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Anotace 

Diplomová práce „Podpora důstojného života seniorů – terénní sociální služby“ 

se zaměřuje na terénní sociální služby pro seniory, jejichž hlavní funkcí je umožnit 

seniorům co nejdelší setrvání v místě bydliště i přes potíže se samostatností a 

soběstačností, což vede k jejich kvalitnějšímu životu. Vlivem stárnutí populace a 

nových trendů ve způsobu péče o seniory, bylo nutné v České republice zásadně změnit 

způsob poskytované péče – současnými požadavky jsou kvalita života, individuální 

přístup a subsidiarita. K vytvoření zázemí umožňujícímu poskytovat kvalitní služby a 

péči byla potřeba změna zákona. V roce 2007 vešel v platnost zákon 108/2006 Sb. o 

sociálních službách, který změnil nastavení sociálních služeb, jejich rozlišení, práva a 

povinnosti, způsob financování, ale také přesunul zodpovědnost za poskytování služeb a 

kontrolu jejich kvality na kraje, stejně tak i za dostupnost služeb. Současně byly učiněny 

kroky, které měly podpořit tržní chování poskytovatelů služeb, aby bylo dosaženo jejich 

místní i finanční dostupnosti a kvality. Obsahem této práce je zhodnocení zákona o 

sociálních službách ve vztahu k evropským trendům péče a posouzení zákona, jeho 

aplikovatelnosti a návrhy změn z pohledu poskytovatelů služeb, tedy přímých účastníků 

procesu. Zároveň bude na příkladu Středočeského kraje ukázána funkčnost komunikace 

a spolupráce mezi krajem a poskytovateli služeb.  

 

Annotation 

Diploma Thesis “Assistance of dignified life for the elderly - Social services in field” is 

focused on the field of social services for the elderly, which’s main function is to enable 

seniors to remain as long as possible at home, despite difficulties with self-sufficiency 

and independence, leading to a better quality of life. Due to the aging of population and 

new trends in the way of care for the elderly, it was necessary to fundamentally change 
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the way of this kind of care in the Czech Republic- the current requirements are quality 

of life, individual approach and subsidiarity. To create the background leading to 

providing quality services and care, there was the need to change the law. In 2007 came 

into force the Act 108/2006 Coll. on social services, which changed the setting of social 

services, their definitions, rights and responsibilities, funding, but also shifted the 

responsibility for providing services and quality control on the region, as well as for the 

availability of services. At the same time steps have been taken, which should support 

the market behaviour of service providers to achieve their accessibility, affordability and 

quality. The content of this work is to evaluate the Social Services Act in relation to 

European trends of care and assessment of the law, its applicability and proposed 

amendments from the perspective of service providers, i.e. the direct participants in the 

process. At the same time an example of the Central Region indicated the functionality 

of communication and cooperation between the region and Social service providers.  

 

Klíčová slova 

stárnutí populace, sociální péče, terénní sociální služby, domácí péče, kvalita života, 

subsidiarita, příspěvek na péči, zákon 108/2006 Sb., Středočeský kraj 

 

Keywords 

Aging, social care, field social services, home care, subsidiarity, quality of life, care 

allowance, the Act 108/2006 Coll. on social services,  Central Region  
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace 
výzkumného tématu 

Stav obyvatelstva, který zveřejňuje Český statistický úřad, i jejich prognóza do 

roku 2050 jasně ukazuje, že populace v České republice stárne, stejně jako obyvatelstvo 

v mnoha vyspělých evropských zemích. Stárnutí populace s sebou přináší a přinese řadu 

problémů v různých oblastech sociální politiky – zdravotní politika, důchodová politika, 

oblast sociálních služeb. Nejenže seniorů je a bude více, ale dožívají se vyššího věku. 

Péče o seniory se proto stává vyhledávanou službou. Sociální služby senior vyhledává 

v případě, že se sníží jeho schopnost zvládání běžných úkonů péče o sebe - pomoc při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, poradenství, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a 

zájmů, pomoc při zajištění fyzické a psychické soběstačnosti.  

Péče o seniory je možná dvěma základními způsoby – v místě jejich bydliště a 

v institucích, které tuto péči poskytují. Instituce poskytující pobytovou péči jsou 

Domovy pro seniory a Pečovatelské služby. O péči se stará rodina seniora nebo terénní 

sociální služba. Rodinný příslušník může požádat o příspěvek na péči. Terénní sociální 

služby nabízí pomoc při běžných činnostech, doprovod k lékaři či na úřad, společenský 

kontakt. Téměř 44% seniorů si přeje neopustit kvůli sociální službě domov (Bílá kniha 

v sociálních službách; 2003; str. 10), jim i ostatním seniorům pomáhají terénní sociální 

služby, kde si senioři určí formu a častost pomoci. Konkrétně mohou senioři využít 

pomoci Sociálního poradenství, Sociálně zdravotní služby, Osobní asistence, 

Průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby, Tísňové péče a Telefonické krizové 

pomoci. 

 Chtěla bych se zaměřit na institucionální zabezpečení terénních sociálních 

služeb v ČR, jejich reformu na základě přijetí nového zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Rovněž mne zajímá, jakým způsobem se potenciální klienti 

dovídají o nabídce možných terénních služeb, a jakým způsobem se potkává nabídka a 

poptávka po těchto službách na místní, resp. regionální úrovni. Bude mě zajímat dále 

systém výběru klientů terénních služeb, spolupráce poskytovatelů sociálních služeb 

s krajem a aktivita kraje v problému stárnutí populace. S tím souvisí i ochota kraje 

pomáhat sociálním službám a vzájemná spolupráce. 
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Pro konkrétní popsání situace bude analyzováno poskytování terénních sociálních 

služeb ve Středočeském kraji. 

 

2. Teoretická východiska 
 Kvalita života ve stáří se stává jedním z hlavních principů v oblasti sociální 

politiky. Dále je kladen důraz na subsidiaritu, podle Bílé knihy v sociálních službách to 

znamená, že se upřednostňuje řešení problémů na co nejnižší oblastní úrovni (obce, 

svazek obcí, kraj), snaží se o individuální přístup ke klientům.  

 

3. Cíle diplomové práce a výzkumné otázky 

Cílem mé diplomové práce je zjistit: 

 jaké je institucionální zabezpečení terénních sociálních služeb v ČR,   

 jakým způsobem probíhá komunikace terénních služeb s potencionálními 

klienty, 

 jakým způsobem se setkává nabídka a poptávka po terénních sociálních službách 

zaměřených na seniory. 

  jakým způsobem se zjišťuje potřeba terénních služeb v jednotlivých regionech,  

 jakým způsobem na tomto procesu participují nestátní organizace, příp. samotní 

poskytovatelé terénních sociálních služeb.   

Dalším cílem je formulovat a zhodnotit vhodnost institucionálního systému 

terénních sociálních služeb a navrhnout případná doporučení pro jeho změny. 

  

4. Metody a prameny 

Základem pro práci bude studium odborných materiálů, dostupných výzkumů a 

publikací s touto problematikou. Hlavní metodou bude analýza aktérů společně s A-A-A 

metodou se zaměřením na poskytovatele sociálních služeb. 

 Hlavní metodou sběru dat jsou polostrukturované rozhovory s vybranými 

poskytovateli sociálních služeb a v případě potřeby také strukturované dotazníky. 
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5. Předpokládaná struktura diplomové práce 

1) Úvod – stárnutí populace 

2) Teoretická východiska – kvalita života ve stáří a princip důstojného života 

3) Metody – A-A-A, analýza aktérů 

4) Deskriptivní část – vývoj služeb po roce 1989, reformy sociálních služeb, principy 

fungování terénních služeb,  

5) Analytická část – způsoby potkávání nabídky a poptávky po terénních sociálních 

službách v regionech (na základě jednoho regionu), spolupráce poskytovatelů 

sociálních služeb s krajem, zájem kraje o problém 

6) Závěry 

 

6. Základní literatura k tématu  
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občany efektivní?  In: Národohospodářský obzor. - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 141-156 

- PRŮŠA, Ladislav. Vybavenost jednotlivých krajů službami sociální péče pro 

staré a zdravotně postižené občany v roce 2008. In: Rezidenční péče.  Roč. 5, č. 3 
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1 Úvod  
 

V důsledku nepříznivého populačního vývoje - tedy stárnutí populace a nízké 

porodnosti ve většině evropských států přijaly státy Evropské unie nové zásady spojené 

se sociálními službami a péčí o starší nesoběstačné osoby, tedy osoby, které v důsledku 

stárnutí a s ním spojených zdravotních a psychických problémů, potřebují pomoc 

druhých při denních úkonech nebo při pohybu mimo domov. Zavádějí se nové 

standardy kvality sociálních služeb, je kladen důraz na kvalitu života postižených, 

zásadní se stává snaha o individuální přístup a péči a možnost co nejdéle poskytovat 

péči postiženým v jejich domácím prostředí. K problematice péče o seniory se 

v nedávných letech konaly významné konference, které zmíněné trendy doporučily - 

Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí 2002, Ministerská 

konference EHK o stárnutí 2007 León. Zvyšující se podíl závislých seniorů dokládají 

také data Eurostatu z roku 2010, která dokládají, že míra závislosti seniorů v roce 2008 

byla 25,4% (průměr EU 27) a pro rok 2030 je očekávaná míra 38% (průměr EU 27). 

Mapa Evropy v tomto dokumentu dokládá, že Česká republika měla v roce 2009 míru 

závislosti seniorů 20-25%, což je nižší míra ve srovnání se státy západní Evropy. 

(Eurostat 2010: 26-27) 

 

Zatímco dopady stárnutí populace na oblast důchodového pojištění jsou v České 

republice dlouhodobě diskutovány, o dopadech stárnutí populace na oblast sociálních 

služeb a jejich financování se diskutuje pouze okrajově a žádné komplexní studie, které 

by kvantifikovaly dopad stárnutí populace na potřebu sociálních služeb, především 

v souladu se závěry výše zmíněných konferencí, doposud nebyly zpracovány. Jediný 

způsob, kterým jsou dopady stárnutí populace řešeny, je vyčíslení nákladů na péči a 

spíše okrajově je řešen způsob, jakým bude péče o starší nesoběstačnou populaci 

probíhat: „Stárnutí populace také povede k vyšším veřejným výdajům na dlouhodobou 

péči. Na základě současného koncepčního rámce se mají veřejné výdaje na 

dlouhodobou péči do roku 2060 zvýšit o 1,25 % HDP, neboť v budoucnosti budou 

nejrychleji rostoucí věkovou skupinou v populaci velmi staří lidé (osoby starší 

osmdesáti let). I zde platí, že demografické faktory nebudou jediným činitelem. V 

současnosti jsou slabé starší osoby velmi často v neformální péči svých příbuzných. 
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Změny ve struktuře rodiny, vyšší účast žen na trhu práce a zvýšená geografická mobilita 

mohou snížit dostupnost neformální péče.“ (Komise… 2009: 5) Vyšší účast žen na trhu 

práce je v případě snižující se dostupnosti neformální péče klíčová, neboť ženy 

převažují v péči o nesoběstačné seniory. „Osobami, které nejčastěji pečují o své blízké, 

jsou především ženy (ženy v 64 %, muži v 36%), které jsou v 80% zaměstnané.“ 

(Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice 2005: 4). 

Účast žen na trhu práce je také žádoucí vzhledem ke stárnutí populace a nutnosti stále 

vyšších výdajů na podporu péče právě o nesoběstačné seniory. Na jednu stranu je tedy 

žádoucí, aby se na péči o starší nesoběstačné seniory podíleli příbuzní, ale na druhou 

stranu trh práce potřebuje co nejvíce aktivní pracovní síly pro podporu ekonomiky. Z 

těchto uvedených důvodů je žádoucí a podporovaná terénní forma sociálních služeb. 

Tato forma péče je ekonomicky výhodnější, než služba pobytová, a zároveň podporuje 

kvalitu života seniorů a je seniory i jejich příbuznými preferována. 

 

Dosavadní řešení péče o staré a nesamostatné seniory v České republice spočívalo 

v péči neformální rodinné sítě na straně jedné nebo umístěním nesoběstačných seniorů 

do ústavní péče na straně druhé. Vhodným mezistupněm mezi těmito krajními 

možnostmi jsou terénní a ambulantní sociální služby, které pomáhají doplnit neformální 

péči a vyhnout se, nebo alespoň oddálit, umísťování seniorů do pobytových zařízení. 

Tento způsob péče je preferován odborníky jako nejvhodnější z hlediska kvality života 

seniora a především samotnými seniory, jak dokazují data Eurobarometru z roku 2006. 

Z šetření vyplynulo, že preferovaný způsob pomoci v případě nesamostatnosti byla 

označena v 54% možnost péče příbuznými ve vlastním domově a 11% dotázaných 

preferovalo péči profesionály ve vlastním bytě (Eurobarometer 2007: 97). Tato data 

ukazují, že 65% osob by v případě vlastní nesamostatnosti mohlo potřebovat terénní 

sociální služby, protože kromě kompletní péče poskytuje tento druh sociální péče i 

doplňkové služby v případě, že o nesamostatného jedince pečuje rodina. Z šetření 

Eurobarometru zaměřeného na dlouhodobou péči vyplývá, že 40% Čechů hodnotí 

profesionální služby poskytující sociální péči v domácnostech jako finančně 

nedostupné, avšak 37% je hodnotí jako dostupné. V porovnání s evropským průměrem 

by se dala označit finanční dostupnost služeb v ČR za snazší, i když rozdíl není příliš 

velký. Průměr EU je 31% pro dostupnost a 46% dotázaných označilo služby za finančně 
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nedostupné. (Eurobarometer 2007: 77) 

 

Oficiálním dokumentem vlády České republiky k tématu sociální péče o seniory 

je především „Bílá kniha v sociálních službách“, následně „Národní program přípravy 

na stárnutí“. „Sociální služby jsou zaměřeny na lidi - na jedince, jejich rodiny a na 

jejich sociální sítě. Jaké služby jsou poskytovány, vyplývá z individuálních potřeb lidí a 

z celkových potřeb komunit, v nichž tito lidé žijí.“ (MPSV 2005: 8)  

 

V roce 2006 byl přijat zákon č. 108/2006, který výrazně změnil do té doby platné 

způsoby poskytování sociálních služeb i pravidla vztahující se k poskytovatelům péče i 

způsobu péče o zákazníky. Zákon vymezil druhy sociálních služeb, nastavil pravidla pro 

jejich poskytování, zavedl registraci poskytovatelů sociálních služeb, nastavil standardy 

kvality služeb a zavedl nový způsob financování sociálních služeb. To vše s ohledem na 

výše zmíněné zásady a trendy, které doporučuje EU. Zákon č. 108/2006 dále stanovuje, 

že stát provozuje sociální služby pouze výjimečně, má převážně funkci dozorovací a 

rozděluje dotace jednotlivým krajům. Hlavním koordinátorem sociálních služeb, tedy 

finančního zajištění jednotlivých poskytovatelů, dostupnosti služeb a kontroly kvality 

služeb i dodržování zákona jsou jednotlivé kraje. Poskytovatelem sociálních služeb 

může být kraj, obec, nezisková i zisková organizace i jednotlivec. Přijetím zákona č. 

108/2006 došlo k mnoha změnám i pro provozovatele sociálních služeb, například ke 

změně financování, přidělování finančních příspěvků i podpor klientům služeb, nové je 

i nastavení standardů kvality. 

 

V této práci bude hlavní pozornost věnována poskytovatelům terénních sociálních 

služeb, protože tvoří důležitou součást preferovaného systému poskytování péče 

seniorům. Je třeba vytvořit příznivé podmínky k poskytování kvalitní a účinné péče pro 

poskytovatele služeb, které seniorům pomáhají zůstat co nejdéle v místě jejich bydliště. 

S novým zákonem nastalo pro poskytovatele mnoho změn a mnohým umožnilo začít 

poskytovat služby. Zároveň se podstatně změnil způsob financování a zodpovědnost za 

poskytované služby – většinu agendy se službami spojenou má na starosti kraj. Na 

základě vydaných studií, dat a vlastních dotazníků budou zkoumána dvě hlavní témata - 

vnímání zákona o sociálních službách poskytovateli a jejich spolupráce s krajem na 
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zkvalitňování služeb dle nových trendů.  

 

Cílem této práce je zjistit, zda praxe při naplňování zákona o sociálních službách 

nabízí poskytovatelům služeb ze strany vhodné podmínky pro poskytování kvalitních 

sociálních služeb seniorům a zda jsou se stávajícím systémem poskytovatelé spokojeni 

či nespokojeni, případně co by na něm chtěli změnit. Hlavní metodou práce je obsahová 

analýza dokumentů věnujících se kvalitě péče a rozboru zákona o sociálních službách, 

dále sekundární analýza dokumentů a dat věnujících se tématu zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 a poskytovatelům sociálních služeb pro seniory, doplněné 

vlastním výzkumem o spokojenosti provedený dotazníkovým šetřením. Na základě 

dotazníků, které byly rozeslány všem poskytovatelům terénních sociálních služeb ve 

Středočeském kraji, bude provedena případová studie tohoto problému. 
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2 Vymezení problému 
 

Většina zemí Evropy, včetně České republiky, se potýká se stárnutím populace. 

Tento proces je způsoben jednak vyvíjející se zdravotní péčí a prodlužováním lidského 

života - naděje dožití se za posledních dvacet let prodloužila u mužů i žen o pět let 

(ČSÚ, viz příloha str. 97). Dalším faktorem, který přispívá ke stárnutí populace, je nízká 

porodnost. Demografické stárnutí postihuje od poloviny 20. století postupně všechny 

vyspělé země a stává se tak v současnosti velice závažným problémem a tématem. 

Jedná se o proces, při němž se postupně mění věková struktura obyvatelstva takovým 

způsobem, že se v populaci zvyšuje podíl seniorů a snižuje podíl dětí mladších 15 let, 

starší věkové skupiny rostou početně rychleji než populace jako celek. 

 

Přestože měla porodnost od roku 2000 do roku 2008 v České republice 

vzestupnou tendenci, stále byla úhrnná plodnost
1
 pouhých 1,49 (ČSÚ 2010). V roce 

2009 se narodilo o 1,2 tisíce méně dětí než v předchozím roce, stejně tak v roce 2010 

klesl počet narozených, opět o 1,2 tisíce proti roku 2009 a demografové předpokládají 

konec vzestupné tendence porodnosti v České republice. Podle Populační prognózy ČR 

do r. 2050, vydané ČSÚ, bude nejen narůstat počet seniorů, tedy lidí starších nad 65 let, 

ale navíc se mnohonásobně se zvýší počet osob starších 85 let, což je způsobeno 

především stoupající kvalitou zdravotní péče. Nárůst osob starších 65 let je 

předpokládán o téměř 1 360 000 jedinců do roku 2050. Nejvýraznější nárůst je u 

populace starší 90 let, o 784 %.  (ČSÚ 2010).  

 

Tabulka 2.1 Populační prognóza - senioři 

Věk 2010 2020 2030 2040 2050 nárůst v % 

65-69 548 245 667 915 609 272 786 073 679 518 124% 
 

 70-74 376 365 605 634 527 794 568 598 735 864 196% 

 75-79 304 134 401 110 506 669 478 760 635 952 209% 

 80-84 223 553 226 373 388 725 358 439 407 618 182% 

 85-89 116 892 127 129 193 533 270 173 280 581 240% 

 90+ 27 623 60 172 82 080 171 511 216 546 784% 

                                                 
1
 průměrný počet narozených dětí jedné ženě 
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celkem 1 596 812 2 088 333 2 308 073 2 633 554 2 956 079 185% 

Zdroj ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Právě výrazné zvýšení podílu starších seniorů znamená vyšší nároky na mnoho 

sfér sociálního a ekonomického vývoje a nejčastější obavy vyvolávané změnou věkové 

struktury se pojí s udržitelností financování průběžného důchodového systému, růstem 

nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní péči a nedostatkem pracovních sil na trhu 

práce. 

 

Tabulka 2.2 Podíl seniorů v celé populaci v % 

Věk 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

   65-74 8,0 7,9 9,0 11,3 12,4 11,6 11,3 

   75-84 4,9 5,3 5,1 5,1 6,1 7,9 8,9 

   85+ 1,0 0,9 1,4 1,7 1,8 2,0 2,7 

Celkem % 13,9% 14,1% 15,5% 18,1% 20,3% 21,5% 22,9% 

Zdroj ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Stárnutí populace neznamená jen větší podíl osob důchodového věku, pro které se 

budou stále obtížněji hledat zdroje na vyplácení důchodu. Zvýšenou pozornost je třeba 

věnovat stále většímu množství osob, které budou potřebovat péči, s přibývajícím 

věkem většinou každodenní. Obecným trendem minulého režimu bylo posílat takovéto 

osoby do domovů pro seniory, kde strávily zbytek života za asistence školeného 

personálu. Zůstat ve svém vlastním domově bylo umožněno pouze těm, kteří byli 

schopni se o sebe postarat sami s různě častým přispěním blízké rodiny. S nárůstem 

podílu osob vyžadujících pomoc v každodenním životě v populaci však stoupá počet 

těch, kterým není schopna potřebnou pomoc poskytnout rodina. „V ČR je více než 80 % 

péče o seniory závislé na pomoci druhých zajištěna rodinou. Průměrná doba 

poskytování tohoto typu péče je 4 až 5 let… Péče o závislého seniora je často zajištěna 

dospělými dětmi (53%), manželkami/manžely (21%), příbuznými (10%) a přáteli (16%). 

V souvislosti s pokračujícími společenskými změnami a měnící se socioekonomickou 

situací rodin, se zaměstnaností či cestováním za prací a také vzhledem k nadále 

neutěšené bytové situaci klesá počet rodin ochotných a schopných se o svého 

nesoběstačného člena rodiny postarat.“ (Předběžná národní zpráva o zdravotní a 

dlouhodobé péči v České republice 2005: 4) 
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V posledních několika letech probíhá také v České republice snaha o změnu 

trendu, který znamená pro nesoběstačné seniory nutnost „dožít“ mimo svůj domov. Dle 

současných trendů by staří lidé měli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném prostředí a 

starat se o sebe s pomocí rodiny a terénních či ambulantních sociálních služeb. Samotní 

senioři preferují terénní sociální služby jako požadovaná forma podpory služeb pro 

seniory, protože jim umožňuje zůstat v jejich přirozeném prostředí. Tato forma péče je 

žádoucí i proto, že přispívá k zachování přirozených sociálních vazeb seniora a zvyšuje 

kohezi mezi generacemi.  

