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Předběžný název připravované DP: 

Zapojení uživatelů sociálních služeb do procesu komunitního plánování v Karlovarském 

kraji 

Formulace a vstupní diskuse problému: 

V diplomové práci se budu zabývat procesem Komunitního plánování sociálních 

služeb (dále jen „KPSS“) v praxi obcí Karlovarského kraje a zaměřím se na především na 

to, jakou roli v KPSS v současnosti zaujímají uživatelé sociálních služeb.  

Komunitní plánování sociálních služeb dále jen „KPSS“ je fenomén, který již řadu 

let zásadním způsobem ovlivňuje stávající i budoucí podobu sítě sociálních služeb v České 

republice. Komunitní plánování sociálních služeb je přímé vyjednávání mezi zřizovateli, 

poskytovateli a uživateli služeb, jehož cílem je zlepšit místní sociální politiku či charakter 

sociálních, případně dalších souvisejících služeb ….. Výsledkem vyjednávání by měl být 

periodicky zveřejňovaný komunitní plán (Matoušek, 2008).  

Komunitní plán je tedy jedním z cílů KPSS, dalšími jsou zvýšení participace 

veřejnosti na věcech veřejných, zprůhlednění rozhodovací procesů, nastavení 

transparentních pravidel pro financování sociálních služeb atd. To, že v procesu KPSS 

nejde jen o vytvoření komunitního plánu, ale že cílem je také reálná změna dostupných 

sociálních služeb, ve svém Průvodci procesem komunitního plánování popisuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: „Posláním komunitního plánování je zajišťování 

dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních 

služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou 

základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na 

sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který 

je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. 

Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Slovo 

komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity - v 

případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a 

zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké.“ 

(MPSV, 2004).  

Z výše uvedené definice, lze vyvodit i to, jak je chápán v procesu KPSS pojem 

komunita. Jsou to zřizovatelé (často se používá i termín zadavatelé), poskytovatelé a 

uživatelé sociálních služeb. Tedy všichni ti, které spojuje zájem na zlepšení sociální 

politiky, kvality, či dostupnosti sociálních služeb a současně tento svůj zájem realizují 

v ohraničeném prostoru, nejčastěji územím obce, nebo kraje. 

 

V průběhu zavádění KPSS do praxe se ukázalo, že je potřebné vytvořit metodiky, 

popsat hodnoty a cíle tohoto procesu. Metodik a různých doporučení byla publikována 

řada. V rámci veřejné zakázky vypsané MPSV ČR s názvem „Zajištění místní a typové 

dostupnosti sociálních služeb“, kterou realizovalo Centrum pro komunitní práci, vznikl i 
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dokument Metodiky pro plánování sociálních služeb. Tento dokument, dodnes dostupný i 

z webových stránek ministerstva, popisuje mimo jiné principy, kterými se má KPSS řídit. 

Jedná se o: princip triády, princip rovnosti, princip skutečných potřeb, princip dohody, 

princip „Vše je veřejné“, princip dosažitelnosti řešení, princip cyklického opakování, 

princip kompetence účastníků a princip přímé úměry.  

Principy metody komunitního plánování vyjadřují hodnoty, které přináší metoda 

komunitního plánování a ke kterým je třeba se v praxi plánování sociálních služeb 

vztahovat. Hodnoty zachycené v principech odlišují metodu komunitního plánování od 

jiných plánovacích postupů. Nově do sféry plánování sociálních služeb přináší: důraz na 

aktivní roli uživatelů sociálních služeb a zastoupení jejich zájmů v procesu plánování, 

zapojení širokého okruhu lidí a spolupracovníků do tvořivé práce, opakované ověřování 

závěrů s přáním lidí, důraz na vyjednávání a zplnomocnění veřejnosti kontrolovat postup 

rozhodování i uskutečňování. (Havlík, 2007). 

V diplomové práci se budu soustředit na prvních pět zmíněných principů, které 

podle mne spojuje zejména důraz na zapojení uživatelů do plánování sociálních služeb. 

