek na péče ve výši 23,28% celkového objemu finančních zdrojů.262 

(viz Graf č. 5) 
 
Graf č. 5 Struktura financování v členění za poskytovatele sociálního poradenství 
 v roce 2007 (vyjádřeno v %) 
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Zdroj: Regitr poskytovatelů sociálních služeb, 2007. Vlastní zpracování z údajů finančních rozvah 

poskytovatelů. 
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 Z hlediska rozdělení finančních prostředků poskytovatelů na tři základní zdroje 

financování, tj. dotace, příspěvek na péči a ostatní zdroje263, tvoří největší podíl 

financování ze státní správy,264 tj. 46,73% všech zdrojů. Z toho se státní dotace 

na financování sociálního poradenství na území MČ Praha 2 podílí 25% u 3 organizací, 

dotace hlavního města Prahy tvoří 5%. Městská část Praha 2 podporuje 5% tři 

poskytovatele sociálního poradenství na svém území. Příspěvek zřizovatele se vyskytuje 

pouze v jednom případě, kdy se jedná o církevní organizaci. (viz Graf č. 5) 

 Jako zdroj příjmu můžeme najít u sociálního poradenství také úhrady od uživatelů,265 

přestože je sociální poradenství poskytováno bez úhrady.266 Úhrady od uživatelů se 

objevují pouze u dvou organizací, přičemž u jedné organizace činí příspěvek na péči 

23,28% celkových zdrojů. V úhrnu za všechny poskytovatele představují úhrady 

od uživatelů velmi malou míru finančních zdrojů, tj. 1,12%. 

 Ostatní zdroje267v úhrnu za všechny poskytovatele tvoří 52,11%. Největší podíl, 

tj. 41,45% z těchto zdrojů pak činí finanční prostředky z fondů Evropské unie, které 

využívají čtyři organizace, přičemž u dvou organizací se jedná o jediný zdroj financování. 

 

6.2. Financování pobytových zařízení 

 

 Na území MČ Praha 2 je celkem 9 zařízení dlouhodobého pobytu, mezi které patří 

chráněné bydlení, azylový dům, domovy pro zdravotně postižené, domovy pro seniory, 

odlehčovací péče a noclehárny (viz příloha č. 3). 

 Z hlediska struktury dotací převažují dotace MPSV. Dotace z Magistrátu hlavního 

města Prahy nejsou prakticky žádné. Objevují se pouze u jednoho zařízení ve výši 6,71% 

z jeho celkového rozpočtu. Jak můžeme vidět z Grafu č 6, MPSV podporuje z hlediska 

druhu služeb nejvíce chráněné bydlení, dále noclehárny a azylový dům. 

 Příspěvek od zřizovatele se v největší míře objevuje v rozpočtu domova 

pro zdravotně postižené Jedličkův ústav, tj. 79%, dále u Centra sociálních služeb Praha 2 

                                                           
263

 Viz. Kapitola č. 5 diplomové práce 
264

 Grant HMP – oblast sociální, grant HMP oblast zdravotnictví, grant HMP – ostatní odbory, dotace MPSV, 
městské části, příspěvek zřizovatele, ostatní kraje, ostatní resorty státní správy, meziresortní rady vlády, 
úřady práce, fondy zdravotních pojišťoven 
265 Příspěvek na péči, ostatní úhrady od uživatelů 
266

 Zákon č. 108/2006 Sb. §72. 
267 Nadace zahraniční i tuzemské, sbírky a sponzorské dary, ESF, ostatní 
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v případě domovů pro seniory ve výši 50,75% rozpočtu a v případě organizace Pohoda se 

jedná o velmi malou částku, tj. 2,1% z rozpočtu. 

 Co se týče úhrad od uživatelů, příspěvek na péči je zdrojem pouze u dvou organizací, 

a to dvou domovů pro seniory a odlehčovací péče Centra sociálních služeb Praha 2 

a ve velmi malé míře se objevuje u pobytových zařízení Jedličkova ústavu. Četnější výskyt 

zaujímají ostatní úhrady od uživatelů, které uvádějí všichni poskytovatelé. Největší podíl 

rozpočtu pak činí u domovů pro seniory a odlehčovací služby Centra sociálních služeb 

Praha 2.  

 Ostatní zdroje se ve strukturách rozpočtu pobytových zařízení objevují jen 

minimálně. Nejčastěji organizace využívají sbírky a nadace. Tento zdroj však nepřevyšuje 

v žádném případě více než 10% z rozpočtu zařízení. Zdroje z ESF tyto organizace téměř 

nevyužívají. Jediné zařízení, které využívá tyto finanční prostředky, je chráněné bydlení 

organizace Fokus. 

 Můžeme tedy shrnout, že třemi největšími zdroji financování jsou příspěvky 

zřizovatele u šesti organizací, dotace MPSV u šesti zařízení a ostatní úhrady od uživatelů 

rovnoměrně rozložených mezi 8 organizací. 

 

Graf č. 6. Struktura financování v členění jednotlivých zařízení v MČ Praha 2 v roce  
2007 (vyjádřeno v %) 
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Zdroj: Regitr poskytovatelů sociálních služeb, 2007. Vlastní zpracování z údajů finančních rozvah 

poskytovatelů. 
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6.3. Financování terénních a ambulantních služeb 

 

 Zařízení, která poskytují terénní a ambulantní služby, jsou zastoupena na území 

MČ Praha 2 ve velké míře. Jedná se převážně o služby sociální rehabilitace pro lidi se 

zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby, denní stacionáře a pečovatelskou 

službu. Tyto a další druhy terénních sociálních služeb jsou nabízeny 

11 poskytovateli (viz příloha č. 4). 

 Největší poměr finančních prostředků z veřejných rozpočtů tvoří dotace MPSV, které 

se objevují u 12 služeb, přičemž u šesti organizací představují většinový podíl. Největší 

podíl dotací se objevuje u osobní asistence občanského sdružení Rytmus, tj. 91% 

z rozpočtu a dále u krizové pomoci Diakonie ČCE 75%. Na financování denního 

stacionáře a následné péče se MPSV podílí 70% a ranou péči podporuje ve výši 67% 

z celkových zdrojů zařízení.  

 Prostředky z Magistrátu hlavního města Prahy se objevují u sedmi poskytovatelů, 

přičemž největší podporu uvádí odlehčovací služba Arcidiecézní charity tj. 77,2%, dále 

sociální rehabilitace o. s. Rytmus 52,42 % a raná péče 24,83%. U ostatních zařízení se výše 

dotace pohybuje pod hranicí 20%. Městské části se na financování služeb podílejí jen 

v malém měřítku u osmi organizací, kdy ve většině případů nedosahuje ani 5 % podílu 

na rozpočtu organizací.  

 Co se týče podpory zřizovatele vlastním organizacím, nejvíce se podílí na 

financování denního stacionáře Jedličkova ústavu, tj. 76,6%, a dále pečovatelské služby 

Centra sociálních služeb 61%, u dalších dvou služeb Arcidiecézní charity je výše 

minimální a nedosahuje ani 3% rozpočtu.  

 V případě úhrad od uživatelů a zejména příspěvku na péči, který by měl být jedním 

z větších zdrojů financování, uvádějí organizace velmi malé částky. Jako zdroj financování 

uvádí příspěvek na péči sedm organizací ve velmi malé míře. Největší podíl v rozpočtu 

zaujímají u pečovatelské služby, tj. 35,53% (CSS Prahy 2) a 23,29% (Arcidiecézní charita) 

a dále u odlehčovací služby Arcidiecézní charity 12,24%. Menší podíly tvoří u služeb 

osobní asistence obou poskytovatelů, tj. 6,16% o. s. Rytmus a 11,27% Asistence. Ostatní 

úhrady od uživatelů se vyskytují pouze u dvou poskytovatelů a nedosahují ani 3% podílu 

rozpočtu zařízení.  

 Největší zdroj, vzhledem z procentuálního podílu dle rozpočtů organizací 

(viz Graf č.7), tvoří zdroje ze strukturálních fondů Evropské unie. Tento zdroj není ovšem 
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rozložen mezi všemi organizacemi. Jedná se o zdroj, který je využíván pouze u některých 

služeb (11), a to ve velkém poměru v jejich rozpočtu. Pro tři organizace jsou zdroje z EU 

pouze jediným zdrojem financování, u dalších dvou zařízení zaujímají více než poloviční 

podíl a u dalších tří organizací je mírně pod 50%. Z ostatních zdrojů pak organizace 

využívají nadace a sbírky. Můžeme říci, že tento zdroj je rovnoměrně rozložen mezi šesti 

organizacemi.  

 

Graf č. 7 Finanční zdroje poskytovatelů terénních a ambulantních služeb na území 
MČ Prahy 2 v roce 2007 
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Zdroj: Regitr poskytovatelů sociálních služeb, 2007. Vlastní zpracování z údajů finančních rozvah 

poskytovatelů. 

  

 Porovnáním poměrů jednotlivých finančních zdrojů zařízení u služeb sociálního 

poradenství u terénních a ambulantních služeb a u pobytových zařízeních (viz Tab. č 2), 

získáme přehled o tom, jaké zdroje poskytovatelé služeb využívají a obráceně, jaké 

subjekty podporují nejčastěji jednotlivé druhy sociálních služeb. Můžeme učinit následující 

závěry: státní dotace tvoří největší podíl v rozpočtech organizací poskytujících terénní 

a ambulantí služby a dále u pobytových zařízení.  

Dotace z rozpočtu územně samosprávních celků jsou nejvíce obsaženy: 

• u terénních a ambulantích služeb, přičemž finance z hlavního města Prahy tvoří 

převážnou část dotací , městské části jsou zastoupeny v menším poměru. 

•  u sociálního poradenství se městské části podílejí s mírně vyšším poměrem než 

Magistrát hlavního města Prahy 

Finanční zdroje poskytovatelů terénních a ambulantních služeb na 
území MČ Prahy 2 v roce 2007 
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 Příspěvek na péči je u terénních a sociálních služeb v poměru k celkovému rozpočtu 

jednotlivých organizací na 5.místě ze třinácti využívaných zdrojů poskytovatelů. V případě 

pobytových zařízení je na 4. místě z dvanácti využívaných zdrojů, přičemž v poměru 

k dalším hlavním finančním zdrojům268 má výrazně nižší hodnotu než tyto zdroje. Velký 

podíl v rozpočtu pobytových zařízení zaujímá naopak ostatní úhrady od uživatelů, které 

představují třetí nejčastější zdroj financování. 

 Co se týče ostatních zdrojů financování, velký poměr tvoří zdroje ze strukturálních 

fondů EU, zejména v oblasti terénních a sociálních služeb a sociálního poradenství. 

V tomto případě však tyto zdroje představují majoritní podíl u některých organizací a často 

bývají jediným zdrojem. Nepatří tak mezi nejčastěji využívané. Poměrově vyvážené 

hodnoty se ukazují u sbírek a sponzorských darů, které bývají využívány častěji. Terénní 

a ambulantní služby pak nejčastěji využívají prostředky z nadací.  

 

Tabulka č. 2. Srovnání procentuálních podílů finančních zdrojů sociálního 
poradenství, terénních a ambulantních služeb a pobytových zařízení na území MČ 
Praha 2 v roce 2007 

  

Sociální 
poradenství 
(%) 

Terénní a 
ambulantní služby 
(%) 

Pobytová zařízení 
(%) 

grant HMP oblast sociální 39,58 192,39 6,71 

grant HMP oblast zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 

grant HMP - ostatní odbory MHMP 30,59 0,00 0,00 

dotace MPSV 182,76 539,49 307,07 

městské části 75,60 25,26 1,89 

příspěvek zřizovatele 64,48 141,53 328,60 

příspěvek na péči 23,28 98,62 39,73 

ostatní úhrady od uživatelů 0,60 4,35 129,29 

ostatní kraje 0,00 11,10 0,00 

ostatní resorty státní správy 7,82 40,02 0,00 

meziresortní rady vlády 67,20 0,00 0,00 

úřady práce 0,00 0,17 3,04 

fondy zdravotních pojišťoven 0,00 0,00 8,83 

nadace zahraniční i tuzemské 2,39 44,50 13,93 

sbírky a sponzorské dary 83,48 29,09 21,79 

ESF 213,51 573,16 36,04 

ostatní 8,72 2,32 3,06 
Zdroj: Regitr poskytovatelů sociálních služeb, 2007. Vlastní zpracování z údajů finančních rozvah 

poskytovatelů. 
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 Na příkladu dvou organizací, které nabízejí služby sociální péče pro seniory v Praze 

2 a zároveň sídlí na území této městské části můžeme porovnat financování pečovatelské 

služby s ostatními sociálními službami těchto organizací pro seniory. Porovnávám zde 

financování církevní právnické osoby Arcidiecézní charity (viz Graf č.8 a 9) a příspěvkové 

organizace Centra sociálních služeb Praha 2 (viz Graf č.10 a 11). 

 
Graf č. 8 Struktura finančních zdrojů za služby sociální péče pro seniory organizace 
Arcidiecézní charity v roce 2007 (vyjádřeno v %) 
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Zdroj: Regitr poskytovatelů sociálních služeb, 2007. Vlastní zpracování z údajů finančních rozvah 

poskytovatelů. 

 

Graf č. 9 Struktura finančních zdrojů pečovatelské služby Arcidiecézní charity v MČ 
Praha 2 v roce 2007 (vyjádřeno v %) 
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Zdroj: Regitr poskytovatelů sociálních služeb, 2007. Vlastní zpracování z údajů finančních rozvah 

poskytovatelů. 

 
Graf č. 10 Struktura finančních zdrojů za služby sociální péče pro seniory Centra 
sociálních služeb v MČ Praha 2 v roce 2007 (vyjádřeno v %) 
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56%

1%
15%

2% 1%

23%

4% grant HMP oblast sociální

dotace MPSV

příspěvek zřizovatele

příspěvek na péči

osatní úhrady od uživatelů

fondy zdravotních pojišťoven

ostatní

 
Zdroj: Regitr poskytovatelů sociálních služeb, 2007. Vlastní zpracování z údajů finančních rozvah 

poskytovatelů. 
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Graf č. 11 Struktura finančních zdrojů pečovatelské služby Centra sociálních služeb 
v MČ Praha 2 v roce 2007 (vyjádřeno v %) 
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Zdroj: Regitr poskytovatelů sociálních služeb, 2007. Vlastní zpracování z údajů finančních rozvah 

poskytovatelů. 

 

 Velký rozdíl mezi oběma poskytovateli je zejména v poměru dotací od MPSV. 

Zatímco u Arcidiecézní charity tvoří dotace MPSV 41,5 % v úhrnu všech služeb a 63,8% 

u pečovatelské služby, u Centra sociálních služeb tvoří dotace MPSV v úhrnu za všechny 

poskytované sociální služby pro seniory velmi malou část finančních prostředků (7,1%) 

a u pečovatelské služby CSS nulovou hodnotu dotací od MPSV. 

 Velké rozdíly můžeme také vidět u úhrad od uživatelů. U Arcidiecézní charity tyto 

prostředky tvoří jen 19% finančních zdrojů pro všechny nabízené služby a u pečovatelské 

služby se jedná o necelých 23%. Větším podílem se na financování služeb podílejí klienti 

u druhého poskytovatele, v celkovém úhrnu je to asi 37% a u pečovatelské služby se uvádí 

zhruba 36% 

 Markantní rozdíl ve struktuře financování obou poskytovatelů je také patrný 

u příspěvku od zřizovatele. Centrum sociálních služeb bylo významnou měrou 

podporováno svým zřizovatelem, kterým je Městská část Praha 2, tj.55,69%. Arcidiecézní 

charita jako příspěvek od svého zřizovatele uvádí pouze 1,01 % z celkových finančních 

zdrojů.  

 Přesnější čísla o financování Centra sociálních služeb udává zpráva o plnění rozpočtu 

Městské části Praha 2. V roce 2007 byl Centru sociálních služeb Praha 2 poskytnut 

příspěvek na provoz ve výši 31 458,00 tis. Kč, z toho činily účelové prostředky poskytnuté 

z rozpočtu hl. m. Prahy 2 000,00 tis. Kč na financování lůžek pro pobytovou službu 

a 300,00 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním stravování klientů 

pečovatelské služby.269  

                                                           
269

 Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2007, příloha č. 1 k usnesení RMČ č.267 
ze dne 27.5.2008, 3.6.2008 
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 Centrum sociálních služeb utržilo v roce 2007 z prodeje služeb 21116,30 Kč, z toho 

pečovatelská služba 6991,65 tis. Kč, pobytové služby 10253,65 tis. Kč, domácí 

ošetřovatelská péče 2905,62 tis. Kč a zbylé příjmy zahrnují úroky, zúčtování fondů, ostatní 

výnosy, tržby z péče o děti do 3 let, provozní příspěvek aj. Tržby z vedlejší činnosti činily 

38140 tis. Kč.270 

 Pokud bychom chtěli dále porovnat, jaká je podpora Městské části Praha 2 

poskytovatelům sociálních služeb, můžeme vycházet z údajů o poskytnutých grantech pro 

rok 2007 a 2008. V roce 2007 získala terénní pečovatelská služba a sociálně ošetřovatelská 

péče o seniory stejně, a to 100000 Kč. V roce 2007 žádní jíní poskytovatelé o dotace pro 

seniory v oblasti sociální péče na území MČ Praha 2 nežádali (celkem žádalo 

15 poskytovatelů).271 Další službou, která byla ze strany města podpořena, byla tísňová 

péče ve výši 13600 Kč. 272 

 Pro porovnání v roce 2008 o dotace na pečovatelskou službu pro Prahu 2 žádali dva 

poskytovatelé, kterým byla přidělena dotace ve výši 460000 Kč na uváděný počet 32 

klientů273.  
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  Příloha č. 1 - Tabulky (k plnění rozpočtu za rok 2007): výsledky hospodaření Centra sociálních služeb 
k 31.12.2007, 1.7.2008 
271

 Přehled poskytnutých grantů v sociální oblasti v roce 2007, 2007 
272 <http://www.praha2.cz/default.aspx?id=11875&ido=105&sh=25086424>[cit. 15.srpna 2008] 
273

 <http://www.praha2.cz/default.aspx?id=11875&ido=105&sh=25086424>[cit. 15.srpna 2008] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

7. DEMOGRAFICKÁ A�ALÝZA A JEJÍ VÝZ�AM 

 

 Vzhledem k tomu, že v rámci reformy veřejné správy došlo k přesunu kompetencí 

a odpovědností za poskytování sociální pomoci do působnosti samosprávných orgánů 

obce, je důležité, aby obce plánovala rozvoj služeb dle specifik svého území.274 Obec sama 

nemusí dané služby poskytovat, ale alespoň by měla zajistit jejich dostupnost. Nástrojem 

ke zjištění specifických charakteristik územního celku je demografická analýza. Plánované 

aktivity obce pak vycházející ze znalosti specifických charakteristik území a pouze 

v takovém případě mohou vést k naplnění potřeb obyvatel.275 Demografická analýza 

neposkytuje jen informace o současném stavu obce, ale také umožňuje předvídat, jakým 

směrem se struktura obyvatel a území bude dále vyvíjet. Podle tohoto vývoje by se měly 

následně plánovat jednotlivé aktivity obce. 