 

Problematika spojená se stárnutím populace v České republice spadá do 

kompetence především Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedním z nejdůležitějších 

dokumentů věnujících se možnosti péče o seniory je „Bílá kniha v sociálních službách“, 

kterou vydalo MPSV v únoru roku 2003. Naznačuje priority a směr vývoje sociálních 

služeb v České republice a doporučuje postupy při řešení situací spojených se sociální 

péčí. Jedním z hlavních cílů je důraz na kvalitu služeb, zaměření se na individuální 

potřeby klientů, řešení problémů na co nejnižší oblastní úrovni (obce, kraje) což 

odpovídá uplatňování principu subsidiarity. Relativně nový je také zákon o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb., který mnoho z obecných doporučení a trendů převádí do 

praxe - identifikoval mnoho nových služeb, přinesl jejich rozdělení a nastavil standardy 

kvality v sociální péči. Ty určují základní měřítka pro instituce poskytující sociální péči 

a umožňují kontroly a případné postihy institucí, které standardy nedodržují. 

 

Na Bílou knihu pak vláda začala navazovat dalšími aktivitami a dokumenty. 

V roce 2003 byl prezentován Národní program přípravy na stárnutí 2003-2007, v roce 

2006 byla zřízena Rada vlády pro seniory a stárnutí populace a v roce 2008 přišel 

navazující Národní program přípravy na stárnutí 2008-2012.  

 

Národní programy přípravy na stárnutí se skládá z několika ústředních témat 

vztahujících se ke stárnutí populace v České republice a tato témata jsou rozdělena na 

cíle a s tím související opatření, která je pro dosažení cíle třeba provést. K těmto 

návrhům vznikají dokumenty obsahující informace o plnění Národního programu. K 
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Národnímu programu z roku 2003 vznikly takové dokumenty dva – v letech 2005 a 

2007. Aktuální dokument Národní program přípravy na stárnutí 2008-2012 na ten 

předchozí navazuje a v roce 2010 byla k němu vydána také Zpráva o plnění Národního 

programu přípravy na stárnutí.  

 

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace byla zřízena vládou jako její stálý 

poradní orgán pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace. Ve své činnosti usiluje 

o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a 

aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v 

kontextu demografického vývoje. Členové této rady se skládají ze zástupců 

ministerstev, senátu a parlamentu, své zástupce zde mají i Rada vlády pro lidská práva, 

Český statistický úřad, zaměstnavatelé, odbory, nestátní neziskové organizace, seniorské 

organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna, kraje, obce a odborná veřejnost. Informace 

o činnosti Rady jsou přístupné veřejnosti na webových stránkách Ministerstva práce a 

sociálních věcí
2
. Zasedání Rady by se měla konat podle potřeby, nejméně však třikrát 

ročně. Poslední záznam z jednání Rady je na stránkách MPSV z 10. 06. 2010 a chybí i 

výroční zpráva za rok 2010. O funkci této instituce lze tedy přinejmenším pochybovat. 

 

Sociální služby jsou v České republice poskytovány přibližně 700 000 klientům, 

tj. cca 7% populace České republiky. (Vybrané statistické údaje o financování sociálních 

služeb a příspěvku na péči 2010: 3) Mnoho seniorů, kteří potřebují pomoc sociálních 

služeb, žije mimo obce s rozšířenou působností, proto je třeba podpořit hlavně územní 

dostupnost sociálních služeb, finanční dostupnost pro spotřebitele služeb a kontrolovat 

kvalitu poskytovaných služeb. „Priority rozvoje sociálních služeb akcentují oblast 

transformace služeb sociální péče, oblast podpory rozvoje služeb sociální prevence, 

oblast vzdělávání a profesního rozvoje a oblast ekonomické bilance systému sociálních 

služeb.“ (MPSV, Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009 – 2012) 

 

Ve své práci se zaměřím na terénní sociální služby, které mají podporovat 

soběstačnost seniorů a umožnit tak jejich setrvání v domácím prostředí. Bude mě 

zajímat institucionální zabezpečení těchto služeb a jejich fungování v rámci kraje. 

                                                 
2
 http://www.mpsv.cz/cs/2897 
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Z pohledu poskytovatelů služeb budu zkoumat naplňování zásad obsažených v již 

zmiňované Bílé knize o sociálních službách a dalších dokumentech vztahujících se 

k sociálním službám a stárnutí populace. Rovněž mne zajímá, jakým způsobem se 

potenciální klienti dovídají o nabídce terénních služeb v místě jejich bydliště, a jakým 

způsobem se potkává nabídka a poptávka po těchto službách na místní, respektive 

regionální úrovni. Dále mě bude zajímat spolupráce poskytovatelů sociálních služeb 

s krajem a aktivita kraje v problému stárnutí populace. S tím souvisí i ochota kraje 

pomáhat poskytovatelům sociálních služeb a povaha vzájemné spolupráce.  

 

Analýza sociálních služeb bude vycházet ze situace ve Středočeském kraji, který 

dosahuje průměrných hodnot v počtu seniorů na počet obyvatel i v počtu sociálních 

služeb na počet seniorů v kraji. Důležitým faktorem ovlivňujícím poskytovatele 

terénních sociálních služeb Středočeského kraje a jejich případné klienty je přítomnost 

hlavního města Prahy v geografickém středu kraje. Tento problém však lze považovat za 

zásadní zejména v případě pobytových sociálních služeb, kdy může docházet k tomu, že 

Středočeši upřednostní služby nabízené v kraji Hlavní město Praha a naopak Pražané 

upřednostní služby středočeských institucí. „Z vyjádření totiž plyne, že situace se v 

případě Středočeského kraje neodvíjí pouze od vybavenosti vlastního území kraje, ale je 

ovlivňováno přítomností hlavního města v centrální části regionu. Tento faktor se 

přirozeně výrazněji promítne do dostupnosti služeb v oblastech Středočeského kraje 

sousedících s hlavním městem nežli do dostupnosti v oblastech hraničící s jinými kraji 

(vliv jiných krajských center na situaci ve Středočeském kraji je nepochybně nižší než 

vliv Prahy).“ (Bareš 2009: 11) 

 

Ve Středočeském kraji jsou provozovány následující sociální služby, jejichž 

cílovou skupinu tvoří senioři (ne výlučně): 

„Osobní asistence - 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. 
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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. 

 

Pečovatelské služby - pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba 

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

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

pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v 

zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - 

sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované 

osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým 

sociálním vyloučením. 

 

Telefonická krizová pomoc - služba telefonické krizové pomoci je terénní služba 

poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví 

nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit 

vlastními silami. 

 

Tísňová péče - 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.“ 
3
 

 

                                                 
3
 definice z „Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“.  
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3 Cíle práce a výzkumné otázky 
 

Hlavním cílem práce je zhodnotit a analyzovat právní úpravu v oblasti sociálních 

služeb z roku 2006 z perspektivy provozovatelů sociálních služeb, a to konkrétněji 

terénních služeb poskytovaných seniorům na příkladu Středočeského kraje. Hodnocení 

bude provedeno z hlediska:  

- míry spokojenosti poskytovatelů se změnami způsobenými přijetím zákona o 

sociálních službách č. 108/2006, především s tím zda považují změny za účinné a 

dostačující 

- míry, s jakou se podařilo v uvedenou legislativní normu převést do praxe 

- způsobu komunikace a spolupráce poskytovatelů služeb s orgány Středočeského 

kraje 

 

Spokojenost poskytovatelů se změnami, které přinesl zákon č. 108/2006 bude 

posuzována na základě několika parametrů, které poskytovatelé v dotaznících hodnotili 

s ohledem na nově zavedené principy - subsidiarita, individuální přístup ke klientům, 

zvýšení kvality života seniorů. 

 

Hlavní výzkumnou otázkou této práce je jak provozovatelé terénních sociálních 

služeb hodnotí zákon o sociálních službách č. 108/2006 z hlediska účinnosti a 

aplikovatelnosti v praxi. Další výzkumné otázky zní: Povedlo se přenést principy 

obsažené v Bílé knize do praxe? Funguje ve Středočeském kraji spolupráce mezi krajem 

a provozovateli? 
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4 Metodologie a zdroje dat 
 

Hlavní metodou při psaní první části této práce bude sekundární analýza 

dokumentů a dat společně s obsahovou analýzou, na které navazuji vlastním 

výzkumem. Analýza se bude týkat především reformy v sociálních službách a zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. Sekundární analýza spočívá v analyzování 

existujících databází a dokumentů s cílem zodpovědět stejné otázky jinou metodou nebo 

nové otázky s již dostupnými daty. (Hendl 2005: 351) 

 

Výzkumným designem práce bude případová studie provedená na příkladu 

Středočeského kraje v období od roku 2009 do roku 2011, tedy do současnosti. „V 

případové studii jde o detailní studium jednoho případu nebo několika málo 

případů…sbíráme velké množství dat od jednoho nebo několika málo jedinců, …jde o 

zachycení složitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti.“(Hendl 2005:105) Ve 

své práci použiji případovou studii organizací a institucí, jejímž cílem je především 

zkoumání procesu změny a adaptace. 

 

Data jsou čerpána ze stránek ČSÚ, výzkumných prací VÚPSV, publikací 

Eurobarometru a Eurostatu Použité zákony a vyhlášky související se sociální péčí jsou: 

Zákon č. 108/2006 Sb., Vyhláška 505/2006 Sb., Zákon č. 206/2009 Sb., Vyhláška 

239/2009 Sb. 

 

Největším zdrojem dat a informací k teoretické části jsou Výzkumný ústav práce a 

sociálních věcí (dále jen VÚPSV) a internetové stránky Ministerstva práce a sociálních 

věcí (dále jen MPSV). VÚPSV podniklo v posledních deseti letech empirická šetření 

zkoumající problematiku péče o nesoběstačné seniory z pohledu postižených a vydalo 

mnoho publikací věnujících se stárnutí populace a publikace věnující se neziskovým 

organizacím poskytující sociální péči. MPSV vydalo několik důležitých dokumentů 

věnujících se tématu sociální péče a se zaměřením na seniory. Mezi nejvýznamnější 

patří „Bíla kniha v sociálních službách“ (2003) a „Kvalita života ve stáří. Národní 

program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012“ (2008). MPSV také zřídilo 

„Radu vlády pro seniory a stárnutí populace“. „Rada je stálým poradním orgánem vlády 
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pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace. Ve své činnosti usiluje o vytvoření 

podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní 

zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu 

demografického vývoje“ (MPSV, http://www.mpsv.cz/cs/2897, citováno 16. 04. 2011). 

Rada vydává důležité dokumenty související se stárnutím populace a monitoruje plnění 

Národního programu přípravy na stárnutí. 

 

K praktické části diplomové práce bude využito především dokumentů a studií 

zpracovaných Krajským úřadem Středočeského kraje a výsledků vlastního 

dotazníkového šetření, získaných od poskytovatelů terénních sociálních služeb. Použité 

studie jsou především následující dokumenty: „Poskytování sociálních služeb pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením“
4
 a „Analýza sociálních služeb pro seniory ve 

Středočeském kraji“
5
.  

 

Sběr dat probíhal formou polostandardizovaných dotazníků. Pro podporu 

návratnosti dotazníku bylo vytvořeno pouze 12 otázek, z čehož dvě otázky jsou 

otevřené. Vyplnění dotazníku by mělo trvat přibližně deset minut. Dotazník byl rozeslán 

všem poskytovatelům sociálních služeb ve Středočeském kraji e-mailem.  

 

K výběru respondentů z řad poskytovatelů sociálních služeb byl použit seznam 

„Sociální služby ve Středočeském kraji“, který je ke stažení na internetových stránkách 

Středočeského kraje, aktuální k 25. 3. 2011. Výběr poskytovatelů proběhne na základě 

následujících kritérií: jako jedna z cílových skupin jsou uvedeni senioři; zaměřují se na 

terénní služby, nikoli však výlučně;  poskytovatelé náleží pod Středočeský kraj. 

Dotazníky budou uchovávány odděleně od e-mailů bez vazby na poskytovatele, 

označeny pouze číslem, aby byla zaručena anonymita, která je v úvodním dopise 

dotazníku deklarována. Respondenti reprezentují různé právní formy poskytovatelů a 

poskytují různé druhy terénních služeb. 

 

                                                 
4
 Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením - závěrečná zpráva o řešení 

projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením ZVZ 209, VÚPSV 
5
 Kterou si nechal zpracovat Středočeský kraj na základě Smlouvy o dílo mezi Středočeským krajem a 

Národním vzdělávacím fondem, o.p.s. uzavřené 6. 5. 2009 

http://www.mpsv.cz/cs/2897
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Hlavní témata jsou v dotazníku rozpracované do několika otázek: 

Jak provozovatelé sociálních služeb hodnotí zákon o sociálních službách? Jaké 

jsou jeho přínosy a chyby ve srovnání se zákonem předchozím? 

Co se pro provozovatele s platností nového zákony změnilo? Změnil se přístup 

klientů? 

Je potřeba něco v systému sociální péče změnit, aby bylo možné zvyšovat 

standardy kvality? Je současné nastavení standardů kvality dostatečné? 

Jakým způsobem se setkává nabídka a poptávka po terénních sociálních službách 

zaměřených na seniory - vytížení služeb, komunikace s klientem? 

 Jakým způsobem se zjišťuje potřeba terénních služeb v jednotlivých regionech - 

komunikace s krajem, podpora kraje? 

Co se pro poskytovatele sociálních služeb změnilo poté, co zodpovědnost za 

sociální služby převzal kraj? 

 

Sběr dat probíhal v období od 25.4 2011, kdy byly rozeslány dotazníky 

poskytovatelům, do 10.5 2011, kdy přišla poslední odpověď obsahující vyplněný 

dotazník. Během tohoto termínu byla jedenkrát zaslána opakovaná žádost o vyplnění 

dotazníku všem poskytovatelům, kteří na žádost nereagovali. Celkem byl dotazník 

rozeslán na 140 e-mailových adres, 9 adres se ukázalo jako nefunkční. Odpověď 

s vyplněným dotazníkem zaslalo zpět 41 poskytovatelů sociálních služeb, což činí 31% 

návratnost. Z hlediska struktury poskytovatelů dle formy zřizovatele je návratnost velice 

nesourodá a díky tomu je i reliabilita dat nízká – většina vyplněných dotazníků pochází 

od poskytovatelů, které zřizuje obec. Zastoupení obecních zřizovatelů v celkovém 

vzorku je 38%, vyplněné dotazníky od tohoto zřizovatele tvoří 65% vyplněných 

dotazníků. Celkem byla návratnost dotazníků dle zřizovatele služeb následující: 27 obcí, 

jedno krajské zřízení, pět církevních organizací, tři obecně prospěšné organizace, čtyři 

sdružení (občanské, svaz, spolek, klub apod.) a jeden podnikatelský subjekt (s.r.o., 

akciová společnost, fyzická osoba apod.) podnikatelský subjekt 1x. 

 

 Většina poskytovaných služeb ve Středočeském kraji má registrovány z terénních 

služeb pečovatelské služby. Z respondentů, kteří zaslali vyplněný dotazník, jich 32 

poskytuje právě pečovatelské služby, sedm respondentů poskytuje osobní asistenci, čtyři 

respondenti poskytují odlehčovací služby, čtyři respondenti sociálně aktivizační služby 
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pro seniory a zdravotně postižené, jeden respondent poskytuje tísňovou péči. 

Poskytovatel telefonické krizové pomoci neodpověděl žádný.  

 

Z důvodu nízké návratnosti i nízké reliability způsobené odpověďmi 

převažujícími od jedné specifické skupiny poskytovatelů mají data výzkumu pouze 

informativní charakter a dokreslují situaci popsanou na základě studia odborné 

literatury. Odpovědi respondentů jsou použity především jako podpora tvrzení a 

problémů uvedených v odborné literatuře. 
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5 Teoretická východiska  

 

5.1 Kvalita života 
 

WHO definuje kvalitu života jako fyzickou, psychickou a sociální pohodu. 

Měření kvality života pouze podle zdravotního stavu či výše HDP v dané zemi je 

považováno za příliš jednostranné a nedostačující. Sociologické vymezení kvality života 

zdůrazňuje především kvalitu v protikladu k objemovým, ekonomickým a se ziskem 

souvisejícím kritériem úspěšnosti ve společnosti. (Vaďurová 2005: 11, 14) 

 

Kvalita života je pojem vztahující se k životnímu stylu a životní úrovni. Na jedné 

straně v současné době vzrůstají šance na zvýšení kvality života, ale na druhé straně 

vznikají nové bariéry, které kvalitu života omezují. Obojí je spojeno s postupujícím 

vědecko-technickým rozvojem a novými možnostmi a povinnostmi z něj vyplývajícími. 

Rozhodujícími faktory osobní spokojenosti s kvalitou života je míra osobní aktivity, 

cílevědomosti, vůle a další osobní vlastnosti. Na druhé straně kvalitu života jedince 

ovlivňují vnější okolnosti: ekonomické, politické, kulturní, morálně-etické a další 

atributy kvality života společnosti. Kvalita života jedince a společnosti je propojená sítí 

determinantů. (Tokárová 2002: 8) Determinanty určující kvalitu života jedince, 

subjektivní i objektivní, se s přibývajícím věkem mění a začíná být závislá i na pomoci 

druhých, příbuzných i odborníků. „Kvalita života seniorů se často vnímá jako 

synonymum schopnosti vést nezávislý život a metody hodnocení se soustředí na 

schopnost provádět běžné každodenní činnosti. Funkční schopnosti mají nepochybně 

velký vliv na kvalitu života, přesto existuje mnoho dalších psychologických a sociálních 

faktorů přispívajících ke kvalitnímu životu, jejichž poznání může životní situaci seniorů 

příznivě ovlivnit.“ (Kvalita života – sborník 2004: 92) 

 

Také v dokumentu „Výzkumný program v oblasti stárnutí ve 21. století.
6
“, který 

byl navržen jako podpora Madridského mezinárodního akčního plánu a identifikuje 

                                                 
6
 The Research Agenda on Ageing for the Twenty-First Century. A joint project of the United 

Nations Programme on Ageing and the International Association of Gerontology and Geriatrics. New 

York 2007 
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hlavní priority pro politiku řešící stárnutí populace, je jednou z priorit kvalita života. 

Definici kvality života je podle tohoto dokumentu nutné chápat v kontextu kultury, ze 

které pochází: „Představy o tom, co znamená 'pohoda' a 'kvalita života' ve stáří se liší v 

závislosti na sociálním, kulturním, ekonomickém kontextu a na tradicích místa, kde jsou 

pojmy zkoumány. Aby bylo možné připravit změny napomáhající zkvalitnění života ve 

stáří, je třeba lepší pochopení těchto pojmů, k tomu by měly sloužit srovnávací výzkumy 

v různých sociálních, ekonomických a kulturních kontextech.“ (The Research Agenda on 

Ageing for the Twenty-First Century 2007: 4)  

 

Kvalita života se v posledních letech stala často užívaným pojmem v souvislosti 

se sociální péčí. Důležitý je zejména individuální aspekt vnímání kvality života, kdy se 

sociální péče snaží zlepšit životní podmínky jedinců. Zároveň se zlepšuje kvalita péče, 

aby byla klientům opravdu prospěšná a tím napomáhala k jejich kvalitě života. 

V případě sociálních služeb je vhodné porovnávat spokojenost klientů s úrovní 

sociálních služeb, nebo s finanční či místní dostupností poskytovaných služeb. 

 

5.2 Princip subsidiarity v oblasti sociálních služeb 
 

Subsidiarita je charakterizována jako Převzetí odpovědnosti a spoluodpovědnosti 

odpovídající možnostem a zdrojům daného subjektu v pořadí jednotlivec, rodina, obec, 

kraj, stát – při širokém prostoru a podpoře svobodné a dobrovolné účasti nestátních 

subjektů. Úkolem státu je tyto aktivity a iniciativy podporovat a vytvářet příznivé 

podmínky pro jejich vznik, tedy vybudovat právní a institucionální rámec a taktéž 

mechanismy kontroly. 

 

Podle Bílé knihy v sociálních službách subsidiarita znamená, že se upřednostňuje 

řešení problémů na co nejnižší oblastní úrovni (obce, svazek obcí, kraj), kde také 

dochází k jejich aplikaci s cílem individuálního přístupu ke klientům. (Bílá kniha 

v sociálních službách 2005:19) Potůček rozděluje subsidiaritu ve smyslu pozitivním, 

kdy vyšší společenství svým jednáním pomáhá nižšímu, a smyslu negativním, kdy se 

vyžaduje od vyššího společenství náhradní způsob jednání, aby tím pomohl nižšímu 

společenství v obtížích (Potůček 2008: 125) Uplatnění principu subsidiarity v sociálních 

službách zahrnuje iniciativu jednotlivců, rodin a blízkých aktérů, ale také zodpovědnost 
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jedince za sebe samého. Stát by měl pro tyto iniciativy vytvářet příznivé podmínky. 

„Pevně věříme, že podrobná rozhodnutí o tom, jak budou sociální služby plánovány, 

poskytovány a doručovány příjemcům, musí být přijímána na nejnižší možné, nejlépe 

pak na místní úrovni. Sociální služby jsou provozovány na místní úrovni ku prospěchu 

lidí v místě. Tato zásada je zcela v souladu s myšlenkami stojícími za reformou veřejné 

správy - zejména s principem subsidiarity.“ (Bílá kniha 2005: 19) „Samosprávy by měly 

mít vůdčí úlohu při vytváření stáří vstřícných komunit a podmínek pro zvýšení kvality 

života na místní úrovni. Vláda by měla samosprávu podpořit a usilovat o spolupráci při 

realizaci stanovených cílů na celorepublikové úrovni a přitom zohledňovat rozdíly a 

specifické potřeby v jednotlivých regionech.“ (Kvalita života ve stáří. Národní program 

přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 2008: 13) 

 

Princip subsidiarity je v sociálních službách zastoupen především pravidlem 

komunitního plánování. Komunitní plánování se vyznačuje zapojením všech 

zúčastněných stran, včetně těch na co nejnižší možné úrovni, zaručuje možnosti dialogu 

a vyjednávání. Účelem dialogu je plánování sociálních služeb s přispěním poznatků 

všech účastníků procesu – tedy kraje, obcí, poskytovatelů i názorů obyvatel oblasti 

využívajících služby. Zákonnou povinnost řešit a zveřejňovat komunitní plány mají 

v současnosti kraje, pro obce je komunitní plánování dobrovolné, avšak často 

využívané.   