Jsou to: 

Princip triády:  

V rámci metody komunitního plánování spolu plánují a spolupracují minimálně tři 

strany: uživatelé, zadavatelé, poskytovatelé. 

Princip rovnosti  

1. Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. Metoda komunitního 

plánování propojuje aktivitu občanů s rozhodováním na úřadě. 

2. Každý má právo se vyjádřit a každý má právo mluvit. Je legitimní mluvit za sebe 

samotného i bez pověření, funkce či mandátu od zájmové skupiny. 

3. Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy plánování 

musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině 

pak je možná spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti, 

zkušenosti, dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení jednotlivců. Legitimitu 

sociálním službám dávají přání a potřeby uživatelů (budoucích uživatelů). Uživatelům je 

nutné vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, je i 

sami zkoumat. Užitečný je i princip pozitivní diskriminace. Cílem pro uživatele je: „Už 

nikdy o nás bez nás.“ 

Princip skutečných potřeb 

Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s normativy mohou být 

užitečnou pomůckou pro plánování rozvoje sociálních služeb. Nemohou však nahradit 

aktivní zjišťování skutečných (ne domnělých) potřeb všech zúčastněných stran. 

Princip dohody  
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Výsledný plán je svého druhu smlouva, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz 

princip triády) navzájem zavazují. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem 

svobodné rozpravy a demokratické spolupráce. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale 

také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit. V komunitním plánování má 

přednost souhlasné rozhodnutí – tj. „dokud nesouhlasí všichni, není odsouhlaseno nic“. 

Hlasování je nouzový prostředek, jímž přiznáváme, že se neumíme dohodnout. 

Princip „Vše je veřejné“ 

Plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v něm 

jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech plánování 

jsou veřejnosti aktivně předávány (Havlík, 2007). 

Z výše uvedeného vyvozuji, že zásadní podmínkou pro to, abychom mohli hovořit 

o tom, že plánování sociálních služeb probíhá komunitní metodou je to, že v něm musí být 

zapojeni zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb.  

Ministerstvo jde v popisu účastníků KPSS ještě dále a zdůrazňuje význam uživatelů 

sociálních služeb.“ Nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování jsou uživatelé - 

klienti sociálních služeb. Uživateli rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, 

kteří služby využívají, kterým jsou určeny. Jejich pohled je v komunitním plánování 

sociálních služeb nepostradatelný, právě oni mohou vyjádřit svůj pohled, zviditelnit své 

zájmy, přímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší a nejpotřebnější, a spolupodílet 

se tak na utváření podoby sociálních služeb“ (MPSV, 2004).  

  Součástí definice KPSS z úvodu tohoto textu je termín „vyjednávání“, myslím, že 

jej můžeme chápat i v širším smyslu, tedy jako druh komunikace. 

Komunikace/vyjednávání může mít ovšem různou podobu, v rámci KPSS je to často 

komunikace uvnitř tzv. triád, tedy setkávání zástupců všech tří výše popsaných skupin 

účastníků, ke kterým se ovšem mohou připojovat další osoby z řad laické, či odborné 

veřejnosti. Možných způsobů vyjednávání-komunikace mezi účastníky KPSS je více a 

stále vznikají nové, zprostředkované moderními technologiemi. Otevírají se tedy i nové 

cesty, jak oslovovat uživatele, jak s nimi komunikovat, jak získávat jejich zkušenosti s 

problémy, které mají řešit sociální služby. Využití nových metod komunikace může být 

prostředkem k naplňování principů KPSS. 