 Demografické rozložení je ovlivněno několika různými faktory. Úzce souvisí se 

společností a jejími hodnotami. Změnily se vztahy v rodině i zodpovědnost jednotlivých 

členů vůči svým příbuzným. Tento faktor souvisí samozřejmě s mnoha dalšími aspekty, 

což ale není tématem této práce. Významnými prvky demografického vývoje jsou např. 

větší mobilita obyvatelstva nebo soužití generací, které již není běžné. Lidé z různých 

důvodů mají méně času a prostoru zabývat se problémy svých příbuzných.276  

 Významným demografickým problémem je stárnutí populace. Z pohledu sociálních 

služeb je potřeba se zabývat oběma typy stárnutí populace, kterými jsou dožití vysokého 

věku jednotlivce bez ohledu na jejich podíl v populaci a zvyšování podílu členů populace 

ve vyšším věku.277 S narůstajícím podílem seniorů v populaci souvisí mnoho dalších 

faktorů, kterým je nutné se věnovat i v jiných oblastech. Jsou to např. růst počtů diagnóz 

specifických pro starší populaci, stále užší propojování zdravotní a sociální péče a neméně 

významné budou etické otázky související s problematikou možností medicíny 

a prodlužováním délky života.278 

 
                                                           
274

 Z tohoto důvodu obce s rozšířenou působností ani s přenesenou působností, nejsou povinny zabezpečovat 
sociální služby pro občany na svém území.(Průša, 2006: 17). Toto se stává povinností kraje na základě 
spolupráce s obcemi. 
275

 Průša, 2007b: 80n 
276

 Mertl, 2007: 25 
277

 Mertl, 2007: 25 
278

 Mertl, 2007: 27 
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7.1. Demografická analýza Městské části Praha 2 

 

 Městská část Praha 2 je situována v centrální části hlavního města Praha. Městská 

část Praha 2 je zároveň městskou částí a správním obvodem. Je tvořena 4 katastrálními 

územími (Nové Město – 147 ha, Nusle 24 ha, Vyšehrad 36 ha a Vinohrady 211 ha )279, 

největší podíl rozlohy zaujímá katastrální území Vinohrady, tj. asi 55% celého území. 

Celková rozloha je 418 ha s celkovým počtem 51003 obyvatel k 1. 1. 2008.280 Rozměrově 

patří mezi menší městské části hlavního města Praha. Při srovnání s ostatními městskými 

částmi je nejmenší, po té následují Praha 1 – 550 ha a Praha 3 – asi 660 ha. MČ Praha 2 

sousedí s MČ Praha 10, Praha 3 a Praha 1, Praha 5 a Praha 4.281 

 

Bytová výstavba 

 Co se týče trvale osídlených bytů, největší podíl tj. 81,3% tvoří nájemní byty.282 

Z toho vyplývá, že převážná část obyvatel bydlí v nájemních bytech a jejich životní úroveň 

tak ve velké míře může být ovlivněna postupným uvolňováním regulovaného nájemného. 

 Městská část Praha 2 patří mezi oblasti s velkou mírou historické zástavby, která 

ovlivňuje životní úroveň obyvatel. Tento jev je doprovázený vysokými náklady na bydlení, 

omezenými možnostmi pro výstavbu nových bytů a nepříliš příznivými podmínkami 

pro život v centru města. I z tohoto důvodu nepatří centrální městské části k vyhledávaným 

místům pro život mladých rodin s dětmi. I tento fakt ovlivňuje věkovou strukturu populace 

v městské části.283 

 

Oblast sociálního zabezpečení 

 V oblasti sociálního zabezpečení počet příjemců starobního důchodu v celém 

hlavním městě Praha k 31. 12. 2007 dosáhl 180335 osob. Oproti roku 2001 je to zhruba 

nárůst o 14267 osob284. Tento nárůst je způsobený stále se zvyšujícím počtem osob 

v důchodovém věku. Vzhledem k tomu, že i v Praze 2 roste počet osob v důchodovém 

věku, bude i zde narůstat počet osob pobírajících starobní důchody. Podle ekonomických 
                                                           
279

 <http://www.praha2.cz/default.aspx?Ido=489&sh=-1431494149> [cit. 8.července 2008] 
280

 <http://www.praha2.cz/default.aspx?Ido=489&sh=-1431494149> [cit. 8.července 2008] 
281

  Nejžádanější o 57 MČ, 2008 
282  Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 v hl. městě Praha. Údaje za 57 městských částí, 2004: Základní 
údaje za MČ 
283Informace o regionech a městech, 2007: kapitola 2.2.3. [cit. 8. července 2008]. Dostupné 
 z<http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/o/13-1103-07-2006-
2__2__charakteristika_vekoveho_slozeni_obyvatelstva_mestskych_casti_v_roce_2006 >  
284 <http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/duchodci%20Praha%202007>[cit. 8.července 2008] 
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ukazatelů je v Městské části Praha 2 pracujících důchodců 1577 a 11974 nepracujících 

důchodců.285 Z toho můžeme usoudit, že celkový počet příjemců důchodu bylo 

k poslednímu sčítání lidu celkem 13551 osob. 

 Příspěvek na péči pobírá v Městské části Praha 2. cca 1100 obyvatel.286 Ve věku 

nad 50 let je to cca 935 obyvatel tj. 85 % (z toho I. stupeň 532, II. stupeň 273, III. stupeň. 

99, IV. stupeň 31). Jak dále uvidíme, dle vývoje věkové struktury obyvatelstva počet 

příjemců příspěvku na péči ve vyšších letech bude pravděpodobně růst.  

 

Struktura obyvatelstva 

 Celkový počet obyvatel v Praze 2 podle sčítání lidu v roce 2001 tvořil celkem 51 003 

obyvatel, z tohoto počtu 27 261 žen, tedy 53% a mužů 47%287 K 1.1 2007 je celkový počet 

obyvatel v této městské části 47818 osob z toho 52% žen a 48 % mužů.288 Při porovnávání 

s ostatními městskými částmi je Praha 2 charakteristická nejvyšším počtem hustoty 

obyvatel na 1 km2. Dle údajů Českého statistického úřadu se jedná o hodnotu 11412 

obyvatel na km2 k datu 1.1 2007.289  

 

Přirozený přírůstek290 

 „Přirozený přírůstek obyvatelstva vyjadřuje tempo růstu obyvatelstva.“291 Počet 

narozených dětí se od roku 2003 zvyšoval průměrně o 30 narozených dětí za rok. V roce 

2003 bylo evidováno 419 nově narozených dětí v Městské části Praha 2 a v roce 2007 

se narodilo 509 dětí. 

 Přestože počet nově narozených dětí vykazuje stále se zvyšující pozitivní hodnoty, 

sám o sobě tento ukazatel nestačí pro vyhodnocení závěru pro zajištění reprodukce 

obyvatel.292 Počet zemřelých v horizontu posledních pěti let má snižující se tendence. 

V roce 2003 byl počet zemřelých 689 osob a v roce 2007 se počet snížil na 601 zemřelých 

osob. Z údajů úmrtností a počtu narozených dětí získáme přirozený přírůstek a můžeme 

vyhodnotit míru obnovy obyvatelstva městské části. Přirozený přírůstek tak v roce 2003 

                                                           
285

 Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 v hl. městě Praha. Údaje za 57 městských částí, 2004: 
Ekonomická aktivita obyvatel  
286

 Marhoulová, 2008 
287

 Sčítání lidu, domů a bytů  2001, 2003: 31, tab. č.113 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické 
aktivity a odvětví  
288

  Nejžádanější o 57 MČ, 2008 
289

  Nejžádanější o 57 MČ, 2008 
290

  Stavy a pohyb obyvatel podle městských částí od roku 1997 / Population of Prague, 2008 
291

 Veselá, 1997: 6 
292

 Veselá, 1997: 6 
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měl hodnotu -270 a v roce 2007 můžeme pozorovat posun na -92. Z udaných dat můžeme 

vidět, že počet nově narozených roste a ukazatel přirozeného přírůstku vykazuje stále 

se zvyšující se hodnotu.  

 Přesto tento vývoj není natolik silný, aby byl v budoucnu zajištěn dostatečný počet 

produktivní populace. Vývoj, kdy se počet nově narozených dětí zvyšuje, 

ale ne dostatečně, vede v důsledku ke stárnutí obyvatel.  

 

Migrace obyvatel293 

 Tento ukazatel představuje mechanický pohyb obyvatel, který také ovlivňuje 

přirozenou reprodukci.294 Za období posledních pěti let narůstá velkým tempem počet 

osob, které se přistěhovaly do Městské části Praha 2. Počet osob přistěhovalých do této 

městské části vzrostl od roku 2003 téměř o dvojnásobek, tj. z počtu 2144 na 4557 

přistěhovalých osob. Podobné tendence vykazují také hodnoty osob, které se z městské 

části odstěhovaly. Tato hodnota ovšem nevykazuje navýšení v tak velké míře. V roce 2003 

se vystěhovalo 2296 obyvatel a v roce 2007 jejich počet narostl na 3710 osob. 

V posledních 5 letech vykazuje ukazatel přírůstku obyvatel stěhováním převážně zápornou 

hodnotu, přičemž v roce 2007 poprvé vykazuje hodnotu kladnou. V tomto roce byla 

hodnota přírůstku stěhováním 847. 

 Z hodnot ukazatele přirozeného přírůstku a ukazatele migrace můžeme určit celkový 

přírůstek obyvatel.295 Při pohledu na celkový přírůstek obyvatelstva Městské části Praha 2 

v horizontu 5 let můžeme vidět, že ze záporných hodnot v letech 2003 – 2006 se hodnota 

celkového přírůstku v roce 2007 zvýšila na kladnou hodnotu, tj. 755.296 Přestože 

se hodnota přirozeného přírůstku v tomto roce zvýšila, významným podílem se na zlepšení 

hodnot celkového přírůstku podílí migrace obyvatel, přesněji vysoký počet přistěhovalých 

osob. Přirozená reprodukce obyvatel Městské části Praha 2 je stále v záporných hodnotách. 

 

Věková struktura 

 Věková struktura obyvatelstva do jisté míry ovlivňuje procesy přirozené reprodukce 

(porodnost, úmrtnost aj.)297. Pro statistické účely sledování obyvatelstva se občané 

                                                           
293 Stavy a pohyb obyvatel podle městských částí od roku 1997 / Population of Prague, 2008 
294

 Veselá, 1997: 78 
295

 Veselá, 1997: 6 
296

 Stavy a pohyb obyvatel podle městských částí od roku 1997 / Population of Prague, 2008 
297

 Veselá,1997: 28 
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rozdělují do tří věkových kategorií: předproduktivní věk (0-14), produktivní věk (15-64) 

a postproduktivní věk (65 a více).298  

 Celkový počet obyvatel se v posledních letech snižoval. Klesající tendence 

se projevovaly do roku 2007, kdy dochází opět k menšímu nárůstu. Tento mírný nárůst je 

ve velké míře způsobem migrací a přistěhováním obyvatel do Městské části Prahy 2. 

Při pohledu na vývoj věkové struktury obyvatel v této městské části za období posledních 

čtyř let (viz Tab. č.3)můžeme vidět, že oproti roku 2004 došlo k mírnému nárůstu osob 

ve věku mezi 15 – 64 lety, tj. cca o 1,6 %. Naopak můžeme pozorovat velmi mírný pokles 

osob ve věku nad 64 let. V poměrech mužů a žen nedošlo také k žádným významným 

změnám. Celkově můžeme říci, že počet žen dlouhodobě mírně převyšuje počet mužů. 

Obvykle muži převyšují v nižších věkových kategoriích, postupně se poměr vyrovnává 

a ve vyšším věku stoupá zastoupení žen299. Vývoj obyvatelstva za toto období je víceméně 

stabilní. 

 

Tabulka č. 3. Přehled počtu obyvatel v MČ Praha 2 období 2004 - 2007 

 2004 2005 2006 2007 

Počet obyvatel k 31.12 48 309  47 913  47 063  47 818  

z toho ženy  25 571  25 193  24 652  24 700  

Podíl obyvatel ve věku (v %):         

0 - 14 10,7  10,6  10,5  10,2  

15 - 64 71,6  72,2  72,3  73,2  

64+ 17,7  17,2  17,2  16,7  

Průměrný věk obyvatel (roky) 43,4  43,4  43,5  43,2  

z toho muži  41,1  41,1  41,3  41,1  

z toho ženy  45,5  45,4  45,5  45,1  
Zdroj: 0ejžádanější o 57 MČ, 2008,  výběr údajů 

 

 Přestože v celkové struktuře obyvatelstva nedošlo k nárůstu počtu osob 

v postproduktivním věku, v podrobném sledování v pětiletých intervalech můžeme vidět 

významné změny. Za období posledních čtyř let se zvýšil počet osob ve věkových 

kategoriích 65 – 69 a 85 a více. V ostatních věkových kategoriích můžeme pozorovat 

mírné snížení. (viz Graf č. 12) Vzhledem k tomu, že počet žen a mužů, nevykazuje velké 

                                                           
298

 základní dělení v údajích Českého statistického úřadu 
299

 Veselá, 1997: 27 
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rozdíly, můžeme říci, že dochází k nárůstu počtů mužů i žen ve stejných věkových 

rozmezích, tj. 65 -69 a 85 a více (viz Graf č. 13,14).  

 

Graf č. 12 Počet obyvatel ve věku nad 65 let v pětiletých intervalech v Městské části 
Praha 2 v pětiletých intervalech v letech 2003 - 2007  
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Zdroj: Informace o regionech a městech, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008: kap.3,  věkové složení obyvatelstva 

MČ Praha 2 - tabulka,  vlastní zpracování 

 

Graf č. 13 Počet mužů v Městské části Praha 2 ve věku nad 65 let v pětiletých 
intervalech v letech 2003 - 2007 
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Zdroj: Informace o regionech a městech, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008: kap.3,  věkové složení obyvatelstva 

MČ Praha 2 - tabulka,  vlastní zpracování 
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Graf č. 14 Počet žen v Městské části Praha 2 ve věku nad 65 let v pětiletých 
intervalech v letech 2003 – 2007 
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Zdroj: Informace o regionech a městech, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008: kap.3,  věkové složení obyvatelstva 

MČ Praha 2 - tabulka,  vlastní zpracování 

 

 Se zvyšující se hranici naděje na dožití300 můžeme předpokládat, že lidé se budou 

dožívat vyššího věku. Společně s nedostatečnou mírou obnovy populace povede tento jev 

ke snižování počtu osob v produktivním věku. Tento jev bude doprovázený zvyšováním 

počtu osob ve vyšších věkových kategoriích a tím zároveň poroste počet osob závislých 

na pomoci. Jak můžeme pozorovat, vývoj věkové struktury obyvatelstva vede i nadále 

ke stárnutí populace, což prakticky kopíruje vývoj v celém hlavním městě Praha.  

 Český statistický úřad provedl na základě dostupných dat populační prognózu 

hlavního města Praha (viz Tab. č.4), která poukazuje, jakým směrem bude pravděpodobně 

„probíhat budoucí populační vývoj za předpokladu daných úrovní plodnosti, úmrtnosti 

a migrace nebo naopak při uvažování různých kombinací jejich změn“.301 Podle této 

prognózy naroste počet obyvatel starších 65 let v roce 2050 téměř jednou tolik, tj. z. 16% 

na 34,3%. Zároveň se zvýší průměrný věk ze 40,7 na 52,5 roku. 302  

 

 

 

 

 

                                                           
300

 <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_a_prumerny_vek> [cit. 8.července 2008] 
301

 <http://www.demografie.info/?cz_prognozy=> [cit. 8.července 2008] 
302

  Demografický vývoj hl. m Prahy v letech 1995 -2006, 2008 



 

 

78 

Věková struktura obyvatelstva hl. m. Prahy podle projekce 

2010 2030 2050

Obyvatelstvo celkem 1 161 938 1 137 937 1 030 359 898 381 -263 557

v tom ve věku (v %):

0 - 14 13,0 13,0 12,2 13,9 0,9

15 - 64 71,1 68,7 61,2 51,8 -19,3 

65 a více 16,0 18,2 26,6 34,3 18,3

Index stáří 123,4 140,0 217,4 245,8 122,4

Index ekon. zatížení 40,7 45,5 63,3 93,2 52,5

Průměrný věk

celkem 41,5 47,6 52,1 53,5 12,0

muži 39,6 45,8 50,3 51,9 12,3

2002

(skut.

stav)

Projekce (bez vlivu migrace) Rozdíl

2050 - 

2002

Tabulka č. 4 Věková struktura obyvatelstva hl. m. Prahy podle projekce 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Demografický vývoj hl. m Prahy v letech 1995 -2006, 2008 
 
 Podobný vývoj můžeme vidět také na projekci osob ve věku nad 65 let v pětiletých 

věkových kategoriích (viz Graf č. 15). Podle údajů Českého statistického úřadu bude 

narůstat počet obyvatel ve věku nad 75 let. Můžeme tedy předpokládat, že podobný vývoj 

bude i v Městské části Praha 2. 