 

5.3 Současné trendy v sociálních službách 
 

Jak píše Liz Kendall v knize „From welfare to wellbeing: the future of social 

care“, pojem sociální péče je relativně nový a je těžké ho definovat. To, co se 

v současnosti rozumí pod pojmem sociální péče, bývalo dříve součástí zdravotní péče. 

Sociální péče nemá jasně vymezené služby, organizaci ani instituce, zahrnuje služby o 

rozmanité spektrum osob v různých životních situacích. Hlavním úkolem sociálních 

služeb je pomáhat lidem, kteří se z různých důvodů dostali do složité životní situace, 

udržet si své místo ve společnosti a chránit je před sociálním vyloučením. (Kendall 

2002: 1-2) 
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Preambule k Evropské chartě práv starších osob se k problematice vyjadřuje takto: 

„Lidská důstojnost je nedotknutelná. Stáří a nesoběstačnost nemohou být důvodem pro 

omezování jakýchkoli nezcizitelných lidských práv a občanských svobod uznávaných 

mezinárodními normami a zakotvených v demokratických ústavách. Každý, bez ohledu 

na pohlaví, věk či závislost na péči druhých osob, je oprávněn uplatňovat tato práva a 

svobody, a každý má právo je hájit.“ (Evropská charta…: 3) Jedním z článků této charty 

je také „Právo na vysoce kvalitní péči a péči „na míru“.“, kde jedním z bodů je i právo 

očekávat, že instituce a lidé pečující o nemohoucího spolu budou komunikovat, 

spolupracovat a propojit poskytované služby, aby tak poskytli co nejkvalitnější péči. 

(Evropská charta…: 13) 

 

OECD upozorňuje, že upřednostnění domácí péče zahrnující pravidelnou 

návštěvu odborníků v domácnosti nemohoucího je nejen preferováno postiženými, ale 

tento způsob péče je méně nákladný než institucionální péče. Kromě toho je prokázáno, 

že návštěvy odborníků v domácnostech seniorů snižují jejich pobyty v nemocnicích, 

pobyty v zařízeních ústavní péče a celkovou úmrtnost. (OECD 2009: 23) Většina 

evropských států vzala toto doporučení, které ideově navazuje na Madridský akční plán 

na vědomí a snaží se o jeho implementaci do praxe. „Podpora setrvání starých lidí, 

včetně těch, kteří jsou z důvodu svého zhoršeného zdravotního stavu trvale závislí na 

pomoci druhé osoby, v jejich přirozeném prostředí a snaha o jejich stálou integraci v 

běžné populaci je v evropských zemích v současné době stěžejním prvkem systému 

sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu.“ (VÚPSV 2009: 30) 

 

Národní vlády zkouší různé způsoby, jak řešit očekávaný nárůst osob vyžadujících 

péči, kteří budou rychle zvyšovat poptávku po službách dlouhodobé péče. Bude se tak 

dít především proto, že počet mužů a žen schopných poskytovat neformální péči, tedy 

poskytování bezplatné péče nemohoucím příbuzným, se snižuje právě tak, jako se 

zvyšuje počet závislých starších osob. Současný trend směřuje k menším rodinám a ke 

zvýšení výskytu osamělých rodičů, čímž se ještě více redukuje okruh osob schopných 

poskytovat zmiňovanou neformální péči. Všechny vlády obecně souhlasí s tím, že 

poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí je větší prioritou než poskytování 

institucionální péče. Proto musí členské státy EU učinit následující opatření: 
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- řešení očekávaného deficitu kvalifikovaného personálu, 

- rozvoj a udržitelnost veřejných a soukromých zdrojů financování, 

- zajištění efektivní koordinace různých systémů dlouhodobé péče, 

- realizace principu univerzálního přístupu k dlouhodobé péči. (Poskytování 

sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2009: 21-22) 

 

V České republice jsou základní principy, podle kterých se tvořil zákon o 

sociálních službách a které navazují na evropské trendy, následující:  

„1) Nezávislost a autonomie pro uživatele služeb - nikoli závislost 

2) Začlenění a integrace - nikoli sociální vyloučení 

3) Respektování potřeb - služba je určována individuálními potřebami a 

potřebami společnosti, neexistuje model, který vyhovuje všem 

4) Partnerství - pracovat společně, ne odděleně 

5) Kvalita - záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem 

6) Rovnost bez diskriminace 

7) Standardy národní, rozhodování v místě“ 

(Bílá kniha 2005: 6) 

 

Tyto trendy a doporučení se projevují i v komunitním plánování jednotlivých 

krajů. Hlavní obecné rozvojové oblasti identifikované v krajských plánech jsou: 

„ – Humanizace, modernizace, transformace pobytových zařízení sociálních 

služeb 

– Informovanost o sociálních službách a jejich dostupnosti 

– Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 

– Kvalita poskytovaných sociálních služeb 

– Plánování sociálních služeb 

– Rozvoj nedostatečně zastoupených sociálních služeb, zejména terénních a 

ambulantních; upřednostnění služeb umožňujících setrvání v přirozeném prostředí či v 

maximální možné míře zapojení do běžného života“ (Priority rozvoje sociálních služeb 

pro období 2009 – 2012: 13) 
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6  Zákon o sociálních službách 
 

6.1 Vývoj legislativy sociálních služeb v ČR po roce 1989 
 

Systém sociálního zabezpečení, který byl v České republice až do poloviny 90 let 

minulého století stále v platnosti, byl ve svých základních principech v řadě případů 

koncipován ve 2. polovině 50. let, tedy v době, kdy existovaly zcela jiné představy o 

řízení společensko-ekonomických procesů. Prvním přelomem v poskytování sociálních 

služeb u nás byl rok 1989, kdy nastalé společenské změny odstartovaly jejich rozvoj, a 

to jak v měřítku kvantitativním, tak kvalitativním. Jako jedno z prvních opatření v rámci 

sociální transformace bylo umožněno obcím a nestátním neziskovým organizacím 

zapojit se do poskytování sociálních služeb již od 1. července 1990. Tímto opatřením 

došlo nejen k rozšiřování sociálních služeb na poli neinstitucionální péče, ale zároveň 

začaly velmi rychle vznikat zcela nové druhy služeb. V legislativě však tyto změny 

zachyceny nebyly, v platnosti byl neustále zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška MPSV 182/1991, která tento 

zákon prováděla. Nově zavedené druhy služeb tak neměly právní oporu. „Od počátku 

90. let byly postupně uváděny do života nové principy sociální politiky, které se 

promítají i  do poskytování sociálních služeb. Tyto principy jsou běžně uplatňovány v  

sociálních systémech vyspělých evropských zemí. Jedná se o  tyto principy: 

 demonopolizace sociálních služeb, 

 decentralizace státní sociální správy, 

 demokratizace sociální správy, 

 pluralizace financování sociálních služeb, 

 změna postavení člověka při poskytování sociálních služeb, 

 pluralizace forem poskytování sociálních služeb, 

 přiměřenost sociální pomoci sociální potřebě, 

 personifikace sociální pomoci, 

 profesionalizace sociální pomoci“ 

(Průša 2008b: 10) 
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Až do přijetí nového zákona o sociálních službách ležela odpovědnost za zajištění 

sociálních služeb v prvé řadě na státu, jak to definoval zákon č. 100/1988 Sb. o 

sociálním zabezpečení, společně se zákonem č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů 

České republiky v sociálním zabezpečení. Zde byly obce stanoveny jako jeden z orgánů 

sociálního zabezpečení mající na starost sociální péči (§1), ovšem bez určených 

pravomocí a povinností. 

 

Kraje a obce ve svých samostatných působnostech začaly přispívat k rozvoji 

sociálních služeb dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., kdy „Obec v samostatné 

působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s 

místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 

potřeb svých občanů.“ (§35 (2)) Obci bylo také umožněno poskytovat dotace 

občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým 

osobám pro rozvoj sociální péče. (§ 85) Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích obdobně 

povoloval udělovat dotace, v tomto případě byl stanoven i maximální limit 200 000 Kč 

jednomu občanskému sdružení, jedné humanitární organizaci nebo jedné právnické 

nebo fyzické osobě v kalendářním roce“ (§59 (2)) 

 

Od roku 1995 se v Poslanecké sněmovně projednávaly různé návrhy zákona, který 

měl reformovat sociální služby. Návrhy byly mnohokrát rozporovány a upravovány dle 

míry sociálního zaměření aktuální vládní strany. Postupem času se začala rozvíjet nejen 

nová typologie služeb, ale zcela nově také téma kvality sociálních služeb, téma 

individuálního posuzování sociální situace, a samozřejmě téma financování. Významný 

posun v  přípravě nové právní úpravy přineslo až přijetí Bílé knihy v  sociálních 

službách, která na základě hlavních vývojových trendů rozvoje sociálních služeb v  

evropských zemích charakterizovala základní východiska poskytování sociálních 

služeb. Jedním z důležitých dokumentů určující směr vývoje sociálních služeb v České 

republice je „Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí“
7
 z roku 

2002. Jako nástroj implementace a podpory cílů v tomto akčním plánu vznikl 

„Výzkumný program v oblasti stárnutí ve 21. století.“
8
 Ten zahrnuje cíle, na které je 

                                                 
7
 Madrid International Plan of Action on Ageing. Report of the Second World Assembly on Ageing. 

Madrid, 8-12 April 2002.  
8
 The Research Agenda on Ageing for the Twenty-First Century 
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nutné se zaměřit. Mezi ně patří zlepšení kvality života postižených a měření jejích 

významů v kulturních kontextech, dále systemizace péče a integrace formálních a 

neformálních systémů, které podporují staré lidi s částečnou neschopností. (Research 

agenda on ageing: 8) 

 

Teprve na počátku roku 2006 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu po 

prakticky třináctiletém očekávání nový Zákon č. 108/2006 o sociálních službách, který 

vstoupil v platnost 1. ledna 2007. Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou tento zákon 

přináší, je nový způsob financování sociálních služeb. V rámci nového, vícezdrojového 

financování sociálních služeb hraje významnou roli i příspěvek na péči, obdobně, jako 

je tomu v některých zahraničních systémech. 

 

6.2 Zákon č. 108/2006 Sb. 
 

Zákon č. 108/2006 je reformní v mnoha směrech a zavádí nové pojmy, pravidla i 

standardy a kvalifikuje nové sociální služby. Hlavním posláním zákona je chránit práva 

a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování. Vedle práv a povinností 

jednotlivců vymezuje také práva a povinnosti obcí, krajů, státu a ve velké míře také 

poskytovatelů sociálních služeb. „Sociální služby nabízejí pomoc a podporu lidem v 

nepříznivé sociální situaci ve formě, která zaručuje zachovávání lidské důstojnosti, ctí 

individuální lidské potřeby a současně posiluje schopnost sociálního začleňování 

každého jednotlivce do společnosti v jeho přirozeném sociálním prostředí.“ (Vybrané 

statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči 2010: 2) 

 

Zákon o sociálních službách vznikal na základech idejí kvality života potřebných 

osob a ochraně jejich práv. „Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté 

prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob… Sociální 

služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby 

bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.“ 

(Zákon 108/2006, §2) Tím ovšem přinesl zákon mnoho změn pro všechny účastníky 

procesu poskytování sociálních služeb. Hlavními aktéry, kterých se zákon týká a 

upravuje jejich pravomoci a povinnosti jsou stát, kraje, obce, poskytovatelé služeb a 
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klienti potřebující sociální služby 

 

Stát sehrává v sociálních službách klíčovou a nezastupitelnou roli, která vyplývá z 

podstaty sociálního státu, má tedy za úkol především zachovat společensky 

akceptovatelný životní standard pro všechny občany pomocí garance určené míry 

sociálního zabezpečení při různých sociálních událostech. Stát, respektive Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, má ve srovnání s předchozím stavem výrazně odlišnou roli - řídí 

a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociálních služeb, zpracovává střednědobý 

národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů 

sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, i nadále 

určuje podmínky pro poskytování sociálních služeb, není však jejich poskytovatelem. 

„Úlohou státu je podpora regionální a místní samosprávy v tom, aby byly schopny 

hodnotit souhrn potřeb jejich obyvatel a na tomto základě vytvářet typově a územně 

dostupné sítě sociálních služeb.“ (Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního 

zabezpečení 2010: 31) 

 

Krajům a krajským úřadům byla předána zodpovědnost za zajištění sociálních 

služeb na jejich území. Krajský úřad spravuje registr poskytovatelů sociálních služeb, 

kraj by měl zjišťovat potřeby sociálních služeb občanů svého kraje, zpřístupnit jim 

informace o možnostech sociálních služeb a zajistit dostupnost těchto služeb. Důležitým 

úkolem kraje je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který povinně zpracovává. 

Plánování sociálních služeb ve spolupráci se zastupiteli obcí je velice podstatnou 

součástí zákona a povinností kraje. „Neplnění této role by mohlo mít např. za následek, 

že cca 26 % obyvatel republiky, kteří žijí v  obcích do 1  000 obyvatel, tedy v  obcích, 

které mohou v  oblasti sociálních služeb plnit pouze minimální úkoly, by mohlo být v  

důsledku nedostupnosti potřebných sociálních služeb ohroženo sociálním vyloučením. 

Přitom je však nutno usilovat o  rovnoměrné prostorové rozmístění jednotlivých 

sociálních služeb tak, aby obyvatelé okrajových částí jednotlivých krajů nebyli 

handicapováni horší dostupností potřebných služeb v  porovnání s  občany, kteří žijí v  

centrech, popř. poblíž center jednotlivých krajů.“ (Průša 2008b: 29) 

 

Obecní úřad zprostředkovává služby osobám na svém území, které nejsou 
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schopny si potřebnou službu najít sami. Obec spolupracuje na tvorbě krajského 

střednědobého plánu, diskutuje s krajem své potřeby a možnosti. Střednědobé plány 

obcí nejsou povinné, jsou však doporučované. „Obce nemají na rozdíl od krajů podle 

zákona povinnost plány zpracovávat. Provázanost mezi krajskou a obecní úrovní je 

nicméně po poslední novelizaci zákona (srpen 2009) podpořena díky zakotvení 

povinnosti spolupráce obcí s kraji a sdělování relevantních informací ze strany obcí. 

Kromě toho kraj sleduje a vyhodnocuje plnění plánů s výše jmenovanými subjekty, čímž 

je zajištěn přenos informací a zapojení do procesu plánování sociálních služeb.“ 

(Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči 2010: 12) 

 

Zřejmě nejvíce změn přinesl zákon o sociálních službách poskytovatelům služeb. 

První významnou změnou je nutnost registrace a schvalovací proces – žádost 

poskytovatelů o registraci schvaluje kraj na základě splnění zákonem daných 

požadavků
9
. Zavedení registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz) 

je základním předpokladem k získání přehledu o rozsahu a charakteru sítě sociálních 

služeb v jednotlivých krajích. Poskytovatel musí srozumitelnou formou zveřejňovat 

informace odkazující na poskytované služby a cílové skupiny klientů. S klienty jsou 

povinni uzavřít písemnou smlouvu a plánovat poskytování služeb dle klientových 

potřeb. Odmítnuté uchazeče o služby musí mít poskytovatelé rovněž v evidenci. 

K sociální službě musí být sepsána vnitřní pravidla organizace a vnitřní pravidla pro 

vyřizování stížností. Další velkou změnou jsou Standardy kvality sociálních služeb
10

, 

které jsou poskytovatelé povinni dodržovat. Obsahem Standardů kvality jsou pokyny 

k jednání s klienty, dokumentaci vztahující se ke klientovi, plánování jeho služeb a na 

jeho stížnosti, personál a jeho povinné vzdělávání, dostupnost služeb a informovanost o 

nich a další zvyšování kvality služeb. Dodržování Standardů kvality je kontrolováno 

inspekcí kraje (v případě, že je poskytovatelem kraj, provádí kontrolu MPSV). 

  

Jako podpora samostatnosti a pro posílení kompetencí uživatelů sociálních služeb 

byl zaveden příspěvek na péči, tedy sociální dávka pro jedince, u kterých se projevuje 

                                                 
9
 Viz Zákon 108/2006 o sociálních službách, HLAVA II – Podmínky poskytování sociálních služeb, Díl 1 

- Registrace 
10

 Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem 

závazným od 1. 1. 2007., Znění Standardů je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., 

prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 
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nesamostatnost a potřeba péče ve čtyřech, zákonem určených, stupních. Příspěvek je 

určen přímo postiženému na to, aby si vybral službu a poskytovatele dle vlastního 

uvážení a potřeb.  Příspěvek na péči je odstupňován podle míry závislosti do čtyř 

stupňů, které se určují podle zákonem stanovených parametrů:  

 

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).  

 

Hodnota příspěvku je odvozena od obvyklých nákladů spojených s péčí. Jedná se 

však o příspěvek, nikoliv o plnou saturaci nákladů péče, která může být poskytována jak 

prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb nebo formou péče zajišťované osobami 

blízkými. Příspěvek na péči je primárně určen k tomu, aby umožňoval zabezpečovat 

péči v přirozeném prostředí postiženého. Optimálním modelem je sdílení péče mezi 

neformálním pečujícím prostředím (rodina nebo jiné pečující osoby) a registrovanými 

poskytovateli sociálních služeb. 

 

 Od 1. ledna 2011 se snížil příspěvek na péči pro osoby starší 18ti let v prvním 

stupni závislosti z 2 000 na 800 korun. Dle vyjádření MPSV „Výše příspěvku 800 korun 

plně odpovídá intenzitě a náročnosti péče u tohoto nejnižšího typu závislosti. Příspěvek 

v této kategorii nemá charakter přímé pomoci, u vyšších stupňů závislosti zůstává 

příspěvek stejný.“ (In Co se od Nového roku změnilo?, citováno dne 3. 12. 2011, 

http://www.mpsv.cz/cs/1016) Opatření není jen důsledkem v současné době 

probíhajících reforem a snahy šetřit, ale vyjadřuje především snahu omezit zneužívání 

příspěvku na péči seniory, kteří příspěvek chápou jako přilepšení k důchodu nebo ho 

odevzdávají příbuzným za jejich „péči“. Protože je přiznání příspěvku v současné době 

v rukou především ošetřujícího lékaře, který píše posudek o oprávněnosti žádosti o 

příspěvek, došlo v roce 2009 k velkému nárůstu osob, kterým je přiznán právě 

příspěvek v prvním stupni závislosti.   

 

http://www.mpsv.cz/cs/1016
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 Jedním z cílů zákona a celé reformy sociálních služeb je pomoci postiženým žít 

kvalitní život srovnatelný s osobami bez hendikepu. Aby mohli poskytovatelé sociálních 

služeb nabízet kvalitní služby a pomáhat vybraným cílovým skupinám, je třeba jim 

poskytnout taková pravidla hry, podmínky a kompetence, aby poskytovatelé nebyli 

omezováni ve své snaze. Základní pravidla jsou určována především zákonem.  

 

Respondenti byli požádáni o zhodnocení změn, které přinesl zákon č. 108/2006 

Sb. s ohledem na nově zaváděné principy - subsidiarita, individuální přístup ke 

klientům, zvýšení kvality života seniorů, snaha pomoci seniorům zůstat v jejich 

přirozeném prostředí co nejdéle. Posuzovat měli potřebnost zákona, dostatečnost těchto 

změn, účinnost zákona vzhledem k požadovaným trendům a aplikovatelnost zákona 

v praxi. Na otázku, zda byly změny, které zákon přinesl, potřebné, odpovědělo 83% 

dotazovaných ano. Vysoká čísla odpovídají tomu, že patnáct let, kdy byla Česká 

republika demokratickým státem, se museli poskytovatelé řídit zákonem zastaralým, 

který mnoho poskytovaných služeb neznal, a tudíž poskytovatele v mnohém omezoval. 

Otázka dostatečnosti změn je z odpovědí respondentů nejednoznačná, 22% z nich na ni 

neodpovědělo, 34% odpovědělo spíš ano a 34% spíš ne. Z charakteru dalších odpovědí 

se dá usuzovat, že poskytovatelé uvítali, že legislativní problémy v této oblasti začaly 

být řešeny, ovšem způsob řešení především administrativy a financování je pro ně 

složitý a nedostatečný. Účinnost zákona, vztažená k plnění trendů nastíněných 

především Bílou knihou, byla zhodnocena pozitivněji, 48% respondentů odpovědělo, že 

zákon považují za účinný nebo spíše účinný. Opět se ale nevyjádřilo vysoké procento 

respondentů, přestože měli hodnotit účinnost ze svého pohledu a zkušeností. 

Aplikovatelnost zákona v praxi je důležitou podmínkou pro poskytovatele služeb a 

poskytovatelé Středočeského kraje je hodnotí v 59% pozitivně (odpovědi „určitě ano“, 

„spíš ano“), nikdo nehodnotil aplikovatelnost změn výslovně negativně (odpověď 

„určitě ne“). Neprojevují se tu tedy stížnosti na přílišnou administrativní zátěž, která 

z dotazníků i odborné literatury vyplynula. 
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Tabulka 6.1 Vyjádření respondentů k Zákonu 108/2006 

  potřebné dostatečné účinné 

v praxi 

aplikovatelné 

určitě ano 39% 2% 7% 10% 

spíš ano 44% 34% 41% 49% 

spíš ne 12% 34% 29% 32% 

určitě ne 0% 7% 2% 0% 

bez odpovědi 5% 22% 20% 10% 

Data z vlastního dotazníkového šetření 

6.2.1 Klady 

 

Celkový dojem z nového zákona o sociálních službách byl ve všech zkoumaných 

dokumentech prezentován jako v zásadě pozitivní, a to ze stran odborníků i 

poskytovatelů. Jednou ze silných stránek je definování požadavků v oblasti zajišťování 

kvality služeb, kdy jsou přímo dokumentem Standardy kvality sociálních služeb určeny 

minimální požadavky na kvalitu služeb, které jednak kategorizovaly jednotlivé služby a 

jednak vnesly přehled do toho, co by která služba měla obsahovat a jak by měla být 

prováděna, aby byla požadovaná kvalita zaručena. „Pozitivně jsou vnímány především 

samotné standardy kvality, které jednak kategorizovaly jednotlivé služby a jednak vnesly 

přehled do toho, co by která služba měla obsahovat a jak by měla být prováděna, aby 

byla zaručena požadovaná kvalita. S tím je spojený i větší důraz na vzdělávání a 

rozvíjení pracovníků působících v sociálních službách.“ (Nešporová 2008: 64) Zároveň 

tento dokument slouží při inspekci kvality poskytovaných služeb.  