Výchozí situace:  

Pracoval jsem v azylovém domě a tuto službu jsem zastupoval ve třech městech 

Karlovarského kraje. Ve všech třech případech, ať už se jednalo o Sokolov, Kraslice nebo 

Chodov, byli "nejslabším článkem" z pohledu účasti na setkávání v rámci KPSS zástupci 

uživatelů. V Chodově byla zřejmá podpora ze strany vedení města, KPSS se účastnila řada 

poskytovatelů a také několik zástupců uživatelů, obdobná situace byla v Sokolově, 

nejméně efektivní mi připadala setkávání v Kraslicích a to z důvodu minimální účasti 

zástupců všech skupin. Největší problémem organizátorů KPSS bylo tehdy přesvědčit k 

účasti v KPSS zástupce uživatelů. Z řad uživatelů se účastnili nejčastěji senioři, zdravotně 
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postižení, vzácně rodiče postižených dětí, ale zcela chyběli zástupci dalších cílových 

skupin např. osob bez přístřeší, uživatelů návykových látek, minorit, osob přicházejících z 

výkonu trestu atd.  

Skutečnost, že se zástupců uživatelů účastní KPSS méně, než zadavatelů, či 

poskytovatelů, není specialitou našeho kraje, zmiňuje se o tom ve své případové studii i 

Jaroslava Sedláková: "Princip triády požaduje, aby v KPSS byly rovnoměrně zastoupeny a 

spolupracovaly všechny strany triády: uživatelé, zadavatelé, poskytovatelé. V některých 

případech je obtížné zapojit uživatele (například lidé drogově závislí nemívají zájem 

zapojit se do veřejného dění), v praxi je obtížné dosáhnout rovnoměrného zastoupení" 

(Sedláková, 2009). Autorka ve svém článku mimo jiné reflektuje zkušenosti z KPSS v 

Hradci Králové z let 2007-2008, kde vznikly čtyři skupiny - triády. Z toho v triádě Děti a 

mládež byli uživatelé po celou dobu zastoupeni jedním účastníkem, nejlépe na tom byla 

skupina Senioři, která začínala práci s devíti zapojenými uživateli a končila se třemi.  

Ve své diplomové práci se budu zabývat tím, jak organizátoři KPSS v našem kraji 

oslovují uživatele a potencionální účastníky KPSS, jakým způsobem s nimi komunikují, 

jak zjišťují jejich potřeby, zda s nimi diskutují navržená řešení, a v neposlední řadě, zda 

vyhodnocují se zástupci uživatelů dosažené výsledky.  

 

Cíle mé diplomové práce jsou tyto: 

1. Popsat, jak vypadá KPSS v našem kraji s důrazem na otázky: Kdo jsou jeho 

aktivní aktéři?  Jaké metody jsou používány k oslovování účastníků z řad uživatelů při 

KPSS? Jaké metody jsou používány ke zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb? Jak 

se zapojují uživatelé do tvorby KPSS? Jak probíhá vyhodnocování plnění komunitních 

plánů?  

2. Na základě zjištění navrhnout opatření pro zlepšení procesu KPSS 

v Karlovarském kraji.  

Teoreticko-metodologické východisko:  

Při zpracování teoretické části diplomové práce budu vycházet jak z odborné 

literatury, tak z metodik, zákonů a dalších odborných prací. Na téma KPSS již byla 

zpracována řada diplomových prací, které se zaměřují na různé aspekty KPSS, mimo jiné i 

práce Jiřího Pilaře z Karlových Varů, který ji zaměřil na postavení uživatelů v procesu 

KPSS.  

V praktické části budu analyzovat polostrukturované rozhovory s koordinátory 

KPSS několika měst Karlovarského kraje a se zástupcem skupiny komunitního plánování 

na krajském úřadě. Návrhy opatření budou vycházet z komparace analýzy rozhovorů a 

analýzy komunitních plánů s principy KPSS, které definovalo MPSV ČR.  
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Struktura práce 

Úvod do tématu 

Teoretická část 

Úvod  

Komunitní plánování sociálních služeb - vysvětlení pojmů 

Zahraniční inspirace, postup zavádění KPSS v ČR 

Legislativa upravující průběh KPSS v ČR 

KPSS v Karlovarském kraji 

Praktická část 

Popis teoretického ukotvení výzkumu 

Příprava výzkumu 

Popis průběhu výzkumu  

Závěry z výzkumu  

Návrhy opatření 

Závěr diplomové práce 

 

Harmonogram práce 

Leden až duben sběr dat, rozhovory, četba literatury 

Květen zpracování výsledků výzkumu, porovnání s teorií a legislativou 

Červen zpracování DP, její připomínkování a odevzdání do 24.6.2015. 
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Příloha č. 2 Scénář rozhovoru I. 

