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ABSTRAKT 

Bakalářská práce řeší problematiku neregistrovaných sociálních pobytových služeb 

v České republice a okrajově také ve Spojených státech amerických. Hlavním cílem bylo 

provézt systematickou literární rešerši a tím poskytnout ucelený přehled současných 

informací o rozmáhajícím se trendu poskytování sociálních služeb bez oprávnění. Díky 

teoretické povaze práce byla jako hlavní výzkumná metoda zvolena analýza a kompilace 

stávajících dokumentů, článků, odborné literatury a medializovaných zpráv. Přínosem této 

práce je rozklíčování podmínek fungování těchto zařízení a poznání pozitivních a 

negativních dopadů na ubytované klienty. Práce je vnitřně členěna do čtyř kapitol. První 

z nich pojednává o sociálním zabezpečení, sociální pomoci a vymezuje pojem sociální 

služba. Druhá představuje sociální službu v kontextu zákona o sociálních službách, blíže 

specifikuje pobytové služby a konkrétně se zabývá domovem pro seniory a domovem se 

zvláštním režimem. Následně jsou předloženy nástroje ochrany uživatelů sociálních služeb 

ze strany státu. Třetí kapitola představuje neregistrované poskytovatele sociálních služeb, 

jejich nedostatky, typ klientely a ohlíží se také do zahraničí. Čtvrtá kapitola nejprve 

popisuje moji neúspěšnou snahu se s neregistrovanými zařízeními spojit. Dále předkládá 

konkrétní zveřejněné případy, jak s dobrými tak i špatnými podmínkami panující v zařízení 

a zabývá se udělovanými postihy provozovatelům. V závěru jsou uvedeny příklady ze 

zahraničí a výsledky práce jsou shrnuty v doporučení pro speciálně-pedagogickou teorii a 

praxi.  
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ABSTRACT 

 

The bachelor thesis deals with the issue of unlicensed social housing services in the Czech 

Republic and marginally also in the United States of America. The main goal was to 

perform a systematic literary research to provide a comprehensive overview of current 

information on the growing trend of social services without license. Due to the theoretical 

nature of the thesis, the analysis and compilation of existing documents, articles, 

professional literature and media reports was chosen as the main research method. The 

benefit of this work is to identify  the conditions of these homes and the recognition of 

positive and negative impacts on housed clients. The work is internally divided into four 

chapters. The first deals with social security, social assistance, and defines the concept of 

social service. The second represents social service in the context of the Social Services 

Act, specifies the residential services and specifically deals with a home for the elderly and 

a home with a special regime. Subsequently, tools for the protection of users of social 

services by the state are presented. The third chapter presents unlicensed providers of 

social services, their shortcomings, type of clients and is also looked abroad. The fourth 

chapter first describes my unsuccessful attempt to connect with unlicensed devices. It also 

presents specific published cases of both good and bad conditions in the facility and deals 

with the sanctions imposed on operators. In conclusion, examples are given from abroad 

and the results of the thesis are summarized in the recommendation for special-pedagogical 

theory and practice. 
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Úvod 

Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice poskytovaných pobytových 

sociálních služeb bez splněné povinné registrace. Veřejný ochránce práv (2014a) před 

zařízeními varuje, jelikož nepodléhají žádné kontrole o kvalitě nabízených služeb ani není 

vedena žádná jejich evidence. Poskytovatelé pro své nezákonné podnikání využívají 

k ubytování nejčastěji starých a nemocných lidí, jelikož zařízení prezentují jako domov pro 

seniory. Ve skutečnosti jsou pouhým ubytovacím zařízením, ve kterém klienti žijí 

v nepřijatelných podmínkách bez potřebné péče. Jejich cílem je co nejvíce se na klientech 

finančně obohatit. Jedná se o současný společenský problém ohrožující kvalitu života 

zranitelné populace, ale také nastává velká otázka do budoucnosti, jak proti těmto 

zařízením bojovat.   

Primárním cílem práce je rozklíčovat podmínky fungování neregistrovaných pobytových 

sociálních služeb a zjistit jejich dopady na klienty za pomocí důkladné rešerše dostupných 

zdrojů. Dílčím cílem je zařízení navštívit a přesvědčit se na základě vlastní zkušenosti o 

nedostatcích neregistrovaných zařízení. K tématu mě přivedla přednáška v rámci studia 

speciální pedagogiky, neboť do té doby jsem o této problematice neslyšela. Právě malá 

informovanost obyvatelstva o poskytování nelegálních sociálních služeb mě přiměla téma 

zpracovat a pokusit se prací na problematiku upozornit.      

Kladu si otázky, jestli veškerá neregistrovaná zařízení disponují nežádoucími podmínkami 

a pro provozovatele je to jen druh podnikání za vidinou zisku či jsou to jen výjimečné 

případy. Dále se ptám, proč stát nezabrání vzniku dalších a dalších takových zařízení? 

Bakalářská práce je členěna do 4 kapitol. V první kapitole vymezuji systém sociální 

ochrany a definuji termín sociální služba. Ve druhé kapitole se sociálním službám věnuji 

z pohledu zákona o sociálních službách a blíže popisuji domov pro seniory a domov se 

zvláštním režimem. Následně uvádím nástroje, kterými jsou klienti sociálních služeb před 

nevyhovujícími podmínkami ze strany státu chráněni. Ve třetí kapitole se dostávám 

k podrobnému popisu  samotných neregistrovaných pobytových služeb a předkládám 

americkou studii, jež pojednává o tamních praktikách a systému. Čtvrtá kapitola se věnuje 

prezentaci výzkumného šetření. Jsou zde uvedeny cíle, metody a postup. Uvádím vlastní 

zkušenosti z registrovaných zařízení a mapuji okolnosti proběhlých medializovaných 

případů. Výsledky jsou také zpracovány s ohledem na speciálně-pedagogickou teorii a 

praxi.  
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1 Sociální zabezpečení 

Sociální zabezpečení patří mezi sociální práva, jež jsou v České republice zakotvena 

v Listině základních práv a svobod (hl. IV.). Dle úmluv, chart, paktů a dalších 

mezinárodních dokumentů se sociální zabezpečení poskytuje lidem v případě nemoci, 

nezaměstnanosti, zdravotního poškození a invalidity, pracovního úrazu a nemoci 

z povolání, mateřství, rodičovství, stáří či úmrtí uživatele (Tröster a kol., 2013). Ve světě 

pojem sociální zabečení má různý význam. Avšak nejčastější pojetí je ve smyslu 

souhrnného označení pro všechny sociální instituce poskytující občanům poradenství, 

prevenci, materiální a peněžní plnění, služby a ústavní péči k uspokojení jejich sociálních 

potřeb (Krebs a kol., 2015). 

1.1 Sociální pomoc  

V českém právu pojem sociální pomoc definován přímo není. Přesto je to nezbytný termín, 

který Tröster (2013, s. 205) formuluje jako „poslední sít sociální ochrany, resp. záchranné 

sociální sítě.“ Tvoří nezbytnou součást systému sociálního zabezpečení a zaručuje sociální 

ochranu každému. Pokud se osoba ocitne v sociálně neuspokojivé situaci, může nastoupit 

sociální pomoc jako projev lidské solidarity a dobročinnosti (Krebs a kol., 2015). 

Matoušek (2007) dále také pod pojmem rozumí i finanční podporu v hmotné nouzi. 

Typickou činností sociální pomoci chápeme poskytování sociálních služeb. Služby sociální 

pomoci jsou poskytovány především nestátními subjekty, přičemž ale stát plní garanční a 

kontrolní funkci (Tröster a kol., 2013). 

1.2 Vymezení pojmu sociální služba 

Sociální služby jsou poskytovány lidem, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci. 

Jejich obecným cílem je zlepšení kvality života těchto lidí a zajištění jim potřebné podpory 

a pomoc při začleňování do společnosti (Gulová, 2011).  

Služba musí být přizpůsobena individuálním potřebám klienta a probíhat v náležité kvalitě. 

Měla by působit motivačně k takovým činnostem, které posilují sociální začlenění a rozvíjí 

samostatnost. Naopak by se měly vyhnout takovým aktivitám, které by mohly vést k 

setrvání v nepříznivé situaci (Matoušek a kol., 2007).  

Křesťanská víra dle biblické tradice považuje službu jako pomoc potřebným. Základem je 

přesvědčení o rovnosti, stejné hodnotě a důstojnosti všech lidí (Tomeš, 2010).  

Zásady sociálních služeb vycházejí ze Základní  listiny práv a svobod, kde se stanoví v čl. 
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30 odst. 2, že „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je 

nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.“ dále v čl. 10 ods.1. „Každý má 

právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost.“ Sociální služby jsou významným 

nástrojem při dodržování lidských práv (Tröster a kol., 2013).   