 
Graf č. 15 Projekce obyvatelstva v hlavním městě Praha v pětiletých věkových 
skupinách 
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Zdroj: Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2050, 2003: Hlavní město Praha: věkové 

složení obyvatelstva podle  pětiletých věkových skupin,  vybrané údaje- vlastní zpracování 
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8. VYBAVE�OST MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 TERÉ��ÍMI SOCIÁL�ÍMI 

SLUŽBAMI PRO SE�IORY 

 

 Důležitým aspektem pro plánování sociálních aktivit je tzv. sociální analýza služeb. 

Pojem sociální analýza se objevil v souvislosti s návrhem zákona o sociální pomoci v roce 

1995.303 Sociální analýza měla být součástí celkové analýzy obce, která obsahuje 

demografickou analýzu a porovnání s normativy vybavenosti sociálních služeb. Cílem 

sociální analýzy je „shromáždění informací o sociálních aktivitách provozovaných na 

vlastním území, ale i o aktivitách jiných subjektů a orgánů ve spádové oblasti“.304 Ve své 

práci se zaměřuji na analýzu Městské části Praha 2 a na terénní sociální služby pro seniory. 

 Jako pomůcku při vyhodnocování vybavenosti sociálních služeb jsem si zvolila 

tzv. kvantitativní standardy – standardy.Tyto standardy „představují doporučené hodnoty 

vybavenosti územních celků sociálními službami.“305 (viz Tab. č.5) Přestože se tyto 

normativy nikdy neuplatily v praxi pro plánování sociálních služeb, využívám jejich 

hodnoty jako orientační kritéria hodnocení vybavenosti sociálních služeb v Městské části 

Praze 2.  

 Protože jsou hodnoty normativu známy pro rok 2000 a 2010 bylo nutné přepočítat 

jejich hodnotu pro rok 2007. Při výpočtu jsem předpokládala, že hodnoty od roku 2000 

do roku 2010 rostou lineárně a stanovila jsem si jednoduchý vzorec, podle kterého jsem 

údaje přepočítala.  

 

1) výpočet hodnoty normativu 

• nejdříve jsem stanovila, o kolik hodnota ukazatele přibližně narůstá za rok: 

Y (nárůst hodnoty ukazatele za 1 rok) = (Hodnota ukazatele v roce 2010 – hodnota 

ukazatele v roce 2000)/10,  

• tuto hodnotu pak vynásobíme 7 a zjistíme o kolik naroste hodnota normativu za 7 let 

a tu potom přičteme k hodnotě z roku 2000. 

Hodnota ukazatele v roce 2007= Y*7306.  

 

 

                                                           
303

 Průša a kolektiv, 1997: 48 
304

 Průša a kolektiv, 1997: 49 
305

 Průša,  2003a: 103 
306

 Příklad pro přepočítání hodnot pro vybavenost místy v zařízení pro staré občany: (71,1-69)/10=0,3 
X7=2,1, tj. každý rok narůstá počet míst o 0,3, v roce 2007 je tak hodnota ukazatele 69+2,1=71,1 
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2) stanovení normativu na počet obyvatel Městské části Praha 2 

Na základě přímé úměry pak stanovím hodnotu normativu, která odpovídá počtu obyvatel 

MČ Praha 2 k 31. 12. 2007, tj. 47818.307 

 

Tabulka č. 5 �ávrh doporučených ukazatelů vybavenosti službami pro staré a 
zdravotně postižené občany v relaci na 10000 osob celkem. 

Zdroj: Průša a kolektiv, 1997: 35, vlastní propočty 

 

 Pro přesnější vyjádření vybavenosti se doporučuje při použití normativů vyjádřit 

potřebu sociálních služeb ve vztahu k relevantní sociální skupině obce. Tyto hodnoty 

ukazatele lépe odpovídají rozložení sociálních skupin na daném území.308 I zde jsem 

pro hodnoty v roce 2007 zvolila stejný způsob přepočítání za stejného předpokladu jako 

u předchozího normativu.  

 Hodnoty normativů (viz Tab. č. 6) v relaci na 1000 obyvatel starších 65 let se pro rok 

2010 navyšují pouze u pečovatelské služby. V roce 2010 by tak měla být pečovatelská 

služba poskytována 75 osobám v relaci na 1000 obyvatel starších 65 let. Předpokládáme-li, 

že hodnota normativu roste lineárně, v roce 2007 by tak pečovatelská služba měla být 

poskytována 72 osobám na 1000 počet osob starších 65 let. Tj. asi 573 osob na počet 

obyvatel starších 65 let na území309 Městské části Praha 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
307 Nejžádanější o 57 MČ, 2008 
308

 Průša, 2003: 104, 2006: 15  
309

 K 31.12.2007 je počet obyvatel MČ Praha 2 starších 65 let 7972 (Informace o regionech a městech, 2008. 
Věkové složení obyvatelstva hlavního města Praha pro rok 2007),  vlastní výpočet: 7972/100*72=573 

 Na 10000 
osob celkem 
pro rok 2000 

Na 10000 
osob celkem 
pro rok 2010 

Na 10000 
osob celkem 
pro rok 2007 

Přepočtené 
orientační údaje 
pro MČ Praha 2 

Vybavenost místy v zařízeních 
pro staré občany, z toho: 

69,00 72 71,1 378,24 

v domovech důchodců 33 35 34,4 164,49 
v domovech penzionech 12 12,5 12,35 59,1 
v bytových jednotkách v DPS 24 24,5 24,35 116,44 
Počet osob, kterým je 
poskytovaná pečovatelská služba 

90 100 97 463,84 
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 Tabulka č. 6 �ávrh doporučených normativů vybavenosti službami pro staré 
a zdravotně postižené občany v relaci na 1000 osob starších 65 let. 
 Na 1000 osob 

starších 65 let 
pro rok 2000 

Na 1000 osob 
starších 65 let 
pro rok 2010 

Na 1000 osob 
starších 65 let 
pro rok 2007310 

Orientační 
údaje MČ 
Praha 2311 

Vybavenost místy v zařízeních 
pro staré občany celkem 

53,00 53 53 422 

V domovech důchodců 26,00 26 26 207 

V domovech – penzionech pro 
důchodce 

9,00 9 9 72 

V bytových jednotkách DPS 18,00 18 18 144 
Počet osob, kterým je 
poskytována pečovatelská služba 

70 76 72 573 

Zdroj: Průša a kolektiv, 1997: 35; vlastní propočty 

 

 Dalším ukazatelem, který nám umožní zhodnotit poskytování pečovatelské služby 

na daném území, je počet pečovatelek připadajících na 1000 osob starších 65 let. V roce 

2000 mělo připadat 7,3 pečovatelek na 1000 osob starších 65 let312. Tento ukazatel určuje 

intenzitu poskytované služby.313 Podle přepočtené hodnoty tohoto ukazatele z roku 2000 

by na počet osob starších 65 let na území Městské části Praha 2 by mělo připadat asi 58,20 

pečovatelek314. 

 Na základě výše stanovených kritérií hodnocení, můžeme přistoupit ke zjištění 

skutečného stavu na území Městské části Praha 2.  

 Z dostupných údajů registru poskytovatelů sociálních služeb nabízejí terénní sociální 

služby pouze dva poskytovatelé se sídlem na území Městské části Prahy 2 s různou 

kapacitou. (viz Tab. č.7) Tito poskytovatelé nabízejí: 

• pečovatelskou službu 

• domovy pro seniory 

• odlehčovací služby 

• domovy s pečovatelskou službou 

 

 Majoritním poskytovatelem sociálních služeb pro seniory je v Městské části Praha 2 

Centrum sociálních služeb, které nabízí 3 typy sociálních služeb (pečovatelskou službu, 

odlehčovací službu a domovy pro seniory). Tyto služby představují prakticky jediné druhy 

                                                           
310

 Tyto údaje jsem přepočítávala za předpokladu, že kapacitní normativy rostou lineárně 
311

 Vycházím z údajů obyvatel v roce 2007 (Informace o regionech a městech, 2008). 
312

 Průša a kolektiv, 1997: 105 
313

 Průša a kolektiv, 1997: 105 
314

 hodnota normativu pro rok 2007 nebyla známa, proto používám stanovenou hodnotu pro rok 2000 
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služeb, které jsou v daném regionu pro seniory nabízeny. Služby jako osobní asistence, 

nejsou nabízeny žádným poskytovatelem sociálních služeb sídlícím na území MČ Praha 2. 

 Druhým poskytovatelem nabízejícím sociální služby v této městské části je 

Arcidiecézní charita. Tento poskytovatel má významně nižší kapacitu, zejména, co se týká 

pečovatelské služby.  

 

Tabulka č. 7 Přehled poskytovatelů sídlících na území MČ Praha 2 a poskytující 
služby seniorům 

Organizace Právní forma Služba 
 
Forma  Kapacita 

Centrum sociálních služeb 
příspěvková 
organizace pečovatelská služba 

Terénní, 
ambulantní 650 

Arcidiecézní charita církevní organizace pečovatelská služba 
Terénní 
ambulantní 35 

Centrum sociálních služeb 
příspěvková 
organizace domovy pro seniory 

pobytová 
47 

Centrum sociálních služeb 
příspěvková 
organizace odlehčovací služba 

pobytová 
20 

Arcidiecézní charita církevní organizace odlehčovací služba 

Pobytová, 
terénní, 
ambulantní 4 

Zdroj: Regitr poskytovatelů sociálních služeb, 2007. Vlastní zpracování 
 

 Obyvatelé Městské části Praha 2 mohou požádat o pronájem bytu ve čtyřech 

pečovatelských domech. Celková kapacita je 34 malometrážních bytů I. kategorie a 29 

samostatných místností II. kategorie, se společným příslušenstvím pro 2 místnosti. Bytové 

jednotky patří pod Centrum sociálních služeb Praha 2.315 V roce 2006 bylo na území 

Městské části Praha 2 celkem 63 bytových jednotek s počtem 75 obyvatel a počtu 115 

žadatelů na umístění316. 

 Podle výsledků grantů v oblasti sociálních služeb Městské části Praha 2 na rok 2008, 

žádaly o finanční prostředky na poskytování pečovatelské služby organizace Diakonie 

ČCE na pečovatelskou službu s kapacitou 24 klientů a občanské sdružení Život 90 

s kapacitou 8 klientů z Prahy 2. Dále v dotacích pro terénní sociální služby uspěla Adra 

s pomocí dobrovolníků pro pomoc seniorům na Praze 2 z 58,41 %317. Můžeme tedy 

předpokládat, že v roce 2008 byla kapacita navýšena počet osob o 32 klientů, kterým může 

být pečovatelská služba poskytnuta. 

                                                           
315< http://www.praha2.cz/default.aspx?id=4580&ido=387&sh=-1333563976> [cit. 8.července 2008] 
316

 <http://magistrat.praha-mesto.cz/70560_Praha-ma-110-novych-bytu-s-pecovatelskou-sluzbou>  
[cit. 15. srpna 2008] 
317

 <http://www.praha2.cz/default.aspx?id=11875&ido=105&sh=25086424>[cit. 15.srpna 2008], vlastní  
výpočet 
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 Pokud obyvatelé Městské části Prahy 2 mají zájem o jiný druh sociální služby, musí 

využívat nabídky poskytovatelů, kteří sídlí v jiné městské části hlavního města Prahy 

a jejich působnost zahrnuje i ostatní městské části. Při vyhledávání poskytovatelů 

nabízejících služby osobní asistence a centra denních služeb jsem se zaměřila na městské 

části, se kterými Praha 2 sousedí. Mezi poskytovatele, kteří přijímají uživatele služeb 

i z jiných městských částí, než ve kterých mají sídlo, můžeme zahrnout např. Centrum 

pro zdravotně postižené Praha, Farní charita Praha 1, agentura Hewer, Domov Sue Ryder, 

Orfeus nebo Martin. Z dostupného registru poskytovatelů sociálních služeb nelze ovšem 

zjistit, jak velká je kapacita pro jednotlivé městské části. Vzhledem k tomu, že žádný 

z výše zmíněných poskytovatelů nemá jasně specifikované území v hlavním městě Praha, 

kde své služby nabízí, lze předpokládat, že do naplnění kapacity přijímají zájemce o službu 

bez ohledu na místo trvalého bydliště na území Prahy.  

 Možnost využívání poskytovatelů sociálních služeb z jiných městských částí 

je velkou výhodou velkých měst, jako je hl. m. Praha. Ztížená dostupnost služeb pak může 

být v těch místech, které jsou od velkých měst vzdáleny. O prostupnosti sociálních služeb 

na území hlavního města Prahy svědčí také provedená Analýza poskytovatelů sociálních 

služeb z roku 2005318.  

 Sociální služby jako jsou centra denních služeb, denní stacionáře pro seniory nejsou 

na území Prahy 2 taktéž zastoupeny. I zde musejí obyvatelé Prahy 2 využívat služeb 

v jiných městských částech. Jistou formu denního centra nabízí občanské sdružení Člověk 

člověku, které pořádá přátelská posezení pro seniory ve vymezených dnech.  

 

Počet zaměstnanců 

 Vycházíme-li z pojmosloví, které používá zákon o sociálních službách z roku 

2006319, můžeme rozdělit zaměstnance poskytovatelů pracujících s uživateli služeb v přímé 

péči na pracovníky v sociálních službách, tj. pečovatelky a sociální pracovníky. 

Zaměstnanci v těchto kategoriích mají rozdílné kompetence a jejich pozice vyžaduje jiný 

stupeň dosaženého vzdělání.  

 V centru sociálních služeb dále zabezpečuje fungování pečovatelské služby pět 

koordinátorek, dopravní referent, dva řidiči, kteří zároveň plní funkci pečovatele a vedoucí. 

                                                           
318 Šetření ukázalo že, u 98,6% poskytovatelů využívají obyvatelé MČ, ve kterých mají sídlo a u 82% 
využívají jejich služeb i obyvatelé jiných městských částí. Na druhou stranu se ukázalo, že organizace 
zřízené městskými částmi ve 39% poskytují služby v celé Praze a 5,6% v celé České republice, ve většině 
případů tak poskytují služby pouze svým občanům. (Analýza, 2005:12) 
319

 Zákon č. 108/2006 Sb §109 a§115 
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Z údajů uvedených Arcidiecézní charitou nevyplývá zaměstnání žádného dalšího typu 

pracovního místa pro zajištění pečovatelské služby (mimo vedoucí).  

 Celkově je přepočtený počet pracovníků v sociálních službách 41,1 pečovatelek 

za oba poskytovatele, přičemž podle přepočteného normativu by mělo být k dispozici 58,2 

pečovatelek (viz Tab. č.8). Můžeme tedy vidět, že počet pečovatelek pracujících u obou 

poskytovatelů už nenaplňuje hodnotu normativů podle ukazatele z roku 2000. Pokud 

bychom předpokládali, že normativ by rostl podobně, jako rostla hodnota u obou 

předchozích ukazatelů, počet pečovatelek by byl výrazně nedostačující. Na jednu 

pečovatelku tak připadá asi 18 uživatelů pečovatelské služby. 

 
Tabulka č. 8 Počet pracovníků v přímé péči poskytovatelů pečovatelské služby 
v Městské části Praha 2 
Organizace Sociální pracovník Pracovník v přímé 

péči 
Počet 
pečovatelek 
dle 
normativu 

Arcidiecézní charita 0,75 11,1 + 1 na DPČ 

Centrum sociálních 
služeb  

1 – instruktor sociální 
péče 

36,00 

 

Celkem 1,75 41,1 58,2 

Zdroj: Regitr poskytovatelů sociálních služeb, 2007. Vlastní zpracování z údajů personálního zajištění služeb. 
 

 Celková kapacita pečovatelské služby obou poskytovatelů je celkem 685 

osob.U domů pro seniory je kapacita 47 míst a u odlehčovácích služeb ja kapacita 24 osob. 