1. Okruh - otázky o zjišťování potřeb uživatelů pro poskytování sociálních služeb 

1.1. Jak hodnotíte proces plánování ve Vašem městě, jaké s ním máte zkušenosti? 

1.2. Co Vás v nejbližší době čeká v souvislosti s plánováním sociálních služeb?  

1.3. Které cílové skupiny uživatelů sociálních služeb evidujete v působnosti obce, pro kterou 

pracujete?  

1.4.  Jakým způsobem identifikujete členy jednotlivých cílových skupin, jakou metodu nebo 

systém pro zařazení člověka do cílové skupiny používate? 

1.5. Jakým způsobem zjišťujete počty členů cílových skupin?  

1.6.  Jsou podle Vás skupiny uživatelů sociálních služeb, kteří se ve Vaší působnosti 

nevyskytují? Jak tuto skutečnost zjišťujete? 

1.7.  Jak oslovujete uživatele z cílových skupin, abyste zjistili jejich potřeby, jaké metody 

komunikace používáte?  

1.8.  Vnímáte rozdíly v dostupnosti reprezentantů cílových skupin, jsou zástupci některých 

cílových skupin snáze oslovitelní, než zástupci jiných skupin? 

1.9.   Jaké metody pro zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb používáte? 

1.10.  Je nějaká metoda zjišťování potřeb, kterou lze doporučit pouze pro zástupce 

některých cílových skupin a současně je napoužitelná pro jinou cílovou skupinu? Pokud 

ano, uveďte prosím, která a proč 

1.11.  Existují potřeby cílových skupin, které je třeba řešit, a Vy jste se k jejich 

definování dostali jinými prostředky, než je zjištění přímo u cílové skupiny? Pokud ano, 

můžete se k nim podrobněji vyjádřit? 

1.12. Máte zkušenosti, nebo informace o tom, že existují na území města lidé, kteří 

potřebují pomoc, a přesto ze systému pomoci vypadávají? Jaké bývají příčiny ?  
2. Okruh  - otázky o zajištění dostupnost informací o poskytování sociálních služeb na svém území 

1.2.  Jakými nástroji zajišťujete dostupnost informací o sociálních službách? 

1.3.  Daří se Vám informovat zájemce o služby o dostupných sociálních službách? Ověřujete si 

to nějakými nástroji? 

1.4.  Vnímáte v této aktivitě ještě nějaký prostor pro zlepšení? Pokud ano, popište prosím v 

čem?    
3. Okruh  - otázky o spolupráci při plánování potřebných sociálních služeb 

1.5. Popište prosím stručeně průběh procesu plánování SS ve Vašem městě  

1.6. Jak se zjištěnými potřebami a návrhy na jejich řešení oslovujete uživatele služeb? Vyjadřují 

se k navrženým řešením? Jsou některé skupiny aktivnější a některé méně? 

1.7.  Stejná otázka jen uživatele nahraďme poskytovateli… 

1.8.  Projevují se při tomto zjišťování potřeb a plánování sociálních služeb nějaké jiné doposud 

nejmenované vlivy? Pokud ano, můžete je popsat?  

1.9.  Cítíte v této činnosti podporu ze strany politické reprezentace vašeho města? 

1.10.  Jaký má politická reprezentace vliv na plánování SS ? 

1.11.  Stávají se doporučení, případně plán závaznými pro vaše město, bez větších 

zásahů, nebo dochází k jeho úpravám na základě jiných pohnutek, než jsou zjištěné 

potřeby sociálních služeb?   