Mezi zřizovatele zařízení poskytující sociální služby patří obce a kraje, nestátní neziskové 

organizace a MPSV. Nejpočetnějšími poskytovateli se ukazují nestátní neziskové 

organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb. Obce a kraje také zřizují 

organizace poskytující sociální služby, ale hlavním jejich zadáním je vytváření vhodných 

podmínek pro rozvoj sociálních služeb a zjišťování skutečných potřeb lidí. V menší míře je 

zřizovatelem také MPSV (MPSV, 2017a).   

Z první kapitoly plyne, že v České republice je nastaven jistý sociální systém, který 

podporuje každého občana nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci. Poskytuje mu 

pomoc v takové míře, aby mohl dosáhnout svých základních sociálních potřeb.  
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2 Sociální služby v kontextu zákona o sociálních službách 

V České republice platí zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „zákon“), 

který byl schválen až po mnoha letech úsilí o novou legislativu. Dle Holasové (2014) 

absence legislativní úpravy zpomalila výrazně rozvoj sociálních služeb, ale i přesto 

vznikaly zejména už od roku 1989 nestátní neziskové organizace, které byly velmi kvalitní 

a inovativní. Dlouho očekávaný zákon přinesl velké změny v sociálním systému České 

republiky. Mezi jeho stěžejní prvky patří stanovení kategorizace služeb (konkrétní formy a 

druhy) a určení jejich plánování, založení nových institutů, jako je příspěvek na péči, 

smlouva o poskytování sociálních služeb, povinná registrace poskytovatele sociálních 

služeb, standardy kvality sociálních služeb, inspekce poskytování sociálních služeb a také 

stanovení minimální odbornosti personálu. Výrazně se tak napravily deformované právní 

vztahy mezi subjekty a vytvořilo se tím prostředí pro rozvoj vztahů mezi poskytovateli 

sociálních služeb a jejich uživateli, který se zakládá na rovnoprávnosti, dobrovolnosti a 

zabezpečení sociální péče všem (Čámský, Sembner, Krutilová, 2011; Holasová, 2014).  

Zákon se stal v sociálním systému České republiky průlomovým. Dnes už se však jeví 

v mnoha ohledech nedostačující a dle zpráv MPSV (2017b) se připravuje velká novela 

zákona.  

Zákon dělí podpůrné aktivity na sociální poradenství, sociální prevenci a sociální péči. 

Jsou realizovány formou pobytovou, terénní a ambulantní (§ 32 odst. 1, § 33).   

Pro účely své práci se budu dále podrobněji zaobírat jen sociální péčí, a to konkrétně 

formou pobytových služeb.   

V následujících řádcích popisuji pobytovou službu a konkrétně charakterizuji její dvě 

možné podoby. Vzhledem k tématu práce jsem vybrala domov pro seniory a domov se 

zvláštním režimem. Dále uvádím dostupná data prokazující nárůst počtu zařízení za 

posledních 10 let a předkládám překážky a rizika při poskytování sociálních služeb. 

V druhé podkapitole formuluji nástroje, které chrání klienty sociálních služeb.  Podrobně 

popisuji, jak fungují a dokládám jejich význam. 

2.1 Pobytové služby 

Pobytové služby se charakterizují jako služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních 

služeb (§ 33). Jsou jimi například domovy pro seniory, domovy pro seniory se zvláštním 

režimem, denní stacionáře, sociální poradny, zařízení následné péče, centra sociálně 

rehabilitačních služeb, odlehčovací služby, domovy pro zdravotně postižené či chráněné 
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bydlení (§ 34).  

Domov pro seniory je instituce, která poskytuje dlouhodobý pobyt občanům pokročilého 

věku se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pečovatelskou a 

ošetřovatelskou péčí (§ 49). V odst. 2 téhož paragrafu jsou uvedeny základní činnosti, které 

domov pro seniory musí obsahovat:  

 poskytnutí ubytování, 

 poskytnutí stravy, 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti, 

 aktivizační činnosti, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Domov se zvláštním režimem může být součástí domova pro seniory nebo existovat 

samostatně. V zařízení se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových 

látkách nebo osobám s Alzheimerovou demencí. Režim je přizpůsoben specifickým 

potřebám těchto osob (§ 50).  Služba zahrnuje shodné činnosti jako domov pro seniory. 

Graf č. 1 znázorňuje dlouhodobé zvyšování počtu obou typů zařízení na území celé České 

republiky. V letech 2008-2016 se počet domovů pro seniory zvýšil o 62 zařízení. Počet 

domovů se zvláštním režimem se navýšil o 162 zařízení. To znamená navýšení o více jak 

100 % počtu zařízení. K datu 1.3.2018 bylo v Registru poskytovatelů sociálních služeb 

zapsáno 530 domovů pro seniory a 339 domovů se zvláštním režimem (RPSS, 2018).  
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Graf 1 Nárůst počtů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem na území ČR 

v rozmezí let 2008-2016  

 

Zdroj: MPSV. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí; Vlastní zpracování podle 

https://www.mpsv.cz/cs/3869.  

Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem jsou hrazenou sociální službou (§ 73 

odst. 1). Finanční prostředky získávají od klientů, z veřejných rozpočtů (tzn. příspěvek na 

péči), plateb od zdravotních pojišťoven a ze sponzorských darů (Pikola, Říha, 2010). 

Zákon i prováděcí předpisy dělí služby na základní a fakultativní. Základní služby obsahují 

ty činnosti, které poskytovatel určitého druhu sociální služby je povinen poskytovat a 

jejich výčet je vyjmenován v § 35 odst. 1. podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádí zákon o sociálních službách. Maximální výše úhrady za poskytování sociálních 

služeb v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem činí:  

a) 210 Kč denně celkem za úhrady (poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné 

opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení), 

b) 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu tří hlavních jídel. 

Na druhé straně fakultativní činnosti jsou zcela dobrovolné a představují celou škálu 

služeb. Jedná se tedy o služby nad rámec poskytovatele služeb, které nejsou ale nijak 

zákonem specifikované. Smyslem těchto služeb je zvýšit životní standard klienta a 

nabídnout větší pohodlí.  Mohou být hrazeny v plné výši nákladů těchto služeb (§ 77), a to 

ze zůstatku vlastních příjmů (Čámský, Sembdner, Krutilová, 2011). Například Domov pro 

seniory Chodov nabízí za poplatek zavedení vlastní pevné telefonní linky na pokoj, tisk 
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fotografií, rekondiční cvičení, drobnou údržbu invalidních vozíků a chodítek v majetku 

klienta nebo měsíční paušál za využívání internetu. 

MPSV vydalo Strategii sociálního začleňování 2014-2020 (2014), kde shledává překážky a 

rizika v sociálních službách následující: 

 nedostatečná kapacita a dostupnost sociálních služeb vyplývající z nedostatečného 

lokálního plánování, 

 výrazné rozdíly v kvalitě poskytovaných služeb, 

 neudržitelný systém financování sociálních služeb s ohledem na demografický 

vývoj a rostoucí nákladovost, 

 personální nesystémovost (kumulace pracovních pozic, nejasné kompetence 

sociálního pracovníka, absence kariérního řádu), 

 nedostatečné propojení teorie s praxí. 

Cílem je systém sociálních služeb uzpůsobit k větší pružnosti a schopnosti reagovat na 

jevy ve společnosti a potřeby uživatelů a klientů.   

2.2 Nástroje k ochraně klientů sociálních služeb 

Nástroje definované zákonem slouží k ochraně klientů a jejich zájmů tak, aby nedocházelo 

k porušování jejich práv (Tröster a kol., 2013). Základní  nástroje ochrany klientů 

sociálních služeb ze strany státu jsou instituty, jejichž úkolem je vytvořit podmínky pro 

naplnění cílů právní úpravy. Předními instituty se rozumí: smlouva o poskytování 

sociálních služeb, registrace poskytovatele sociálních služeb, standardy kvality sociálních 

služeb a inspekce poskytovatele sociálních služeb. Zavedené instituty mají zajistit 

náležitou kvalitu sociálních služeb (Čámský, Sembdner, Krutilová, 2011).  

V nadcházejících podkapitolách konkrétně popíši každý nástroj ochrany klientů sociálních 

služeb samostatně.  

2.2.1 Smlouva 

Nejdůležitějším právním vztahem mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby je 

smlouva o poskytování sociálních služeb, která především v oblasti sociální péče se 

uzavírá v písemné podobě (Matoušek a kol., 2007). V obecné rovině upravuje „všechny 

vztahy, jež v procesu poskytování sociálních služeb vznikají mezi uživatelem a 

poskytovatelem (Čámský, Sembdner, Krutilová, 2011, s. 22).“ Smlouva tím tak chrání oba 

subjekty, které ji uzavírají. Zákon dává přednost nestátním poskytovatelům sociálních 
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služeb, tudíž ve většině případů klient požadované služby sjedná smlouvu s tímto 

poskytovatelem. Obce, obce s rozšířenou působností a kraje jsou pouze podpůrnou 

složkou. Jejich zadání je zajištovat sociální služby, tam kde nejsou, předkládat informace 

dostupnosti sociálních služeb a zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb na 

svém území (Matoušek a kol., 2007).   