 

Kladem je v neposlední řadě i určení povinnosti celoživotního vzdělávání a 

zvyšování kvalifikace personálu, ač je to také jedním z často 

zmiňovaných problémových okruhů. Hlavně zpočátku platnosti zákona totiž chyběl 

poskytovatelům dostatečný počet pracovníků kvalifikovaných dle nového zákona. 

Důvodem bylo, že nabídnuté termíny pro školení stávajících pracovníků v sociálních 

službách, kde mělo dojít k naplnění kvalifikačních požadavků, nebyly odpovídající. V 

krátkém období k rekvalifikaci určeném neměli stávající pracovníci možnost si vzdělání 

doplnit, především z důvodu pracovní vytíženosti a nedostačující kapacity. Zároveň také 

chyběl systém akreditovaných vzdělávacích kurzů. 

 



42 

 

6.2.2 Problémy při aplikaci zákona 

 

Jedním z palčivých problémů bylo pro poskytovatele zvýšení administrativních 

nároků. Dotklo se všech poskytovatelů a všech jejich zaměstnanců, včetně těch, kteří 

služby přímo poskytují. „Omlouvám se ve velké většině za negativní postoj k zákonu 

108, ale skutečně pro terén nám v péči o klienty jako takové prakticky nic nezměnil, 

protože práci u klienta děláme od roku 1971 stále stejně. Pracujeme dle přání klienta a 

jejich přání rozhodně žádným zákonem řízená nejsou. Horší je to s administrativou. 

Skutečně je to zoufalé. Kdybych měla finanční prostředky, uživila bych zde 2 asistentky, 

aby papírovaly a myslím, že by se nenudily. Jenom na okraj, 1.100 klientů na 21 

klíčových pracovníků. Vidíte ten nesmysl????? A toto nikomu nevysvětlíte. Myslím, že 

pro terén by měla být úplně jiná kriteria je to totiž úplně jiná práce než 

v pobytovkách.“(respondent č. 20) 

 

Prvním krokem administrace byla povinná registrace, která byla náročná a 

mnohdy nejasná, bylo třeba doložit mnoho dokumentů „…matrikou ověřené kopie 

všech dokladů o získaném vzdělaní jednotlivých pracovníků a výpis z rejstříku trestů, 

což výrazně zvyšuje náklady jednotlivých zařízení. Tímto způsobem je výrazně potlačena 

role poskytovatelů jako právnických osob odpovědných za dodržování jednotlivých 

právních norem.“ (Průša 2008b: 37) Rovněž zavedení standardů kvality je spojeno 

s novou administrativou, která zasahuje především do práce pečujících: „Problémem 

někdy může být, jak motivovat pracovníky v přímé péči k tomu, aby vedle samotné péče 

o klienty navíc nově poměrně podrobně zaznamenávali vykonávané úkony, stanovovali 

krátkodobé a dlouhodobé cíle péče o jednotlivé klienty atd.“ (Nešporová 2008: 50) 

Velká administrativní zátěž komplikuje práci poskytovatelům služeb i v případech, kdy 

se hlásí do soutěží či veřejných dotačních řízení. V těchto případech je třeba dokládat 

pokaždé stále stejné dokumenty, právně ověřené. Problémy s administrativou jsou 

patrné i z výsledků inspekce Středočeského kraje z roku 2009, kdy byl bod „zpracovat 

vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro 

uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby“ bylo 

naplněn průměrně na 52,38% a bod „plánovat průběh poskytování sociální služby podle 

osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné 

individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh 
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poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich 

zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných 

zástupců“ byl naplněn průměrně na 47,62 % (Mach 2011: 7) 

 

Dalším problémem je způsob financování, především dva hlavní způsoby příjmů 

– úhrady od klientů a způsob přidělování dotací. Výše klientovi úhrady za poskytované 

služby je předem určena maximální částkou, která je dána vyhláškou 505/2006, 

případně vyhláškou 239/2009 kterou se vyhláška 505/2006 mění. „Výše těchto úhrad je 

přitom stanovena na takové úrovni, že ex ante předpokládá participaci dalších subjektů 

na financování sociálních služeb formou dotací. Na dotaci podle rozpočtových pravidel 

však neexistuje právní nárok, což zpětně limituje rozvojové programy jednotlivých 

poskytovatelů sociálních služeb a ve svém důsledku vede ke stagnaci celého systému.“ 

(Průša 2008a: 14). Protože úhrady klientů tvoří v případě poskytovatelů terénních 

služeb asi polovinu příjmů, je pro ně toto omezení limitující. „Kapacita pečovatelek 

totiž na zajištění péče o další klienty nedostačuje a nové nelze přijmout bez toho, aby 

byly náklady na ně dotovány, protože platby klientů na pokrytí těchto nákladů 

nedostačují.“ (Nešporová 2008: 47). V případě přidělování dotací je problémem systém 

jejich přidělování, který je přidělován ročně a MPSV ani kraj nevyhoví všem žádostem 

o dotace „…zachování voluntaristického dotačního principu, kdy jsou dotace 

poskytovány na roční bázi, což jednoznačně vede k existenční nejistotě poskytovatelů.“ 

(SKOK 2007: 7) 

 

6.2.3 Návrhy změn 

 

Z odpovědí poskytovatelů terénních služeb i v komparaci několika dokumentů 

věnujících se zhodnocení znění zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho 

dopadech na práci poskytovatelů služeb
11

 se vyskytují tytéž okruhy problémových 

oblastí. Prvním velkým problémem je zvýšení nároků na administrativu; druhý problém 

souvisí s povinným školením zaměstnanců; třetím problémovým okruhem je inspekce 

                                                 
11

 Použity jsou dokumenty: NEŠPOROVÁ, Olga. Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního 

sektoru; PRŮŠA, Ladislav. Sociální služby – srovnání ČR a EU; SKOK. Vliv nového zákona o sociálních 

službách na práva uživatelů a poskytovatelů sborník z celostátní konference Praha, 26. září 2006; SKOK. 

Od paragrafů k lidem - Analýza situace v oblasti sociálních služeb po přijetí nového zákona o sociálních 

službách. 
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plnění standardů kvality, čtvrtým problémem je vymezení práv a povinností pečovatelů 

a pečovatelek a častý problém souvisí s financováním a příspěvkem na péči. Dotazník 

poskytovatelům obsahoval otevřenou otázku, kde měli respondenti možnost navrhnout 

úpravu zákona. Osm respondentů na tuto otázku neodpovědělo, jeden respondent uvedl, 

že by neměnil nic.   

  

Čtyři respondenty nebylo možno do těchto okruhů zařadit, byly to odpovědi:   

- „Vezmu to s toho lidského hlediska. Je důležité, aby každý člověk mohl mít 

důstojné stáří a nezůstal sám, potřebuje-li pomoc. Nepostará-li se rodina, musí být 

automatické, aby se postaral stát.“(respondent č. 31). Tento respondent navrhuje posílit 

funkci a pravomoci sociálního státu, kdy by zodpovědnost za osoby neschopné se o sebe 

plně starat (v tomto případě seniory) připadala automaticky státu.  

 - „Standardy – v porovnání s ostatní Evropou jsme „papežtější než papež“ 

(respondent č. 23). Tento respondent si stěžuje na přílišné nároky nastavené 

v souvislosti se Standardy kvality, je to však jediná „stížnost“ tohoto druhu a proto jí 

není přikládána velká váha.  

- Dvě odpovědi narážely na podobný problém, legislativní. „Nejdříve bych 

poslala politiky do terénu – nejméně na rok, pak by snad mohla být 

diskuze.“(respondent č. 21) Zde respondent poukazuje na odtrženost legislativy od 

praxe, respektive špatnou možnost aplikace pro terénní sociální služby. „Podle nás je 

tento zákon zbytečně složitý a občas málo použitelný v praxi. Připadá nám, že by 

prospělo zákonu, aby se jeho tvůrce staral rok o svého ležícího blízkého.“(respondent č. 

4). Tyto dvě odpovědi ukazují, že legislativa je pro poskytovatele terénních služeb příliš 

restriktivní a těsná pro neustále se vyvíjející systém sociálních služeb. Snad nejzřetelněji 

se nízká míra flexibility projevuje ve způsobu vymezení služeb. Systém základních 

prvků jako povinných součástí nabízených služeb je umělý a odporuje celostnímu pojetí 

veřejných služeb. 

 

Prvním tématem odpovědí v dotaznících bylo lepší vymezení práv a povinností 

pečovatelů a pečovatelek, respektive vyjasnění některých definic zákona. „…A též bych 

k němu vytvořila metodiku, v níž bych popsala, co se přesně rozumí jednotlivými úkony, 

které zákon ustanovuje. Současné termíny je možné si vysvětlit různě. Např. „pomoc při 
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zajištění velkého úklidu“ – pečovatelská služba není úklidová firma, znamená to tedy 

jen zprostředkování úklidové firmy neboli její zajištění? Naše služba to tak nechápe a 

pečovatelky jezdí v rámci svých fyzických možností do domácností uklízet (ale jde tudíž 

jen o mytí oken, dveří a nábytku).“(respondent č. 2). Další dvě odpovědi týkající se 

tohoto tématu kromě pomoci s úklidem naráží na nejasnosti ohledně lékařské pomoci 

klientům, tedy hlavně podávání léků, ke kterému nyní nemají kompetenci, ač se jedná o 

jednoduchý a potřebný krok.  

 

Dalším tématem úpravy zákona je administrativa, jejíž náročnost je výslovně 

zmíněna v pěti odpovědích týkajících se této otázky, zmíněna však byla několikrát i 

v jiných částech dotazníku. Dvakrát bylo v souvislosti s náročnou administrativou 

spojeno také mnoho vzdělávacích kurzů. Obě změny podle respondentů omezují čas, 

který by bylo možno věnovat klientům. „Určitě bych omezila psaní různých pravidel, 

předpisů, ale zaměřila se více na zdokonalování práce a omezila bych počet školení 

během jednoho roku. 24 hod. za rok je moc, je to čas, který pak chybí v péči o 

klienty.“(respondent č. 3) „Snížila „papírování“, které je již absolutně neúnosné. I 

pečovatelka je zavalena administrativou, ale její místo má být především u 

uživatele.“(respondent 9) K papírování a zatěžování pečovatelek se přidalo navíc 

individuální plánování, které je třeba také administrativně zpracovat: „Skoro všechno co 

se týká terénu, strašné papírování a prakticky v praxi jako takové se nedá nic změnit, o 

klienty se staráme stále stejně, pouze je více obtěžujeme papírováním, individuální 

plánování při tak velkém počtu klientů je prakticky nesmysl… O různých výkazech ani 

nemluvím, kdybychom měli vše co se má zpapírovat dělat poctivě, tak nám nezbyde čas 

na péči o klienty. Ono je rozdíl mít např. 100 klientů pod jednou střechou a 1.100 

roztroušených po třicetitisícovém městě.“ (respondent 20) 

 

Jedenáct respondentů by změny v zákoně provedlo především v systému 

vyplácení příspěvku na péči. S tím souvisejí dva dominantní návrhy změn – vyplácení 

příspěvku formou poukázek
12

 nebo povinné používání příspěvku na nákup služeb.: 

                                                 
12

 To bylo částečně splněno zákonem 206/2009, který změnil některá ustanovení zákona 108/2006.  § 18a 

ukládal výplatu příspěvku v prvním stupni závislosti částečně (1000 Kč z celkové částky 2000 Kč) 

vyplácet v poukázkách.  Poukázky se nevyplácí, pokud v okolí místa bydliště příjemce není vhodná 

sociální služba, nebo pokud je péče v plném rozsahu poskytována osobou blízkou.  
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„Příspěvek na soc. služby by měl klient využívat na soc. služby, klienti to berou jako 

přilepšení k důchodu.“ (respondent 35); dalším návrhem byla kontrola využívání 

příspěvku – „zpětná kontrola čerpání příspěvku na péči případně procentuální 

stanovení čerpání příspěvku na závazné smluvní vztahy.“(respondent 15). Příspěvek na 

péči byl koncipován právě jako podpora poskytovatelů služeb a o tento výdej byly 

sníženy dotace, které jsou do sociálních služeb investovány. Mnoho postižených však 

tento příspěvek neužívá tak, jak bylo plánováno. „Spornější přijetí se týkalo další části 

změn, a to především nově zavedeného příspěvku na péči, který získává přímo osoba, 

která péči potřebuje, a může s ním disponovat podle vlastního uvážení. Podle původních 

představ by se tento příspěvek měl dostat k poskytovatelům sociálních služeb, kteří ho 

vyberou od svých klientů. V praxi však zejména u osob s nižším stupněm závislosti 

dochází mnohdy k tomu, že příjemce tuto finanční dávku poskytovateli služby nezaplatí, 

protože žádné formálně poskytované sociální služby nevyužívá (nebo je využívá pouze v 

omezeném množství). Tím se stalo, že formálním poskytovatelům služeb chybí část 

financí, o které se předpokládalo, že bude investována do sociálních služeb.“ 

(Nešporová 2008: 64). Někteří poskytovatelé naopak zmiňovali nedostatečnou výši 

příspěvku a vyplácení příspěvku převážně pobytovým službám. Jeden respondent uvedl, 

že počet klientů se nezměnil, ale „… Pouze ovlivnil očekávání, tzn., že klient si hlídá, co 

za PnP (jeho výši) dostane.“ (respondent 12). Pokud si tedy klienti služeb s investicí 

„vlastních“ finančních prostředků začínají také hlídat, co za služby dostanou a v jaké 

kvalitě, získává příspěvek na péči ten smysl, který by měl mít. 

 

Problémem, který není zmiňován poskytovateli, ale zmiňuje ho odborná literatura 

je sporné rozhodnutí, že inspekci zařízení provádí kraj, pokud není sám zřizovatelem. 

Dle zákona inspekci provádí krajský úřad, u zařízení zřízených krajským úřadem pak 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zakotvení inspekce vyvolává u poskytovatelů 

obavy – „to, že inspekci provádí příslušný krajský úřad, je nešťastným krokem, který do 

rukou krajů koncentruje přílišnou moc a vystavuje je výraznému střetu zájmů.“ (SKOK 

2007: 9) V oblasti kontroly a zajišťování kvality služeb se také projevuje nedostatek 

inspektorů s dostačující erudicí a praxí, zároveň neexistuje závazná metodika pro 

provádění inspekcí.  
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6.3 Připravovaná reforma 
 

Ministerstvo práce připravuje dvě důležité změny, které řeší jednak problémy se 

získáváním příspěvku na péči – jeho zjednodušení a objektivizaci přiznání nároku na 

dávku. Zároveň je připravována pomoc těm osobám, které nemají příbuzné schopné se o 

ně postarat a zároveň z jakéhokoliv důvodu nemohou nebo nechtějí využívat terénních 

sociálních služeb, ať z důvodu jejich místní nedostupnosti, ceny, špatných zkušeností. 

Tyto osoby nově mohou využívat služeb asistentů, kterým se může stát kterákoliv osoba 

s okolí postiženého. Právní úpravou těchto běžných vztahů by mělo dojít k omezení 

zneužívání péče o postižené na jejich úkor. Poslední připravovanou změnou je 

spolupráce Ministerstva zdravotnictví s MPSV, kdy by mělo dojít k propojení péče o 

dlouhodobě nemocné se systémem sociální péče. Touto změnou by mělo být umožněno 

více pacientům domácí péči a zároveň pečovatelům sociální péče umožnit důkladnější 

péči o klienty, která by mohla zahrnovat i například podávání léků.  

  

Na podzim roku 2011 byla veřejnosti představena příprava zákona o dlouhodobé 

péči, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí. Připravovaný zákon by měl vést ke zlepšení dostupnosti potřebných 

zdravotních i sociálních služeb, k nárůstu zaměstnanosti v oblasti sociální a 

ošetřovatelské péče, k poklesu negativních důsledků péče o členy vlastní rodiny (zlepší 

efektivitu pracovní síly a podmínky pečujících), vyjasní se role a postavení aktérů (kdo 

za co platí a za co má zodpovědnost, kompetence), a zároveň zákon nebude vyžadovat 

další finanční prostředky - nová úprava zavede pořádek do dosud nejednotně řešených 

oblastí a v důsledku toho povede k efektivnějšímu hospodaření se stávajícími zdroji. 

(MZ, Schválené a připravované zákony: 13-14) 

 

Tento návrh zákona se snaží o propojení v oblasti sociální a zdravotní péče ve 

smyslu potřeb především starších lidí, kteří jsou na jednu stranu pacienty 

zdravotnických zařízení, jejich stav je stabilizovaný a jejich potřeby jsou především 

charakteru sociální péče. Na druhou stranu mnoho klientů sociální péče, především 

jejich pobytových zařízení, potřebují i dlouhodobou ošetřovatelskou péči, na kterou 

pracovníci sociálních služeb nemají vzdělání ani oprávnění. „Nynější stav je 

nevyhovující, neboť podmínky pacientů, kteří jsou umístěni ve zdravotnických 
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zařízeních, se výrazně liší od podmínek klientů v ústavech sociální péče, i když jsou 

fakticky tyto osoby ve stejném zdravotním stavu. „Novým zákonem dojde k vymezení a 

průniku obou oblastí a především k dořešení financování. Racionalizací tak bude 

možné za stejný objem prostředků dosáhnout většího objemu péče,“ uvedl ministr 

zdravotnictví Leoš Heger.“
13

 

 

Dosud se podobně postižení lidé pohybují mezi třemi sektory s různě kvalitními a 

dostupnými službami. Těmito sektory jsou domácnosti, pobytové sociální zařízení nebo 

lůžková zdravotnická zařízení. V současné době nefungují sociální služby ve 

zdravotnických zařízeních a naopak ošetřovatelská péče není zajištěna v zařízeních 

sociálních. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje následující soubor řešení: 

- posílení terénních služeb a domácí péče 

- posouzení potřeb a poskytnutí odpovídající kombinace ošetřovatelských 

a pečovatelských služeb 

- úpravy kompetencí a vzdělávání nelékařských pracovníků a sociálních 

pracovníků 

- jednotné stanovení požadavků a standardů kvality v pobytových zařízeních 

 

Další novinkou, kterou v současné době zavádí MPSV je „Asistent sociální péče“. 

Asistentem se může stát fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně 

způsobilá (zdravotní způsobilost se posuzuje podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona 

o sociálních sužbách) a zároveň se jedná o jinou než blízkou osobu, která není 

registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Asistent sociální péče je povinen 

s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít formální písemnou smlouvu o poskytnutí 

pomoci, která obsahuje podrobnosti o rozsahu poskytované pomoci, místo a čas této 

pomoci a výše úhrady za smluvenou pomoc. Tato úhrada by měla být prováděna 

z příspěvku na péči, na který má osoba vyžadující pomoc nárok. Pokud asistent sociální 

péče odvádí řádnou péči,  počet osob, o které může pečovat, není omezen. Výkon 

asistenta sociální péče není podmíněný registrací poskytovatele sociální služby, ani 

k této činnosti nemusí mít potencionální asistent živnostenský list, pouze odvání daň 

z příjmu v případě, že jeho měsíční příjem je vyšší než 12 000 Kč. 

                                                 
13

  In: II. fáze reforem ve zdravotnictví, citováno dne 19. 11. 2011, http://www.mzcr.cz/dokumenty/iifaze-

reforem-ve-zdravotnictvi_5591_1.html 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/iifaze-reforem-ve-zdravotnictvi_5591_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/iifaze-reforem-ve-zdravotnictvi_5591_1.html
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(http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23) 

 

Výhodou zavedení této možnosti je oficiální možnost pomoci osobám, které nemají 

možnost péče osobou blízkou (např. pro nezájem ze strany rodiny nebo tyto osoby 

žádnou rodinu nemají) a v blízkosti jejich bydliště není možnost potřebné terénní 

sociální služby. Pomoc osoby ze seniorova okolí jistě byla běžná i před tímto opatřením, 

avšak sepsáním smlouvy je senior chráněn před těmi, kdo poskytnutých peněz 

zneužívají a pomoc nezajišťují. Přibližný počet osob, které pomoc takto poskytují je 

možno zjistit z formulářů k příspěvku ne péči, kde by měli být asistenti uvedeni. 

 

Od 1. 1. 2012 dojde ke zjednodušení procesu získání příspěvku na péči, sníží se 

administrativní zátěž, systém by měl být objektivnější a zároveň jde o snahu jej 

poskytovat především těm, kteří potřebují péči jiných. Dosavadní model čtyř stupňů 

závislosti zůstal zachován, pouze byly stanoveny nové podmínky pro zařazení osoby do 

jednotlivých stupňů závislosti. Dochází k výraznému zjednodušení (10 ucelených a 

věcně souvisejících oblastí každodenního života člověka, jak dokáže zvládnout základní 

životní potřeby, a to namísto dnešních 36 úkonů ve 129 činnostech) a větší efektivitě při 

stanovení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči podle mezinárodního 

modelu hodnocení zdravotního stavu (tzv. Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disabilit a zdraví). Zároveň by měl posudek k příspěvku na péči nově sloužit 

i pro účely posuzování oprávnění pro další příspěvky, čímž se pro seniory výrazně sníží 

administrativní a časová náročnost žádostí o příspěvky. Žadatele o příspěvek bude 

posuzovat pracovník Úřadu práce ČR v přirozeném prostředí žadatele o příspěvek, 

zdravotní stav žadatele o příspěvek posuzuje Lékařská posudková služba (LPS) na 

základě žádosti kontaktního pracoviště ÚP ČR. (http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23) 
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7 Sociální služby ve Středočeském kraji 
 

Středočeský kraj je největší kraj České republiky, jeho rozloha je 1,9 krát větší než 

je průměrná rozloha ostatních krajů v České republice. Demografický vývoj kraje se 

začal výrazně měnit ve 2. polovině devadesátých let, především z důvodu výstavby 

satelitních obytných celků v okolí Prahy. Noví obyvatelé kraje spadají především do 

mladší věkové kategorie, často zakládající vlastní rodinu, proto se zpomaluje přirozené 

stárnutí obyvatel, ke kterému dochází ve většině krajů. Od roku 2005 dochází v kraji 

k nárůstu nejen celkového počtu obyvatel, ale narůstá i věková skupina obyvatel do 14 

let.  Přesto však index stáří
14

 stoupal až do roku 2009, kdy se dostal na hodnotu 95,4, 

v roce 2010 klesl na hodnotu 94,8 (viz příloha). K 31. 12. 2010 žilo ve Středočeském 

kraji celkem 186 448 seniorů (osob věku 65 a více let). V tabulce níže je vidět, že 

zastoupení seniorů jako věkové skupiny je ve Středočeském kraji vzhledem 

k zastoupení této skupiny v ostatních krajích průměrné. V dalších letech se předpokládá 

spíše průměrný až podprůměrný nárůst osob věkové skupiny 65+.  