1.12.  Jak se daří potřeby vaší obce zakomponovat do střednědobého plánu kraje?  

1.13.  Máte pocit, že to má smysl, uměla byste jmenovat nějaké pozitiva, která plánování 

přináší přípdně negativa? 
4. Okruh  - otázky o spolupráci při zprostředkování služeb uživatelům 

1.14.  Stává se Vám, že v zájmu zprostředkování sociální služby pro klienta se 

neobracíte přímo na konkrétního poskytovatele, ale na jinou instituci? Např. jinou obec, 

kraj. Pokud ano, můžete tuto situaci blíže popsat?  
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1.15.  Jak hodnotíte úroveň sítě sociálních služeb z hlediska dostupnosti? V čem byste 

Vy sama tuto měnila? 

1.16.  Jak hodnotíte kvalitu dostupných sociálních služeb? Z čeho při rozlišování služeb 

na kvalitní a nekvalitní vycházíte? 
 

 

Příloha č. 3 Scénář rozhovoru II. 

Scénář rozhovorů, které mají dodat informace k ověření teorie 

1. Okruh - otázky o zjišťování potřeb uživatelů pro poskytování sociálních služeb 

1.1. Popište prosím KP SS ve Vašem městě (struktura, aktivity, výstupy SPRSS/AP, 

realizace, změny v organizaci/metodách KP v průběhu let?)   

1.13. Které cílové skupiny uživatelů sociálních služeb evidujete v působnosti 

obce, pro kterou pracujete?  

1.14.  Jakým způsobem zjišťujete počty členů cílových skupin?  

1.15.  Jak oslovujete uživatele z cílových skupin, abyste zjistili jejich potřeby, 

jaké metody komunikace používáte?  

1.16.  Vnímáte rozdíly v dostupnosti reprezentantů cílových skupin, jsou zástupci 

některých cílových skupin snáze oslovitelní, než zástupci jiných skupin?  

1.17. Máte zkušenosti, nebo informace o tom, že existují na území města lidé, 

kteří potřebují pomoc, a přesto ze systému pomoci vypadávají? Jaké bývají 

příčiny?  
2. Okruh  - otázky o spolupráci při plánování potřebných sociálních služeb 

2.1. Podílí se uživatelé na tvorbě návrhů na řešení jejich potřeb? Vyjadřují se uživatelé 

k navrženým řešením? Jsou některé skupiny aktivnější a některé méně?  

2.2. Jak hodnotíte Vy účast zástupců CS? (co si myslíte o účasti uživatelů?) 

2.3. Hodnotí vaši kolegové nebo zástupci města účast a zapojení zástupců CS v KP? 

Uveďte prosím nějaký příklad  

2.4. Kolik seniorů, kteří se ve Vašem městě zapojují setkávání pracovních skupin 

v rámci KP, podle Vás není organizováno v nějakém klubu seniorů, nebo podobné 

organizaci?  

2.5. Kolik OZP, kteří se ve Vašem městě zapojují setkávání pracovních skupin v rámci 

KP, podle Vás není organizováno v nějakém klubu seniorů, nebo podobné 

organizaci?  

2.6. Jaké změny nastaly v sociální práci v obcích po reformě v roce 2012 (přechod 

výplaty dávek z obcí na ÚP) ? 

2.7. Jak se tyto změny projevily v účasti uživatelů v rámci KP? 

2.8.  Můžete prosím popsat, kteří účastnící z řad uživatelů skončili své působení v KP a 

důvody, které je k tomu vedly? 

2.9.  Pokusili jste se někdy přizvat ke spolupráci v rámci KP (i prostřednictvím 

poskytovatele SS) nějakého uživatele, nebo bývalého uživatele z cílových skupin 

uživatelů návykových látek, abstinujících alkoholiků nebo obětí domácího násilí? 