Podle orientačních čísel dle normativů vybavenosti na 1000 obyvatel starších 65 let 

kapacita pečovatelské služby na území Městské části Praha 2 převyšuje stanovené 

normativy zhruba o 112 míst. Co se týče míst v domovech s pečovatelskou službou mělo 

by být k dispozici celkem 144 míst, zatíco v roce 2006 žilo v domech s pečovatelskou 

službou celkem 75 osob. V tomto případě, tedy v roce 2006, chyběla cca polovina míst 

v domech s pečovatelskou službou. Počet míst v domovech pro seniory podle 

přepočteného normativu je mnohonásobně vyšší než je skutečná nabídka na území MČ 

Praha 2. (viz Tab. č. 9)  
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Tabulka č. 9 Porovnání hodnot doporučených normativů vybavenosti pro MČ Praha 
2 se skutečně nabízenými kapacitami v roce 2007  
Druh služby Hodnota normativu 

pro, na 10000 osob 
celkem 

Hodnota normativu pro, 
na 1000 osob starších 65 let 

Skutečně 
nabízená 
kapacita 

Domovy pro seniory320 224 279 47 

V bytových jednotkách 
v DPS 

116 144 75 

Počet osob, kterým je 
poskytována 
pečovatelská služba 

464 573 685 

Zdroj: vlastní zpracování dle zjištěných údajů viz Tab. č. 5, č.6, č.7, této kapitoly diplomové práce 

 

 Můžeme říci, že nedostatek míst v domech s trvalým pobyt může do jisté míry řešit 

pečovatelská služba. Zde se ovšem předpokládá odpovídající úroveń zdravotního stavu 

a potřeb, které může pečovatelská služba zabezpečit. V dřívějších studiích však bylo 

prokázáno, že vztah mezi kapacitami jednotlivých druhů sociálních služeb je velmi 

slabý.321 Co se týče osobní asistence, zájem o její služby mezi seniory je obecně nižší. 

Většina agentur nabízejících osobní asistenty poskytuje své služby ve více městských 

částech. Ať už je nezájem o osobní asistenci způsoben různými důvody, možnost využití 

asistentů z jiných městských částí se jeví jako velmi reálné. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
320

 Zde zahrnuji jak domovy důchodců, tak domovy penziony. Zákon o sociálních službách rozlišuje 
označuje tato zařízení pouze jako domovy pro seniory zákon č. 108/2006 Sb. §49 a domovy se zvláštním 
režimem (tamtéž §50) 
321

 Více viz Průša, 2006: 8 
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9. DOTAZ�ÍKOVÉ ŠETŘE�Í 

 

 Podnětem dotazníku (viz příloha č. 5) bylo obecné povědomí o nevyužívání 

příspěvku na péči na úhradu pomoci, kterou příjemce skutečně potřebuje. Snažila jsem se 

tedy zjistit, jestli se tato domněnka potvrdí i ve vybrané skupině seniorů na území MČ 

Praha 2. Předpokládala jsem, že výsledky nebudou příliš rozdílné, a proto jsem se snažila 

také zmapovat, čím by tato skutečnost mohla být způsobena.  

 Cílem dotazníkového šetření tak bylo zjistit, jak příjemci příspěvku na péči pochopili 

jeho smysl, jak vnímají své potřeby a jakou formu péče sami preferují. Dotazník jsem 

zaměřila na tři oblasti. První část se zaměřuje na otázky k zjištění současné situace 

respondenta v oblasti péče. Otázky se zaměřují zejména na zjištění nutnosti potřebné 

pomoci, míry a formy využívané péče. Druhá část dotazníků si klade za cíl zmapovat 

názory repspondentů na péči o seniory. V této části je zahrnuto několik otázek, které 

zjištující názory seniorů na příspěvek na péči. Poslední část dotazníku shromažďuje 

základní údaje o respondetech.  

 Dotazník byl určen výhradně pro seniory na území Městské části Praha 2. 

K distribuci dotázníků mezi uživatele sociálních služeb jsem na základě konzultace 

na sociálním odboru úřadu Městské části Praha 2 zvolila distribuci dotazníků pomocí 

poskytovatele sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že největší podíl na poskytování 

terénních sociálních služeb má Centrum sociálních služeb Praha 2, vybrala jsem možnost 

distrubuovat dotazníky mezi uživatele pečovatelkami Centra.  

 Dotazníky byly rozneseny ve dvou etapách. Tento postup byl zvolen po dohodě 

s paní vedoucí Centra sociálních služeb Praha 2. Nejdříve bylo rozneseno 20 dotazníků 

z celkového počtu 300. Podnětem byla obava z nízké návratnosti dotazníků, a tedy 

nedostatečného vzorku pro další vyhodnocení. Důvodem k obavám ze strany poskytovatele 

sociálních služeb byla, vzhledem k věkovému složení uživatelů, délka a složitost 

dotazníku. V této fázi se z 20 dotazníků vrátilo 9 dotazníků. Téměř poloviční návratnost 

podpořila distribuci zbylých dotazníků mezi uživatele. Respondentům byl ponechán 

1 měsíc na vyplnění dotazníků. Z celkového počtu 300 roznesených dotazníků se vrátilo 80 

vyplněných dotazníků, tj. 26% úspěšnost návratnosti. 

 Původním záměrem bylo distribuovat dotazníky rovnoměrně mezi uživatele podle 

přiznaného stupně závisloti. Cílem bylo porovnat výsledky mezi stupni postižení tak, aby 

byla zastoupena široká škála názorů. Protože Centrum sociálních služeb nemá k dispozici 
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přesné údaje o počtu uživatelů v jednotlivých stupních závislosti, byly dotazníky 

distribuovány dle možností Centra sociálních služeb.  

 

9.1. Vyhodnocení dotazníků 

 

 Z celkového počtu všech dotazníků se vrátilo v I. stupni 45 vyplněných dotazníků, 

ve II. stupni 16 dotazníků a ve III. stupni pouze 4 dotazníky. 4 vrácené dotazníky nebylo 

možné použít pro vyhodnocení do žádné skupiny. Chyběly zde odpovědi na několik 

otázek. Žádný respondent s přiznaným IV. stupněm závislosti dotazník nevyplnil nebo 

nevrátil. 11 respondentů uvedlo, že zatím nepobírají příspěvek na péči v žádné výši. 

Celkově tedy bylo vyhodnocováno 76 dotazníků. 

 Při vyhodnocování odpovědí jsem dotazníky rozdělila do skupin podle stupně 

závislosti a pro vyhodnocení otázky č. 1 do tří skupin. Důvodem k rozdělení byly 3 různé 

způsoby, kterými respondetni odpovídali na otázku č. 1. týkající se náročnosti běžných 

denních činností. Pouze malá část odpověděla podle instrukcí v položené otázce. Druhá 

skupina označila 3 odpovědi, ale neuvedla jejich číslování. Nebylo tedy možné určit míru 

náročnosti zvolených možností. V této skupině jsem tedy vyhodnotila jednotlivé možnosti 

dle četností odpovědí. Třetí skupina respondentů označila míru náročnosti u všech 

možností, a proto nebylo možné z těchto odpovědí vybrat ani 3 nejčastěji zvolené 

možnosti. Do této skupiny jsem také zahrnula dotazníky, kde byly u otázky č. 1 označeny 

méně než 3 možnosti. U této skupiny jsem při vyhodnocování dotazníků otázku 

č. 1 vynechala. Otázku č. 1 tak bylo možné vyhodnotit pouze u prvních dvou skupin.  

 U dalších otázek nebyly žádné větší problémy, a proto byly do vyhodnocování 

ostatních otázek začleněny dotazníky ze všech skupin. Pokud u některých otázek chyběly 

odpovědi respondentů, vyhodnotila jsem pouze údaje ze správně zodpovězených otázek. 

U každé vyhodnocené otázky pak uvádím, kolik respondentů na danou otázku odpovědělo. 

 

Základní údaje o respondentech 

 Základní údaje o respondentech mohly být vyhodnoceny ze 60 dotazníků 

(viz Tab.č.10). Ve zbylých 16 dotaznících respondenti neuvedli své pohlaví ani věk. 

Vyhodnocené dotazníky vyplnilo 10 mužů a 50 žen. Věkové složení respondentů výrazně 

převyšují senioři ve věku nad 80 let (38 respondentů).  
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Tabulka č. 10 Věkové složení respondentů dle přiznaného stupně závislosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
 Na otázku ohledně bytové situace odpovědělo celkem 70 respondentů (viz Tab. č.11). 

Nejvyšší podíl odpovědí tvoří senioři, kteří bydlí sami ve své domácnosti (asi 71% 

odpovědí), ostatní odpovědi (29%) byly rovnoměrně rozloženy mezi další nabízené 

možnosti, tj. s družkou, manželem nebo bydlení ve vícegenerační domácnosti. V žádném 

dotazníku nebylo uvedeno bydlení v domu pro seniory. Tato skutečnost se dala 

předpokládat, a to z toho důvodu, že dotazníky byly rozneseny pomocí pečovatelské služby  

 

Tabulka č. 11 Bytová situace respondentů dle přiznaného stupně závislosti 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

 Příjmová situace322 respondentů se pohybuje nejčastěji ve výši důchodu v rozmezí 

7000 až 9000 Kč, tj. u 50% dotázaných. Žádný z respondentů neuvádí příjem nižší než 

5000 Kč ani příjem v rozemí mezi 11000 až 13000 Kč. Pro srovnání můžeme uvést, že 

průměrná výše důchodu v únoru 2008 byla 9111 Kč.323 Po navýšení důchodu v srpnu 2008 

je průměrný starobní důchod 9616 Kč.324 Průměrné výše důchodu tak dosahuje téměř 26 % 

respondentů, kteří na danou otázku odpověděli (viz Graf č.16).  

 

 

 

                                                           
322

 odpovědělo 62 respondentů.  
323  jjb, 2008 
324

 Tisková zpráva MPSV ze dne 5.5.2008  

věk I. stupeň 
 II. 
stupeň 

III. 
stupeň 

�epobírají 
P�P celkem 

50-59 2 2 0 0 4 

60 - 69 2 1 0 0 3 

70 - 79 10 1 2 2 15 

80 a více 23 7 1 7 38 

celkem 37 11 3 9 60 

Bytová situace I. stupeň II. stupeň III. stupeň 
�epobírají 
P�P celkem 

Bydlím sám/a 32 7 4 8 51 

Bydlím s manželem, družkou 4 4 0 1 9 

Bydlím ve vícegenerační domácnosti 3 0 0 0 3 

Dům s pečovatelskou službou 1 0 4 2 7 

Celkem 40 11 8 11 70 
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Graf č. 16 Podíl příjmu respondentů 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 

 V první otázce měli respondenti hodnotit podle náročnosti úkony běžných denních 

činností. Možnosti odpovědí jsem volila dle úkonů péče o vlastní osobu využivané 

při posouzení stupně závislosti žadatelů o příspěvek na péči. Jednotlivé úkony, podle nichž 

je v naší zemi posuzována míra závislosti, jsem na základě tzv. Katzova indexu325 

uspořádala do přehledných 14 oblastí. Již z výše zmíněného důvodu vyhodnocuji 

2 skupiny odpovědí odděleně. Nejdřívě hodnotím obtíže dle nejčastěji zvolených možností 

u obou skupin a následně se podrobněji věnuji odpovědím s označenou mírou náročnosti. 

 V první skupině odpovědí326 respondenti označili 3 odpovědi bez udání náročnosti. 

Mezi nejčastějšími obtížemi pro seniory, které respondenti označili, byly nejvíce 

zastoupeny obtíže s nakoupováním (16 odpovědí) a následně samota (11 odpovědí).  Stejně 

často byly zvoleny obtíže s hygienou (7) a úklidem domácnosti (7).  

 Při vyhodnocení správně zodpovězené otázky č. 1., tzn. tři vybrané varianty 

s označením míry obtížnosti327, můžeme také vyhodnotit zvolené odpovědi dle četnosti 

a následně je sloučit s první skupinou. Ve druhé skupině byly nejčastěji vybrány problémy 

s nakupováním a s dopravou (9 respondetnů), dále problémy s osobní hygienou (6) 

a následuje vyřizování osobních záležitostí a samota (5 respondentů) .  

 Sečteme-li četnost odpovědí obou skupin (viz Graf č. 17), je pro seniory nejobtížnější 

nákupování (25 respondentů),dále samota (16 respondentů) a problémy s hygienou uvedlo 

celkem 13 respondentů.  

 

 
 

                                                           
325

 Katzuv index uspořádává denní činnosti do 4 instrumentálních a 6 osobních aktivit, (Bodnárová, 2005: 12) 
326

 Odpovědělo celkem 17 respondentů. 
327

 Odpovědělo celkem 15 respondentů. 
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Graf č. 17 Obtíže seniorů žijících v domácím prostředí, celkem (vyjádřeno v počtu 
odpovědí) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka: „Co je podle Vašeho názoru pro seniory žijící v domácím prostředí obtížné? (Vyberte 4 odpovědi a 

očístlujte od 1-3 dle obtížnosti: 1 – nejobtížnější, 2 – obtížnější, 3 – nejobtížnější)“ 

 

 Problémy s nakupováním byly obsaženy ve všech stupních obtížnosti. Největší počet 

z odpovědí byl uveden v kategorii nejobtížnější, a to zejména u respondentů s přiznaným 

I. stupněm závislosti. Druhou nejčastěji označenou odpovědí byly obtíže s osobní 

hygienou. V hodnocení obtížnosti je největší podíl v kategorii nejméně obtížné. 

Při vyhodnocování celkového počtu musíme brát ovšem v úvahu, že nejvíce dotazníků 

bylo z I.stupně závislosti. Obtíže s osobní hygienou se obvykle vyskytují až ve vyšších 

stupních, o čemž svědčí odpěvěď jediného dotazníku odpovězeného respondentem 

s přiznaným III. stupněm závislosti, kde byly obtíže s hygienou označeny za nejobtížnější.  

 Samota byla ohodnocena jako nejobtížnější se stejným počtem odpovědí jako 

nakupování. Tato odpověď byla rovnoměrně rozvrstvena mezi I. a II. stupeň závislosti. 

Z toho můžeme usuzovat, že samota je skutečně společným problémem seniorů bez ohledu 

na míru pomoci v péči.  

 Doprava činí respondentům s přiznaným I. a II. stupněm závislosti problémy v různé 

intenzitě. Ve III. stupni se tato varianta neobjevila. Pro starší občany je náročná orientace 

v dopravě a díky sníženým fyzickým schopnostem mají ztížené vstupy do některých 

dopravních prostředků apod. S doprovodem obvykle bývá cesta snažší. Doprovod poskytne 

oporu nejen při nástupu a výstupu, ale také upozorní na změny v trase a zorientovat 

se ve velkém ruchu v dopravních prostředcích a zastávkách. Souhrné hodnocení obtížnosti 

ukazuje graf č. 18. 
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 Odpovědi v jediném dotazníku III. stupně v podstatě odpovídají hodnocení stupně 

zásvislosti pomocí úkonů soběstačnosi a úkonu péče o svou osobu. Nejobtížněji byla 

ohodnocena osobní hygiena, v druhém pořadí byly obtíže s pohybem a nakonec 

obstárávání osobních záležitostí. Rozložení jednotlivých odpovědí v I. a II. stupni 

závislosti poskytuje příloha č. 6. 

 
Graf č. 18 Obtíže seniorů žijících v domácím prostředí dle míry obtížnosti (vyjádřeno 
v počtech odpovědí) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka: „Co je podle Vašeho názoru pro seniory žijící v domácím prostředí obtížné? (Vyberte 4 odpovědi a o 

čístlujte od 1-3 dle obtížnosti: 1 – nejobtížnější, 2 – obtížnější, 3 – nejobtížnější)“ 

 

 V otázce číslo 2 měli respondenti zvolit, jakou formu péče v současné době využívají 

(viz Graf č.19). Při možnosti volby péče o svoji osobu využívají respondenti nejčastěji 

pečovatelskou službu společně s kombinací jiných možností pomoci, tj. 51%. Čistě 

pečovatelskou službu využívá 46% responedtů. Pokud respondenti využívají více způsobů 

péče, jedná se nejčastěji o spolupráci spolu s pečovatelskou službou a s rodinou 

(20 respondetů), o spolupráci s osobou blízkou 6 respondentů a pouze 1 respondent 

ve III. stupni závislosti kombinuje pečovatelskou službu s osobní asistencí. Kombinací 

3 druhů možností péče o svoji osobu označilo 6 respondentů. V tomto případě se jedná 

o různé kombinace pečovatelské služby s osobní asistencí, rodinou a osobami blízkými. 

Pouze dva respondenti uvedli v kombinaci také dům s pečovatelskou službou. Vysoké 

číslo využívání pečovatelské služby je zajisté důsledkem toho, že dotazníky byly 

roznášeny pečovatelskou službou. Bylo by tedy neobvyklé, kdyby se tento prvek 

ve výsledcích neobjevil.  
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Graf č. 19 Podíl využívaného typu pomoci za všechny respondenty (uvedeno v %) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka: „Využíváte v současné době pomoc další osoby nebo odborné sociální služby?“ 

 

 Při rozložení odpovědí dle jednotlivého stupně závislosti (viz Graf č.20) využívají 

respondenti ve II. a ve III. stupni závislosti převážně kombinace jednotlivých možností 

pomoci. V I. stupni je využívání pečovatelské služby a kombinace různých druhů pomoci 

teméř na stejné úrovni. U respondentů, kteří zatím nepobírají příspěvek na péči, výrazně 

převyšuje využívání pečovatelské služby. 

 

Graf č. 20 Podíl využívaného typu pomoci respondentů v jednotlivých stupních 
závislosti (vyjádřeno v %) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka: „Využíváte v současné době pomoc další osoby nebo odborné sociální služby?“ 

 

 Překvapivým zjištěním oproti obecným předpokladům byla odpověď na otázku č.3B 

týkající se preference respondentů při využívání některé z forem péče v případě budoucí 

potřeby (viz Graf č. 21) 328. Na první pohled nejvyšší hodnotu vykazovala možnost 

dlouhodobého pobytu (domov pro seniory, domov s pečovatelskou službou), druhou 

                                                           
328

 Odpovědělo 69 respondentů. 
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nejčetnější odpovědí byla odborná sociální služba a teprve potom následovala možnost 

pomoci od osob blízkých.  