 

Tabulka 7.1 Zastoupení věkových skupin (vždy k 1. 1.), v % 

Kraj/rok 
0-14 let 15-64 let 65 a více let 

2009* 2035 2066 2009* 2035 2066 2009* 2035 2066 

Hlavní město 

Praha 

12,2 10,3 10,8 72,0 62,0 51,2 15,8 27,8 38,0 

Středočeský kraj 14,9 12,8 12,6 70,8 62,4 54,2 14,2 24,8 33,2 

Jihočeský kraj 14,4 12,7 12,2 70,8 61,1 52,7 14,8 26,2 35,1 

Plzeňský kraj 13,8 12,4 12,2 70,9 61,4 52,9 15,2 26,2 35,0 

Karlovarský kraj 14,6 12,7 12,3 71,8 61,8 53,3 13,7 25,5 34,4 

Ústecký kraj 15,2 13,6 13,2 71,5 62,5 54,7 13,3 24,0 32,2 

Liberecký kraj 14,8 13,3 13,0 71,4 61,7 53,4 13,9 25,0 33,5 

Královéhradecký 

kraj 

14,3 12,9 12,7 70,0 60,7 52,6 15,7 26,4 34,7 

Pardubický kraj 14,6 13,2 12,9 70,3 61,5 52,7 15,1 25,3 34,4 

Vysočina 14,5 13,2 12,8 70,3 61,1 52,2 15,2 25,7 35,0 

Jihomoravský 

kraj 

13,8 12,7 12,7 70,6 61,2 52,7 15,5 26,1 34,6 

Olomoucký kraj 14,1 12,6 12,2 70,7 61,2 52,3 15,1 26,2 35,5 

Zlínský kraj 14,0 12,4 11,9 70,6 61,1 51,9 15,5 26,5 36,2 

Moravskoslezsk

ý kraj 

14,3 12,9 12,4 71,2 61,1 52,8 14,5 26,0 34,8 

       Průměr  14,8 25,8        34,7  

* reálné definitivní údaje  

  ČSÚ 2010, str. 9 (výpočet průměru vlastní) 

                                                 
14

 Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let. 
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7.1 Popis služeb v kraji 
 

Ve Středočeském kraji bylo do roku 2005 40 poskytovatelů terénních sociálních 

služeb. Od roku 2006, respektive s účinností zákona 108/2006 Sb. v roce 2007 se počet 

poskytovatelů začal výrazně zvyšovat (k čemuž přispěla i nová definice služeb a 

zařazení stávajících služeb tímto zákonem mezi služby terénní). Za posledních pět let, 

tedy do roku 2010, přibylo 96 poskytovatelů sociálních služeb.
15

 Služeb zahrnující 

terénní péči o seniory bylo v březnu 2011 ve Středočeském kraji 138, někteří 

poskytovatelé ale nabízí více služeb, poskytovatelů terénních sociálních služeb ve 

Středočeském kraji bylo tedy 101 (in Adresář poskytovatelů sociálních služeb ve 

Středočeském kraji).  Dle aktuálního plánu komunitního plánování jsou senioři jednou 

z šesti skupin, na které se kraj zaměřuje. Dalšími skupinami jsou osoby se zdravotním 

postižením; rodina, děti a mládež;  osoby v přechodné krizi; osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a osoby ohrožené drogou. Z plánu také plyne, že kraj se zaměřuje na rozvoj 

terénních a sociálních služeb pro seniory a podporu jejich možnosti setrvat v místě 

bydliště. 

 

V polovině roku 2011 Středočeský kraj zveřejnil individuální projekt „Zvyšování 

kvality soc. služeb v SK“
16

 - „Během následujících 24 měsíců (od 1. 8. 2011 do 31. 7. 

2013) bude Středočeský kraj realizovat Individuální projekt Zvyšování kvality sociálních 

služeb ve Středočeském kraji, který je realizován prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem ČR.“ (In: Individuální projekt - Zvyšování kvality sociálních 

služeb ve Středočeském kraji, citováno dne 28. 10. 2011, http://www.kr-

stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/aktualni-informace/individualni-projekt-

zvysovani-kvality-socialnich-sluzeb-ve-stredoceskem-kraji.htm?pg=1, citováno dne 5. 

11. 2011). Klíčové aktivity projektu jsou však zaměřeny výhradně na pobytové sociální 

služby se zaměřením na krajské a obecní poskytovatele. Přestože je všeobecně 

                                                 
15

 počítáno dle údaje „poskytováno od“ v tabulce „Adresář poskytovatelů sociálních služeb ve 

Středočeském kraji“ ˂http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/socialni-sluzby/socialni-

sluzby-ve-SK/˃ aktualizovaná verze k 25. 3. 2011 dostupná na ˂http://www.kr-

stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/socialni-sluzby/˃ 

 
16

 Viz. http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/individualni-projekt-zvysovani-kvality-

soc.-sluzeb-v-SK/ 

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/aktualni-informace/individualni-projekt-zvysovani-kvality-socialnich-sluzeb-ve-stredoceskem-kraji.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/aktualni-informace/individualni-projekt-zvysovani-kvality-socialnich-sluzeb-ve-stredoceskem-kraji.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/aktualni-informace/individualni-projekt-zvysovani-kvality-socialnich-sluzeb-ve-stredoceskem-kraji.htm?pg=1
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podporovaná preference terénních a ambulantních sociálních služeb a kvalita života 

v domácím prostředí, Středočeský kraj upřednostnil zvyšování kvality a školení 

personálu v pobytových zařízeních.  

 

Současné pokrytí kraje sociálními službami pro seniory není rovnoměrné. Služby 

jsou často soustředěny v okolí Prahy, hustou síť služeb poskytuje také východní část 

Středočeského kraje, především okolí Poděbrad a Kolína. Naopak nejslabší nabídku 

sociálních služeb pro seniory nabízí jižní část Středočeského kraje, hlavně okolí 

Vlašimi, Votic, Sedlčan. Okolí Vlašimi nenabízí ani jednu z možných forem terénních 

sociálních služeb pro seniory.  

 

7.1.1 Terénní sociální služby poskytované ve Středočeském 
kraji  

 

Tabulka 7.2 Počet nabízených terénních sociálních služeb:  

odlehčovací služby 13 

osobní asistence 21 

pečovatelská služba 89 

sociálně aktivizační služby pro seniory  13 

telefonická krizová pomoc 4 

tísňová péče 2 

 (Adresář poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji) 

 

Téměř třetinu poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje tvoří obce, 

které provozují ve většině případů pečovatelskou službu. Celkem 18 poskytovatelů 

nabízí klientům více služeb, většinou se jedná o kombinaci pečovatelské služby s další 

službou (např. město Kralupy nad Vltavou poskytuje odlehčovací služby, pečovatelské 

služby a telefonickou krizovou pomoc; Farní charita Starý Knín poskytuje odlehčovací 

služby, osobní asistenci, pečovatelské služby a sociálně aktivizační služby pro seniory). 

Největší množství služeb je poskytováno ve městě Beroun a jeho okolí, kde tři 

poskytovatelé nabízí celkem osm služeb, v Mladé Boleslavi a okolí je poskytováno šest 

služeb a v Kutné Hoře a okolí pět služeb. 
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7.1.2 Poskytovatelé služeb 

 

Z celkového počtu 101 poskytovatelů
17

 sociální péče je následující rozdělení 

poskytovatelů dle jejich právní formy: 

 

Tabulka 7.3 Poskytovatelé sociálních služeb dle právní normy 

Církevní organizace 9 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského 

zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
2 

Obec nebo městská část hlavního města Prahy 39 

Obecně prospěšná společnost 10 

Organizační jednotka sdružení 1 

Příspěvková organizace 20 

Rozpočtová organizace 1 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 14 

Společnost s ručením omezeným 3 

Zájmové sdružení 1 

Zájmové sdružení právnických osob 1 

(Adresář poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji) 

 

Poskytovatelé sociálních služeb v kraji se rozdělují dle zřizovatele následovně - 

státní instituce jsou zřizovateli 69% poskytovatelů sociálních služeb. Neziskové 

organizace jsou zřizovateli 28% poskytovatelů služeb a 3% služeb zřizují podnikatelské 

subjekty. (Národní… 2009: 38) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Udaný počet poskytovatelů byl spočítán na základě „Adresáře sociálních služeb pro seniory“, který má 

Středočeský kraj uveden na svých stránkách a který jsem ke své práci využívala. 
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Graf 7.1 Zřizovatel poskytovatele sociálních služeb 

 

Zpráva z realizace Kroku 1 Analýzy sociálních služeb pro seniory ve Středočeském kraji, str. 38 

 

7.1.3 Zhodnocení služeb v kraji 

 
Poskytovatelé služeb byli v dotazníku požádáni o zhodnocení sociálních služeb ve 

Středočeském kraji z hlediska úrovně služeb, kapacity služeb, rozložení služeb v kraji, 

kvality služeb, spolupráce s krajem, spolupráce poskytovatelů a informovanosti 

veřejnosti o službách na škále 1 – velice dobré až 5 – velice špatné. Účelem tohoto 

hodnocení je, kromě zkoumání názorů poskytovatelů, také získání představy o orientaci 

poskytovatelů v ostatních službách v kraji a jejich zájmu o úroveň a kvalitu služeb 

v kraji, respektive zda a jaký mají názor na celkovou nabídku služeb v kraji.  

 

Zajímavá je právě četnost, s jakou poskytovatelé hodnotili, respektive nehodnotili 

jednotlivá hlediska. Nejčastěji nehodnotili rozložení služeb v kraji, což je, vzhledem ke 

členitosti kraje a přítomnosti hlavního města uprostřed kraje, pochopitelné. Dále 

poskytovatelé odmítali hodnotit kvalitu služeb v kraji a jejich úroveň. To by mohlo 

svědčit právě o sníženém zájmu poskytovatelů o okolí nebo nemožnost získat o 

ostatních poskytovatelích přehled. S tím souvisí i otázka dotazující se na spolupráci 
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poskytovatelů mezi sebou – 27% z nich neodpovědělo, 32% ji považuje za špatnou nebo 

velice špatnou a pouze 17% poskytovatelů hodnotí vzájemnou spolupráci jako dobrou 

nebo velice dobrou. Ač by byla spolupráce poskytovatelů pro klienty výhodou, protože 

by bylo možné klientům doporučovat služby, které aktuálně potřebují, a současný 

poskytovatel tyto služby neumí nebo nemůže poskytnout, je tento systém momentálně 

jednou z věcí, kterou je možné zlepšovat a zlepšení spolupráce by mělo být i v zájmu 

obcí a kraje. Spolupráce s krajem je na podobné úrovni jako spolupráce mezi 

poskytovateli. 

 

Rozložení služeb v kraji bylo hodnoceno 56% dotázaných a z nich 37% soudí, že 

rozložení služeb je velice špatné či špatné. Výrazná četnost této možnosti je dána zřejmě 

především tím, že, jak bude dále uvedeno, rozložení terénních služeb v kraji je 

nerovnoměrné a především v jihovýchodní části kraje je nedostatečné. Často 

vynechávané byly dále otázky na kvalitu a úroveň služeb v kraji. Z odpovědí vyplívá, že 

poskytovatelé služeb hodnotí jejich stav většinou průměrně „ani dobré, ani špatné.“ 

Kapacita služeb v kraji byla hodnocena nejčastěji hodnotou 4, tedy spíše špatná.  

 

Tabulka 7.4 Vyjádření respondentů k hodnocení služeb v kraji 

  

úroveň 

služeb 

kapacita 

služeb 

rozložení 

v kraji 

kvalita 

služeb 

spolupr

áce s 

krajem 

spolupráce 

poskytovat

elů 

info 

veřejnosti 

o 

službách 

velice 

dobrá 0% 2% 2% 0% 7% 2% 2% 

 dobrá 15% 7% 5% 10% 15% 15% 7% 

 ani dobrá 

ani špatná 29% 15% 12% 29% 22% 24% 37% 

 špatná 15% 39% 32% 12% 22% 20% 17% 

velice 

špatná 2% 7% 5% 7% 12% 12% 20% 

bez 

odpovědi 39% 29% 44% 41% 22% 27% 17% 

Data z vlastního dotazníkového šetření 

 

7.2 Komunitní plánování 
 

Dostupnost sociálních služeb úzce souvisí s komunitním plánováním, které je z 
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MPSV dlouhodobě podporováno. Na druhou stranu, rozšiřování kapacit sociálních 

služeb do značné míry závisí na objemu disponibilních prostředků, které jsou do 

sociálních služeb přidělovány zákonem o státním rozpočtu. V současné době, kdy vláda 

řeší především reformy a úsporná opatření je objem dotací přidělených krajům na rozvoj 

sociálních služeb nižší, než by bylo potřebné. Na příští rok v oblasti sociálních služeb 

počítá návrh státního rozpočtu s výdaji 6,1 miliardy korun, tedy stejně jako v letošním 

roce.
18

 (Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 

2012, str. 56) 

 

7.2.1 Komunitní plánování kraje 

 

Komunitní plánování sociálních služeb lze chápat jako aktivní odpověď na roli 

státu v oblasti sociálních služeb. Je založeno na komunikaci mezi zadavateli, 

poskytovateli a uživateli sociálních služeb a zároveň jsou posilovány principy 

zastupitelské demokracie. 

 

Ve Středočeském kraji se začalo s plánováním sociálních služeb v roce 2005, kdy 

Rada kraje vzala na vědomí „Návrh směrů rozvoje sociálních služeb ve Středočeském 

kraji“ a později byl oficiálně zahájen proces komunitního plánování. V roce 2007 byl 

schválen první „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2008-2009“. V procesu 

plánování rozvoje sociálních služeb se vytvořila organizační struktura se šesti 

pracovními skupinami, které se zaměřují na následující sociální oblasti - senioři; rodina, 

děti a mládež; osoby se zdravotním postižením; osoby ohrožené závislostmi; osoby 

ohrožené sociálním vyloučením; osoby v přechodné krizi. Tyto pracovní skupiny jsou 

složené z poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů a zástupců krajského úřadu 

(zadavatel), ze zástupců obcí, svazků obcí a mikroregionů ve Středočeském kraji.  

 

Na tato fakta navazuje plánování rozvoje sociálních služeb. Právě pro tyto okresy 

je připraven plán rozvoje služeb ve všech obcích s rozšířenou působností. Připravena 

jsou také jednání na Příbramsku, kde je síť poskytovaných služeb také slabá a služby 

jsou špatně dostupné. Prozatím však neexistuje podobný plán pro Sedlčansko, kde je 

                                                 
18

In:  „Ministr Drábek vyzval kraje k jednání o dotacích sociálních služeb pro příští rok“ 

http://www.mpsv.cz/cs/11620 
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situace ohledně sociálních služeb také špatná.  

 

Obrázek 7.1 Komunitní plánování kraje 

 

 
(http://mapy.kr-stredocesky.cz/soc_kpss.htm) 

 

Ve Střednědobém plánu sociálních služeb pro roky 2010-2011 jsou cílům kraje 

v oblasti sociálních služeb věnováno 12 stran, přímo cílové skupině seniorů jsou 

věnovány tři strany, kde se kraj hlásí ke zdravému a aktivnímu stárnutí, odkazuje se na 

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 – 2012 a hodnotí, že „…při 

zhodnocení aktuální situace se pracovní skupina shodla na tom, že je nutné podporovat 

stávající sociální služby pro seniory s tím, že by se měl kraj dále zaměřit na rozšiřování 

sítě sociálních služeb. Důraz by mel být kladen na podporu terénních a ambulantních 

služeb zejména u péče poskytované v domácím prostředí.“ (Pospíšil: 97).  

 

http://mapy.kr-stredocesky.cz/soc_kpss.htm
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Návrhy cílů pro Střednědobý plán sociálních služeb na období 2012-2013 byly 

zveřejněny na internetových stránkách Středočeského kraje, aby bylo možno posílat 

k navrženým plánům připomínky. Cíle, které se týkají terénních sociálních služeb pro 

seniory, jsou tyto: „Zajištění informovanosti a provázanosti činností; Zmapování 

stávající sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji; Zajištění metodické podpory 

obcím a poskytovatelům sociálních služeb na místní úrovni; Podpora rozvoje života v 

přirozeném prostředí; Rozšíření a zkvalitnění terénních a ambulantních sociálních 

služeb pro seniory; Nabídka by se měla dále rozšiřovat tak, aby byla zajištěna např. 

dostupnost pečovatelské služby také v menších obcích.“(Středočeský kraj 2010: 1-6). 

Při porovnání s cíly věnované pobytovým sociálním službám („Zajištění a podpora 

pobytových služeb pro seniory a další osoby“, tamtéž) však není vidět preference 

terénních služeb, tedy podpora setrvání seniorů v místě bydliště.  

 

7.2.2 Komunitní plánování obcí  

  

 Středočeský kraj na svých stránkách nabízí metodiku a podrobnější postupy při 

procesu komunitního plánování, které obsahují návody pro postup v jednotlivých 

krocích plánování, jako je zjišťování aktuální situace v obci, zapojení veřejnosti do 

procesu plánování či vyhodnocování efektů plánování a doporučuje i odbornou 

literaturu k tématu komunitního plánování. Komunitní plán sociálních služeb ve 

Středočeském kraji má v současné době zpracovaný 23 obcí s rozšířenou působností 

z celkového počtu 26. Ostatní tři obce s rozšířenou působností mají komunitní plán 

rozpracován nebo žádají o dotace, aby mohly plán zpracovat. 

 

Analýza Národního vzdělávacího fondu zpracovaná pro Středočeský kraj, v části 

věnované komunitním plánům obcí ukázala, že terénním službám je věnována 

pozornost v jejich komunitních plánech a zároveň je kladen důraz na kvalitu života těch 

seniorů, kteří nejsou schopni samostatné péče, ani s pomocí jejich příbuzných. 

Nejčastějším cílem v komunitních plánech obcí byl analýzou z roku 2009 určen právě 

Udržení kvality/ Zlepšení terénních soc. služeb/ Osobní asistence/ Respitní asistenční 

služba, a to v 64% všech plánů. Důraz je v plánech kladen především na: 
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Terénní služby 

 podporování života seniorů v domácím prostředí 

 vybudování nového pracoviště osobní asistence/ rozšíření kapacity osobní 

asistence 

 udržení kvality / zlepšení terénních sociálních služeb  

 zajištění / rozšíření domácí ošetřovatelské péče 

 zavedení služby "tísňová péče" 

 

Zkvalitnění života seniorů v domácnostech 

 podpora aktivního života seniorů 

 služby - rehabilitace 

 bezpečnost seniorů (besedy, schránky důvěry, info v médiích, letáky, posílení 

nočních spojů MHD) 

 

ostatní 

 realizace šetření a analýz potřebnosti sociálních služeb 

 provázání pobytové a terénní péče o seniory 

 zachování, zkvalitnění a rozšíření současných sociálních služeb pro seniory a 

služeb souvisejících 

 posílení financování služby (domov pro seniory) ostatními samosprávami 

 

7.2.3 Spolupráce obcí s krajem 

 

Shoda komunitních plánů obcí s plánem kraje je patrná z porovnání komunitních 

plánů obcí s cíli plánu kraje. Nejvíce obcí se hlásí k rozvoji terénních služeb, zvýšení 

kvality služeb a k cíli zřídit odlehčovací služby. Důležitou součástí plánů je také 

zajištění informovanosti případných klientů sociálních služeb. 
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Tabulka 7.5 Porovnání komunitních plánů krajů a obcí 

 

(Národní…Krok 2, 2009: 92) 

 

Zájem kraje spolupracovat částečně vyplývá z veřejného vystavení 

Střednědobého komunitního plánu pro připomínky, kde měli i poskytovatelé možnost se 

vyjádřit k dalším plánům kraje v otázce dalšího vývoje terénních sociálních služeb pro 

seniory. Spolupráce s krajem i jeho plnění krajského komunitního plánu je v dotazníku 

provedeném k této práci hodnoceno převážně kladně, spolupráce poskytovatelů 

s krajem v oblasti komunitního plánování se tedy zdá funkční. O  spolupráci při 

plánování se přímo vyjádřil jeden z respondentů: „…vliv samosprávy na rozvoj soc. 

služeb, zpětné info od občanů k potřebě poskytování sociálních služeb a potřeb občanů“ 

(respondent č. 15) 

 

Tabulka 7.6 hodnocení poskytovatelů komunitního plánování kraje 

  

spolupráce 
při 

zpracování 
plánů 

sleduje plnění 
plánů 

velmi dobré 2% 2% 

dobré 29% 15% 

spíš dobré 34% 34% 

 spíš špatné 15% 17% 

špatné 7% 10% 

 velmi špatné 0% 0% 

bez odpovědi 12% 22% 
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Data z vlastního dotazníkového šetření 

 

7.3 Získávání klientů 
 

Informovanost veřejnosti o možnostech sociální péče a nabízených službách 

hodnotí poskytovatelé služeb z jedné třetiny jako průměrnou (37% poskytovatelů), další 

třetina poskytovatelů považuje informovanost veřejnosti o sociálních službách za 

špatnou. Špatnou informovanost o službách dokládá i jeden z respondentů: „Dokud 

v našem městě nebyla pečovatelská služba, ani netušili, že jinde takové služby fungují.“ 

(respondent č. 2) Jednou z povinností kraje by podle zákona měla být i podpora 

organizací v získávání klientů, na otázku poskytovatelům, zda se tak děje jen dva 

respondenti ze 41 uvedli, že ano. Jeden z klientů k této otázce uvedl: „ne – každý další 

klient jsou dotace navíc a to není v zájmu krajů“ (respondent č. 41) 

 

Informovanost o terénních sociálních službách a způsob, jakým poskytovatelé 

získávají klienty, byl zkoumán Národním vzdělávacím fondem (Národní vzdělávací 

fond o.p.s. Zpráva z realizace Kroku 1 Analýzy sociálních služeb pro seniory ve 

Středočeském kraji) jako součást studie, kterou si nechal Středočeský kraj vypracovat. 