Smlouva má specifickou podobu, která je upravena pouze pro tento typ smlouvy. A to 

především v oblasti možnosti odmítnutí uzavření smlouvy, sankcí v podobě správních 

deliktů v případě, že poskytovatel nenaplňuje předepsané povinnosti vůči této oblasti a 

obsahu náležitostí, které každá uzavřená smlouva musí obsahovat (Janečková, Čiberová, 

Mach, 2016).  

O nástupu do pobytového zařízení a podpisu smlouvy dle rozsahu omezení svéprávnosti 

člověka rozhoduje opatrovník, který musí důkladně znát potřeby opatrované osoby, její 

názory, přesvědčení, poměry ve kterých žije, ale i předešlý způsob života. Opatrovník volí 

při výběru sociální služby tu nejméně omezující možnost a snaží se zvolit takové řešení, 

aby umožnil opatrovanému setrvat v jeho přirozeném sociálním prostředí. V případě 

zvolení pobytové sociální služby opatrovník smí podepsat smlouvu pouze s registrovanou 

sociální službou. Opatrovníci také sledují kvalitu poskytované služby a v případě 

nespokojenosti mohou podat stížnost či jinak hájit práva klienta (Šabatová, 2015a). 

2.2.2 Registrace poskytovatele sociálních služeb 

Sociální službu lze poskytovat pouze na základě zapsání se do Registru poskytovatelů 

sociálních služeb. O schválení registrace rozhoduje příslušný krajský úřad, v případě, že 

zřizovatelem je ministerstvo, rozhoduje o registraci toto ministerstvo (§ 78). Registr 

poskytovatelů je veřejně k nahlédnutí na webových stránkách krajských úřadů MPSV.   

Při registraci je třeba předložit formulář „Žádost o registraci sociálních služeb“, který 

obsahuje např. doklad o absenci daňových nedoplatků, výpis z obchodního rejstříku, 

bezúhonnost a odbornou způsobilost všech fyzický osob, které budou sociální službu 

přímo poskytovat apod. (§ 79) a formulář „Údaje o poskytované sociální službě“ 

obsahující informace o druhu služby, popis její realizace a personálního zajištění, kapacitě, 

časového rozsahu či plán finančního zajištění (§ 79 odst. 5).  

Změny týkající se údajů obsažené v žádosti o registraci a v předkládaných dokladech je 

poskytovatel povinen oznámit písemně do 15 dne registrujícímu orgánu a ten rozhodne o 

změně registrace. Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až po 
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právní moci rozhodnutí o změně registrace (§ 82).  

Registrující orgán může také registraci zrušit. A to především v případě, kdy poskytovatel 

sociální služby přestane splňovat podmínky. Dále při uložení správního trestu 

poskytovateli za přestupek v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené 

poskytovatelům sociálních služeb nebo nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků 

v oblasti dodržování standardů kvality sociálních služeb při inspekci poskytování 

sociálních služeb. Poskytovatel může také požádat o zrušení registrace sám 3 měsíce přede 

dnem ukončení činnosti. Registrace je nepřevoditelná a končí dnem zániku právnické 

osoby nebo úmrtí osoby (§ 82). Tröster (2013) dodává, že zrušení registrace má zejména 

sankční charakter.  

Registrační systém by měl zaručit kvalitu poskytovaných služeb, a to ještě předtím než se 

činnost začne provozovat, poněvadž se sledují zásadní podmínky hygienického, 

technického, materiálního, personálního i odborného charakteru (Čámský, Sembdner, 

Krutilová, 2011).  

2.2.3 Příspěvek na péči   

Příspěvek na péči dle paragrafu 7 je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické 

osoby a nárok na něj má ta osoba, která z dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

potřebuje pomoc od osoby blízké, asistenta sociální péče, poskytovatele sociálních služeb 

zapsaného v Registru poskytovatelů sociálních služeb, dětského domova nebo speciálního 

lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu. Stát se tímto způsobem podílí na 

zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. Náklady na příspěvek jsou hrazeny 

ze státního rozpočtu. Krajská pobočka pak kontroluje, jestli je příspěvek využíván 

k zajištění pomoci od těchto subjektů (§ 29).  

Zdravotní stav se posuzuje podle míry schopnosti vykonat tyto základní životní potřeby: 

mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, výkon 

fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (§ 9). Od toho se 

odvíjí uznaná výše příspěvku, která u osob starší 18 let se pohybuje od 880 Kč při lehké 

závislosti až po 13 200 Kč při úplné závislosti měsíčně (§ 11).  

2.2.4 Inspekce poskytování sociálních služeb  

Podle paragrafu 99 kvalitu sociálních služeb ověřuje zvláštní orgán tzv. inspekce kvality. 

V souladu s paragrafem 97 inspekce provádí kontrolu pouze u poskytovatelů, kterým bylo 

vydáno rozhodnutí o registraci. Inspekční tým tvoří nejméně tři členové, přičemž jeden 
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z nich musí být zaměstnancem státu zařazeným k výkonu práce v ministerstvu. K účasti 

mohou být dále přizváni nepodjatí odborníci (§ 98). Inspekce rozlišuje tři typy kontrol: 

základní, hloubkovou a následnou. Probíhá 1-3 dny a inspektoři kontrolují důležité 

dokumenty, komunikují s personálem a prohlíží si zařízení. Výsledkem šetření je inspekční 

zpráva (Holasová, 2014).  

Činnost inspekce má na starost kontrolu, ale také monitoruje působení každého 

registrovaného poskytovatele sociálních služeb a případně upozorňuje na jeho nedostatky, 

které má za úkol napravit. Samotná restrikce je nejzazším opatřením, který stát uděluje 

v případě, že se vytknuté nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní (Čámský, Sembdner, 

Krutilová, 2011).  

2.2.5 Standardy kvality sociálních služeb 

Kontrola, která vždy probíhá v místě poskytovatele (§ 98) využívá standardy kvality 

sociálních služeb, což je soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň 

kvality poskytování sociálních služeb. Sledují se oblasti personálního a provozního 

zabezpečení sociálních služeb a oblast vztahů mezi poskytovateli a osobami. Hodností se 

každý standard zvlášť a lze za něj získat maximálně tři body (§ 99).  

Dle Holasové (2014) smyslem standardů je umožnit průkazným způsobem posouzení 

kvality poskytované služby a popsání, jak má kvalitní sociální služba správně vypadat. 

Standardy jsou jednotné pro všechny sociální služby, což znamená jejich velkou 

univerzálnost. (Holasová, 2014). To vede k rozmanitosti sociálních služeb, jelikož každé 

zařízení si vytváří svá kritéria s ohledem na vlastní podmínky či cílovou skupinu. I přes 

tento fakt, nemusí splnění určité dostačující úrovně kvality být uživatelem služba 

hodnocena jako kvalitní. Například ubytování v pětilůžkovém pokoji nemusí byt klientem 

v domově pro seniory hodnoceno stejně dobře jako klientem v jiném typu zařízení 

(Holasová, 2014, podle Jabůrková a kol., 2007).   

Meinholdová a Matul (in Holasová, 2014) shledávají, že služba se stává standardizovanou 

ve chvíli, kdy je prováděna vždy stejně, a to nezávisle na poskytující osobě. Takové pojetí 

má své nedostatky, jelikož sociální práce záleží vždy na individuálním přístupu personálu a 

aktuální situaci při poskytování služby.  

Holasová standardy kvality chválí a tvrdí, že „jsou materiálem, který v dané oblasti 

popisuje dobrou praxi (2014, s. 54).“ Naproti tomu Hort (2017) ve svém článku Inspekce? 

systém standardů kvalit ostře kritizuje. Označuje standardy kvality za silně nedostačující a 
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možnost inspekce si zákonné pojetí vykládat dle svých názorů pokládá za nešťastné, 

jelikož se tím ztrácí objektivita závěrů inspekčních týmů. „Inspektované subjekty se často 

v důsledku subjektivity inspekčního orgánu cítí nespravedlivě obviňovány z  porušování 

čehosi a  dokonce jim dle § 107 odst. 2 písm. m) zákona o sociálních službách hrozí stíhání 

za správní delikt za to, že nesplní ve  stanovené lhůtě opatření k  odstranění nedostatků 

zjištěných při inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o  jejich plnění, tedy nedostatků, 

o jejichž existenci nejsou přesvědčeny (Hort, 2017, s. 32).“ Hort považuje za nutné, aby se 

vytvořila obecně závazná norma, ve které bude definováno, co je kvalitní a vytvořil se tak 

srovnatelný vzor. Ve výsledku to vše vede k tomu, že inspekce nedisponuje takovými 

zjištěními, které by mohly být využity ve fázi vyřizování námitek.  Inspekce předkládá 

písemné zpracování, které je neúplné a nekvalitní, jelikož nedisponuje dostatečným a 

kvalitním vzorem, kterým by se mohla řídit. V případě existence takového vzoru by 

inspekční tým, ale i poskytovatel věděl, jaká kritéria jsou platná, a měl by možnost se o ně 

opřít. Vyvaroval by se také rozdílného hodnocení v krátkém čase.   