 

Graf č. 21 Preference respondentů při využívání typu pomoci v případě budoucí 
potřeby (vyjádřeno v %) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka: „V případě, že byste v budoucnu pro sebe potřeboval zajistit stálou péči, jaké formě byste dal/a 

přednost?“ 

 

 Tento jev lze vysvětlit vysokým věkovým průměrem odpovídajích respondentů 

(44 z 69 respondentů uvedli svůj věk nad 70 let). Zdravotní stav v tomtu věku se velmi 

zhoršuje, lidé se cítí osamoceni a v pobytových službách pak mohou vidět jakousi jistotu 

zapezbečení péči. Otázkou je, zda je toto skutečný důvod. Nebo je-li tento výsledek 

znakem neinformovanosti o jiných možnostech péče. Vzhledem k tomu, že v odpovědi je 

do dlouhodobého pobytu zahrnut také domov s pečovatelskou službou, je těžké rozlišit, 

jestli by respondenti dali přednost domovu pro seniory nebo pečovatelskému domu, 

přičemž životní styl v obou pobytových zařízeních se velmi liší. 

 Respondenti s přiznaným I. stupněm závislosti by dali přednost pobytovému zařízení 

v 39%, dále pak odborné sociální službě v domácím prostředí ve 32%. Volba péče 

je u osob seniorů s přiznaným II. stupněm závislosti rovnoměrně (25%) rozdělena mezi 

pobytová zařízení, blízkou osobu a odbornou sociální službu v domácím prostředí. Jediný 

respondent ve III. stupni, který na tuto otázku odpověděl, by dal přednost pobytovému 

zařízení a následně odborné sociální službě. Ti, kteří nepobírají příspěvek na péči, preferují 

spíše pobytová zařízení a po té odbornou sociální službu (viz. Graf č. 22). 
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Graf č. 22 Preference respondentů při využívání typu pomoci v případě budoucí 
potřeby v členění stupňů závislosti (vyjádřeno v %) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka: „V případě, že byste v budoucnu pro sebe potřeboval zajistit stálou péči, jaké formě byste dal/a 

přednost?“ 

 
 Pokud bychom ovšem sečetli všechny možnosti péče v domácím prostředí (pomoci 

blízkých osob v domácím prostředí, odbornou sociální službu v domácím prostředí 

a kombinace pomoci blízké osoby a odborné sociální služby v domácím prostředí) 

a porovnali je s volbou pobytové služby, byl by zájem o terénní socální služby téměř 

o polovinu vyšší než o pobytovou službu. 

 Souhrné hodnocení odpovědí na tuto otázku (viz Graf č. 23) potvrzuje obecné 

předpoklady, že by lidé raději zůstávali ve svém domácím prostředí za předpokladu 

zajištění pomoci. Pro pomoc při péči o svoji osobu by pak v různé míře využívali odbornou 

sociální službu (nejčastěji), pomoci blízkých osob a jejich vzájemnou kombinaci. 

 
Graf č. 23 Vyjádření preference respondentů při zajištění péče v členění na terénní 
a pobytové služby (vyjádřeno v %) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka: „V případě, že byste v budoucnu pro sebe potřeboval zajistit stálou péči, jaké formě byste dal/a 

přednost?“ 
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 Výše v textu polemizuji s otázkou nedostatečné informovanosti příjemců příspěvků 

na péči o možnostech a typech sociálních služeb. V dotazníku v otázce č. 4329 však většina 

respondentů celkově odpověděla pozitivně (80%). Téměř 41% respondentů je 

přesvědčeno, že inforamce jsou dostatečné, 39% respondentů spíše souhlasí a shodně 10% 

zvolilo odpověď ne a spíše ne. 

 Otázka číslo 6330 byla zaměřena na zjištění četnosti využívání odbornou sociální 

služby (viz Tab. č. 12). Vzhledem k tomu, že všichni respondenti využívají nejčastěji 

pečovatelskou službu, můžeme určit, jaká je intenzita poskytování pečovatelské služby. 

Celkově respondenti užívají pečovatelskou službu nejčastěji 3x týdně opakovaně, dále 

každý den jednorázově a třetí nejčastější možností je každý den opakovaně s téměř stejnou 

hodnotu jako 1x měsíčně. Při pohledu na jednotlivé stupně závislosti užívají respondenti 

v I. a II. stupni závislosti nejčastěji pečovatelskou službu 3x v týdnu opakovaně 

a respondenti ve III. stupni využívají služeb stejně každý den opakovaně i jednorázově. 

Ti, kteří příspěvek na péči nepobírají využívají pečovatelskou službu nejčastěji 

1x za měsíc. 

 

Tabulka č. 12 Četnost využívaní odborné sociální služby (vyjádřeno v %) 

  každý den 

každý 
pracovní 
den 3x týdně 1x týdně 

1x za 
měsíc jiné celkem 

  O J O J O J O J       

I. stupeň 12,82 15,38 5,13 7,69 20,51 7,69 10,26 12,82 2,56 5,13 100,00 

II. stupeň 0,00 9,09 0,00 0,00 63,64 18,18 0,00 0,00 9,09 0,00 100,00 

III. stupeň 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
nepobírají 
P�P 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00 100,00 

Celkem 52,82 64,47 5,13 47,69 84,15 45,87 10,26 12,82 51,65 25,13  
Zdroj: vlastní zpracování 

Použité zkratky: O – opakovaně (např. 3x denně), J – jednorázově (např. 1x denně) 

Otázka: „Kolikrát jste za poslední měsíc využil pomoci odborné sociální služby?“ 

 

 V otázce číslo 7 měli respondenti uvést, kolik průměrně vydají finančních prostředků 

na zabezpečení pomoci (viz Tab. 13). Na tuto otázku odpovědělo pouze 37% respondentů, 

z toho v I. stupni odpovědělo 17%, II. stupni 25% dotazovaných, ve III. stupni odpověděli 

všichni a z těch, kteří příspěvek na péči nepobírají, odpovědělo 36% respondentů . 

 

                                                           
329

 Odpovědělo 69 respondentů. 
330

 Odpovědělo 57 respondentů, I. 39, ve II. Stupni11, ve III: stupni 5 a 5 respondentů, kteří nepobírají PNP 
v žádné výši. 
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Tabulka č. 13 Průměrná výše vynaložených prostředků respondentů na péči  

Stupeň závislosti I. II. III. 

Výše P�P (v Kč) 2000 4000 8000 

�ejsou 
příjemci 
P�P 

Průměrná výše vynaložených 
prostředků na pomoc (v Kč) 1600 2625 3050 1125 

Vynaložené prostředky v 
poměru k výši P�P (%) 80,00 65,63 38,13 O 
Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka: „Pokud využíváte odborných služeb, můžete specifikovat jakou výši měsíčně vynaložíte na úhradu 

péče od odborné služby?“ 

 

 Jak můžeme vyčíst z tabulky č. 13 , ani v jednom ze stupňů závislosti se průměrně 

vynaložená částka neblíží horní hranici výše příspěvku na péči. Můžeme vidět, 

že čím je příspěvek vyšší snižuje se podíl vynaložených prostředků. 

 Posoudíme-li však odpovědi jednotlivých responedntů, zjistíme, že několik z nich 

uvedlo celou výši příspěvku na péči a někteří dokonce uvedli částku vyšší, 

než je maximální výše příspěvku v daném stupni. V I. stupni závislosti přesahuje 

vynaložená částka na péči výši příspěvku u čtyř respondentů331, nejvýše však 3500 Kč. 

Dva respondenti332 ve II. stupni udávají, že měsíčně vydají 4000 Kč, tedy celou výši 

příspěvku na péči a jeden dotazovaný333 ve III. stupni uvedl částku 8000 Kč. U ostatních tří 

respondentů s přiznaným III. stupněm závislosti, kteří na otázku odpověděli, se vynaložená 

částka pohybuje od 700 do 2500 Kč.  

 Částky, které převyšovaly horní hranici příspěvku na péči, se objevily pouze 

v I. tupni. To znamená, že nedostatečná výše příspěvku se ukázala pouze u 14% 

respondetnů, kteří na otázku odpověděli.  

 Tento výsledek je v mírném rozporu s výsledky, které vyplývají z hodnocení 

vlastností příspěvku na péči v otázce č.11. Zde byla nedostatečná výše příspěvku na péči 

nejčastěji označenou negativní vlastností příspěvku u 22% respondetnů. Ti, kteří uvedli 

jako negativní vlastnost nízkou částku, skutečně také zaroveň uvedli, že na péči vydají 

částku, která se blíží horní hranici, případně je mírně vyšší (částky se pohybovaly v rozemí 

1500 až 2400 Kč). Pouze v jednom případě byla uvedena částka vynaložená na péči velmi 

nízká (800 Kč) a zároveň byla označena jako negativní vlastnost příspěvku jeho nízká 

                                                           
331

 ze 17 respondentů 
332

 ze 4 respondentů 
333

 ze 4 respondentů 
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výše. V ostatních dvou stupních se vynaložené prostředky na péči rovnaly vždy horní 

hranici výši příspěvku334.Pokud by údaje z dotazníků odpovídaly skutečnosti, velká část 

příspěvků na péči se někdě ztrácí. Většina respondentů zde zároveň udává, že před 

přiznáním příspěvku na péči pobírali zvýšení důchodu o bezmocnost. 

 Pokud porovnáme velmi nízké částky, které respondenti s přiznaným III. stupněm 

závislosti vynaloží na zajištění pomoci s četností využívání služby, vidíme, že respondent, 

který uvedl částku 700 Kč, využívá službu 1x týdně. Může se tedy jednat o nákup, 

koupání, případně praní prádla. Částka i četnost služeb je velmi nízká, vzhledem k tomu, 

jaké potřeby by osoba s přiznaným III. stupněm závislosti měla mít. Respondenti, kteří 

uvedli opět velmi nízké částky na zajištění péče tj. 2500 a 1000 Kč, uvádějí zároveň 

četnost využívání služby každý den jednorázově. V tomto případě se bude jednat 

pravděpodobně o donášku obědů. Všichni tři respondenti uvedli, že využívají pouze 

pečovatelskou službu. Na tomto malém vzorku respondentů můžeme učinit následující 

domněnku: přiznaná výše stupně možná neodpovídá potřebám respondentů a zároveň 

se můžeme zamýšlet, na jaký účel respondenti vynaloží zbylé prostředky z příspěvku 

na péči.  

 Další blok otázek má za cíl zjistit názory respondentů na péči o seniory. 

 V otázce číslo 8 měli respondenti označit jaké důvody vedou seniory při volbě 

pomoci o svoji osobu k oslovení širší rodiny, odborné sociální služby a pomoci blízké 

osoby. Nejčastějším důvodem pro využívání odborné sociální služby uváděli 

respondenti335 záruku kvality a odborného poskytnutí pomoci (39%).Dalším nejčastěji 

uváděným důvodem je, že senioři nemají žádného rodinného příslušníka, který by pomoc 

poskytl (21%) a v pořadí třetím nejčastěji voleným důvodem je vlastní život příbuzných, 

kteří se tak nemohou o svého člena rodiny postarat (17%).  

 Podle respondentů336 volí lidé péči za pomoci širší rodiny nejčastěji z toho důvodu, 

že rodinný příslušník zná nejlépe potřeby svého blízkého (38%). Mezi dalšími častými 

důvody respondenti uvádějí, že lidé nemají dostatečné informace o možnostech odborné 

péče (18%) a dále, že je povinností rodiny postarat se o svého příbuzného (18%). 

                                                           
334

 Toto hodnocení bylo možné provést téměř u poloviny respondentů v I. a II. stupni, ve III. stupni jsem 
vycházela pouze z jednoho dotazníku, ve kterém byly uvedeny všechny potřebné údaje. 
335

 Odpovědělo 71 respondentů. 
336

 Odpovědělo 45 respondentů. 
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 Ve třetí možnosti337 za pomoci blízké osoby byla nejpočetnější odpovědí varianta jiné 

(25%). Dalšími dvěmy nejčastěji uváděnými odpověďmi byly finanční nenáročnost této 

pomoci (21%) a její vhodnost pro příležitostnou výpomoc (24%).  

 Z odpovědi na následující otázku č. 9338 by lidé v seniorském věku, bez rozlišení 

stupně závislosti, dali přednost odborné sociální službě (54%), následně pomoci širší 

rodiny (32%) a nakonec pomoci osobou blízkou(15%). Graf č. 24 znázorňuje rozložení 

odpovědí dle jednotlivých stupňů závislosti. 

 
Graf č. 24 �ázory respondentů, jaký typ pomoci lidé volí nejčastěji (vyjádřeno 
v počtech odpovědí) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka: „Podle Vašeho názoru lidé nejčastěji volí: pomoc širší rodiny, odbornou sociální službu, pomoc 

blízké osoby.“ 

 
 Otázkami č. 11 a č.12, ve kterých respondenti hodnotili kladné a negativní vlastnosti 

příspěvku na péči, jsem se snažila zjistit, jak sami příspěvek vnímají a v čem vidí jeho 

výhodu a nevýhodu. V nabízených možnostech odpovědí jsem se snažila vyjmenovat 

širokou škálu vlastností příspěvku z různých úhlů pohledu. Mezi nabízenými variantami 

jsou skutečné vlastnosti, které příspěvek na péči má a které jsou deklarované zákonem 

o sociálních službách z roku 2006 a také vlastnosti, které jsou často diskutovaným tématem 

při zneužívání příspěvku na péči. 

 Jak je patrné z grafu č. 25, nejčastější odpovědí v případě hodnocení kladných 

stránek,339 je možnost vlastního rozhodování o využití příspěvku na péči pro zabezpečení 

potřebné péče (28,05%), na druhém místě je navýšení důchodu (17,68%) a následuje 

možnost rozhodnutí použít příspěvek na cokoliv dle vlastního uvážení (12,80).     

                                                           
337

 Odpovědělo 63 respondentů. 
338

 Odpovědělo 76 respondentů. 
339

 Odpovědělo 54 respondentů. 
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Graf č. 25 Hodnocení kladných stránek příspěvku na péči (vyjádřeno v %) 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 
 Jako záporné vlastnosti příspěvku na péči označili respondenti340 nejčastěji 

nedostatečnou výši příspěvku (20%), dále podrobnou kontrolu o využítí příspěvku (16%)  

a třetí nejčastější odpovědí bylo stejné pravidlo pro všechny odevzdat příspěvek na péči 

zařízení poskytující dlouhodobou péči (10,4%). (viz Graf č. 26) 

 
Graf č. 26 Hodnocení záporných stránek příspěvku na péči (vyjádřeno v %) 
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 Zdroj: vlastní zpracování 
 

                                                           
340

 Odpovědělo 39 respondentů. 
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 Na základě vyhodnocení odpovědí můžeme tedy říci, že příjemci dobře a kladně 

chápají možnost využít příspěvek pro potřebnou péči podle svého rozhodnutí. Na druhou 

stranu je ale trochu alarmující, že téměř 18% respondentů vnímá příspěvek na péči jako 

možnost navýšení příjmu. Velmi podobnou hodnotu ukazuje také třetí nejčastější odpověď, 

tj. možnost užití příspěvku na cokoliv (12,80%). Z těchto výsledků vyplývá, že respondenti 

ve velké míře nevnímají příspěvek jako zdroj příjmu pro zabezpečení potřebné péče, 

ale spíše pro jiné využití. Pokud by skutečně respondenti využívali příspěvek, jak uvedli 

v hodnocení, nelze se spolehnout, že jej budou příjemci skutečně využívat na úhradu péče 

o svoji potřebu.  

 Nejčetnější negativní vlastností byla ohodnocena nedostatečná výše příspěvku 

na péči, a to 20% respondenty. V otázce č. 5, ve které byla jasně položena otázka 

o postačující výši příspěvku, byly odpovědi rovnoměrně rozloženy mezi kladné (55,36%) 

a záporné možnosti (46,43%). Na tuto otázku neumělo odpovědět 14,9% respondentů. 

Zajímavou volbou dotázaných je v pořadí druhá nejvíce označovaná negativní vlastnost, tj. 

podrobná kontrola (16%). Jak bylo zmíněno v dřívějších kapitolách diplomové práce, 

kontrola příspěvku na péči je velmi malá. Pro příjemce příspěvku na péči pravděpodobně 

není představa podrobné kontroly příliš oblíbená. Pro příjemce to může znamenat 

vyplňování formulářů, které nejsou staří lidé často ochotní ani schopni vyplňovat. Dalším 

důvodem může být i názor, že příspěvek je určen jemu, proč by jej měl tedy někdo 

kontrolovat. V tomto případě se však jedná o moji domněnku, která není podložená. 

Snažím se jen poukázat na možné názory, které mohou být v pozadí této odpovědi. 

Zajímavým výsledkem je také zvolení negativní vlastnosti příspěvku, a to jeho určení na 

péči od poskytovatelů. Zde se jedná buď o nepochopení otázky v dotazníku 

nebo skutečnému nepochopení, k čemu je příspěvek na péči určen. V ostatních případech 

je rozložení odpovědí rovnoměrné.  

 Většina respondentů se však domnívá, že význam příspěvku na péči jim byl 

dosatečně vysvětlen (viz Graf č. 27). Zjištěné informace v otázce č.10341 byly potvrzeny 

odpověďmi v otázce č. 13342. Kladné hodnocení tak mírně převažuje negativní odpovědi. 

Avšak rozdíl mezi kladnými a zápornými odpověďmi není natolik rozdílný, aby bylo 

možné jednoznačně říči, zda poskytnuté informace byly skutečně dostatečné nebo nikoli. 

Navíc byla téměř stejná hodnota odpovědí „ano“ vykázána u možnosti „nedovedu 

posoudit“.  