Z tohoto šetření vyplývají následující informace a způsoby získávání klientů. 

Informovanost seniorů o terénních sociálních službách je na úrovni povědomí o 

podstatě pečovatelské služby a jejích hlavních úkonech, které jsou většinou využívány. 

O ostatních možnostech služeb jsou senioři informováni především prostřednictvím 

letáčků nebo brožur vydávaných poskytovateli sociálních služeb, pomocí webových 

stránek, prostřednictvím jiných osob, prostřednictvím místních médii a na akcích 

pořádaných pro seniory.  

 

Nejčastěji využívanými způsoby informování potencionálních klientů jsou 

poskytovateli využívány informace podávané prostřednictvím jiných osob (95% 

kladných odpovědí), jedná se tedy především o doporučení. Nejčastěji využívanými 

osobami, které o službách sociální péče podávají informace, jsou pracovníci sociálních 

odborů na úřadech – 83%, 80% poskytovatelů informuje o službách prostřednictvím 

zaměstnanců organizace a 83% prostřednictvím pracovníků sociálních odborů na 

úřadech (krajský, městské, obecní). V kombinaci s tímto způsobem jsou často 
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využívané především informační letáky (90% poskytovatelů), které poskytovatelé šíří 

především prostřednictvím úřadů - 86 % dává letáčky na úřady (krajské, obecní apod.) a 

lékařských ordinací - 78% dává letáčky k praktickému lékaři. Z těch, kteří uvedli 

informování o službách prostřednictvím médií, jich 95% informuje o svých službách 

pro seniory prostřednictvím článků v regionálním a odborném tisku a 23% na 

odborných konferencích. (Národní… 2009: 33-35) 

 
Tabulka 7.7 Využívaný způsob inzerce 

 

Zpráva z realizace Kroku 1 Analýzy sociálních služeb pro seniory ve Středočeském kraji, str. 33 

 

Srozumitelnost informací o službách, které poskytovatelé inzerují a 

potencionálním klientům nabízí, je prováděna poskytovateli nejčastěji tak, že v případě 

zájmu umožní prohlídky zařízení s průvodcem – zaměstnancem zařízení; je kladen 

důraz na osobní jednání se zájemci o službu; je zajištěna grafická úprava textu tak, aby 

byla vhodnější právě pro seniory – větší a tučné písmo; informační materiály o 

poskytovaných službách jsou doplněné obrázkovými přílohami a fotografiemi; 

srozumitelnost informací je ověřována na vzorku seniorů (získání zpětné vazby k textu 

od cílové skupiny); o poskytovaných službách podává informace jen kompetentní 

zaměstnanec; poskytovatelé se snaží o úzkou spolupráci s rodinnými příslušníky při 

seznamování seniora se službou. (Národní… 2009: 36) 
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7.3.1 Registr poskytovatelů 

 

Zákon č. 108/2006 mimo jiné kraji určuje, že „zajišťuje dostupnost informací o 

možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území“ (Zákon č. 

108/2006, § 95, b) Na základě tohoto paragrafu by měl kraj poskytovat v Registru 

poskytovatelů sociálních služeb co nejaktuálnější informace o poskytovaných službách 

na svém území. Registr poskytovatelů je částečně přístupný veřejnosti na internetových 

stránkách http://iregistr.mpsv.cz/ právě proto, aby poskytoval aktuální informace a 

usnadnil proces výběru sociálních služeb. Jako doplněk k Registru poskytovatelů vydal 

Středočeský kraj během posledních deseti měsíců Adresář poskytovatelů sociálních 

služeb ve Středočeském kraji (stav služeb k 8. 9. 2010) a následně dokument Sociální 

služby ve Středočeském kraji 2 (stav služeb k 25. 3. 2011). 

 

Jako uživatelsky příjemnější, přehlednější a aktuálnější se na první pohled zdají 

být seznamy kraje, protože právě kraj je institucí, která shromažďuje informace o 

poskytovatelích sociálních služeb. Informace v Registru také aktualizuje kraj, na 

internetový server však doplňuje informace MPSV právě na základě aktualizovaných 

dat od krajského úřadu. Oba adresáře vydané krajem jsou provedeny v tabulkovém 

programu Excel, kdy jsou v jednotlivých listech zobrazeni všichni poskytovatelé služeb 

v kraji rozdělení dle druhů poskytovaných služeb. Seznam poskytuje všechny důležité 

informace a kontakty a vyhotovení ve zvoleném tabulkovém programu umožňuje práci 

s jednotlivými seznamy a vyhledání nejvhodnější služby podle místa bydliště. 

Aktuálnější verze seznamu obsahuje i poskytovatele služeb, kteří nepatří pod 

Středočeský kraj, ale poskytované služby jsou nabízeny i na území tohoto kraje.  

 

Z porovnání obou seznamů vyplývá, že během posledního půl roku zrušilo svou 

činnost 14 poskytovatelů. Při hledání bližších informací však vyšlo najevo, že ze 

zrušených institucí zřejmě reálně skončila jen jedna, ostatní mají funkční webové 

stránky a někteří z těchto poskytovatelů dokonce odpověděli na rozeslaný dotazník. 

Naopak některé e-mailové kontakty uvedené v seznamech jako služby poskytující, se 

ukázaly jako nefunkční. Z některých přišla zpráva, že služby již nejsou poskytovány - 

jeden kontakt byl starý dva roky. Aktuálnost seznamů, které jsou občanům kraje 
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nabízeny jako pomoc a poskytovatelům služeb by měly pomáhat při shánění klientely, 

je tedy přinejmenším diskutabilní.  

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb, který je přístupný přes stránky MPSV, 

však také neposkytuje aktuální informace. Prvním problémem byla častá nefunkčnost 

stránek, někdy i několik dní. Dne 25. 04. 2011 jsem do rozšířeného vyhledávání registru 

zadala následující podmínky: Středočeský kraj, terénní sociální služby, cílová skupina 

klientů senioři. Registr vyhledal 146 služeb odpovídajících zadání. Poskytovatelé služeb 

uvedení v Adresáři, kteří ukončili svoji činnost před delším časem (viz zmiňovaná 

odpověď na dotazník), jsou v tomto seznamu také obsaženy, služby chybějící 

v aktuálnější verzi Adresáře Středočeského kraje nejsou obsaženy ani v Registru. 

Příkladem je i Občanské sdružení Spokojený domov, které poskytuje čtyři druhy 

sociálních služeb podle starší verze Adresáře, dva druhy služeb podle novější verze 

adresáře i Registru. Podle aktuálních informací na webových stránkách
19

 této instituce i 

podle výroční zprávy z roku 2009 poskytuje sdružení čtyři druhy služeb a rozšiřuje svou 

územní působnost.  

 

Povinnost hlásit ukončení provozu sociálních služeb má poskytovatel ze zákona 

do tří měsíců před koncem provozu, obce i kraj v takovém případě přebírají 

zodpovědnost za poskytování služeb těm jedincům, kteří si nejsou schopni zajistit 

nového poskytovatele sami. Zákon však už neurčuje, jak často musí kraj aktualizovat 

informace v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Potenciálním klientům však 

neaktuálnost Registru, rozhodne-li se jeho služeb využít, komplikuje výběr služeb a 

může zapříčinit i zavrhnutí tohoto způsobu hledání služeb, což popírá smysl Registru. 

Stejně tak nesplňuje svou funkci ani neúplný a neaktuální seznam poskytovatelů 

sociálních služeb, který vytváří a veřejnosti poskytuje krajský úřad.  

 

7.3.2 Spolupráce poskytovatelů s krajem 

 

S počátkem platnosti zákona č. 108/2006 se pro poskytovatele služeb stala 

klíčovou spolupráce s krajem a obcemi. Kraj schvaluje registraci zájemců o poskytování 

                                                 
19

 http://www.spokojeny-domov.cz/, poslední kontrola správnosti dne 17.12.2011  

http://www.spokojeny-domov.cz/


65 

 

sociálních služeb, kontroluje dodržování Standardů a rozděluje dotace. Zároveň by měl 

kraj také zajišťovat informovanost obyvatel o službách, tedy pomáhat poskytovatelům 

zvyšovat povědomí o službách a získávat klienty, jak je uvedeno v § 95 zákona č. 

108/2006: „Kraj 

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na 

svém území, 

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování 

sociálních služeb na svém území, 

c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při 

zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi 

poskytovatelem a osobou,“ (§ 95 zákona č. 108/2006) 

 V dotazníku rozeslaném poskytovatelům sociálních služeb dotázaní neuvedli, že 

by kraj jejich organizaci jakkoliv podporoval v získávání klientů. Nedostatečnost 

v pasivní podpoře poskytovatelů – tedy provozování seznamů poskytovatelů a správu 

Registru poskytovatelů, je upozorněno výše. Na základě těchto zjištění, dat z dotazníků 

a komentářů expertů lze konstatovat, že spolupráce poskytovatelů terénních služeb 

s krajskými orgány při procesu informování a získávání klientů služeb není funkční a je 

poskytovateli hodnocena spíše negativně. 

 

7.3.3 Kapacita služeb v kraji 

   

Kapacita služeb je tématem, které se v případě Středočeského kraje ukázalo jako 

sporné a hodné bližšího zkoumání. Obecná premisa je, že služeb je málo, senioři jsou 

umístěni na dlouhých čekacích listinách, ošetřovatelé mají na pacienty málo času. 

Výpovědi dotazovaných poskytovatelů služeb tuto premisu potvrdili. Naopak šetření 

Národního vzdělávacího fondu, které si Středočeský kraj nechal udělat, zhodnotil 

kapacitu služeb jako dostatečnou. Stejně tak data z odpovědí na otázky celkové kapacity 

a její naplnění poskytovatelé doložili spíše dostatečnost služeb. 

 

„Kapacita terénních sociálních služeb (tzn. počet osob, kterým může být služba za 

1 kalendářní měsíc zajištěna) byla na podzim roku 2009: 

· Osobní asistence (527) 
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· Pečovatelská služba (9 725) 

· Odlehčovací služby (139) 

· Telefonická krizová pomoc (376) 

· Tísňová péče (90) 

 

V terénních sociálních službách bylo provedeno 9 829 úkonů: 

· Osobní asistence (využilo 434 seniorů měsíčně) 

· Pečovatelská služba (využilo 8 542 seniorů měsíčně) 

· Průvodcovské a předčitatelské služby (využilo 6 seniorů měsíčně) 

· Odlehčovací služby (využilo 57 seniorů měsíčně) 

· Telefonická krizová pomoc (využilo 275 seniorů měsíčně) 

· Tísňová péče (využilo 82 seniorů měsíčně)“ 

(Národní vzdělávací fond, Zpráva z realizace kroku 1: 21) 

 

Kapacita pečovatelské služby ve Středočeském kraji je dle Národního 

vzdělávacího fondu
20

 dostatečná i přes velkou poptávku. Dle výpovědí poskytovatelů se 

ještě nestalo, že by některý ze žadatelů o službu musel být odmítnut z důvodu 

nedostatečné kapacity. Vzhledem k tomu, že je o služby poskytované v domácnostech 

mezi seniory zájem, bylo doporučeno ji dále rozvíjet a podporovat i v rámci 

komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí s rozšířenou působností. 

 

Kapacitně největší z respondentů dotazníku provedeného pro tuto práci byl 

poskytovatel pečovatelských služeb s kapacitou 1200 klientů, nejmenší měl kapacitu 20 

klientů pečovatelské služby. Kromě celkové kapacity klientů byli poskytovatelé 

dotazováni také na aktuální počet klientů – pouze čtyři poskytovatelé uvedli, že mají 

naplněný stav klientů, většina poskytovatelů má však kapacitu volnou přibližně z deseti 

procent, více volných míst má pouze několik poskytovatelů, jejichž kapacita převyšuje 

200 klientů. I z těchto dat tedy vyplývá, že kapacita terénních sociálních služeb ve 

Středočeském kraji je dostatečná, nabídka mírně převyšuje poptávku, což 

potencionálním klientům umožňuje vybrat si preferovanou službu.  

 

                                                 
20

 Národní vzdělávací fond o.p.s.: Zpráva z realizace Kroku 1 Analýzy sociálních služeb pro seniory ve 

Středočeském kraji. 
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Při přímé otázce poskytovatelům služeb na kapacitu služeb však s těmito 

zjištěními nekorespondují. Jak bylo řečeno, nikdo z poskytovatelů služeb, kteří na 

dotazník odpověděli, netrpí nezájmem klientů, ale málo z nich má kapacitu zcela 

naplněnou. Na základě toho lze soudit, že poskytovatelé by uvítali větší informovanost 

veřejnosti o terénních sociálních službách, protože ty jsou méně známé než služby 

pobytové, ale na nezájem si stěžovat nemohou. Na druhou stranu poskytovatelé na 

otázku jaká je kapacita služeb z jedné třetiny neodpověděli a 46% respondentů označilo 

kapacitu služeb v kraji za špatnou. Tato disbalance je bez bližšího zkoumání těžko 

vysvětlitelná. Jednou z možností tohoto rozporu je nerovnoměrné rozmístění služeb 

v kraji – tedy na některém území kraje je kapacita dostatečná a na některém území 

téměř chybí. Tuto domněnku podporuje i Zpráva Národního vzdělávacího fondu: 

„Jedna čtvrtina obcí (5 z 20) označila terénní sociální služby jako chybějící v jejich 

oblasti. Pro některé obce je problematické finanční zajištění služeb. Největší kapacita 

terénních sociálních služeb celkem je v Příbrami – 1 227, naopak dle údajů získaných 

od poskytovatelů terénní sociální služby nejsou poskytovány ve Vlašimi – 0.“ (Národní 

vzdělávací fond, Zpráva z realizace kroku 1: 22-23) Odmítnuté žadatele, a tedy 

nenaplněnou kapacitu dokládá i Statistická ročenka MPSV za rok 2010, neuspokojených 

žádostí jsou evidovány však jen desítky (nejvíce pečovatelská služba – 64 odmítnutých).  

 

Stav sociálních služeb lze shrnout i slovy z aktuální studie popisující sociální 

služby a jejich současné problémy: „Nesoulad mezi poptávkou po sociálních službách a 

jejich nabídkou (nabídka v jednotlivých lokalitách, tj. obcích, městech, regionech a 

jejich spádových oblastech, zpravidla neodpovídá poptávce, a to jak z hlediska kvantity, 

tj. kapacity, tak i struktury).“ (Molek 2011: 23), v případě Středočeského kraje se jedná 

místy o nabídku nasycenou, kdy poskytovatelé nemají naplněné kapacity (okolí 

Poděbrad, Kladna, Kutné Hory), ale na druhou stranu existují oblasti ve Středočeském 

kraji, kde terénní sociální služby téměř nejsou (jižní část Středočeského kraje). „Klíčový 

problém, který je tudíž nutno řešit, spočívá v zabezpečení takového stavu, při kterém 

budou občanům k dispozici „správné služby“ ve „správném množství a kvalitě“ na 

„správném místě“ ve „správný čas“ a za „správnou cenu“.“ (Molek 2011: 23). S tím 

souvisí i problém nedostatečně rozvinutého trhu sociálních služeb: Eliminovat účinně 

„neduhy“ monopolu nelze žádným více či méně administrativním aktem v podobě 
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„tlaku zřizovatele“ či jiného opatření (ta je mohou v nejlepším případě na čas zmírnit, 

nikoli však odstranit), nýbrž vybudováním trhu (tržního prostředí). (Molek 2011: 25) Se 

současným způsobem financování a novou vlnou šetření však tvorba tržního prostředí 

bude trvat zřejmě ještě několik let. 

 

7.4 Finance 
 

Systém financování sociálních služeb je ve většině evropských zemí prováděn „na 

hlavu“, tedy peníze nejsou poskytovány provozovatelům sociálních služeb, ale těm, 

kteří služby budou využívat. Na stejném principu byl založen také systém financování 

nastavený v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jehož cíle v oblasti 

financování sociálních služeb jsou: 

• „zabezpečit svobodnou volbu způsobu zajištění služeb a reverzibilní přechod od 

„pasivního závislého pacientství“ k „aktivnímu klientství“, 

• sjednotit podmínky pro získání veřejných prostředků všemi subjekty 

poskytujícími péči, které mají akreditaci, a zajistit jejich rovnoprávné postavení i 

stabilní financování, 

• zabezpečit spoluúčast jedince (klienta a pacienta) při řešení jeho sociální 

situace, 

• zrušit paušalizaci pohledů na zdravotně postižené občany a starobní důchodce, 

• nastartovat proces deinstitucionalizace a individualizaci péče, 

• reagovat na evropské trendy.“ (Molek 2011: 21) 

Ani tyto, ve své podstatě správné a potřebné ideje, v praxi nefungují tak, jak bylo 

původně zamýšleno.   

 

Výraznou změnou financování, kterou zákon přinesl, se změnila situace ve 

financování provozu a poskytovaných služeb, jelikož do té doby byly finance 

poskytovány právě zařízením podle jejich kapacity. „V r. 2007 vzrostly finanční vstupy 

do systému sociální ochrany obyvatelstva o cca 55 % a současně se výrazně změnily 

proporce v míře participace jednotlivých subjektů na krytí nákladů jednotlivých 

sociálních služeb. Výrazným způsobem vzrostl podíl státu i jednotlivých uživatelů na 

krytí nákladů poskytovaných služeb, přičemž podíl zřizovatelů jednotlivých zařízení - 
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samosprávných orgánů krajů, měst, obcí a nestátních neziskových organizací - 

paradoxně klesl.“ (Průša 2008a: 11) Poskytovatelé mají nyní více zdrojů financování, 

kde mohou žádat o dotace a příspěvky. Jedním z hlavních zdrojů financování se pro 

poskytovatele služeb stal klient.  

 

Financování sociálních služeb je s platností nového zákona prováděno z více 

zdrojů, respektive poskytovatelé služeb mohou čerpat finance z různých institucí a 

zdrojů. Dostupnost těchto zdrojů závisí na několika faktorech, které souvisí jednak 

s druhem poskytovaných služeb (tedy produktem), jednak i s poskytovatelem této 

služby/služeb (tedy právní formou poskytovatele sociální služby). Za zdroje příjmů lze 

obecně považovat tyto: 

• dotace ze státního rozpočtu (resp. MPSV, které dostávají a přerozdělují kraje), 

• dotace od kraje 

• dotace z rozpočtů obcí, měst a regionů, 

• příspěvky zřizovatelů, 

• příspěvky od úřadů práce 

• úhrady od klientů (příjemců služeb), 

• úhrady z veřejného zdravotního pojištění, 

• prostředky z programu Evropských společenství, 

• vedlejší hospodářská a mimořádná činnost (výroba stravy, praní prádla), 

• dary. (Molek 2011, 22) 

 

Financování terénních sociálních služeb se z uvedeného seznamu opírá především 

o následující dva zdroje, které tvoří většinu finančních prostředků poskytovatelů: 

• platby uživatelů sociálních služeb, 

• státní dotace přerozdělované krajem. 

 

Vícezdrojové financování sociálních služeb za roky 2009 a 2010 je již možno 

vyčíslit jak podílem plateb klientů a státních dotací, tak celkovou částkou. Celkové 

náklady systému sociálních služeb činily v roce 2009 přibližně 26 mld. Kč, tj. přibližně 

0,72 % HDP České republiky. Na celkových nákladech se klienti svými úhradami 

podíleli 35 %, územní samosprávy 25 %, státní rozpočet 30 % a fondy veřejného 
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zdravotního pojištění 3 %. (Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a 

příspěvku na péči 2010: 4)  

 

Následující tabulka ukazuje faktické rozdělení financí, z kterých poskytovatelé 

hradili provoz poskytovaných sociálních služeb pro rok 2010. Dle těchto údajů činily 

úhrady klientů ve službách sociální péče 49,13%, což je nárůst téměř 15% oproti 

údajům z roku 2009. Ten však může být způsoben rozdělením financování pro rok 2010 

na služby sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství. Většina služeb 

sociálního poradenství bývá bezplatná, což v celkové sumě z roku 2009 může činit 

zmíněný rozdíl. Podíl státních dotací na financování služeb sociální péče zůstal 

podobný, jako v roce 2009 - 27,5%. Podíl z veřejného zdravotního pojištění také 

zaznamenal mírný nárůst, v roce 2010 tvořil 4,95%. 

 

Tabulka 7.9 Zdroje financování sociálních služeb v roce 2010 

 

(Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči 

2010: 41) 

 

Z provedeného dotazníku poskytovatelům vyplívá
21

, že hlavními zdroji financí 

pro poskytovatele terénních sociálních služeb ve Středočeském kraji jsou dotace MPSV 

(uvedlo 83%) a úhrady klientů (uvedlo 78%). Dalších 56% respondentů uvedlo jako 

                                                 
1) 21

 Otázka „Označte všechny zdroje financování vaší organizace, které přispívají do rozpočtu více 

než deseti procenty (tedy jde o hlavní zdroje financování)“ 

 



71 

 

zdroj financování příspěvek od zřizovatele – pouze v případě, že byla zřizovatelem 

obec. Příjmy z krajských dotací označilo jako jeden ze zdrojů financování jen 24% 

respondentů. Vzhledem k četnosti a struktuře respondentů však nelze z výsledků 

vyvozovat jakékoliv závěry.  