2.9.1. Pokud je odpověď NE jděte na 3.10.     Pokud ANO, jaká byla odpověď? 

2.9.1.1. Pokud souhlasil - jak probíhala spolupráce? Popište prosím techniky 

toho, jak probíhala komunikace, jak a kde jste se setkávali, jak hodnotíte 

přínosnost zapojení tohoto uživatele (pokud jich bylo víc, tak uživatelů)? 

Zda spolupráce stále trvá, nebo jestli už skončila a proč?  
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2.9.1.2. Pokud odmítl - jaké uváděl důvody?  

2.9.2. Pokud odmítl, zkusili jste to ještě později, se stejným nebo i s jiným 

uživatelem? 

2.10. Vedli jste někdy s uživatelem komunikaci prostřednictví chatu, diskusního 

fóra, nebo nějakého jiného anonymního prostředku komunikace?    

2.11. Jak se Vám daří zapojovat do KP i uživatele z ostatních obcí vašeho ORP? 

2.12. Cítíte při KP podporu ze strany politické reprezentace vašeho města? Pokud 

ano, jak se projevuje? 

2.13. Jaký má politická reprezentace vliv na plánování SS? 

2.14. Stává se plán vzešlý z KP závazným pro vaše město, bez větších zásahů 

politiků, nebo dochází k jeho úpravám na základě jiných pohnutek, než jsou 

zjištěné potřeby sociálních služeb?   

2.15. Jak se Vám daří realizovat doporučení z KP? 

2.16.  Jak se Vám daří potřeby vaší obce zakomponovat do střednědobého plánu 

kraje? Můžete uvést příklad?  
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Příloha č. 4  Dotazník  
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Příloha č. 5 Přehled zveřejněných výstupů MPSV na www.mpsv.cz věnovaných plánování 

sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpsv.cz/
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Příloha č. 6 Tabulka porovnávající vybrané paragrafy zákona o sociálních službách, které 

se týkají plánování na úrovních státní správy a samosprávy, v původně přijatém znění 

z roku 2006 a ve znění k 1. 4. 2017 

 

instituce § Původní znění k 1.1.2007 Platné k 1.4.2017 

MPSV 96 a) řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti 

sociálních služeb, 

b) zpracovává střednědobý národní plán rozvoje 

sociálních služeb za účasti krajů, zástupců 

poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, 

kterým jsou poskytovány sociální služby, 

c) spolupracuje s Ministerstvem vnitra při 

optimalizaci dostupnosti místních veřejných služeb. 

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti 

sociálních služeb, včetně činností sociální práce v 
oblasti sociálních služeb, 

b) zpracovává národní strategii rozvoje sociálních 

služeb, sleduje a vyhodnocuje její plnění a ve 

spolupráci s kraji určuje parametry dostupnosti 

sociálních služeb. 

Krajský 

úřad 

93 a) zajišťuje ve spolupráci s ostatními poskytovateli 

sociálních služeb a obecním úřadem obce s 

rozšířenou působností, příslušnou podle místa 

hlášeného pobytu osob, poskytnutí sociálních služeb 

v případě, kdy poskytovatel sociálních služeb ukončil 

poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení jeho 

registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného 

důvodu, a osoby, kterým tento poskytovatel dosud 

poskytoval sociální služby, se nacházejí v 

bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou 
schopny samy si zajistit pokračující poskytování 

sociálních služeb, 

b) koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, 

jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností 

jiné osoby; přitom spolupracuje s obecními úřady 
obcí s rozšířenou působností. 

 

a) zajišťuje ve spolupráci s ostatními poskytovateli 
sociálních služeb a obecním úřadem obce s 
rozšířenou působností, příslušným podle místa 
hlášeného pobytu osob, poskytnutí sociálních služeb 
v případě, kdy poskytovatel sociálních služeb ukončil 
poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení jeho 
registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného 
důvodu, a osoby, kterým tento poskytovatel dosud 
poskytoval sociální služby, se nacházejí v 
bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů a 
nejsou schopny samy si zajistit pokračující 
poskytování sociálních služeb, 
b) koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, 
jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností 
jiné osoby; přitom spolupracuje s obecními úřady 
obcí s rozšířenou působností, 
c) na území svého správního obvodu koordinuje 
poskytování sociálních služeb a realizuje a 
koordinuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení 
nepříznivé sociální situace a k sociálnímu 
začleňování osob. 