                                                           
341

 Odpovědělo 69 respondentů. 
342

 Odpovědělo 71 respondetnů. 
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Graf č. 27 Hodnocení respondentů dostatku podaných informací o významu 
příspěvku na péči 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 

9.2. Shrnutí výsledků dotazníků 

 

  Mezi dotázanými výrazně převyšuje počet žen (83%). Největší podíl respondentů 

tvoří osoby nad 80 let, přičemž největší počet dotazníků je vrácen od respondentů 

s přiznaným I. stupněm závislosti. Převážná většina respondentů, tj. 73% bydlí samostatně 

ve své domácnosti. Poměrně velký počet dotázaných nemá zajištěnou přímou péči 

rodinných příslušníků, kteří by např. v případě soužití ve vícegenerační rodině mohli 

do jisté míry nahradit odbornou sociální službu. Přesto nebo právě proto respondenti 

nejvíce při zajištění pomoci nejčastěji využívají kombinace pečovatelské služby s jinou 

možností pomoci (46%). Osobní asistence je využívana pouze minimálně. 

 Průměrné výše důchodu tj. 9616 Kč dosahuje asi 13% respondentů. Průměrně 

respondenti vydají na zabezpečení pomoci 2100 Kč. Zde je nutné upozornit, že na tuto 

otázku odpovědělo velmi málo respondentů (pouze 29). Výše vynaložených prostředků 

je velmi nízká a velmi často nedosahuje horní hranice výše příspěvku na péči. Velký rozdíl 

byl zejména vidět ve III. stupni, kdy částka vynaložená ve většině případů nedosahovala 

ani třetinu výše příspěvku. Je nezbytné zde zmínit, že na tuto otázku odpovědělo velmi 

malé množšství respondentů.343 Výsledky nám však poslouží jako podnět k zamyšlení 

nad skutečným využíváním příspěvku na péči. 

 Největší problémy osobám v seniorském věku činní nakupování, dále samota 

a na třetím místě co do četnosti jsou problémy s osobní hygienou. Tyto výsledky v podstatě 

korespondují s převažujícím počtem respondentů v I. stupni závislosti. 

                                                           
343

 Ve 3 případech respondentů s přiznaným III: stupněm závislosti z celkových 4,kteří odpověděli na tuto 
otázku. 
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 Na základě dalších výpovědí můžeme určit, jaké jsou preference seniorů při volbě 

subjektu zajišťujícího pomoc při péči. Téměř 68% dotázaných by dalo přednost zajištění 

pomoci v domácím prostředí, přičemž největší podíl preferencí zaujímá odborná sociální 

služba. Podle názorů respondentů na oblast péče o seniory vyplývá, že lidé nejčastěji volí 

pomoci za použití odborné sociální služby, protože takto poskytnutá péče zaručuje kvalitní 

a odborné poskytnutí pomoci. Dále by volili pomoc širší rodiny, a to nejčastěji z toho 

důvodu, že rodinný příslušník zná nejlépe potřeby svých nejbližších. Pomoci blízké osoby 

by respondenti volili až na posledním místě. 

 Zajímavé výsledky poskytují odpovědi na otázky týkající se porozumění příspěvku 

na péči. Téměř polovina respondentů se domnívá, že účel příspěvku byl dostatečně 

vysvětlen a asi 15% dotazaných uvedlo, že není schopna tuto otázku posoudit. Velmi dobře 

respondenti pochopili a kladně ohodnotili, že příspěvek na péči umožňuje svobodně 

se rozhodnout o způsobu pomoci. Druhou nejčastější odpovědí ovšem bylo navýšení 

příjmu (důchodu) a následně možnost využít příspěvek na cokoliv. Z toho můžeme 

usoudit, že příjemci příspěvku na péči stále vnímají ve velké míře příspěvek jako další 

zdroj příjmu. Negativně byla ohodnocena nedostatečná výše příspěvku na péči a následně 

podrobná kontrola jeho využívání. Ti respondenti, kteří uvedli jako negativní vlastnost 

nedostatečnou výši příspěvku, skutečně na péči vydali finance ve výši horní hranice částky 

přiznaného stupně, případně uvedli částku mírně vyšší. Zajímavý výsledek přináší 

odpovědi respondentů ve III. stupni, kdy se jejich výdaje na zajištění pomoci neblíží 

ani 1/3 výše příspěvku na péči pro osoby s přiznaným III.stupněm závislosti.  
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DISKUSE 

 

 Na základě provedené sociálně demografické analýzy Městské části Prahy 2 a vývoje 

počtu obyvatel ve věku nad 65 let můžeme určit, jak bude vývoj pokračovat 

v následujících letech. Přirozený přírůstek obyvatel vykazuje stále negativní hodnoty, i 

když se v posledních letech jeho hodnota zlepšuje. Podobné tendence vykazuje také 

migrace obyvatel, která až do roku 2007 vykazovala záporné hodnoty. Vzhledem k 

prognózám vývoje se dá předpokládat, že počet osob, které budou ve starších věkových 

kategoriích, bude narůstat, a proto bude nutné zajistit dostupnou péči.  

 Na základě přepočítaných normativů vybavenosti sociálních služeb pro občany 

v seniorském věku jsem ohodnotila vybavenost městské části. Tyto normativy zde 

používám jako orientační čísla s přihlédnutím k současné situaci v oblasti sociálních služeb 

a změn vyplývajících z proběhlých reforem. Na základě vlastního zjišťování konstatuji, 

že na území MČ Prahy 2 nabízejí sociální služby seniorům pouze 2 organizace a mezi 

službami, které nabízí, jsou domovy pro seniory, pečovatelská služba, odlehčovací služba 

 a provoz domovů s pečovatelskou službou. Služby osobní asistence pro seniory nenabízí 

žádný poskytovatel se sídlem na území Prahy 2.  

 Počet kapacit při srovnání s normativy vykazuje výrazné nedostatky, a to zejména 

v případě pobytových služeb, kde chybí téměř 230 míst. Podobné výsledky byly zjištěny 

u domovů s pečovatelskou službou, kde chybí více jak polovina míst. Pozitivní hodnoty 

vykazuje pouze kapacita pečovatelské služby, která orientační hodnoty převyšuje. 

Na jednu pečovatelku ovšem připadá asi 18 uživatelů sociálních služeb, což je podle 

normativů počet také nedostačující. Pokud obyvatelé Městské části Praha 2 budou 

potřebovat jiné druhy služeb, jsou nuceni využít okolní městské části. Týká se to například 

služeb osobní asistence, jiných domovů pro seniory nebo tísňové péče, na kterou Městská 

část Praha 2 přispívá. V případě osobní asistence je třeba zmínit, že se jedná o velmi málo 

využívanou sociální službu seniory, a proto je vhodné spolupracovat s jinými městskými 

částmi, což umožňuje zejména velmi snadná dopravní dostupnost. Musíme zde však brát 

v úvahu, že prostupnost sociálních služeb v hlavním městě Praha je jedním 

z charakteristických znaků velkých měst a využívají jí všechny městské části. Důležitou 

roli by zde pak hrálo komunitní plánování na úrovni kraje, které vychází z informací 

z městských částí. Předpokládá se zde tedy znalost městských částí o svém území a jeho 

vývoji. Vzhledem k tomu, že městské části nemají povinnosti komunitně plánovat, není 

zde žádná záruka, že městské části předají relevantní informace. Vezmeme-li navíc 
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v úvahu, že na krajské úrovni se v Praze nepředpokládá zapojení uživatelů ve formě 

pracovních skupin dle cílových skupin a jejich zájmy bude hájit zástupce z úřadu, v lepším 

případě zástupce z probíhajícího plánování, může být ohrožena odpovídající struktura 

služeb vzhledem k potřebě. Tento aspekt může také ovlivnit financování služeb 

za předpokladu, že Praha bude financovat sociální služby dle výsledku potřebnosti 

vyplývající z komunitního plánování. Co se týče městské části Praha 2, ta se 

do komunitního plánování nezapojila. Navíc jsem při zjišťování údajů pro demografickou 

analýzu zjistila, že humanitní odbor MČ Prahy 2 nemá k dispozici ani základní údaje 

o stavu obyvatelstva na svém území.  

 Na základě provedeného dotazníkové šetření se ukázalo, že respondentům činí 

největší potíže nakupování, osobní hygiena a samota, přičemž osobní hygiena byla 

ve většině případů mezi úkony, které jsou méně obtížné. Nakupování a samota byly 

ohodnoceny jako nejobtížnější. Zde můžeme tedy usuzovat, že pečovatelská služba 

je schopna pokrýt nejžádanější potřeby, ale nemůže uživatelům pomoci v případě samoty. 

Zde vidím jako dobré řešení osobní asistenci. Obecně je však tato služba seniory využívaná 

jen velmi málo, což se potvrdilo i na výsledcích v dotazníku. Ve velké míře využívají 

respondenti pouze pečovatelskou službu, což se dalo předpokládat, protože dotazníky byly 

rozneseny mezi uživatele pečovatelské služby. V mírně větším poměru využívají 

kombinace pečovatelské služby s jinými možnosti pomoci, zejména s rodinou. Otázkou je, 

zda uživatelé vědí, že existuje služba – osobní asistence –, která jim umožní podílet 

se na běžném životě v městské části, pomůže jim při udržování svých koníčků 

a zprostředkování kontaktu s okolím. Na základě zjištění z dalších odpovědí dotazníku 

se však většina respondentů domnívá, že má nebo spíše má dostatečné informace 

o možnosti péče. 

 Co se týče preference pomoci, využívají podle názorů respondentů lidé více odborné 

sociální služby než rodinu či osobu blízkou. V odborné sociální službě nejvíce vidí jistotu 

kvalitního poskytování. Pomoc širší rodiny by volili z důvodu, že rodina zná nejlépe jejich 

potřeby. Co se týče četnosti, respondenti využívají pečovatelskou službu nejčastěji 

3x týdně a následně každý den jednorázově. V případě první možnosti se může jednat 

o různé kombinace praní prádla, koupání, nákupu, úklidu. V případě každodenního 

využívání pak můžeme usuzovat, že služba je využívaná pravděpodobně pro dovoz oběda. 

Nejvíce každodenní návštěvy pečovatelské služby využívají uživatelé ve III. stupni 

závislosti, což v podstatě odpovídá náročnosti péče, kdy fyzické síly jsou již velmi slabé. 

Rozdíl v četnosti využívání služby mezi I. a II. stupněm závislosti je výrazný. Přestože 
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se předpokládá, že uživatelé v II. stupni budou mít potřebu péče častější, jejich intenzita 

je v nadpoloviční většině 3x týdně, zatímco uživatelé v I. stupni využívají pečovatelskou 

službu rovnoměrně ve všech variantách odpovědí.  

 Z dalších výsledků dotazníku vyplynulo, že uživatelé by v případě potřeby dali 

přednost péči ve své domácnosti. Přednost by dali odborné sociální službě v domácím 

prostředí a až na druhém místě by využili pomoci blízké osoby. Přesto se i zde ukázalo, 

že by téměř 40% respondentů využilo zařízení dlouhodobého pobytu. Největší podíl 

na zájmu o pobytová zařízení je u respondentů s přiznaným I. stupněm závislosti. V tomto 

případě jsou mezi zařízení trvalého pobytu zařazeny kromě domovů pro seniory také domy 

s pečovatelskou službou.  

 Velmi zajímavé výsledky pak přinesl dotazník v oblasti příspěvku na péči. Velmi 

nízké částky zjištěné při financování sociálních služeb korespondují s hodnocením 

kladných a záporných vlastností příspěvku. Průměrně vynaložené částky neodpovídají ani 

v jednom stupni závislosti maximální hranici výše příspěvku na péči. Přestože na tuto 

otázku odpovědělo velmi málo respondentů, můžou výsledky posloužit jako podnět 

k zamyšlení nad skutečným využíváním příspěvku na péči. Navíc výsledky potvrdily 

i obecně známé fakty o příspěvku na péči, o kterých se zmiňuji v teoretické části práce. 

V podstatě se ukázalo, že čím je příspěvek vyšší, tím klesá množství vynaložených financí 

na službu. Při podrobnějším pohledu na jednotlivé odpovědi však byly uvedeny i částky 

vyšší, než je sám příspěvek na péči. Tyto odpovědi byly v I. stupni závislosti a celkově 

tvořily jen malou část respondentů. Nejméně vynaložených financí na péči pak bylo 

ve III. stupni, kdy vynaložená částka nedosahovala ani 1/3 výše příspěvku na péči. 

Na malém vzorků respondentů ve III. stupni závislosti můžeme spekulovat o tom, zda 

přiznaný stupeň závislosti a jemu příslušná výše příspěvku odpovídá skutečným potřebám, 

vezmeme-li v úvahu, že před přiznáním příspěvku pobírali někteří respondenti zvýšení 

důchodu o bezmocnost. Pak se dále musíme ptát, kam jdou zbylé částky příspěvku na péči. 

Protože tito respondenti uvedli, že využívají pouze odbornou sociální službu, nedávají tedy 

ani žádný příspěvek jiné fyzické osobě, která by jim poskytovala pomoc.  

 I na tomto velmi malém vzorku respondentů můžeme vidět, že prostředky, které stát 

,v dobré víře, určil samotným respondentům, nejsou efektivně využity pro financování 

sociálních služeb. Toto tvrzení se také potvrdilo v dalších otázkách dotazníku. Přestože 

respondenti nejvíce označili jako kladnou odpověď možnost využít příspěvek na péči 

na zajištění pomoci dle vlastního užívání, větší mírou pak převažují odpovědi: navýšení 

příjmu a možnost využití příspěvku na cokoliv. V pozadí těchto zjištění se pak jako velmi 
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účelné jeví zavedení poukázek, které by měl uživatel služby místo přímé finanční podpory. 

Zde je však velmi nutné zvážit jasný a jednoduchý systém a podobu poukázek, aby jejich 

užívání bylo umožněné také osobám seniorského věku. Narostla by ještě ve větší míře role 

klíčového pracovníka nebo sociálního poradce, který by měl dostatečný přehled o všech 

možnostech péče. Další zásadní podmínkou je existence služby, na kterou by poukázka 

byla určena.  

 Z těchto zjištění vyplývá, že respondenti nevnímají příspěvek jako zdroj příjmu 

pro zabezpečení potřebné péče, ale spíše jej využívají pro jiné účely.bPokud by skutečně 

respondenti využívali příspěvek, jak uvedli v hodnocení, nelze se spolehnout, že jej budou 

příjemci skutečně využívat na úhradu péče o svoji potřebu. Jako negativní vlastnost byla 

nejvíce označena nízká výše příspěvku na péči, a dále podrobná kontrola využítí příspěvku, 

která prakticky neexistuje. I přes tyto výsledky se většina respondentů domnívá, 

že příspěvek na péči jim byl dostatečně vysvětlen. 
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ZÁVĚR 

 

 Sociální služby jsou chápany jako základní nástroj pro zajištění sociální inkluze 

skupin, které jsou z různých důvodů ohroženy sociálním vyloučením. Mezi tyto skupiny 

jsou právem řazení také osoby v seniorském věku. Vzhledem k demografickému vývoji 

obyvatelstva lze říci, že nutnost zajištění vhodné pomoci pro seniory a možností zvýšit 

jejich podíl na běžném životě komunity a společnosti bude stále narůstat. 

 Role státu se v rámci vývoje v oblasti sociálních služeb v posledních letech výrazně 

změnila. Před rokem 1989 byl stát majoritním poskytovatelem sociálním služeb, aniž by 

používal některé strategie plánování nebo zjišťování potřeb v různých regionech. Po roce 

1989 došlo v souvislosti s probíhajícími reformami ke změně jeho pozice jako 

poskytovatele sociálních služeb a také jako garanta zajištění dostupných a kvalitních 

sociálních služeb, které by byly srovnatelné s moderními trendy sociálních služeb. 

Významnou roli hrála reforma veřejné správy, zejména přesun zřizovatelských 

kompetencí, územní vymezení regionu a svěření zabezpečení sociálních služeb 

do samostatné působnosti obce. Kompetence státu, a zejména krajů a obcí, nebyly 

stanoveny nijak podrobně. Navíc činnost v samostatné působnosti znamená, že obec jedná 

dle svých vlastních priorit. Podobně ani systém financování nebyl stabilní a nerespektoval 

princip rovnosti všech subjektů, které se podílely na realizaci sociálních služeb.  

 V tomto prostředí tak funkce státu jako garanta zajištění sociálních služeb 

pro všechny občany v odpovídající kvalitě nabyla na významu. Po dlouhých diskuzích byl 

v roce 2006 přijat zákon o sociálních službách, který představuje první komplexní právní 

normu upravující poskytování sociálních služeb. Stát tak například pomocí této právní 

normy stanovuje jednotné standardy pro naplnění kvality sociálních služeb, povinnosti 

poskytovatelů k zajištění ochrany práv a zájmu uživatelů, stanovuje povinnost plánovat 

rozvoj sociálních služeb v regionu ve spolupráci se samotnými uživateli a poskytovateli 

služeb a zavádí nový prvek financování sociálních služeb, tj. příspěvek na péči. 

Odpovědnost za zajištění sociálních služeb přechází na nižší samosprávné celky. 

Vzhledem k tomu, že obce jednají v samostatné působnosti, hraje významnou roli 

povinnost vytvářet střednědobý plán sociálních služeb. 