 

Vzhledem ke zdrojům a způsobu financování je finanční příjem poskytovatelů 

sociálních služeb nestálý, co se týká jeho výše a nejistý, co se týká možnosti získání 

dotací. „Objem veřejných finančních prostředků vynakládaných na sociální služby 

ovlivňuje řada faktorů, ať už politických, společenských, ekonomických či jiných. 

Fundamentálním faktorem, který sehrává klíčovou roli při rozhodování o tom, kolik 

veřejných zdrojů lze na financování sociálních služeb vynaložit, je výkonnost ekonomiky 

(výše HDP a jeho trend).“ (Molek 2011: 25) Systém financování sociálních služeb je 

tak díky uvedeným skutečnostem v současné době limitujícím faktorem dalšího rozvoje 

služeb, které by poskytovatelé chtěli zlepšit, a možností inovací ve prospěch klientů. 

 

Další problémy poskytovatelům přináší stávající určená maximální výše úhrad za 

poskytování terénních sociálních služeb, které jsou upraveny vyhláškou č. 505/2006 Sb. 

a vyhláškou č. 239/2009 Sb. Tyto částky jsou stanoveny na nízké úrovni, což 

neumožňuje poskytovatelům žádoucí rozvoj tohoto typu služeb.  

 

Z výzkumu, který prováděl VÚPSV vyplynulo ještě několik dalších problémů, 

které poskytovatelé v dotaznících nezmínili, ale jsou odborníky vnímány jako limitující: 

 „systém přerozdělování dotací nevychází z individuálních potřeb 

organizace, složitost vyřizování žádosti o dotaci  

 přístup zdravotních pojišťoven, nízké dotace a snižování úhrad od 

zdravotních pojišťoven, nevyřešený postup proplácení odbornosti 913 

zdravotními pojišťovnami   

 nedostatečná podpora zařízení ze strany jeho zřizovatele   

 nedostatek prostředků od MPSV, neodůvodněné snížení dotace MPSV 

 vícezdrojové financování (obce, jejichž občané využívají služby, zařízení 

nepodporují, financování v ročním horizontu)“ 

(VÚPSV 2009: 100) 



72 

 

 

Ve Středočeském kraji jsou dotace a další případné finanční prostředky pro 

poskytovatele sociálních služeb udělovány z Humanitárního fondu Středočeského kraje. 

Žádosti jsou hodnoceny odborníky z daných sociálních oblastí a schvalovány orgány 

Středočeského kraje, každý rok jsou vyhlášena tematická zadání, tedy oblasti podpory, 

v kterých je možno o grant žádat. Od roku 2007 do aktuálně vyhlášeného grantového 

řízení pro rok 2012 jsou pro oblast terénních sociálních služeb pro seniory vyhlášena 

krajem stejná témata: „Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni 

poskytované zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením (neinvestiční + 

investiční)“ a „Program podpory procesů plánování rozvoje sociálních služeb na území 

Středočeského kraje – komunitní plánování (neinvestiční)“(vyhlašován až od roku 

2009). Granty jsou krajem rozdělovány na ve shodě s vytvořeným systémem 

komunitního plánování sociálních služeb. „K určení potřebností služeb slouží: 

• analýza potřeb místních uživatelů služeb, 

• zjištěné kapacity poskytovatelů služeb, 

• stanovení priorit během strategického plánování. 

 transparentní a srozumitelné využívání finančních prostředku v systému 

sociálních služeb“ (Pospíšil:11) 

 

Na základě operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Oblast podpory 

3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb, které vyhlašuje MPSV, byly formou 

individuálních projektů v roce 2009 poskytnuty Středočeskému kraji finanční 

prostředky. Projekt Středočeského kraje je postaven na tvorbě základní sítě sociálních 

služeb, jehož realizace započala 1. 3. 2009 a termín dokončení projektu je stanoven na 

28. 2. 2013, výše dotace, která byla poskytnuta, je 579 838 536 Kč (Vybrané statistické 

údaje … 2010 :81) 

 

Právě financování sociálních služeb se ukázalo jako nejpalčivější problém 

poskytovatelů, který vyplynul z provedených dotazníků. V tematickém okruhu 

týkajícím se financování služeb uvedli tři respondenti dotazníku jako problém 

financování sociálních služeb bez konkrétnější specifikace. Další respondenti 

zdůrazňovali problém vyplácení dávek a podpor, špatný systém dotací, kde soukromý 
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subjekt nemá prakticky na dotaci nárok. Dalším problémem souvisejícím 

s financováním je transparentnost financování a přidělování dotací: „zmizela 

transparentnost při rozdělování dotací !!!  nejprve jsou uspokojena krajská zařízení a 

poté ostatních poskytovatelů, nemožnost dovolání se nápravy!!!“ (respondent č. 11) 

 

Problém s financováním sociálních služeb se ve většině publikací i v odpovědích 

respondentů výzkumu provedeném k této práci dotýká i dvou konkrétních problematik 

financování – příspěvku na péči a dotací. Oba způsoby příjmů byly v roce 2006 

upraveny zákonem o sociálních službách a oba způsoby se pro poskytovatele staly 

problémovou oblastí, protože nefungují tak, jak bylo zamýšleno. 

 

7.4.1 Příspěvek na péči  

 

Příspěvek na péči (dále jen PnP) je sociální dávka, která se přetransformovala 

z příspěvku na péči o osobu blízkou, která byla poskytována pečovatelům o postižené 

osoby. Příspěvek v této formě vyjadřuje podporu postiženým, kteří by si sami měli 

vybrat způsob, jakým o ně bude pečováno. Předpokladem bylo, že PnP bude použit 

hlavně pro nákup sociálních služeb a bylo s ním tedy počítáno jako s jedním z příjmů 

poskytovatelů. „Posilování pozice uživatele přináší efekt jak občanovi (nejen, že si 

koupí službu, kterou potřebuje, ale v důsledku konkurence na trhu sociálních služeb 

získá kvalitnější službu za nižší cenu), tak i společnosti (relativně nižší náklady na 

sociální služby a efektivnější využití veřejných prostředků).“ (Molek 2011: 26) Praxe 

však ukázala, že většina osob, hlavně se stupněm závislosti I. sociální služby nevyužívá 

a příspěvek používá pro sebe nebo pro pečující rodinu. I proto došlo ke změnám ve 

vyplácení dávky pro I. stupeň, jak již bylo uvedeno. Od roku 2007, kdy je příspěvek 

přiznáván dochází také k nárůstu osob právě ve stupni závislosti I., kdy tento nárůst 

mnohonásobně překonal očekávání MPSV.  

 

V průběhu let, kdy platí zákona č. 108/2006, se ukázalo, že příspěvek na péči 

nefunguje tak, jak bylo zamýšleno – tedy možnost vybrat si službu sociální péče a 

podpořit tak tržní chování mezi poskytovateli a tím dosáhnout zkvalitnění služeb. PnP je 

seniory chápán především jako navýšení částky důchodu nebo jako odměna pro pečující 
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rodinu. „Já osobně si myslím, že příspěvek lidé většinou chápou spíš jako přilepšení pro 

rodinu a ne jako pomoc jim samým, aby si mohli potřebné služby zaplatit.“ (respondent 

č. 20) 

 

Statistika zabývající se příspěvkem na péči z hlediska způsobu jeho použití 

ukazuje, že je využíván především při zajištění péče fyzickou osobou, tj. nejčastěji 

členem rodiny. „U poskytovatelů sociálních služeb je využíván PnP jako zdroj úhrady 

odebrané péče v cca 28% případů… Především ve smyslu prosazování sdílené péče je 

způsob využití PnP v kombinaci neformální péče a profesionálního poskytovatele velmi 

nízký… Odhadem lze uvést, že z celkového objemu vyplacených PnP (cca 18 mld. Kč) je 

jako úhrada použito minimálně 5 mld. Kč.“ (Vybrané statistické údaje o financování 

sociálních služeb a příspěvku na péči 2010: 51-53) Pokud by měl být kvantifikován 

objem finančních prostředků, který pravděpodobně slouží k poskytování služeb v 

přirozeném domácím prostředí neformálními poskytovateli služeb (rodinnými 

příslušníky, blízkými osobami, sousedy), což je další z možných využití příspěvku na 

péči, jeho rozsah činí cca 7 mld. Kč (VÚPSV 2009: 37) Z celkového objemu 18 mld. 

Kč, které byly použity k výplatě PnP v roce 2008, bylo dle šetření MPSV a VÚPSV 

použito na sociální péči celkem 12 mld. Kč, 6 mld. Kč se nedostalo zpět do systému 

sociální péče. 

 

V průběhu roku 2009 byl však zaznamenán nárůst příjemců PnP, kteří ho 

využívají na nákup služeb sociální péče.  V terénních zařízeních je nárůst z 6,1 % v roce 

2008 na 7,3 % v roce 2009, přesto však téměř 87% klientů pečovatelských služeb 

nepobírá PnP (VÚPSV 2009: 35-36) 

 

Ve Středočeském kraji byl PnP vyplacen v roce 2010 celkem 276.335 dospělým 

osobám v celkové výši 16 353 mil. Kč. Struktura příjemců z hlediska stupně závislosti 

byla následující: 38% příjemců pobíralo příspěvek v I. stupni závislosti, 31% ve II. 

stupni, ve III. stupni to bylo 20% a ve IV. stupni pobíralo příspěvek 11% příjemců. 

(Spour 2011: 13) 
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7.4.2 Dotace 

 

Průša ve své publikaci z roku 2007 uvádí procentuální úspěšnost žadatelů o 

dotace. Tato data ukazují vcelku významný rozpor mezi proklamovanou politikou státu i 

Evropské unie a faktickým dělením dotací mezi poskytovatele. Oficiální podpora 

terénních sociálních služeb znamenala v konečném rozdělování, že požadavky dotací na 

služby sociální péče byly uspokojeny z 69,3 % (celková výše dotace na tyto služby 

činila 5 912 mil. Kč)., z čehož na pečovatelské služby byla kladná odezva z 31,0 % 

(celková výše dotace činila 270 mil. Kč), na služby osobní asistence ze 41,7 % (celková 

výše dotace činila 78 mil. Kč). Jak Průša dále uvádí, „…velmi zajímavé hodnoty lze 

zjistit, pokud porovnáme míru uspokojení jednotlivých požadavků na jednotlivé typy 

služeb v závislosti na typu poskytovatele služby. Je zřejmé, že z výsledků dotačního 

řízení jsou nejspokojenější příspěvkové organizace, které jsou zřizovány kraji a které 

poskytují služby sociální péče, jejichž požadavky byly uspokojeny z 82,8 % (celková výše 

dotace činí 4 204 mil. Kč). V naprosté většině případů se jedná o ústavy sociální péče 

pro staré a zdravotně postižené občany, jejichž požadavky na dotaci byly v tomto 

rozsahu pokryty. Nejnižší míru uspokojení požadavků vykazují obchodní společnosti, 

jejichž požadavky na dotaci na služby sociální péče byly uspokojeny z 2,7 % (celková 

výše dotace činí 1,1 mil. Kč).“ (Průša 2007: 10)  

 

Problémy v oblasti dotací potvrzují i další odborné články, kde upozorňují na 

několik oblastí způsobujících poskytovatelům finanční i existenční potíže. Jedním 

z problémů je „…zachování voluntaristického dotačního principu, kdy jsou dotace 

poskytovány na roční bázi, což jednoznačně vede k existenční nejistotě poskytovatelů.“ 

(SKOK 2007: 7) Podle názoru poskytovatelů uveřejněných na konferenci organizace 

SKOK nezaručuje zákon rovný přístup k financování sociálních služeb, protože kraje 

mohou zvýhodňovat „své“ poskytovatele. Jedná se především o netransparentní 

přidělování dotací z centrální úrovně, nejednotnost hodnocení projektů ze strany krajů, a 

chybějící metodika a kritéria hodnocení. „V praxi tak dochází k nevyváženému 

přidělování dotací s ohledem na formu poskytovatelů (střet zájmů u krajských subjektů 

preferovaných obecními a neziskovými poskytovateli) i typy poskytovaných služeb 

(disproporce při financování rezidenčních a terénních služeb).“ (Důvodová zpráva k 

zákonu č. 108/2006 Sb. 2006: 17-18) 
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Převedením zodpovědnosti ze státu na kraj se změnilo mnoho organizačních 

postupů, proto jedna z otázek zněla, zda se pro poskytovatele něco změnilo tímto 

převedením zodpovědnosti. Na tuto otázku neodpověděl jen jediný respondent a 66% 

respondentů uvedlo, že se pro ně nic nezměnilo. Z odpovědí respondentů, kteří uváděli 

nějakou změnu, se sedm odpovědí týkalo dotací. Jeden respondent uvedl, že se dotace 

zvýšily, ostatní uvádí nižší dotace a zájem kraje jen na krajských organizacích. „Dotace 

rozděluje kraj, který přispívá především svým organizacím“ (respondent č. 13) „Ještě 

horší než předtím, kraj má zájem jen v ty, co zřizuje.“ (respondent č. 37) „přesto, že je v 

současné době nejen v naší republice trend udržet uživatele sociálních služeb v jejich 

vlastním sociálním prostředí, na které jsou zvyklí a v němž žijí, podpora MPSV našich 

služeb je mizivá (27% loňské dotace). I v těchto dotačních systémech je prokazatelná 

korupce (např. jiná organizace poskytující sociální služby zaměstnává 3 manažery s 

platy ve výši 80.000,-Kč a účetní, která má „pouhých“ 50.000,- Kč. Pak se nemůže 

dostat samozřejmě na ty poctivé, kteří namají ty správné lobisty a jsou nuceni pracovat 

za daleko nižší platy, než je průměrný plat naší republiky.  Prostě nemáte-li známé na 

správném místě, nemáte peníze.“(respondent č. 30). 

 

Na přímou otázku o spokojenosti poskytovatelů s přerozdělováním dotací krajem 

odpovědělo alespoň částečně kladně 39% respondentů, záporně 50% respondentů a 12% 

neodpovědělo. Vzhledem ke složení odpovídajících poskytovatelů, kdy dvě třetiny 

zřizovatelů tvořila obec, nelze dělat žádné závěry. Avšak i cca 50% poskytovatelů, 

jejichž zřizovatelem je obec, hodnotí přerozdělování dotací krajem negativně. 

 

Problémy s přidělováním dotací názorně ukazuje také prohlášení občanského 

sdružení DIGNO na jejich internetovém serveru (http://www.digno.cz/):  

„Chceme pomáhat . . . . 

Tak jako většina občanských sdružení, která chtějí pomáhat handicapovaným občanům, 

tak i my se díky špatné politice středočeského kraje pod vedením hejtmana MUDr. D. 

Ratha dostali do velice špatné finanční situace. Letos jsme poprvé od střed. kraje 

nedostali NIC. Prosíme proto firmy i soukromé osoby o jakoukoliv finanční pomoc.“ 

(citováno dne 16. 04. 2011) Zároveň je toto další stížnost na politiku Středočeského 
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kraje, stejně jako v předchozích případech se jedná o nestátní subjekt. Kladné hodnocení 

politiky kraje v sebraných dotaznících tak může být způsobena právě faktem, že 

odpověděli hlavně poskytovatelé obecní, tedy státní.  

 

Na internetových stránkách Středočeského kraje jsou k nahlédnutí výsledky 

grantového řízení, sociální oblasti se věnuje grantové řízení v sociální oblasti 

z Humanitárního fondu SK, které se každoročně vyhlašuje na základě usnesení č. 006-

26/2006/ RK ze dne 27. 9. 2006. V roce 2006 bylo evidováno od poskytovatelů služeb 

věnujících se seniorům, celkem bylo rozděleno 11 150 000 Kč. V roce 2007 bylo 

evidováno 81 žádostí o dotaci, z nich bylo podpořeno 35 žádostí, výše podpory byla 

11 040 000 Kč. I podpora dotací od MPSV meziročně klesla, ze 77 069 000 Kč na 69 

298 000 Kč. Protože vyhodnocování a zobrazování dotací pro jednotlivé roky není na 

internetových stránkách MPSV ani Středočeského kraje jednotné, není možné 

vyfiltrovat tato data pro roky 2008. Z roku 2009 je na stránkách MPSV přístupná 

podrobná tabulka
22

, ze které lze filtrováním požadovaných druhů služeb zjistit 

následující data: 

 

Tabulka 7.10 Náklady a dotace 2008-2009 

Náklady 2008 Náklady 2009 Dotace kraj 2009 Dotace obec 2009 
Příspěvek 

zřizovatel 2009 

220 515 272 Kč  271 520 214 Kč  4 536 490 Kč  21 503 610 Kč  39 971 969 Kč  

KÚ - Návrh 

podpory 2009  

Dotace celkem 

po navýšení  

Revize krajským 

úřadem 

Výsledná dotace 

po navýšení 

výsledná dotace / 

požadavek 

103 762 000 Kč  82 020 000 Kč  - 11 766 000 Kč  70 254 000 Kč  38% 

(Program podpory A, vlastní filtrování služeb a výpočty) 

 

Pokud bude míra vyhovění žádostem vyjádřena v procentech, je poměr 

procentuelního vyhovění žádostem o dotace MPSV následující:  

 

Tabulka 7.11 Procentuální vyjádření vyhovění žádosti o dotaci 

Procento vyhovění Počet žádostí 

0% 10 

                                                 
22

Viz http://www.mpsv.cz/cs/6957, Program podpory A 

http://www.mpsv.cz/cs/6957
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1-25% 12 

26-50% 25 

51-75% 21 

76-100% 3 

(Program podpory A, vlastní filtrování služeb a výpočty) 

 

Pro roky 2010 a 2011 bylo možno na základě údajů uvedených na stránkách obou 

institucí filtrováním spočítat přibližnou výši dotací pro terénní sociální služby ve 

Středočeském kraji. Výše grantů kraje byla do roku 2010 přibližně na stejné úrovni, 

v roce 2011 se zvýšila o téměř čtyři miliony korun, což byla zřejmě i reakce na snížení 

dotace od MPSV, která byla nižší také cca o čtyři miliony korun. 

 

Tabulka 7.12 Dotace 2010 a 2011 

 
dotace kraj dotace MPSV 

2010 10 133 939 Kč  91 441 000 Kč  

2011  13 935 930 Kč  87 798 000 Kč  

(výsledky dotačního řízení a grantů, dokumenty MPSV a Středočeského kraje
23

, 

vlastní filtrování služeb a výpočty) 

 

 

 

  
 

 

                                                 
23

 http://www.mpsv.cz/cs/740,  http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-

oblast/granty/grantova-rizeni-v-socialni-oblasti.htm  

http://www.mpsv.cz/cs/740
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/granty/grantova-rizeni-v-socialni-oblasti.htm
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/granty/grantova-rizeni-v-socialni-oblasti.htm
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8 Závěr 
 

Domácí i zahraniční odborníci se shodují na tom, že sociální péče ve střední 

Evropě je stále velice zanedbaná: „Stávající přístupy sociální politiky jsou 

charakteristické orientací na sociální pomoc, roztříštěností a nízkou úrovní rozvoje 

infrastruktury. Širším a cílenějším debatám o budoucnosti systémů péče v tomto regionu 

také brání nedostatek dat a informací a velká různorodost ve způsobu chápání a 

konceptualizace péče obyvatelstvem.“ (Österle 2010: 461-462) Od institucionalizované 

péče, která je reprezentována především pobytovými službami, se pomalu ustupuje, 

infrastruktura se ukázala velice nerovnoměrná – služeb je mnoho nebo nejsou, 

nedostatečná informovanost o službách je evidentní ze všech zdrojů.  

 

Od pádu komunismu a vzniku demokratické republiky se poskytovatelé sociálních 

služeb museli ještě 17 let řídit starým zákonem, který vznikal v 50. letech, a který tedy 

nekorespondoval se současnými potřebami a změnami. Zákon č. 108/2006 o sociálních 

službách přinesl poskytovatelům mnoho změn a nových postupů, které byly, vzhledem 

k dlouho chybějící novele zákona o sociálních službách v ČR a novým trendům, jež se 

k nám dostávali ze zahraničí, očekávané. Nové je nejen rozdělení sociálních služeb, 

stanovení nových a změna v právech a povinnostech pro poskytovatele kraje, ale i celá 

filosofie v oblasti poskytování sociálních služeb. Začal být kladen důraz na jednotlivce 

jako klienta služeb a tím rovnocenného partnera poskytovatelů. Na to navázala i snaha o 

nastartování tržních mechanismů v oblasti služeb sociální péče.  

 

Trendem, který je v České republice pomalu rozvíjen, je podpora rozvoje péče o 

seniory v jejich vlastních domácnostech a nahrazování kapacit ústavní péče péčí 

v domácnostech, v kombinaci péče rodiny a terénních sociálních služeb. V oblasti péče 

o seniory je důraz kladen právě na setrvání v jejich přirozeném prostředí, které pozitivně 

ovlivňuje kvalitu života seniorů. Zároveň kvalita bydlení spolu s technologickým 

pokrokem vytvářejí prostor pro to, aby stále větší rozsah péče, kterou bylo dříve možno 

poskytovat pouze v ústavních zařízeních, byl zabezpečen v domácnostech občanů. 

Tento způsob péče umožňuje vyšší standard i úroveň péče a současně nižší veřejné 

výdaje. Doposud je péče o seniory zabezpečována především rodinou, ale je možné 
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zaznamenat rozvoj sociálních služeb v oblasti domácí péče. Nezájem potencionálních 

klientů je způsoben především nízkou informovaností, která se projevuje neznalostí, a 

tím nevyužíváním služeb, nebo nezájmem z důvodu mylných informací (vysoká cena, 

obavy ze zneužití). Úroveň a dostupnost služeb je také velice závislá na lokalitě, 

v některých oblastech je dostupnost terénních sociálních služeb velice nízká.  

 

Práce na tomto tématu vyžadovala časté vyhledávání informací na internetových 

stránkách MPSV i Středočeského kraje. Veškeré informace, které zde byly vyhledávány, 

jsou důležité i pro poskytovatele sociálních služeb. Z tohoto pohledu nelze stránky 

hodnotit čistě pozitivně nebo negativně. Na stránkách MPSV jsou vymezeny sociální 

služby
24

, avšak chybí další, podrobnější, třídění dokumentů či úseků pomoci, všechny 

dokumenty a odkazy jsou na jedné stránce, tematicky promíchané. Stránka slouží 

současně potencionálním klientům služeb, jejich poskytovatelům i zástupcům 

samosprávy. Při důkladném vyhledávání a „zkoušení“ mnoha odkazů lze však na 

stránkách nalézt mnoho užitečných dokumentů i dat. Orientace na stránkách 

Středočeského kraje je v tomto ohledu jednodušší, ve složce Sociální oblast
25

 je několik 

tematických záložek, kterými je možno dostat se k potřebným informacím, jejich řazení 

je však nelogické a neuspořádané. Nepochybnou pomocí, které Středočeský kraj na 

svých stránkách nabízí, jsou návodné dokumenty k podávání dotací a grantů i k tvorbě 

komunitního plánování.  