Obecní úřad 

obce 

s rozšířenou 

působností 

„ORP“, 

nebo také 

„malý 

okres“  

92 a) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální 

služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí 

okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, 

poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a 
to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí 

místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, 

b) koordinuje poskytování sociálních služeb a 

poskytuje odborné sociální poradenství osobám 

ohroženým sociálním vyloučením z důvodu 
předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo 

výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou 

ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, 
jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 

společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro 

výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou 
službou České republiky, Probační a mediační 

službou České republiky, správními úřady a 

územními samosprávnými celky, 

c) na základě oznámení zdravotnického zařízení 

podle zvláštního právního předpisu
25) zjišťuje, zda je 

nezbytné poskytnout osobě umístěné ve 

zdravotnickém zařízení služby sociální péče a 
zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v 

případě, že nelze služby sociální péče osobě 

poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost 
zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba 

umístěna. 

 

a) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální 

služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí 

okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, 

poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a 
to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí 

místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, 

b) koordinuje poskytování sociálních služeb a 

poskytuje odborné sociální poradenství osobám 

ohroženým sociálním vyloučením z důvodu 
předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo 

výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou 

ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, 
jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 

společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro 

výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou 
službou České republiky, Probační a mediační 

službou České republiky, správními úřady a 

územními samosprávnými celky, 

c) na základě oznámení poskytovatele zdravotních 

služeb
25) zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě 

umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální 

péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v 
případě, že nelze služby sociální péče osobě 

poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost 

poskytovateli zdravotních služeb, v jehož 
zdravotnickém zařízení je osoba umístěna, 

d) na území svého správního obvodu koordinuje 

poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti 

sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální 

situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom 

spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a 

krajským úřadem. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108/zneni-0#f3011306
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108/zneni-20170101#f3011306
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Kraj  95 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, 

d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se 

zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se 

zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální 
služby, 

e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje 

sociálních služeb za účasti zástupců poskytovatelů 

sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou 

sociální služby poskytovány, 

f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje 

sociálních služeb. 

 

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, 

d) zpracovává střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území 

kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb 

a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány 

sociální služby, a informuje obce na území kraje o 

výsledcích zjištěných v procesu plánování; při 

zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce 

sděleným podle § 94 písm. e) a k údajům 

uvedeným v registru podle § 85 odst. 5, 

e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje 

sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců 
poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, 

kterým jsou sociální služby poskytovány, 

f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje 

sociálních služeb, 

g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních 

služeb na svém území v souladu se střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb, 

h) určuje síť sociálních služeb na území kraje; 

přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle 

§ 94 písm. f). 

Obec 94 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 dalšími obcemi, kraji a s 

poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování 

pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu 
mezi poskytovatelem a osobou, 

d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 

poskytovateli sociálních služeb na území obce a za 

účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální 
služby. 

 

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 dalšími obcemi, kraji a s 

poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování 

pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu 
mezi poskytovatelem a osobou, 

d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 

poskytovateli sociálních služeb na území obce a za 

účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální 
služby, 

e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o 

potřebách poskytování sociálních služeb osobám 

nebo skupinám osob na území obce, o možnostech 

uspokojování těchto potřeb prostřednictvím 

sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích, 

f) spolupracuje s krajem při určování sítě 

sociálních služeb na území kraje; za tím účelem 

sděluje kraji informace o kapacitě sociálních 

služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb 

osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro 

zajištění potřeb těchto osob. 