 Role územně samosprávných celků nespočívá primárně v poskytování sociálních 

služeb prostřednictvím svých právnických osob, ale v zajištění jejich dostupnosti 

ve spolupráci s jinými subjekty, v našem prostředí zejména nestátními neziskovými 

organizacemi. Jaký význam mají nestátní neziskové organizace, můžeme vidět z míry 
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podílu na zabezpečení sociálních služeb. V celorepublikovém měřítku zaujímají téměř 

jednu čtvrtinu všech zařízení sociálních služeb a v roce 2005 v hlavním městě Praha, 

a to byly tři čtvrtiny s největším zastoupením občanských sdružení. Přestože zákon 

deklaruje rovné postavení všech poskytovatelů bez ohledu na jejich právní formy 

k přístupu k veřejným financím, na vybraných výsledcích z prvních dotací po účinnosti 

zákona o sociálních službách můžeme vidět, že tento princip rovnosti nebyl dodržen. 

Výrazně byly podpořeny příspěvkové organizace oproti jiným subjektům sociálních 

služeb.  

 Vymezením základních pojmů v oblasti sociálních služeb jsem se snažila poukázat 

na měnící se pozici poskytovatelů i samotného uživatele. Uživatel se stává aktivním při 

řešení své situace, kdy si může zvolit ze širokého spektra služeb pro zajištění své péče, 

a tím přebírá jistou míru odpovědnosti. Na základě výčtu různých typů sociálních služeb 

a základních charakteristik péče o seniory můžeme říci, že legislativně je dostatečná 

nabídka služeb, která by umožnila žít osobám v důchodovém věku v jejich přirozeném 

prostředí, a tím podporovat jejich začlenění do společnosti.  

 Aby však tento cíl mohl být naplněn, je nezbytně nutná existence takové služby 

v daném regionu. Zásadní pro zajištění kvalitních a žádoucích služeb se v tomto významu 

stává informační dostupnost, územní dostupnost i ekonomická dostupnost. Významným 

prvkem při zajištění dostupných sociálních služeb je velikost obce a její územní struktura. 

Rozdílné vybavení sociálních služeb je v oblastech vzdálených od velkých center, 

v oblastech se snadnou dopravní obslužností, v malých nebo větších obcích. Zde můžeme 

například říci, že v případě hlavního města Prahy a jejich jednotlivých městských částí 

je situace od jiných regionů odlišná. Snadněji je zde možné využít prostupnosti sociálních 

služeb. Služby, které jsou nabízeny v jedné městské části, mohou být snadno nahrazeny 

nabídkou z jiných městských částí.  

 Nástrojem pro zjištění sociálních potřeb a z nich vycházející zajištění kvalitních 

služeb je komunitní plánování. Proces komunitního plánování dává možnost občanům 

i poskytovatelům vyjádřit své názory a potřeby, a tím se podílet na rozvoji svého regionu. 

Zde se můžeme setkat s několika problémy. Jednak povinnost komunitně plánovat mají 

pouze kraje, které tak nesou zásadní odpovědnost za zabezpečení sociálních služeb. Dále 

je problematické zapojení uživatelů ze všech cílových skupin. V případě hlavního města 

Prahy komunitní plán vychází z komunitních plánů městských částí, které nejsou povinny 

komunitně plánovat. Nepočítá se zde se zapojením uživatelů do krajského komunitního 

plánování, protože ti budou zapojeni skrze městské části. Pokud pak nebudou městské části 
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plánovat ani ve spolupráci s okolními městskými částmi, z jakého informačního zdroje pak 

bude hlavní město Praha vycházet při tvorbě střednědobého plánu? Na těchto aspektech 

komunitního plánování pak můžeme vidět, že zapojení občanů na možnosti rozvoje jejich 

regionu zatím není příliš vysoké. Zde je však nutné objektivně říci, že i občané sami 

nevnímají nutnost vlastní aktivity, a to z různých důvodů.  

 Zásadní podmínkou pro zajištění dostupnosti sociálních služeb je také jejich systém 

financování. Na příkladech vybraných údajů z dotačního řízení jsem se snažila zjistit, 

zda byly v rámci dotačního systému dodrženy veškeré principy a zásady, které byly 

proklamovány na základě nového systému financování. Pro rok 2007 můžeme vidět, 

že dotacemi byly výrazně podpořeny jednak služby sociální péče a pobytová zařízení, 

zatímco terénní sociální služby byly podpořeny v nejmenší míře. A to i přesto, že jsou 

terénní sociální služby chápány jako nástroj sociální pomoci, který umožní uživateli 

začlenit se do života běžné populace. 

 Jako problematické se také ukázalo zavedení příspěvku na péči. Uživatelé zde 

nepřebírají aktivní roli, nenakupují služby a příspěvek se tak jeví jako neefektivní nástroj, 

který nevede k rozvoji služeb. V této situaci se také projevila nedostatečná kontrola 

využívání příspěvku na péči, která by zároveň monitorovala, jakým způsobem je péče 

poskytována a jakým způsobem je využívána přímá podpora. Můžeme říci, že díky 

standardům kvality a inspekci sociálních služeb je patrná snaha zajistit poskytování 

kvalitní odborné sociální služby. Zatím ale úplně chybí jasná podpora pečující osoby, která 

se v současném systému sociálních služeb stává jedním z poskytovatelů.  

 Jako účelné se zde pak jeví zavedení poukázek na poskytnutí sociální služby. Různé 

názory na formu a míru zavedení poukázek ukazují na důležitost jasného a průhledného 

systému poskytování přímé podpory uživateli s cílem zajistit rozvoj služeb a ochránit práva 

uživatele. 

 Na příkladu financování sociálních služeb na území Městské části Praha 2 jsem se 

pokusila zjistit, jaké jsou zdroje financování jednotlivých typů sociálních služeb. Finanční 

prostředky jsem sledovala zvlášť za sociální poradenství, terénní a ambulantní sociální 

služby a pobytová zařízení. Ukázalo se, že největším zdrojem financování jsou i nadále 

prostředky z veřejných rozpočtů. Příspěvek na péči se objevuje v malé míře jak u terénních 

tak pobytových služeb. Z ostatních zdrojů pak organizace nejčastěji využívání sbírky 

a sponzorské dary a finanční zdroje ze strukturálních fondů EU. Druhotným výsledkem 

analýzy finanční struktury organizací bylo zmapování všech sociálních služeb, jejichž 

zařízení se vyskytuje na území Městské části Prahy 2. 
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 Pro zjištění pravdivosti hypotézy č. 1 jsem se úzce zaměřila na zmapování terénních 

sociálních služeb pro seniory na území MČ Prahy 2. Bylo zjištěno, že v rámci terénních 

sociálních služeb je na území městské části nabízena pouze pečovatelská služba, MČ 

přispívá na tísňovou péči a pro služby osobní asistence musejí uživatelé využít nabídku 

poskytovatelů z jiných městských částí. Na základě porovnání kapacit sociálních služeb 

s orientačními čísly normativů vybavenosti na území Prahy 2 se ukázalo, že je výrazný 

nedostatek kapacit v domovech pro seniory a v domech s pečovatelskou službou. Samotná 

pečovatelská služba normativy převyšuje, ovšem počet pečovatelek je výrazně 

nedostačující. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu obyvatel ve vyšších věkových 

kategoriích můžeme předpokládat, že potřeba zajištění sociálních služeb pro seniory bude 

stále více narůstat. Na základě šetření se tak hypotéza č. 1 nepotvrdila. Důležité je zde 

ovšem zmínit, že nedostatek kapacit na území Městské části Praha 2 může do jisté míry 

kompenzovat nabídka jiných městských částí, což je umožněno charakteristikou hlavního 

města Prahy. Kapacitní možnosti jiných městských částí však v práci nebyly sledovány. 

Tato skutečnost byla zjišťována pouze u osobní asistence, kde se prostupnost sociálních 

služeb potvrdila.  

 V případě druhé hypotézy bylo potvrzeno, že uživatelé nevnímají příspěvek na péči 

jako zdroj financování pro zajištění pomoci a dávají přednost zajištění péče v domácnosti. 

Je důležité zmínit, že na otázky týkající se množství finančních prostředků odpovědělo 

malé procento respondentů. I přesto se však domnívám, že tyto výsledky mohou sloužit 

jako ilustrace současné situace a je nutné se dále zamýšlet nad efektivním systémem 

financování při zachování respektování svobodné volby a práv uživatelů.  

 Závěrem můžeme tedy říci, že reforma přinesla významné změny v oblasti sociálních 

služeb. Bude však stále ještě nutné na základě zjištěných údajů z dalších provedených 

výzkumů a analýz upravit podmínky tak, aby zapojení občanů v oblasti sociálních služeb 

bylo plně využito při plánování sociálních aktivit v regionu a aby uživatelé sociálních 

služeb převzali zodpovědně aktivní roli v systému. Nezbytné bude jasně definovat pravidla 

dotací, která mají být podrobně určena zvláštním právním předpisem tak, aby princip 

rovnosti nebyl porušen a nestátní neziskové organizace měly stejné pozice jako jiné 

organizace. Taktéž ani podpora terénním sociálním službám v dotacích nebyla zřejmá. 

Dostatečná sít sociálních služeb se jeví jako zásadní pro naplnění práv každého občana 

na zajištění dostatečné sociální péče a jeho začlenění do společnosti. Stát zde figuruje jako 

ten, který má zajistit podmínky pro takový rozvoj ve spolupráci s jinými subjekty.  
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Příloha č. 1 
Seznam všech poskytovatelů sociálních služeb sídlících na území Městské části Praha 2 

Organizace Právní forma �abízené služby Cílová skupina 

Acorus občanské sdružení sociální poradenství osoby ohrožené domácím násilím 

Akord organizační jednotka denní stacionář děti s mentálními a kombinovanými vadami 

Anima občanské sdružení sociální poradenství osoby ohrožené závislostmi 

tlumočení  osoby sluchově postižené 
sociální rehabilitace osoby sluchově postižené 

APPN 
občanské sdružení 
  sociální poradenství osoby sluchově postižené 

sociální rehabilitace lidé s tělesným postižením 
Asistence o.s. občanské sdružení osobní asistence lidé s tělesným postižením 

sociální poradenství lidé se zdravotním postižením, senioři 
Člověk člověku občanské sdružení sociální rehabilitace lidé se zdravotním postižením, senioři 

sociální rehabilitace osoby se zdravotním postižením 
sociálně aktivizační služby osoby se zdravotním postižením 

Dílny tvořivosti 

občanské sdružení sociální terapie osoby se zdravotním postižením 

sociální poradenství lidé s  duševním onemocněním 
chráněné bydlení lidé s  duševním onemocněním 

sociální rehabilitace lidé s  duševním onemocněním 

Fokus 

občanské sdružení sociálně aktivizační služby lidé s  duševním onemocněním 

Meta občanské sdružení sociální poradenství ohrožené společensky nežádoucími jevy, do 26 let 

Naděje o.s. občanské sdružení noclehárny osoby bez přístřeší 

Pohoda občanské sdružení chráněné bydlení lidé s mentálním postižením 

sociální rehabilitace lidé s mentálním postižením 
Rytmus občanské sdružení osobní asistence lidé s mentálním postižením 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb [registr online]. 2007.  Praha:Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné z <http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jse
ssionid=5768A23129B07ADABDBC16066F9ABA2F.node1?SUBSESSIO0_ID=1225467974118_1> [cit. 4. října 2008], vlastní zpracování 
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Příloha č. 1- pokračování 

Seznam všech poskytovatelů sociálních služeb sídlících na území Městské části Praha 2 

Organizace Právní forma �abízené služby Cílová skupina 
Středisko rané péče SPRP 
Praha občanské sdružení raná péče 

děti s postižením zraku a kombinované postižené do 7 
let 

pečovatelská služba senioři 

odlehčovací služba senioři 
Arcidiecézní charita 

církevní právnická 
osoba sociální poradenství   

azylový dům rodiče s dětmi 

krizová pomoc lidé v obtížné situaci 

Diakonie ČCE 
církevní právnická 
osoba následná péče lidé s chronickým duševním onemocněním 

domovy pro seniory senioři 

pečovatelská služba senioři 

Centrum sociálních služeb příspěvková 
organizace zřízená 
MČ Praha 2 odlehčovací péče senioři 

domov pro zdravotně postižené osoby s tělesným postižením 
odlehčování služba osoby s tělesným postižením 

Jedličkův ústav 

příspěvková 
organizace zřízená 
hlavním městem 
Prahou denní stacionář osoby s tělesným postižením 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb [registr online]. 2007.  Praha:Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné z <http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jse
ssionid=5768A23129B07ADABDBC16066F9ABA2F.node1?SUBSESSIO0_ID=1225467974118_1> [cit. 4. října 2008], vlastní zpracování 
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Příloha č. 2 

Přehled struktury financování jednotlivých poskytovatelů sociálního poradenství na území MČ Praha 2 v roce 2007 (vyjádřeno v %) 

  APP� Fokus ACDCH 
Člověk 
člověku Acorus Anima  Meta celkem 

grant HMP oblast sociální 0,00 0,00 0,00 0,00 6,11 22,72 0,00 4,63 

grant  HMP oblast zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

grant HMP - ostatní odbory MHMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dotace MPSV 0,00 60,80 0,00 0,00 76,00 15,74 0,00 24,89 

městské části 0,00 0,00 0,00 57,73 10,35 2,31 0,00 4,47 
příspěvek zřizovatele 0,00 0,00 64,48 0,00 0,00 0,00 0,00 6,11 

příspěvek na péči 0,00 0,00 0,00 23,28 0,00 0,00 0,00 1,12 

ostatní úhrady od uživatelů 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

ostatní kraje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ostatní resorty státní správy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

meziresortní rady vlády 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,23 0,00 5,99 

úřady práce 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 

fondy zdravotních pojišťoven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

nadace zahraniční i tuzemské 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,30 

sbírky a sponzorské dary 0,00 0,00 35,52 18,99 4,96 24,01 0,00 8,98 

ESF 99,40 29,49 0,00 0,00 0,18 0,00 100,00 41,45 

ostatní 0,00 6,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 

celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb [registr online]. 2007.  Praha:Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné z <http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jse
ssionid=5768A23129B07ADABDBC16066F9ABA2F.node1?SUBSESSIO0_ID=1225467974118_1> [cit. 4. října 2008], vlastní zpracování 
 
Použité zkratky: APPN – Agentura profesního poradenství neslyšících,  ACDCH – Arcidiecézní charita, HMP – hlavní město Praha, MHMP – magistrát hlavního města 
Prahy, ESF – Evropské sociální fondy, MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Příloha č. 3  

Přehled struktury financování zařízení dlouhodobého pobytu  na území MČ Praha 2 v roce 2007 (vyjádřeno v %) 

Fokus 
Diakonie 
ČCE Jedličkův ústav CSS �aděje Pohoda 

Finanční zdroj  
chráněné 
bydlení  azylový dům 

domov 
pro ZP 

odlehčovací 
služba 

domov 
pro 

seniory 

domov 
pro 

seniory 
odlehčovací 

služeb noclehárna 
chráněné 
bydlení celkem 

grant HMP oblast sociální 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,71 0,00 6,71 

grant  HMP oblast zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

grant HMP - ostatní odbory MHMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dotace MPSV 50,63 64,76 14,80 0,00 0,00 0,00 22,85 74,93 79,11 307,07 

městské části 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 1,89 

příspěvek zřizovatele 0,00 0,00 79,46 98,25 45,20 59,35 44,18 0,00 2,17 328,60 

příspěvek na péči 0,00 0,00 0,76 1,75 15,50 11,46 10,25 0,00 0,00 39,73 
ostatní úhrady od uživatelů 11,00 11,88 2,13 0,00 33,51 24,75 22,12 7,83 16,08 129,29 

ostatní kraje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ostatní resorty státní správy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

meziresortní rady vlády 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

úřady práce 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 3,04 

fondy zdravotních pojišťoven 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 3,75 0,00 0,00 0,00 8,83 

nadace zahraniční i tuzemské 0,00 13,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,93 

sbírky a sponzorské dary 0,33 9,43 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 9,42 0,76 21,79 

ESF 36,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,04 

ostatní 0,00 0,00 1,00 0,00 0,71 0,69 0,60 0,07 0,00 3,06 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb [registr online]. 2007.  Praha:Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné z <http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jse
ssionid=5768A23129B07ADABDBC16066F9ABA2F.node1?SUBSESSIO0_ID=1225467974118_1> [cit. 4. října 2008], vlastní zpracování 
 
Použité zkratky: CSSS – Centrum sociálních služeb, HMP – hlavní město Praha, MHMP – magistrát hlavního města Prahy, ESF – Evropské sociální fondy, MPSV – 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Příloha č. 4  

Přehled struktury financování terénních a ambulantních služeb na území MČ Praha 2 v roce 2007 (vyjádřeno v %) 
SRP 
Praha Rytmus Fokus APP� Asistence Dílny tvořivosti   

Finanční zdroj  
raná 
péče SR OA SR 

SAS ZP 
a senioři SR tlumočení SR OA SR 

SAS pro 
ZP 

sociální 
terapie 

grant HMP oblast sociální 24,83 52,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

grant  HMP oblast zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

grant HMP - ostatní odbory MHMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dotace MPSV 66,67 0,00 91,00 0,56 0,62 0,00 0,00 0,00 39,95 0,00 10,80 36,12 

městské části 1,11 3,77 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,21 4,99 0,00 0,00 3,15 

příspěvek zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

příspěvek na péči 0,00 0,00 6,18 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 11,27 0,00 0,00 0,00 
ostatní úhrady od uživatelů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ostatní kraje 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

ostatní resorty státní správy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,42 4,51 0,00 0,00 0,00 

meziresortní rady vlády 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

úřady práce 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

fondy zdravotních pojišťoven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

nadace zahraniční i tuzemské 4,47 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 3,16 0,00 9,68 13,54 

sbírky a sponzorské dary 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 1,83 3,38 0,00 0,00 0,00 

ESF 0,00 43,82 0,00 0,26 0,23 99,91 100,00 68,49 32,69 100,00 79,52 47,19 

ostatní 0,00 0,00 0,00 0,13 0,10 0,00 0,00 0,11 0,05 0,00 0,00 0,00 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb [registr online]. 2007.  Praha:Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné z <http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jse
ssionid=5768A23129B07ADABDBC16066F9ABA2F.node1?SUBSESSIO0_ID=1225467974118_1> [cit. 4. října 2008], vlastní zpracování 
 
Použité zkratky: SRP  Praha  - Středisko rané péče Praha, SR – sociální rehabilitace, OA – osobní asistence, SAS ZP – sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené, 
HMP – hlavní město Praha, MHMP – magistrát hlavního města Prahy, ESF – Evropské sociální fondy, MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Přehled struktury financování terénních a ambulantních služeb na území MČ Praha 2 v roce 2007 (vyjádřeno v %) 

Diakonie   
Jedličkův 
ústav ACDCH   CSSS Akord   

Krizová 
pomoc. 