Druhá kapitola řádně vymezila registrované sociální služby z hlediska podoby, významu a 

pravidel, které musí dodržovat. Další kapitola se naopak věnuje takovým sociálním 

službám, které povinnosti dané zákonem nerespektují.  
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3 Neregistrované sociální pobytové služby 

Neregistrované sociální pobytové služby jsou služby, které nejsou zapsány v Registru 

sociálních služeb a fungují tudíž nelegálně. Takové služby často nemají odborný základ a 

na první pohled se jeví jako zdravotnické zařízení či zařízení sociálních služeb pro seniory. 

Označují sami sebe jako hotel, stravovací či ubytovací typ zařízení nebo sanatorium a jsou 

zřizovány soukromými subjekty. Při bližším pohledu se však ukáže, že kromě ubytování a 

poskytování stravy nabízí služby, které svým charakterem odpovídají péči definované 

zákonem o sociálních službách pro zařízení typu domov pro seniory, případně domov se 

zvláštním režimem (VOP, 2012).  

3.1 Vymezení problematiky v České republice 

Problematika se na území ČR šíří od vydání zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

který zrušil dosavadní penziony pro důchodce, k jejichž provozování zřizovateli stačilo do 

té doby pouze živnostenské oprávnění (Čermák, 2015).  

Nejčastějšími třemi způsoby poskytování sociálních pobytových služeb bez registrace jsou:  

 poskytování sociální služby zcela bez jakéhokoli oprávnění či živnostenských 

oprávnění, 

 poskytování pobytové sociální služby na základě registrace služby terénní, 

 poskytování sociální služby prostřednictvím asistentů sociální péče. 

V prvním případě jsou služby poskytovány na základě kumulace živnostenských 

oprávnění, případně zcela bez oprávnění. Provozovatel se na veřejnosti nepravdivě 

prezentuje jako sociální služba a klame tak zájemce. Služby poskytují osobám závislým na 

péči jiné osoby, vykonávají dohled nad uživateli (např. nenaplnění běžných předpokladů 

pro soukromí bydlení, dohled nad hygienou) a pečují o uživatele v rozsahu činností dle 

zákona o sociálních službách (MPSV, 2014a).   

V tiskové zprávě  „MPSV: Neregistrované sociální služby porušují zákon“ Habáň (2014) 

pokládá za velmi problematický institut asistenta sociální péče, který vznikl k zajištění 

náležité sociální služby v odlehlejších lokalitách. Asistenti totiž musí splňovat pouze 

bezúhonnost, zletilost a zdravotní způsobilost. Dnes jsou však využíváni poskytovateli 

domovů a hotelů pro seniory, přičemž tato zařízení nesplňují zákonem dané podmínky.  

Nadále institut asistenta sociální péče slouží lidem vyžadující pomoc jiné fyzické osoby, 

aby mohli setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí bez nutnosti využití pobytových 
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zařízení sociálních služeb. V žádosti o příspěvek na péči musí být vždy asistent sociální 

péče uveden jako pečující osoba (MPSV, 2017c).  

Žadateli o registraci terénní služby nenáleží stejné podmínky jako žadateli o registraci 

pobytové služby. Nemusí dokládat zajištění hygienických podmínek, vlastnické či jiné 

právo k prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány či způsob zajištění 

zdravotní péče. Materiální a technické podmínky vychází z terénního charakteru 

poskytované služby. Výkon kontroly a ochrana práv uživatelů má také omezenější 

charakter. Subjekt se tak vyhýbá výše uvedeným povinnostem, přestože ve skutečnosti 

poskytovaná služba má pobytový charakter (MPSV, 2014a).   

Jak bylo výše uvedeno, inspekce má oprávnění provádět kontrolu pouze u registrovaných 

sociálních služeb. Navzdory tomu k 1. 8. 2016 vstoupila v účinnost novela č. 189/2016 Sb., 

která opravňuje registrující orgán provádět kontrolu i u fyzických a právnických osob, 

kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci, nasvědčují-li skutečnosti tomu, že u těchto 

osob jsou poskytovány sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování (§ 82b).  

Dalším orgánem, který se činí v hájení práv uživatelů  neregistrovaných zařízeních, je 

Veřejný ochránce práv. Kontroluje veřejnou činnost správních orgánů a je zcela 

nezávislým státním orgánem. Jeho působnost se vztahuje na místa, kde se nacházejí nebo 

mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči  

(§ 1 odst. 4 písm. c). Jedná například na základě podnětu právnické či fyzické osoby, ale 

také i z vlastní iniciativy. Provádí systematické návštěvy, jejichž cílem je zjišťovat, jak je 

s osobami omezenými na svobodě zacházeno. Zjistí-li ochránce šetřením porušení 

právních předpisů či jiná pochybení, může navrhnout následující opatření: provedení 

úkonů k odstranění nečinnosti, zahájení stíhání pro trestný čin, přestupek nebo zahájení 

disciplinárního řízení (Zákon č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv).    

V neposlední řadě může zařízení zkontrolovat policie, pokud je podezření na páchání 

trestného činu. Pavel Doubek, právník z oddělení dohledu nad omezováním osobní 

svobody kanceláře veřejného ochránce práv, přesto zdůrazňuje mizivou kontrolu a 

neviditelnost těchto zařízení jednotlivým orgánům (Koubová, 2015).  

Dle odhadů působí v České republice 72 subjektů, které poskytují sociální služby bez 

registrace (Týden.cz, 2015). Pokutu za poskytování sociálních služeb bez oprávnění 

krajský úřad může uložit až do výše 1 000 000,- Kč (Zákon č. 1008/2006 Sb. § 107 odst. 

1).  

Ve článku „Ochránkyně žádá vládu o systémové řešení neregistrovaných zařízení“ (2015b) 
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ombudsmanka Anna Šabatová říká: „Sami poskytovatelé neregistrovaných služeb o sobě 

otevřeně mluví jako o alternativě, která vyplňuje mezeru na trhu. Dokonce se sdružují 

a vytvářejí zdání něčeho, co je normální a legitimní, protože je to potřebné.“ Také 

konstatuje fakt, že i přes uzavření všech neregistrovaných zařízení není jasné, kam by se 

umístilo takové velké množstvím starých a nemocných lidí, kteří v nich doposud žijí. I 

přestože by se taková situace vyřešila, tak není k dispozici řešení, jak by se v takovém 

případě zabránilo novému rozvoji těchto zařízení.  

Podle dostupných dat se počet obyvatel věkové skupiny 65 let a více stále zvyšuje. V roce 

2016 přibylo 56,5 tisíce seniorů tohoto věku a celkový počet činil 1, 99 milionu. Nárůst 

počtu seniorů byl zaznamenán už po deváté v řadě (ČSÚ, 2017).  

Podle odborníků budou lidé starší 65 let tvořit téměř 23 % české populace do roku 2030.  

Z toho vyplývá, že poptávka po sociálních službách se bude nadále razantně zvyšovat 

(Šabatová, 2015b).  

Přestože počty seniorů každým rokem stoupají, tak kapacita lůžek v domovech pro seniory 

je téměř konstantní. Graf číslo dva znázorňuje počet lůžek v domovech pro seniory a v 

domovech se zvláštním režimem v rozmezí let 2008-2016. V prvním uvedeném zařízení se 

čísla pohybují kolem 36 tisíc s meziročním nárůstem pouhých pár set lůžek. Dokonce 

v roce 2016 byl zaznamenán pokles o 649 lůžek oproti roku 2013. Na první pohled se to 

může jevit velmi negativně, ale důvodem je obecný trend zvyšování kvality sociální péče a 

snižování počtů lůžek na jednom pokoji. Domovy se zvláštním režimem navýšily počet 

lůžek od roku 2008 v roce 2016 o 7 396. Přesto i tam panují tendence snižovat počet lůžek 

na pokoji a vytvářet více jedno či dvou- lůžkových pokojů. Například Domov se zvláštním 

režimem v Boskovicích musel snížit lůžka na základě doporučení ministerské inspekce, 

která právě dva třílůžkové a dva čtyřlůžkové pokoje vyhodnotila jako nevyhovující 

(Trumpeš, 2017). 
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Graf 2 Kapacita lůžek v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem v rozmezí 

let 2008-2016 

 

Zdroj: MPSV. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí; Vlastní zpracování podle 

https://www.mpsv.cz/cs/3869.  