Vymezení 

pojmů 

3 a) sociální službou činnost nebo soubor činností 
podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu 
osobám za účelem sociálního začlenění nebo 
prevence sociálního vyloučení, 
b) nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta 
schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního 
stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a 
způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, 
sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a 
zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z 
jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, 
aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a 
ochranu před sociálním vyloučením, 
c) dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 
nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků 
lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který 

a) sociální službou činnost nebo soubor činností 

podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo 
prevence sociálního vyloučení, 

b) nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta 

schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního 

stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a 

způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, 
sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a 

zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z 

jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, 
aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a 

ochranu před sociálním vyloučením, 

c) dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 
zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy 

trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje 

funkční schopnosti nutné pro zvládání základních 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108/zneni-20170101#f3010872
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108/zneni-20170101#f3010754
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108/zneni-20170101#f5390825
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omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti 
a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost, 
d) přirozeným sociálním prostředím rodina a sociální 
vazby k osobám blízkým1), domácnost osoby a 
sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí 
domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se 
a realizují běžné sociální aktivity, 
e) sociálním začleňováním proces, který zajišťuje, že 
osoby sociálně vyloučené nebo sociálním 
vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a 
možností, které jim napomáhají plně se zapojit do 
ekonomického, sociálního i kulturního života 
společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti 
považován za běžný, 
f) sociálním vyloučením vyčlenění osoby mimo běžný 
život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v 
důsledku nepříznivé sociální situace, 
g) zdravotním postižením tělesné, mentální, 
duševní, smyslové nebo kombinované postižení, 
jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou 
na pomoci jiné osoby, 
h) plánem rozvoje sociálních služeb výsledek 
procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve 
stanoveném území a hledání způsobů jejich 
uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož 
obsahem je popis a analýza existujících zdrojů a 
potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, 
strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, 
povinnosti zúčastněných subjektů, způsob 
sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, 
jakým lze provést změny v poskytování sociálních 
služeb. 
 

životních potřeb, 

d) přirozeným sociálním prostředím rodina a sociální 
vazby k osobám blízkým1), domácnost osoby a 

sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí 

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

e) sociálním začleňováním proces, který zajišťuje, že 

osoby sociálně vyloučené nebo sociálním 
vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a 

možností, které jim napomáhají plně se zapojit do 

ekonomického, sociálního i kulturního života 
společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti 

považován za běžný, 

f) sociálním vyloučením vyčlenění osoby mimo 
běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit 

v důsledku nepříznivé sociální situace, 

g) zdravotním postižením tělesné, mentální, duševní, 
smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady 

činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné 

osoby, 

h) střednědobým plánem rozvoje sociálních 

služeb strategický dokument obce nebo kraje 

schválený na dobu 3 let, který je výsledkem 

aktivního zjišťování potřeb osob na území obce 

nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování 

s využitím dostupných zdrojů; jeho obsahem je 

souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, 

popis způsobu zpracování 

plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s 

poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým 

jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza 

dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou 

sociální služby určeny, včetně ekonomického 

vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje 

sociálních služeb obsahující popis budoucího 

žádoucího stavu a opatření, jejichž 

prostřednictvím by mělo být tohoto stavu 

dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, 

postup sledování a vyhodnocování plnění plánu 

včetně způsobu, jakým lze provést změny v 

poskytování sociálních služeb a způsob zajištění 

sítě sociálních služeb na území kraje; střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn 

akčními plány zpracovanými na období jednoho 

roku, které vycházejí ze střednědobého plánu 

rozvoje sociálních 

služeb, 

i) sítí sociálních služeb souhrn sociálních služeb, 

které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s 

odpovídající místní dostupností napomáhají řešit 

nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a 

které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob 

na území kraje a dostupnými finančními a jinými 

zdroji; síť sociálních služeb je součástí 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

kraje. 

 

Zdroj. ČESKO. § 3 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

- znění od 31. 3. 2006. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-

2017 [cit. 15. 6. 2017]. Dostupné z: 
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