 

Společným problémem aplikovatelnosti zákona u poskytovatelů i odborníků je 

přílišná administrativa, která byla jednak spojena s povinnou registrací všech 

poskytovatelů, ale je vyžadována i v běžném provozu. Nově je také nutné s klientem 

služby individuálně plánovat a o všem vést podrobné zápisy, tím je kladen nápor 

administrativy nejen na poskytovatele služeb, kteří provoz řídí, ale ovlivňuje i pracovní 

dobu jednotlivých pečovatelů a pečovatelek. Jako příliš administrativně náročná byla 

hodnocena i administrativa potřebná k žádosti o dotace.  

 

Další významnou změnou pro poskytovatele se stala nutnost školení zaměstnanců. 

Myšlenka jako taková je většinou ceněna, ale s jejím provedením nastaly problémy. 

                                                 
24

 http://www.mpsv.cz/cs/9 
25

 http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/ 



81 

 

Chyběla včasná reakce v nabídce školení, kapacita pro pracovníky v sociálních službách 

nedostačovala. V jednom případě dokonce poskytovatel služeb uvedl, že s účinností 

zákona byl nucen dát výpověď pracovnicím bez vzdělání. Zároveň však pravidelné 

vzdělávání tvoří další část pracovní doby, kterou pracovníci v sociálních službách 

nemohou věnovat klientům:  

 

Další problematickou částí zákona č. 108/2006 je financování a to v několika 

rovinách:  

- systém vyplácení dotací na roční bázi udržuje poskytovatele v nejistotě, zda 

budou schopni služby i nadále financovat. Úhrady klientů tvoří cca 50% financování 

provozu služeb a poté se musí provozovatelé spoléhat právě na dotace nebo příspěvky 

zřizovatelů a dary. To způsobuje jejich nejistotu, omezuje možnost plánování a brání  

investicím do inovací. 

- poskytovatelé služeb i odborníci upozorňují na střet zájmů způsobený tím, že 

dotace MPSV i krajské přerozděluje kraj, který je však zároveň provozovatelem části 

sociálních služeb. 

- předpokládaná funkce příspěvku na péči neplní svůj účel. Bylo s ním počítáno 

jako s financemi putujícími do sociálních služeb, které zároveň podpoří konkurenci a 

budou mít vliv na zlepšování kvality služeb. Většina částky se však do systému 

sociálních služeb nevrací a senioři ji chápou jako přilepšení k důchodu.  

 

Příspěvek na péči je dávka určená přímo postiženým, která měla podpořit jejich 

samostatnost a aktivitu v procesu výběru péče jim poskytované. Za pět let fungování 

tohoto příspěvku se ukázalo, že příspěvek je často zneužíván jako navýšení životního 

standardu a neslouží k zajištění sociálních služeb. Zároveň je často přiznáván 

v nejnižším stupni osobám neoprávněně a tím stoupají veřejné výdaje.  V případě, že 

bude více podporováno využívání příspěvku na péči právě k nákupu terénních 

sociálních služeb, bude posilována pozice uživatele sociálních služeb, čímž se z něj 

stane zajímavý partner pro poskytovatele služeb (příspěvek na péči mu umožňuje, aby si 

zvolil „od koho“ a „za kolik“ si službu, kterou potřebuje, koupí). Tím by mohlo dojít ke 

vzniku konkurence na poli poskytování sociálních služeb, k postupnému zlepšování 

kvality těchto služeb a následně ke zlepšení kvality života seniorů. 
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Souhrnně by se převedení plánovaných principů z Bíle knihy v sociálních 

službách do legislativy a následně do praxe dalo shrnout následujícím hodnocením:  

 

Tabulka 8.1 Hodnocení uplatněných principů bílé knihy 

Principy a plány Bílé knihy Zákon 108/2006 Hodnocení 

Nezávislost a autonomie 
převedení zodpovědnosti na 
kraje *** 

Respektování potřeb 
individuální plánování s 
klienty *** 

Kvalita 
nastavení standardů a jejich 
kontroly ** 

Národní standardy, rozhodování 
v místě Standardy kvality *** 

Komunitní plánování 
povinné pro kraje,  
doporučené obcím 

kraj *  
obce*** 

Hodnocení potřeb 
individuální plánování s 
klienty ** 

Záruka kvality 
zodpovědnost převedena 
krajům * 

Kvalita ve službách kontrola Standardů kvality ** 

Kvalita na úseku lidských zdrojů 
povinné školení 
zaměstnanců ** 

Financování osob a komunit, ne 
financování zařízení  příspěvek na péči ** 

(zdroj: autorka) 

 

Systém sociálních služeb v České republice by měl, v rámci následování 

evropských trendů, tendovat k účelné decentralizaci sociálních služeb, kdy jejím 

smyslem a novým způsobem koordinace sociálních služeb je jejich přiblížení (v 

potřebné kvantitě, struktuře i kvalitě) těm, kdo služby potřebují. Významným nástrojem 

podporujícím tento trend je komunitní plánování sociálních služeb. V polovině listopadu 

2011 byl veřejně představen dokončený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve 

Středočeském kraji na období 2012-2013. Vzhledem k datu zveřejnění plánu nebyl 

zahrnut do provedené práce, proto se nyní pokusím alespoň o srovnání jeho cílů s cíly 

v komunitním plánu pro předcházející dva roky: První výraznou změnou je redukce 

dokumentu na polovinu – v roce 2009 byl vydán plán o 122 stranách, letošní plán má 59 

stran. Tím však změny končí. Při porovnání plánu pro období 2010-2011 a pro období 

2012-2013, respektive jejich obecných cílů a cílů pro skupiny senioři se ukázalo, že jsou 

práce v této části téměř totožné. Cíle jsou v obou kapitolách, až na dva nové podcíle 



83 

 

stejné, stejně formulované a uvedené ve stejném pořadí. Tato skutečnost ilustruje zájem 

kraje o sociální služby více než vypovídajícím způsobem, vzhledem k nedostatku času, 

který by bylo možné věnovat bližšímu prostudování tohoto zjištění a jeho souvislostí, je 

možné činit jen závěry z pohledu vnějšího pozorovatele. Vzhledem k výpovědím 

poskytovatelů, analýze adresářů poskytovatelů tvořených krajem a komunitním plánům, 

které má kraj ze zákona povinné, je možné hodnotit aktivitu Středočeského kraje 

v oblasti služeb terénní sociální péče jako pasivní a spíše formální. 

 

Vzhledem k tomu, že komunikace s poskytovateli služeb probíhala jen 

elektronickou formou a na dotazník odpověděla pouhá třetina dotázaných, není možné 

hodnotit jejich výpovědi ani vztah poskytovatelů ke kraji, protože počet výpovědí je 

nízký a ani poměrem poskytovatelů dle jeho formy neodpovídá skutečnosti. Ochotu 

spolupráce částečně naznačuje nejen nízký podíl odpovědí, ačkoliv vyplnění dotazníku 

nebylo časově náročné ani nevyžadoval specifické informace, ale také počet 

nevyplněných odpovědí u zaslaných dotazníků – pět poskytovatelů neodpovědělo na 

otevřené otázky a uzavřené otázky nechalo často bez odpovědi více jak 25% 

poskytovatelů.  

 

Spolupráce poskytovatelů terénních sociálních služeb pro seniory a Středočeského 

kraje je rozporuplná. Některé kroky podnikané krajem poskytovatelům služeb usnadňují 

organizaci, ale decentralizace ze strany státu znamená centralizovanou moc v rukou 

kraje. Na jednu stranu je evidentní podpora poskytovatelů krajem, která plyne ze snahy 

sdílet komunitní plán a tím umožňuje obcím i poskytovatelům navrhnout směr rozvoje 

sociálních služeb. Ke komunitnímu plánování poskytuje i návody na jejich sestavení a 

komunitní plány obcí sleduje. Taktéž dotace jsou krajem poskytovány ve stabilní výši a 

v posledním roce se dotace kraje navýšily a vyrovnaly tak pokles dotací od MPSV.  

 

Na druhou stranu je veškerá agenda spojená s poskytováním sociálních služeb 

v rukou kraje, což mu poskytuje přílišnou pravomoc, protože kraj je zároveň správcem, 

kontrolorem, ale i poskytovatelem služeb – je tu tedy riziko střetu zájmů.  Poskytovatelé 

služeb si stěžují na nerovné nakládání s dotacemi a odborníci upozorňují na možné 

zneužití pozice inspekce poskytování sociálních služeb. Stejně tak „okopírování“ 
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komunitního plánu z předchozího období nesvědčí o zájmu, ani profesionalitě a ukazuje 

především na nízkou schopnost kraje plánovat sociální služby. O vnímání 

Středočeského kraje vypovídá i hodnocení spolupráce s krajem - 50% respondentů ji 

nevnímá pozitivně. 

 

Na základě komentářů odborníků i vlastních zjištění v této práci lze situaci 

seniorů, kteří pozbývají vlastní plné samostatnosti, a tudíž potřebují profesionální 

pomoc v domácnosti, zhodnotit spíše pozitivně. Stárnutí populace se v České republice 

nepodceňuje, Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má agendu především na 

starosti, akceptuje všeobecné trendy obsahující principy kvality života, subsidiarity a 

upřednostňování péče v domácnosti. V tomto smyslu jsou podnikány i podpůrné kroky 

v rámci zákonů, vyhlášek a doporučení. Problém při poskytování péče seniorům v jejich 

domácnostech, a tedy zkvalitňování jejich života, nastává především v aplikaci 

nastavených trendů. Zákon č. 108/2006 je pro poskytovatele terénních sociálních služeb 

příliš kostrbatý, zvyšuje administrativní nároky na přímé poskytovatele péče a zároveň 

systém financování služeb zvyšuje existenční nejistotu poskytovatelů. Tyto dva 

významné faktory způsobují, že pečovatelé nemohou seniorům věnovat péči v rozsahu, 

ve kterém by byla potřebná. 
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Shrnutí 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách by se dal označit za revoluční 

v České republice. Přinesl poskytovatelům terénních sociálních služeb nové názvosloví 

služeb, a tedy rozšířil jejich portfolio a možnosti, zavedl nová pravidla a standardy 

kvality služeb, zprovoznil Registr poskytovatelů služeb, který by měl sloužit 

potenciálním klientům k výběru potřebné služby. Trend využívání terénních sociálních 

služeb, tedy pomoc seniorům v jejich domácnosti, není ještě tolik rozšířený a je 

zajišťován především rodinou. O již zavedené služby však zájem je a v komunitních 

plánech kraje a především obcí probíhá snaha o rozšiřování jejich počtu i druhů služeb. 

Při aplikaci nového zákona měli poskytovatelé problémy především s velkými nároky 

na administrativu, nutná školení zaměstnanců a hlavně s financováním. Tento problém 

je způsoben zaprvé změnou ve způsobu financování sociálních služeb, a za druhé 

nevyužívání příspěvku na péči způsobem, který byl původně plánován – tedy jako 

prostředek pro nákup sociálních služeb. Komunikace poskytovatelů se zástupci kraje je 

omezená především na vyřizování dotací a je v tomto ohledu problematická. Stejně tak i 

povinnost kraje zpracovávat komunitní plán je spíše nucenou formalitou. 

Summary 
Act No. 108/2006 Coll. could be described as revolutionary in the Czech 

Republic. It brought to the field social service providers’ new terminology, and thus 

expanded their portfolio and options, introduced new rules and standards of quality, 

opened a register of service providers, which should serve to potential clients to select 

the required service. The trend of using field social services, that help seniors in their 

homes, isn’t so widespread yet and is mainly provided by family. But the service is 

established in the interest of region and primarily community plans; there is an effort to 

expand the number and types of services. When applying the new law providers had 

problems mainly with large demands on the administration, necessary staff training and 

mainly with financing. This problem is caused at first by the change in the way of 

financing social services, and second, failure to use the contribution to care in a way 

that was originally planned - that is for the purchase of social services. Communication 

of providers with representatives of the region is mainly limited to the processing of 

grants and is problematic in this regard. Likewise, the obligation of region to process the 

community plan is a rather forced formality. 
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Příloha č. 1: 

 
 

Zdroj: Eurostat regional yearbook 2010:27 
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Příloha č. 2: 

 

Tab. 01.01 Vybrané demografické údaje v České republice 

 

           
Naděje dožití při narození 
(roky) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

muži 68,12 67,58 68,25 68,44 69,20 69,54 69,72 70,37 70,50 71,13 

ženy 75,39 75,36 75,72 76,14 76,41 76,58 76,63 77,27 77,49 78,06 

           Naděje dožití při narození 
(roky) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

muži 71,40 71,65 72,07 72,07 72,03 72,55 72,88 73,45 73,67 73,96 

ženy 78,13 78,35 78,41 78,54 78,51 79,04 79,10 79,67 79,90 80,13 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Příloha č. 3: 

 

Věkové složení obyvatelstva podle jednotek věku v letech 1991 až 2010 - 
obyvatelstvo celkem - Středočeský kraj 

Region Středočeský: age distribution by age between 1991 and 2010 - total population 

         Věk 
Age 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 

 
Celkem 

Total 1 264 978  1 247 533  1 230 691  1 201 827  1 175 254  1 158 108  1 144 071  
 0-14 196 707  189 643  183 490  178 189  174 074  173 032  172 642  
 15-64 881 823  877 036  871 832  853 824  834 952  821 502  809 790  
 65+ 186 448  180 854  175 369  169 814  166 228  163 574  161 639  
 

Průměrný věk 
Average age 40,1  40,0  40,0  40,0  40,0  39,9  39,8  

 
Index stáří 

Index of ageing 
(65+/0-14) 94,8  95,4  95,6  95,3  95,5  94,5  93,6  

 

         Věk 
Age 

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 

 
Celkem 

Total 1 135 795  1 128 674  1 123 931  1 115 038  1 111 354  1 108 465  1 105 964  
 

0-14 173 291  175 327  176 859  178 337  181 127  184 476  187 822  
 

15-64 801 633  792 908  787 066  776 177  770 232  764 685  759 933  
 

65+ 160 871  160 439  160 006  160 524  159 995  159 304  158 209  
 

Průměrný věk 
Average age 39,7  39,5  39,3  39,1  38,9  38,6  38,4  

 
Index stáří 

Index of ageing 
(65+/0-14) 92,8  91,5  90,5  90,0  88,3  86,4  84,2  

 

         Věk 
Age 

31.12.1996 31.12.1995 31.12.1994 31.12.1993 31.12.1992 31.12.1991 

  Celkem 
Total 1 105 234  1 106 738  1 108 007  1 108 935  1 110 114  1 111 244  

  0-14 191 733  196 727  201 915  208 612  214 999  221 702  

  15-64 756 463  754 435  751 914  747 475  743 654  739 462  

  65+ 157 038  155 576  154 178  152 848  151 461  150 080  

  Průměrný věk 
Average age 38,1  37,9  37,7  37,5  37,3  37,2  

  
Index stáří 

Index of ageing 
(65+/0-14) 81,9  79,1  76,4  73,3  70,4  67,7  

  

         Zdroj: ČSÚ 
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Příloha č. 4: 

 

Odlehčovací služby: 

 
Zdroj: http://mapy.kr-stredocesky.cz/soc_kpss.htm 

http://mapy.kr-stredocesky.cz/soc_kpss.htm
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Příloha č. 5: 

 

Osobní asistence: 

 
Zdroj: http://mapy.kr-stredocesky.cz/soc_kpss.htm 

http://mapy.kr-stredocesky.cz/soc_kpss.htm
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Příloha č. 6: 

 

Pečovatelská služba: 

 
Zdroj: http://mapy.kr-stredocesky.cz/soc_kpss.htm 

http://mapy.kr-stredocesky.cz/soc_kpss.htm
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Příloha č. 7: 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: 

 
 

 

Zdroj: http://mapy.kr-stredocesky.cz/soc_kpss.htm 

http://mapy.kr-stredocesky.cz/soc_kpss.htm
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Příloha č. 8: 

 

Dobrý den,  

jmenuje se Lucie Tvrdíková a studuji obor Veřejná a sociální politika na Karlově Univerzitě. Píši 

diplomovou práci na téma Terénní sociální služby pro seniory ve Středočeském kraji. Tímto 

bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku.  

Dotazník se zaměřuje na zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., vnímání sociálních 

služeb poskytovatelem a na spolupráci s krajem. Výsledná práce bude sloužit jako zhodnocení 

účinnosti a funkčnosti zákona o sociálních službách po pěti letech od jeho schválení. Zaměřuji 

se zejména na kvalitu života seniorů, která se stala jedním ze základních principů tohoto druhu 

sociální péče. Zajímá mne názor poskytovatelů služeb, protože jim reforma zákona výrazně 

změnila podmínky pro fungování organizace. Jsou to především poskytovatelé, kdo ovlivňuje 

kvalitu života seniorů. Kraj, jakožto zodpovědný za služby poskytované na svém území, má na 

poskytovatele služeb významný vliv, jelikož je tvůrcem konkrétních podmínek a prostředí pro 

fungování služeb. 

Vyplnění dotazníku trvá pouze 10 minut, takže Vás snad moc nezdrží a mně by Váš názor 

na toto téma velice pomohl. Dotazníky, které obdržím, budou odděleny od e-mailů, aby byly 

zpracovány anonymně, a výsledky nebudou spojovány s konkrétní organizací ani 

jménem. 

Samozřejmě budu ráda za jakékoliv další podněty a názory k tématu zákona o sociálních 

službách či terénních sociálních služeb pro seniory. 

Ještě jednou předem velice děkuji za odpověď a Váš čas věnovaný tomuto dotazníku. 

Bc. Lucie Tvrdíková 



102 

 

 

1) Jaké služby vaše organizace poskytuje? Vyplňte prosím počet u všech služeb, které 

vaše organizace poskytuje.  

 
Pečovatelská 

služba 

Osobní 

asistence 

Odlehčovací 

služby 

Sociálně 

aktivizační služby 

pro seniory 

Telefonická 

krizová 

pomoc 

Tísňová 

péče 

Celková 

kapacita 
      

Aktuální 

počet klientů 
      

 

2) Zhodnoťte, prosím, sociální služby ve Středočeském z následujících hledisek (1 – velice 

dobré, 5 – velice špatné):  

 1 2 3 4 5 
Nemohu 

posoudit 

Úroveň služeb       

Kapacita služeb       

Rozložení v kraji       

Kvalita služeb       

Spolupráce s krajem       

Spolupráce poskytovatelů       

Informovanost veřejnosti o 

službách 
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Nyní se zaměříme na zákon o sociálních službách: 

 

3) Zhodnoťte zákon o sociálních službách s ohledem na nově zavedené principy - 

subsidiarita, individuální přístup ke klientům, zvýšení kvality života seniorů, pomáhat jim 

zůstat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle. Označte odpověď, která vystihuje Váš 

názor na tvrzení uvedená v tabulce.  

Změny, které přinesl zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, považuji za … 

 

Určitě 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Určitě 

ne 

Nedokážu 

posoudit 

potřebné      

dostatečné      

účinné      

v praxi 

aplikovatelné      

 

4) Kdybyste měl/a možnost navrhnout úpravu tohoto zákona, co byste změnil/a? 

 

5) Jaké změny jste ve vaší organizaci zavedli v souvislosti s účinností zákona č. 108/2006 

Sb.?  

 

6) Jednou ze změn je zavedení příspěvku na péči. Změnil se jeho zavedením zájem 

klientů? 

a. ne 

b. ano, uveďte jak 

i. zvýšil se 

ii. snížil se 



104 

 

Nyní k vaší spolupráci s krajem: 

7) Znamenalo pro vás převedení odpovědnosti za sociální služby ze státu na kraje nějaké 

změny? 

a. ne 

b. ano, uveďte jaké:  

 

8) Podporuje kraj vaši organizaci v získávání klientů?  

a. ne 

b. ano, uveďte jak: 

 

9) Jak byste zhodnotil/a činnost kraje v oblasti:  

(Vepište číslo reprezentující vaši odpověď: 1 – velmi dobré, 2 – dobré, 3 – spíš dobré, 4 – 

spíš špatné, 5 – špatné, 6 – velmi špatné) 

  

Zajištění dostupnosti informací potencionálním klientům o možnostech sociální péče  

Spolupráce kraje s poskytovateli služeb při zprostředkování kontaktů potřebným  

Spolupráce kraje s poskytovateli služeb při zpracovávání střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb 

 

Sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců 
poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou služby poskytovány 

 

Zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

 

Přerozdělování dotací   

 
Několik charakteristik vaší organizace: 

10) Kdo je zřizovatelem vaší organizace? 

1 - Kraj 

2 - Obec 

3 - Církevní organizace 

4 - Obecně prospěšná společnost 

5 - Sdružení (občanské, svaz, spolek, klub apod.) 

6 - Podnikatelský subjekt (s.r.o., akciová společnost, fyzická osoba apod.) 

7 - Jiné …………………… 

 

11) Počet pracovníků vaší organizace: 

1 – zaměstnanci na plný úvazek …… 

2 – zaměstnanci na částečný úvazek …… 

3 – pracovníci na dohodu o provedení práce …… 

4 – dobrovolníci   …… 

5 – další …… 
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12) Označte všechny zdroje financování vaší organizace, které přispívají do rozpočtu více 

než deseti procenty (tedy jde o hlavní zdroje financování): 

1 - Dotace MPSV  

2 - Příspěvky od úřadů práce  

3 - Dotace od obcí  

4 - Příspěvek zřizovatele - obce  

5 - Příspěvek zřizovatele - kraje  

6 - Úhrady od klientů 

7 - Fondy zdravotních pojišťoven  

8 - Resorty státní správy celkem  

9 - Dotace od krajů  

10 - Strukturální fondy  

11 - Jiné zdroje 

 

 