Z přístupných dat nejvíce žadatelů o sociální službu, kteří nejsou úspěšní, patří právě těm, 

kteří žádají o přijmutí do Domova pro seniory, a hned za nimi se řadí žadatelé o přijmutí 

do Domova se zvláštním režimem. Počty žadatelů, kteří nebyli přijati v roce 2016, 

demonstruje graf číslo 3. Počet nepřijatých občanů do domova pro seniory se vyšplhalo na 

rekordních 65 764 žádostí. Domovy se zvláštním režimem se také potýkají s velkým 

počtem neúspěšných žádostí. Díky tak velkému počtu nepřijatých žádostí se může žadatel 

uchýlit k výběru neregistrované sociální služby, jelikož se mu jeví jako jediná dostupná 

možnost.  
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Graf 3 Počet neúspěšných žadatelů o příjem do Domova pro seniory a Domova se zvláštním 

režimem v rozmezí let 2008-2016 

  

Zdroj: MPSV. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí; Vlastní zpracování podle 

https://www.mpsv.cz/cs/3869.  

3.1.1 Nedostatky  

Kancelář Veřejné ochránkyně práv (2012) zveřejnila nejčastější nedostatky, které byly 

zjištěny při systematických návštěvách neregistrovaných pobytových sociálních služeb. 

Dochází například k: 

 poskytování péče nekvalifikovaným personálem, 

 pochybení při ošetřovatelské péči u klientů, 

 podcenění rizika malnutrice, nezakročení v případě podvýživy a nepřijímání  

 potravy seniorem, 

 nezajištění bezpečného prostoru pro pobyt klientů na vzduchu, 

 intuitivnímu přístupu a libovůlí jednotlivých pracovníků tam, kde charakter péče 
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 sdílení osobních údajů klientů s dalšími subjekty bez potřebného souhlasu, 

 nevedení dokumentace, která by zaručovala kontinuitu péče a uchování důležitých 

informací o klientovi a jeho zdraví, 

 zamykání a přivazování klientů, či používání vysoké ohrádky u lůžka s falešným 

odvoláním na standardy péče o osoby trpící demencí, přestože takové standardy 

neexistují, 

 neexistencí domácího (vnitřního) řádu a používáním opatření, jež zasahují 

do autonomie klienta, intuitivně, zcela podle uvážení personálu, 

 vyžadování vysokých úhrad. 

Uvedené nedostatky demonstrují špatné zacházení s klienty, nevyhovující prostředí, 

omezování práv, poskytování nepravdivých informací, amatérský přístup a absenci 

jakýchkoliv pravidel při poskytování péče. To vše odráží fakt, že stojí mimo zákon a 

nemají tak povinnost dodržovat žádná pravidla ohledně poskytování sociálních služeb.  

3.1.2 Klientela 

Kancelář veřejné ochránkyně práv (2012) zdůrazňuje skutečnost, že nelicencovaná zařízení 

se specializují na osoby nemající silné rodinné zázemí a jsou odkázáni na péči druhé 

osoby. Sami blízké osoby mají problém se zajištěním péče a vítají tak každou pomoc. 

Klienti se nacházejí ve zranitelném postavení, a proto se s velkou vděčností upínají na 

provozovatele.  Díky tomu jsou ochotni platit za pobyt i přesto, že je s nimi špatně 

zacházeno a žijí ve špatných a nedůstojných hygienických podmínkách. „Pouze 

v ojedinělých případech jsem se setkala  tím, že by si klienti na podmínky v zařízení 

stěžovali, byť bylo zjevné, že kvalita poskytovaných služeb ani zdaleka nedosahovala 

standardů kvality sociálních služeb (Šabatová, 2015a, s. 4).“   

Velké ohrožení pro klienta představuje rovněž vystavení se finančnímu riziku. Zřizovatelé 

často požadují celou částku důchodu od seniora. Jednají tak protizákonně, jelikož osobě 

musí zbýt alespoň 15% příjmu (§ 73 odst. 3). Také sami klienti se často nevědomky 

dopouští obcházení zákona. Klient či jeho rodina hradí služby neregistrovaného zařízení 

příspěvkem na péči, který dle zákona je určen na zajištění pomoci pouze osobou blízkou, 

asistentem sociální péče nebo poskytovatelem sociálních služeb, jenž je zapsán v Registru 

sociálních služeb. Pokud tak klient učiní, vystavuje se riziku, že mu bude výplata 

příspěvku zastavena. Krajská pobočka Úřadu práce kontroluje, zda byla uzavřena 
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s poskytovatelem sociálních služeb smlouva o poskytování sociálních služeb a má 

pravomoc ke kontrole využití příspěvku, která je zaměřena na kvalitu služeb 

poskytovatele. Nejen klient, ale i personál v neregistrovaných zařízeních je vystaven 

velkému riziku. Na řadu činností, které personál běžně vykonává, nemá dostatečné 

vzdělání a nedisponuje dle právních předpisů definovaným oprávněním. Právní 

odpovědnost při špatně poskytované péči, která může vést až k újmě klienta, tak doléhá na 

samotné pracovníky. Personál často ani nemá správnou představu o tom, že pracují pro 

nelegální subjekt, a že některé kroky nadřízených jsou protizákonné (Šabatová, 2015a). 

3.2 Neregistrované sociální služby v zahraničí dle americké studie 

Problematika nelegálních poskytovatelů sociálních služeb se netýká jenom České 

republiky. Domovy bez registrace (dále jen „domovy“) se špatným zacházením s klienty se 

objevují také ve Spojených státech amerických, ale je to velký problém i v Japonsku.   

 V roce 2015 vyšla závěrečná zpráva americké průzkumné studie "Understanding 

Unlicensed Care Homes: Final Report“ (ASPE), jejímž cílem bylo porozumět tamnímu 

fungování nelicencovaných domovů a poskytnout rozsáhlý přehled k této problematice. 

Výzkum byl veden pomocí sérií rozhovorů s odborníky na dané téma a s osobami 

zaměstnanými v takových domovech ze třech států (Georgia, Pensylvania, North 

Carolina), které s touto nelegální činností mají velké potíže. Navzdory tomu hlavním 

zdrojem pak byla rešerše dostupné literatury. Pracovali tedy s velmi omezeným počtem 

dostupných informací, jelikož přístupných zdrojů o nelegální činnosti těchto domovů 

logicky není příliš.   

Ze studie vyplývá, že domovy poskytují rovněž jako v České republice ubytování, stravu a 

navíc služby sociální péče. Obyvateli jsou též zvlášť zranitelní lidé. Rozumí se tím senioři 

bez rodin a osoby s duševními poruchami. Rozdílem jsou pak dále lidé bez domova a lidé 

se závislostí na návykových látkách, kterým domovy také slouží.   

V souladu s údaji ve 3. kapitole domovy vykazují stejné nedostatky v oblasti hygieny, 

zdraví a bezpečnosti obyvatel. Dochází v nich k finančnímu vykořisťování, zneužívání a 

zanedbávání.  

Nelegální domovy vznikají především kvůli zisku. Vydělávají na odebírání léků od klientů 

a zabavování poukázek na jídlo, které následně prodávají na ulici. Dále se provozovatelé 

stávají příjemci klientových sociálních příspěvků. Obvykle si je nechají proplatit i po smrti 

jedince, jelikož jeho úmrtí nenahlásí. Od klientů požadují veškeré doklady a tím mají 
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absolutní kontrolu nad svými obyvateli, což vede k omezené možnosti klienta opustit 

takový domov. Naopak získání licence by vyžadovalo od provozovatelů hradit náklady na 

kvalifikovaný personál, což je výdaj „navíc“.   

Poptávka se stává hnací silou těchto zařízení. V nemocnicích je vyvíjen velký tlak na 

personál, aby co nejdříve uvolňoval lůžka pro nové pacienty. Některé nemocnice dokonce 

platí domovům měsíční poplatek, když si pacienta okamžitě odvezou do svého zařízení. 

Typickými klienty domovů jsou právě lidé odcházející ze zdravotních zařízení, kteří 

nemají možnost se vrátit zpět domů.    

Obecně licencovaných domovů je nedostatek, což přispívá k obsazenosti nelegálních 

domovů. Dalším důvodem k využívání nelicencovaných služeb zapříčiňuje časté odmítání 

legálních domovů osobám s problematickým chováním a osobám závislých na návykových 

látkách. Příčinou jsou rovněž malé sociální příspěvky, které by výdaje na licencovaná 

zařízení žadatelům nepokryly.   

Jedním z typických znaků činnosti provozovatelů v USA je přemisťování klientů z jednoho 

zařízení do druhého, aby se vyhnuli vymáhání práva od státu, a tím byli hůře dosažitelní. 

Zmíněné jednání se uskutečňuje i mezi státy. Provozovatelé těchto domovů bývají často 

propojeni a vzniká tím tak organizovaný zločin.   

Stejně jako v České republice, nalézt neregistrované zařízení je pro státní úředníky velmi 

obtížné. Neexistuje žádná evidence a jejich počet se může pouze odhadovat. Domovy jsou 

identifikovány jen díky stížnostem, které následně inspekce prošetřuje. Jediným možným 

řešením se zdá větší komunikace mezi institucemi a získávání informací od zdravotnických 

a advokátních organizací.   