�ásledná 
péče 

Denní 
stacionář 

Pečovatelská 
služba 

Odlehčování 
služba 

Pečovatelská 
služba 

Denní 
stacionář Celkem 

Finanční zdroj  7,58 0,00 0,00 10,13 77,20 1,52 0,00 192,39 

grant  HMP oblast zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

grant HMP - ostatní odbory MHMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dotace MPSV 75,21 69,94 15,69 63,80 0,00 0,00 69,12 539,49 

městské části 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 25,26 

příspěvek zřizovatele 0,00 0,00 76,75 2,68 0,39 61,70 0,00 141,53 

příspěvek na péči 0,00 0,00 0,78 23,29 12,24 35,53 9,22 98,62 
ostatní úhrady od uživatelů 0,00 0,00 2,74 0,00 0,00 0,00 1,60 4,35 

ostatní kraje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,10 

ostatní resorty státní správy 4,41 30,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 40,02 

meziresortní rady vlády 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

úřady práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 

fondy zdravotních pojišťoven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

nadace zahraniční i tuzemské 8,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

sbírky a sponzorské dary 2,06 0,00 2,38 0,09 10,17 0,00 9,17 29,09 

ESF 0,10 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 573,16 

ostatní 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 1,25 0,00 2,32 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb [registr online]. 2007.  Praha:Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné z <http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jse
ssionid=5768A23129B07ADABDBC16066F9ABA2F.node1?SUBSESSIO0_ID=1225467974118_1> [cit. 4. října 2008], vlastní zpracování 
 

Použité zkratky:  ACDCH – Arcidiecézní charita, CSSS – Centrum sociálních služeb, HMP – hlavní město Praha, MHMP – magistrát hlavního města Prahy,  ESF Evropské 
sociální fondy, MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Příloha č. 5 

Dobrý den, 

dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky dotazníku budou 
sloužit jako podklad pro moji diplomovou práci, jejíž tématem je : Podpora terénních 
sociálních služeb ze strany státu.  

 Cílem dotazníku je zmapovat současné potřeby seniorů, využívání terénních sociálních 
služeb na území MČ Prahy 2 a jak situaci ovlivnilo zavedení Příspěvku na péči. Údaje, 
které zde uvedete považuji za zcela důvěrné a budou použity pouze pro účely této 
diplomové práce. 

Velmi Vám děkuji za Váš čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.  

Lenka Veverková 

Studentka 5. Ročníku Univerzity Karlovy, Fakulty humanitních studií. 

 

I. OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VAŠÍ SOUČASNÉ SITUACE 
 

1. Co je podle Vašeho názoru pro seniory žijící v domácím prostředí obtížné 
(vyberte 3 odpovědi a očíslujte od 1 – 3 dle obtížnosti: 1 – nejobtížnější, 2 - 
obtížnější , 3 – nejméně obtížné): 

Obtíže s nakupováním (dostat se do obchodu, vybrat si nákup, zaplatit a odnést nákup 
domů) 

Úklid domácnosti 

Doprava (dojít a najít zastávku, nástup do dopravního prostředku, samostatný pohyb ve 
městě apod.) 

Příprava stravy (připravit si jídlo, ohřívání, dojít do kuchyně apod.) 

Obtíže při jedení jídla (potřeba nakrájet, mixovat jídlo, samostatné jedení)  

Osobní hygiena (samostatně zvládnout koupání nebo sprchování, mytí) 

Potíže s oblékáním (vybrat si potřebný oděv, obléci, zapínání zipu apod.) 

Obtíže související s užitím toalety (schopnost dojít na toaletu a obstarat se) 

Problémy s vykonáním fyziologické potřeby (katetr, používání pleny apod.) 

Obtíže s pohybem (vstávání z postele a ulehání do postele, přesun z postele na vozík, 
samostatný pohyb v domácím prostředí apod.) 

Samota, nedostatek sociálních kontaktů 

Dostupnost lékařské péče 
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Obstarávání osobních záležitostí (vyřízení potřebných věcí na úřadě) 

Nedostatečné materiální zázemí (nízký příjem) 

2. Využíváte v současné době pomoc další osoby nebo odborné sociální služby? 

Ne, pokračujte otázkou č. 3 

Ano,  

prosím specifikujte: 

rodina, rodinný příslušník 

osoby blízké  v domácím prostředí (sousedi, známí) 

osobní asistent 

 pečovatelská služba 

dům pro seniory nebo jiné zařízení trvalého pobytu v místě bydliště 

kombinace těchto možností, prosím specifikujte…… 

 

Jakou částkou měsíčně přispíváte subjektu, který vám poskytuje pomoc? Pokud je jich 
více, prosím uveďte jednotlivě 

………………… 

………………… 

 
3.A ) V současné době nevyužíváte žádnou z forem péče o svoji osobu 
z důvodu: 

Nepotřebuji ji, jsem soběstačný  

Nemám dostatečné finanční prostředky 

Služba, o kterou mám zájem nemá dostatečnou kapacitu 

Nesplňuji kritéria pro přijetí poskytovatele 

Nemám nikoho, kdo by mi pomoc poskytl 

Nevím, kde se obrátit s žádostí o informace 

Taková služba v Městské části Praha 2 není poskytována  

Jiné, prosím specifikujte 
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3.B) V případě, že byste v budoucnu pro sebe potřeboval zajistit stálou péči, 
jaké formě byste dal/a přednost? 

Zařízení zajišťující dlouhodobý pobyt (domov pro seniory, domov s pečovatelskou 
službou) 

Pomoci blízkých osob v domácím prostředí (rodina, soused, družka) 

Odborné sociální službě v domácím prostředí (osobní asistent, pečovatel, tísňová péče) 

Využil bych kombinace pomoci blízké osoby a odborné sociální služby v domácím 
prostředí 

Nevím, nedokážu posoudit 

Jiné, prosím uveďte…….. 

4. souhlasíte  s tím, že máte dostatek informací o možnosti péče o Vaší osobu? 

Ano 

Spíše ano 

Ne 

Spíše ne 

Nedovedu posoudit 

5. Je podle Vás výše příspěvku na péči dostatečná pro to, co potřebujete?  

Ano 

Spíše ano 

Ne 

Spíše ne 

Nedovedu posoudit 

6. Kolikrát jste za poslední měsíc využil pomoci odborné sociální služby: 

Každý den  -  opakovaně (vícekrát v jeden den) 

        - jednorázově  

Každý pracovní den – opakovaně 

                                 - jednorázově 

Přibližně 3X v týdnu  - opakovaně 

                                  -  jednorázově 
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1X týdně –      opakovaně 

                       jednorázově 

1X měsíčně 

Méně často 

Využívám každý pracovní den v týdnu 

jiné 

7. Pokud využíváte odborných služeb, můžete specifikovat jakou výši měsíčně 
vynaložíte na úhradu péče od odborné služby 
………………….. 
 

II.  OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO NÁZORU NA PÉČI O 
SENIORY 

8.  Myslíte si, že lidé volí možnost péče o vlastní osobu  
 
A) za pomoci širší rodiny z důvodu: 

tato forma péče je méně finančně náročná než odborná sociální služba 

rodinný příslušník zná nejlépe potřeby pečované osoby 

není nutné uzavírání žádné smlouvy, nevyplývají tak ze vztahu žádné závazky 

je v době potřeby první, na koho se lidé obvykle obrací 

povinnosti rodiny je postarat se o svého příbuzného 

lidé neví, jaké jsou možnosti odborné péče 

jiné, specifikujte… 

B) za pomoci odborné sociální služby (registrovaný subjekt) 

tato forma péče zaručuje kvalitní a odborné poskytnutí pomoci  

v blízkosti není žádný rodinný příslušník nebo známý, který by mohl pomoci 

rodinný příslušníci mají již vlastní rodinný život a nemohou se o člena rodiny postarat 

osoba, které péči potřebuje, nechce zatěžovat rodinné příslušníky 

na doporučení lékaře, pracovníka sociálního odboru 

jiné, specifikujte 
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C) za pomoci blízké osoby (soused, známý) 

tato forma péče je méně finančně náročná 

v blízkosti není žádný rodinný příslušník, který by mohl nebo chtěl pomoci 

tato forma péče je vhodná pro příležitostnou pomoc 

tato forma péče je praktická, jednoduchá a snadno dostupná 

není nutné uzavírání žádné smlouvy, nevyplývají tak ze vztahu žádné závazky 

 lidé neví, jaké jsou možnosti odborné péče 

jiné, specifikujte 

 
9. Podle Vašeho názoru lidé nejčastěji volí (zakroužkujte) 

Možnost A (pomoc širší rodiny) 

Možnost B (odbornou sociální služby ) 

Možnost C (pomoc osoby blízké) 

 
10. Myslíte si, že bylo podáno dostatek informací o účelu příspěvku na péči? 

Ano 

Spíše ano 

Ne 

Spíše ne 

Nedovedu posoudit 

11. Vyberte 3 kladné stránky zavedení  příspěvku na péči: 

Možnost vlastního rozhodování o využití příspěvku na péči pro zabezpečení potřebné péče 

Možnost využít příspěvek na péči dle vlastního uvážení na cokoliv 

Podrobná kontrola o využití příspěvku na péči 

Způsob přidělení výše příspěvku dle posouzení sociální pracovnice v domácím prostředí 

Navýšení příjmu (důchodu).  

Možnost ocenit pomoc blízké osoby dle vlastního uvážení příjemce příspěvku 

Přímá cesta peněz k příjemci dávky.  
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Určení příspěvku na úhradu péče od poskytovatelů 

Nedostatečná částka na potřebné množství hodin poskytovaných např. pečovatelskou 
službou.  

Pro všechny platí stejné pravidlo odevzdání příspěvku zařízení poskytující dlouhodobý 
pobyt bez ohledu na výši důchodu. 

 žádné 

Jiné, jaké…. 

 

12. Vyberte 3 záporné stránky zavedení příspěvku na péči: 

Možnost vlastního rozhodování o využití příspěvku na péči pro zabezpečení potřebné péče 

Možnost využít příspěvek na péči dle vlastního uvážení na cokoliv 

Podrobná kontrola o využití příspěvku na péči 

Způsob přidělení výše příspěvku dle posouzení sociální pracovnice v domácím prostředí 

Navýšení příjmu (důchodu).  

Možnost ocenit pomoc blízké osoby dle vlastního uvážení příjemce příspěvku 

Přímá cesta peněz k příjemci dávky.  

Určení příspěvku na úhradu péče od poskytovatelů 

Nedostatečná částka na potřebné množství hodin poskytovaných např. pečovatelskou 
službou.  

Pro všechny platí stejné pravidlo odevzdání příspěvku zařízení poskytující dlouhodobý 
pobyt bez ohledu na výši důchodu. 

Žádné 

 Jiné, jaké… 

13. Myslíte si, že smysl využití příspěvku na péči byl veřejnosti dostatečně 
vysvětlen: 

Ano 

Spíše ano 

Ne 

Spíše ne 

Nedovedu posoudit 
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III. ZÁKLAD�Í ÚDAJE O RESPO�DETECH 

Pohlaví  

Muž             žena 

Váš věk: 

50-59 

60-69 

70-79 

80 a více 

 

Bydlíte ve svém domácím prostředí?  

Ano, prosím blíže specifikujte: 

- Bydlím sám/a 
-  Bydlím s manželem, družkou 
- Bydlím ve vícegenerační domácnosti 

NE, prosím blíže specifikujte: 

- V domě s pečovatelskou službou 
- V domově pro seniory 

Pobíráte příspěvek na péči? 

Ne 

Mám zažádáno (od kdy)…….. 

Ano, prosím specifikujte: 

 I. Stupni (2000 Kč) 

II. stupni (4000 Kč) 

III. stupni (8000 Kč) 

IV. stupni (11000 Kč) 

Před příspěvkem na péči jsem pobíral zvýšení důchodu o bezmocnost: 

Ano                         ne 
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Příloha č. 5 - pokračování 

 

Před příspěvkem na péči pobíral některý z mých rodinných příslušníku příspěvek při 
péči o osobu blízkou (tzv. POB) 

Ano ……………….ne  

Můžete určit rozmezí vašeho starobního (invalidního důchodu): 

Do 5000 

5000 -7000 

7000 9000 

9000 - 11000 

11000 - 13000 

13000 a výše 

 

Velmi Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 
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Příloha č. 6 

Obtíže seniorů v I. a II. stupni závislosti dle míry obtížnosti 

Obtíže seniorů v I. stupni závislosti dle míry obtížnosti  

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka: „Co je podle Vašeho názoru pro seniory žijící v domácím prostředí obtížné (vyberte 3 odpovědi a 

očíslujte od 1 – 3 dle obtížnosti: 1 – nejobtížnější, 2 - obtížnější , 3 – nejméně obtížné)“ 

 

Obtíže seniorů ve II. stupni závislosti dle míry obtížnosti  

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka: „Co je podle Vašeho názoru pro seniory žijící v domácím prostředí obtížné (vyberte 3 odpovědi a 

očíslujte od 1 – 3 dle obtížnosti: 1 – nejobtížnější, 2 - obtížnější , 3 – nejméně obtížné)“ 
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O AUTORCE 

 

Jméno: Lenka Veverková 

Narozena: 14.2.1981 

Místo narození: Zábřeh na Moravě 

 

 

 

 Po absolvování střední školy – Obchodní akademie v roce 2000 zahájila studia na 

Vyšší odborné škole sociálně pedagogické JABOK v Praze. Studia VOŠ ukončila 

závěrečnými zkouškami v roce 2004. Současně absolvovala studia na Evangelické 

teologické fakultě v oboru sociální a pastorační práce, která ukončila bakalářskými 

zkouškami v roce 2005. Během studií působila 4 měsíce střídavě jako dobrovolník 

v zařízení respitní péče pro lidi s postižením ve Velké Británii na pozici osobního asistenta 

a jako „live-in carer“ v soukromých domácnostech. Po absolvování univerzity pracovala 

jako pečovatelka pro seniory s demencí a Alzeheimerovou chorobou ve Velké Británii. 

Po návratu z Velké Británie pracovala na pozici koordinátory služeb a sociálního 

pracovníka ve Středisku rané péče Společnosti pro ranou péči. Od roku 2007 je terénním 

sociálním pracovníkem v občanském sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

139 

SLOV�ÍK POJMŮ 

 

Nestátní neziskové organizace: mezi nestátní neziskové organizace v práci zahrnuji obecně 

prospěšné společnosti, občanská sdružení a jejich organizační složky, církevní právnické 

osoby. Nadace a nadační fondy v České republice neposkytují sociální služby, proto o nich 

v práci nehovořím.  

 

Sociální služba je“činnost nebo soubor činností ….zajišťujících pomoc a podporu osobám 

za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“344 

 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které poskytují sociální služby a jsou 

zapsány v registru poskytovatelů sociálních služeb. Na poskytování sociálních služeb 

se také mohou podílet rodinní příslušníci nebo blízké osoby, u kterých se povinnost 

registrace nevyžaduje.  

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: „výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb 

ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných 

zdrojů…jehož obsahem je popis a analýza existujících zdrojů a potřeb...“345 

 

Sociálně demografická analýza je analýza, která slouží pro plánování sociálních služeb 

na regionální úrovni. Vychází zejména ze statistických údajů o obyvatelstvu v daném 

regionu s přihlédnutím ke specifikům daného území.346 

 

Uživatel sociálních služeb je osoba, která vyžaduje pomoci jiného subjektu k zajištění 

svých potřeb nebo řešení konkrétní sociální události. Je aktivní při výběru pomoci o svou 

osobu a řešení své situace a využívá sociálních služeb. 

 

Sociální vyloučení – představuje nemožnost jedince účastnit se na životě celé společnosti 

případně nedostatečný přístup ke společenským institucím.347  

 

                                                           
344

 Zákon č. 108/2006 Sb, §3 písm. a) 
345

 Zákon č. 108/2006 Sb, § 3 písm. h) 
346

 Matoušek, 2003: 205 
347

 Matoušek, 2003: 217 
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Obec je „základním územním samosprávným společenstvím občanů na územním celku 

vymezeném hranicí území obce“348  

 

Kraj představuje vyšší územně samosprávný celek, který je tvořen občany s trvalým 

bydlištěm v obcích na území kraje a je vymezen územím. Má právo na samosprávu 

a v právních vztazích má právní subjektivitu.Vykonává činnost jak v přenesené 

tak samostatné působnosti.349 
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 Ministerstvo vnitra ČR, 2005: 27 
349

 Pipeková, Pilný, Jetmar,2005: 121 
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