Studie dodává, že zprávy objevující se v  médiích mluví jen o negativech nelicencovaných 

zařízení. To je pochopitelné, jelikož pokud na zařízení není podána stížnost, tak nikdo o 

existenci takového domovu neví. Z výpovědí ale vyplývá, že existují nelicencované 

domovy poskytující kvalitní péči. Některé úřady o těchto zařízeních dokonce ví, ale jejich 

provoz raději tají.   

Problematika neregistrovaných sociálních služeb poskytující špatnou péči zvlášť 

zranitelným lidem není tedy doménou jen České republiky. Růst počtu seniorů ve 

vyspělých zemí zapříčiňuje nedostatek sociálních služeb a vznikají díky tomu nelegální 

zařízení, která bohužel nejsou vždy tou nejlepší alternativou (Šabatová, 2015a, ASPE, 

2015).   
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4 Výzkumné šetření 

4.1 Stanovení cíle a popis metod 

Cílem mého výzkumného šetření bylo osobně navštívit neregistrované pobytové sociální 

služby, prohlédnout si zařízení, sledovat kvalitu poskytované péče, odbornost personálu, 

vhodnost vybavení pro ubytování seniorů a zdravotně postižených lidí a v rámci šetření 

také pochytit celkovou atmosféru, popřípadě provézt rozhovor s klienty. Díky absenci 

seznamu zařízení, které provozují nelegální činnost v oblasti sociálních služeb, se stalo 

samotné vyhledání takových zařízení obtížné. Náhodným hledáním na internetu dle 

klíčových slov a poskytnutých rad pana PhDr. Čermáka, jsem jich několik nalezla a 

následně kontaktovala emailem. Pokusila jsem se spojit se čtyřmi zařízeními, které dle 

dostupných informací registrací nedisponují. Vedlejším cílem bylo v závěru provézt malé 

srovnání kvality mezi navštívenými neregistrovanými zařízeními a dvěma registrovanými 

domovy pro seniory, ve kterých jsem již absolvovala praxi.      

4.1.1 Praxe v registrovaných zařízeních 

V rámci mého dosavadního studia speciální pedagogiky jsem navštívila soukromý Domov 

seniorů Vysočany a Domov seniorů Dobřichovice, jehož zřizovatelem je Magistrát 

hlavního města Prahy. V následujících řádcích uvedu stručnou charakteristiku těchto 

domovů a popíši kvality a nedostatky jak je vnímám.   

Domov seniorů Vysočany je zároveň domovem se zvláštním režimem a leží v klidnější 

části Prahy 9, ale přesto s absencí zahrady či přírody v okolí. Budova má pět pater, dva 

prostorné výtahy, na každém patře sesternu, společenské místnosti a v přízemí prostornou 

jídelnu s recepcí. Zařízení je moderně vybavené, udržované v čistotě, pokoje jsou 

prostorné a laděné v pozitivních barvách. Personál v mé přítomnosti byl na klienty 

nesmírně milý a klienty oslovoval jejich křestním jménem. Při stravování byli pečovatelky 

nápomocné klientům, ale díky nedostatečnému množství personálu pomáhali i aktivizační 

pracovnice. Jídlo se podává v požadované kvalitě a je dbáno na nutriční požadavky 

každého klienta. V dopoledních i odpoledních hodinách se pořádají dobrovolné aktivity 

jako je tréning paměti, společné povídání o aktuálních tématech, hodina angličtiny, tvůrčí 

práce nebo rehabilitační činnosti.   

Domov seniorů Dobřichovice naproti tomu je secesní vilou, která se nachází v klidné části 

obce mezi lesy. Jako domov pro seniory slouží už od roku 1961 a na prostorách a vybavení 
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je to znát.  Vnitřní prostory působí spíše nemocničním dojmem a pokoje jsou nejčastěji 3-4 

lůžkové. Toalety jsou společné na chodbách a součástí domova je jeden výtah. Budova 

nesplňuje požadované standardy pro domov pro seniory. Celková kapacita je 56 lidí a 

čekací lhůty na umístění jsou do jednoho roku.  Většinu času jsem trávila s manažerkou 

kvality Zorou Zelenou, která na mě působila přísným dojmem, a s jejími názory jsem se 

moc neztotožňovala. Dle jejího názoru nemá cenu s klienty dělat „dětské“ aktivity, jelikož 

senioři nejsou žádné děti. Já jsem se ale právě v Domově pro seniory ve Vysočanech 

přesvědčila, že seniory také aktivity jako keramika, malování, vystřihování baví. Osobně 

jsem pak byla přítomna u aktivity pečení perníčků, kde spíše práci vykonával personál než 

klienti. Také jsem se zúčastnila besedy s přítomností klientů, kterou ale až příliš vedla paní 

Zelená a nabádala klienty k takovým odpovědím, které se líbily jí. V momentě, kdy senioři 

se mnou zůstali sami, rozmluvili se a začali si mírně stěžovat, že vše není tak růžové jak 

paní Zelená předkládá. Například rekonstrukce domu už je slibována více jak sedm let. 

Jakmile se paní Zelená vrátila, tak klienti ve své komunikaci začali být střídmější.    

Z mých praxí na mě mnohem pozitivnějším dojmem působí Domov pro seniory Vysočany. 

Personál je mnohem empatičtější, ochotnější a zvlášť oceňuji práci aktivizačních 

pracovnic, které svoji práci opravdu žijí a snaží se zpříjemnit dlouhé dny svým klientům.  

Naopak v Domově pro seniory Dobřichovice jsem cítila, že je mezi klienty a zmíněnou 

paní Zelenou napjatá atmosféra a současně technické a materiální vybavení neodpovídá 

potřebám seniorů.  

4.1.2 Kontaktování neregistrovaných poskytovatelů pobytových sociálních služeb 

Na prosbu o poskytnutí podrobnějších informací o zařízení a případné domluvení si 

schůzky s někým z řad vedení se mi dostalo pouhých dvou odpovědí. V prvním případě 

jsem provedla telefonní rozhovor s provozovatelkou už dnes registrovaného zařízení (blíže 

se věnuji v 4.3.2 podkapitole). Ve druhém případě jsem dostala odpověď 

z neregistrovaného zařízení Bydlení pro seniory Pohodlí. V reakci stálo, že se mám ozvat 

zhruba za tři až čtyři měsíce, jelikož díky zaučování nové pracovnice na mě nemají čas. 

Přesto email nebyl úplně negativně laděný. Byli mi schopni podat několik informací, a také 

se přede mnou netajili tím, že nejsou vedeni jako poskytovatelé sociální služby a naopak 

mi sdělili, že péči zajištují pomocí asistentů sociální péče, kteří sami uzavírají smlouvu o 

poskytování pomoci a jsou soukromým zařízením.   

Navzdory tomu na webových stánkách www.domovsenioru-pohodlí.cz se prezentují jako 
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domov pro seniory, který zajištuje odbornou péči vyškoleným personálem po dobu 24 

hodin. Sice přímo neuvádí, že jsou sociální službou, navzdory tomu péči zajištují asistenti 

sociálních péče, kteří nemusí disponovat žádným zdravotnickým vzděláním, což je 

v rozporu s uvedenou garancí odborné péče. Institut asistenta sociální péče, jak uvádím 

v podkapitole 3.1 je jedním ze způsobů, jak neregistrovaná zařízení obchází zákon a 

mohou díky uzavřené smlouvě s klientem pobírat příspěvek na péči.   

Kontaktované zařízení, od kterého jsem nezískala odpověď, byla například společnost 

Longevita senio s.r.o., která provozuje v centru Plzně dvě zařízení pro seniory. Jsou 

registrováni jako pobytová služba poskytující chráněné bydlení, ale na webových 

stránkách www.longevita.cz se především prezentují jako zařízení poskytující 

profesionální péči pro seniory. Na první pohled působí jako kvalitní domov pro seniory 

s milou a kvalitní ošetřovatelskou péčí. Pouze malým písmem v dolní části stránky je 

zmíněno, že jsou pouhou alternativou domova pro seniory. Chlubí se rychlým přijetím 

klienta, kvalitní sociální péčí, velkou řadou zájmových činností a doplňkových služeb a 

lidským přístupem z řad personálu.   

Dle mého názoru webové stránky neposkytují příliš informací a není ve výsledku jasné, 

jaké služby nabízí. Matoucí je také slovníček pojmů, ve kterém jsou vysvětlovány pojmy 

jako domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, péče o seniory s demencí nebo 

domov s pečovatelskou službou, i když žádnou takovou službu dle Registru sociálních 

služeb neposkytují.  

4.1.3 Vymezení nového vlastního šetření 

Po dosavadních neúspěších jsem na základě rady, kterou mi poskytl vedoucí odboru 

dohledu nad omezováním osobní svobody pan JUDr. Ondřej Vala v emailové komunikaci, 

snahy o navštívení neregistrovaného zařízení nadále upustila. Jak se ukázalo, nikdo nemá 

zájem nechat nahlédnout „pod pokličku“ svého zařízení. Už také z důvodu, který pan Vala 

formuloval následovně „Cítím silné riziko: pokud Vás pustí dovnitř a vy do potřebné 

hloubky nerozumíte tématům malnutrice, demence, prevence pádů atd. atd., aby se nestalo 

to, že ve své práci zkonstatujete, že je tam péče OK, přitom však nevědomky posvětíte 

špatné zacházení s klienty (15.3.2018).“  

Jelikož nemám  možnost s žádným neregistrovaným zařízení kvalitu registrovaných služeb 

srovnávat, tak považuji dva uvedené příklady za dostačují.  

Po důkladném zvážení situace jsem se rozhodla zmapovat situaci z doposud zveřejněných 
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případů a údaje porovnat s uvedenými teoretickými poznatky předložené v prvních třech 

kapitolách. Následující řádky jsou sepsány na základě dostupných textů, stávajících 

dokumentů, z reportáží a z výpovědí odborníků pohybujících se na poli sociálních služeb. 

4.2 Problematika neregistrovaných sociálních pobytových služeb v praxi 

Výskyt neregistrovaných pobytových sociálních služeb je současný, ale i budoucí 

společenský problém. A to nejen v České republice, nýbrž i ve světě (ASPE, 2015). Přesto 

se o nelegální činnosti provozovatelů takových zařízení příliš nemluví a široké veřejnosti 

není problematika známa. Lidé, kteří se s neoprávněnou činností těchto zařízení na vlastní 

kůži nikdy nepotkali a nepracují v oboru, se pravděpodobně o provozu a rizicích spojených 

s neregistrovanými zařízeními zatím nesetkali. Zřejmě mnoho z nás se v budoucnu ve 

svém životě střetně s problémem obsazenosti domovů pro seniory a budeme se potýkat ať 

už my nebo naši blízcí s dlouhou čekací lhůtou domovů. Jak je vidno z třetího grafu ve třetí 

kapitole na straně 23, neúspěšných žádostí o příjem do domova pro seniory stále stoupá. Je 

možné, že právě proto budou v budoucnu neregistrovaná zařízení řešením pro valnou 

většinu lidí.   

Důvodem rozmachu a stále narůstajícího počtu neregistrovaných zařízení rozumíme 

nedostatek sociálních služeb, které stát není schopný zajistit a minimálně reaguje na stále 

se zvyšující počet seniorů. Naproti tomu je problém v tom, „že v domovech pro seniory 

často žijí lidé, kteří do nich jednoduše nepatří. (Horecký, 2017 cit. podle Hofmanová, 

2017).“  

Významnými zdroji při hledání proběhlých šetření se mi staly souhrnné zprávy 

z provedených návštěv zveřejněné Veřejným ochráncem práv. Ten se ve věci angažuje 

převážně jako doplňkový systém ochrany umístěních osob v zařízeních poskytujících péči 

bez oprávnění, jejichž závěrečná stanoviska směřují ke krajským úřadům (Šabatová, 

2015a).  

Druhým největším zdrojem, který zveřejňuje kauzy a podává bližší informace 

k problematice,  jsou kanály České televize.  

4.2.1 Medializované případy v České republice s negativními zjištěními 

„Penzion spokojené stáří“, „Ubytovací zařízení pro seniory“, „Centrum komplexních 

služeb pro rodinu a domácnost“ nebo „Domov důstojného stáří“ to jsou příklady některých 

názvů, jak si provozovatelé napříč republikou pojmenovávají svá neregistrovaná pobytová 

zařízení poskytující sociální péči v rozsahu sociálních služeb. Taková označení mohou 
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vyvolávat u žadatelů o příjem do zařízení mylné představy, že se jedná o poskytování 

srovnatelné péče, jako v domovech pro seniory, ve kterých je obecně očekávaná kvalitní a 

kvalifikovaná péče a předpoklad potřebného vybavení, jenž osoby závislé na péči druhé 

osoby potřebují. Samotní uchazeči či rodinní příslušníci, kteří si neověří takové zařízení 

v Registru sociálních služeb, se mohou později cítit podvedeni. Vzhledem k těmto 

možným rizikům MPSV (2014b) vydalo desatero podporující právě informovanost o 

sociálních službách s cílem ochránit seniory a jejich rodinné příslušníky.    

Veřejná ochránkyně práv v roce 2015 ve článku „Ochránkyně varuje před dalšími čtyřmi 

zařízeními pečujícími o seniory“ upozornila na čtyři zařízení, ve kterých se s klienty 

zacházelo velmi špatně až nedůstojně. Šabatová také přiložila všechny čtyři vydané 

závěrečné zprávy z návštěv zařízení, které provedla v průběhu roku 2014 (VOP, 2015). 

Zjištění byla natolik vážná, že se ochránkyně obrátila na státní zastupitelství k prověření, 

zda nedochází k trestné činnosti. Prověřovanými zařízeními se staly Penzion pro seniory 

ATRIUM v Liberci, Domov na kopci v Červeném Újezdu, Penzion Jiřinka v Brně a 

Penzion Spokojeného stáří v Luhačovicích. Všechna zmíněná zařízení byla formálně 

vedena pouze jako ubytovací zařízení. Přesto však poskytovaly péči odpovídající sociální 

službě typu domova pro seniory. Byly upozorněny na své nedostatky, které měly nařízené 

okamžitě odstranit a vytvořit podmínky vedoucí k registrování sociální služby nebo činnost 

ukončit. Ve článku je též konstatováno, že v předešlých třech letech byla provedena 

návštěva devíti neregistrovaných zařízení a v každém případě se zjistilo porušování práv 

klientů.  

V následujících řádcích shrnu nedostatky, které byly shledány Veřejnou ochránkyní práv 

ve zmíněných čtyřech zařízeních. Zaměřila jsem se na materiální a technické vybavení, 

poskytovanou stravu a její způsob podávání, odbornost personálu, podávání léků a další 

specifické problémy v konkrétních zařízeních.   

Penzion pro seniory Atrium byl po návštěvě Veřejné ochránkyně práv upozorněn na 

slabiny, které musí okamžitě odstranit a následně mu bylo doporučeno se zaregistrovat 

nebo činnost ukončit. Shledané nedostatky dosahovaly intenzity trestného činu. Penzion se 

dle slov ředitelky záměrně prezentoval jako domov pro seniory, aby zbytečně nemátl 

klienty. Třípodlažní bývalý hotel bez výtahu se stal zcela nevyhovujícím prostorem pro 

seniorskou, zdravotně a tělesně postiženou klientelu, kterým byl domov poskytován. 

Mnozí z ubytovaných proto museli trávit veškerý čas na pokoji, jelikož neměli možnost 

opustit ani své podlaží. Volný pohyb též omezovala paní recepční, která měla ústně 
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nakázáno od asistenta sociální péče nebo pečovatelky koho může a koho nemůže pustit 

ven. Řada z klientů byla v noci zamykána na pokojích a byly jim na lůžka nasazovány 

postranice. V celém domě byl cítit neutuchající zápach moči a na kobercích se nalézaly 

skvrny od krve. Proces stravování v zařízení se uskutečňoval krajně nedůstojně vůči 

klientům, kde příkladem je používání ke stravování hlubokých plastových dóz, které se 

talíři zdaleka nepodobaly. Na nutriční potřeby klientů se nedbalo, ani se nezaznamenával 

příjem stravy a tekutin. V propouštěcích zprávách z nemocnic byla často uvedená 

dehydratace pacienta. V zařízení docházelo z řad personálu k zcela laické ošetřovatelské 

péči a k rizikovému nakládání s léky. Rozumíme tím ponechávání léků přímo na pokoji 

klienta a v některých případech byly uloženy na skříních, aby klient neměl možnost na ně 

dosáhnout.  Klienti si také často podávali léky sami, aniž by personál věděl, jaké množství 

užili (VOP, 2014b). V současné době dle webových stránek www.domovatrium.cz se 

penzion rekonstruuje a snaží se získat registraci. Změny provádí od 11.7.2016 a podle 

jejich zveřejněného plánovaného dokončení už měly být hotové. Snažila jsem se 

s penzionem kontaktovat, ale marně. Zatím je penzion stále mimo provoz.  

V ubytovacím zařízení Domov na kopci s kapacitou až 700 osob byly též shledány otřesné 

a nedůstojné podmínky pro život. V době návštěvy Veřejné ochránkyně práv nebylo přesné 

jasné, kolik klientů se v budově nachází, jelikož údaje nebyly úplné. Přestože zařízení se 

specializovalo na sociálně slabší klienty či jinak závislé osoby na péči, podmínky k životu 

byly nehygienické a nedůstojné. Lidé neschopni pohybu si pomoc mohli zavolat pouze 

křikem, jelikož neměli k dispozici žádné signalizační zařízení. Uzpůsobení stravy nebylo 

žádným způsobem upraveno, a to ani klientům se zdravotními problémy mající cukrovku. 

Veřejná ochránkyně práv dále upozornila na rizikové nakládání s léky, nekvalifikovaný a 

přepracovaný personál. I přestože v zařízení byla zaměstnána zdravotní sestra, tak ani 

ona nemůže poskytovat zdravotní služby, jelikož domov nemá oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb. Personál kontroloval úklid pokoje, věci ve skřínkách, počet 

vlastněných cigaret apod. Režim dne byl velmi přísně stanoven, přestože se jednalo o 

pouhé ubytovací zařízení. Není tedy jasné na jakém základě se dohled a přísný režim 

praktikoval, jelikož žádné tyto „služby“ nebyly součástí smluvního ujednání. Díky tomuto 

přísnému režimu se klienti začali více chovat jako pacienti v psychiatrické nemocnici než 

samostatní aktivní lidé. V zařízení chybělo jakékoliv soukromí při hygienických úkonech a 

přebalování, které probíhalo přímo na pokoji před ostatními klienty bez žádné oddělovací 

plenty. Shodně s americkou praxí (uvádím v 3.2 podkapitole) mnoho klientů přišlo do 
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Domova na kopci přímo ze zdravotnického zařízení, kde jejich přesun vyjednávala sociální 

pracovnice, popřípadě společně s opatrovníkem. V případě veřejných opatrovníků, 

rozumíme tím obecní úřady, byly smlouvy uzavírány pouze korespondenčně. Obsah 

webových stránek není příliš informativní, ale především provozovatel intenzivně obhajuje 

svoji činnost (VOP, 2014c). V současné době je zařízení již uzavřeno.  

Problémovým zařízením se Veřejné ochránkyni práv, jevil Penzion Jiřinka, jenž se 

prezentoval jako zařízení zaměřené na komplexní péči o seniory odkázané na pomoc druhé 

osoby a na těžce zdravotně postižené klienty, přičemž činnost provozoval na základě 

živnostenského oprávnění k výrobě, obchodu a službám. Penzion nebyl materiálně ani 

technicky přizpůsoben klientům s demencí, kterých v zařízení byla většina. Dveře na 

zahradu a chodbu měly zvýšený práh, což vede k riziku pádu. Ti měli dokonce přístup 

k chemikáliím uložených přímo na toaletě i v kuchyni vedle potravin, což je obojí 

nevhodné. V penzionu chybělo soukromí a docházelo k omezování svobody v podobě 

zamykání na pokojích či využívání postranic. I v tomto případě se na žádné nutriční 

potřeby nebral ohled a dokonce se v kuchyni objevovaly potraviny s prošlou lhůtou 

trvanlivosti. Léky se připravovaly na týden dopředu, jež pak byly podávány 

nekvalifikovaným personálem, což je v rozporu s právními předpisy a ten také využíval 

léků s tlumivým účinkem bez jakékoli indikace lékaře (VOP, 2014d).  

Majitelka penzionu po zveřejnění zprávy se rozhodla své podnikání ukončit, přestože 

s rozhodnutím nesouhlasila a bránila se tím, že klienti dostávají najíst pětkrát denně, nikdo 

nemá proleženiny, v ceně mají pedikúru, masáže a všichni jsou spokojení. Aby získala 

registraci, musela by dle jejich slov celý penzion přestavět (Deník.cz, 2015).  

Posledním kontrolovaným byl Penzion spokojeného stáří umístěný v budově bývalého 

hotelu, který vykazoval podobné rysy jako předešlé tři zařízení. Klienti podepisovali 

smlouvu o podnájmu nemovitosti a smlouvu o poskytování osobních služeb, a to vždy 

s jiným subjektem. Smlouvu o poskytování osobních služeb uzavřely s registrovaným 

poskytovatelem terénní služby osobní asistence. Klienti byli v zařízení téměř uvězněni, 

jelikož se v zařízení nenacházel výtah, na schodech chybělo zábradlí a na chodbách madla 

Pohyb byl tedy značně ztížen a na vstupních dveřích do oddělení s klienty s demencí se 

dokonce nacházela dřevěná závora. Stejně jako v Domově na Kopci byla používaná 

režimová opatření, která v ubytovacím zařízení typu penzion nebo ubytovna se vůbec 

nesmí praktikovat. Klientům nebyla ani v tomto zařízení žádným způsobem upravována 

strava a personál ji podával na zcela laickém základě. Léky se připravovaly na základě 
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medikačních karet týden dopředu a jsou uloženy v nezamčené skřínce na sesterně. 

Zaměstnanců bylo nedostatečné na směnách množství a vysoké nároky na péči o klienty, 

kteří byli převážně osoby s demencí, tak vede k přetěžování pečujícího personálu. Chybělo 

dostatečné proškolení na specializovanou péči o tyto klienty a neprobíhalo žádné 

prohlubování odborného vzdělávání personálu (VOP, 2014e).  

Zaměříme-li se na částky hrazené v zařízeních klienty, tak zjistíme též nedodržování 

zákona a finanční vykořisťování starých a nemocných lidí. Finanční úhrady se v Penzionu 

pro seniory Atrium mohly u klienta s přiznaným příspěvkem II. stupně vyšplhat až na 

26.500,- Kč měsíčně. Příspěvek na péči si zařízení nárokovalo z jeho poloviny a v případě 

nezájmu rodiny ho zařízení pobíralo v celé výši. Klientům penzion neponechal ani zůstatek 

ve výši 15 % příjmu pro osobní potřebu. Domov na kopci pobíral příspěvky na péči 

prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří byli formálně zapsáni na Úřadu práce jako 

asistenti sociální péče a mohli po uzavření smlouvy působit jako asistenti více klientům 

najednou. Neregistrované zařízení poskytovalo ve skutečnosti péči pomocí zaměstnanců, 

kteří byli uvedeni asistenti jen na papíře. Zvlášť bezohledné chování k finanční situaci 

klientů se objevilo v Penzionu Jiřinka, kde cena za poskytované služby se pohybovala ve 

výši 23 000,- Kč za měsíc. Cena ale nezahrnovala další výdaj, jako jsou doplatky na léky, 

nadstandartní hygienické potřeby, použití telefonu a osobní doprovod. Zůstatek z příjmu 

též negarantuje (VOP, 2015).  To vše vede k velké finanční závislosti klienta na 

provozovateli.  

Ve všech případech se dopouští porušení zákona i klient, který odevzdává příspěvek na 

péči službě, která není registrovanou sociální službou, což je v souladu s  podkapitolou 

3.1.2. Zřejmým účelem zmíněných zařízení je tedy se finančně obohatit na zranitelných 

seniorech a  snaha získat finanční prostředky z příspěvku na péči. „Je to nový trend jak 

dostat z lidí peníze a poskytnout jim minimální ubytování a minimální péči,“ potvrdil radní 

Ústeckého kraje Martin Klika (2015) pro regionální zprávy na kanálu ČT24.   

Omezování svobody, finanční bezohlednost vůči klientům, postrádání materiálního a 

technického vybavení, nekvalifikovaný a nedostatečný personál, striktní režimová 

pravidla, bezdůvodné používání postranic u lůžka, neúplná dokumentace, nedůstojné 

stravování a absence sledování nutričních hodnot to jsou nejčastější nedostatky 

v neregistrovaných pobytových zařízení, které byly shledány ze systematických návštěv 

Veřejné ochránkyně práv v roce 2015.   

Jak píše Vala ve svém emailu ze dne 16.2.2018 tak v  roce 2017 se k tématu 
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neregistrovaných zařízení ochránkyně vrátila formou provedení dvou systematických 

návštěv těchto zařízení, a to v Krásné Hoře nad Vltavou a ve Starém Hradišti u Pardubic. 

První uvedené zařízení při návštěvě neobývali žádní klienti, přesto Kancelář Veřejného 

ochránce práv zařízení zmapovala a provedla rozhovor s provozovatelkou. Ve druhém 

případě bude zpráva vydána až po ukončení komunikace se zařízením.  

4.2.2 Penzion spokojené stáří jako pozitivní příklad 

Poskytování sociálních služeb pobytovou formou s absencí zapsání v Registru sociálních 

služeb se vždy nerovná špatnému domovu s nelidskými podmínkami. I v takových 

zařízeních mohou panovat slušné podmínky a být nabízena kvalitní péče. Naopak ani 

v registrovaném zařízení nemusí být vždy kvalita a péče na vysoké úrovni. Příkladem je 

Penzion Společného stáří v Palkovicích, okres Frýdek-Místek, paní Gulové, která o 

registraci dlouho usilovala, ale v cestě za registrací jí stálo několik překážek.   

V publicistickém pořadu „Pološero“ (2015) na ČT2 byla zveřejněna část jejího příběhu. 

Paní Gulová nejprve své prostory domu pronajímala pánům, kteří si v místnostech založili 

registrovanou sociální službu, a to domov pro seniory. Po krátké době se k majitelce 

budovy z domova pro seniory donesly zprávy o tamním nedostatku jídla, zanedbávání 

hygieny a celkové zoufalé situace starých lidí. Nakonec pánům podala výpověď a domov 

pro seniory začala provozovat ona sama. Její domov dlouhou dobu do Registru sociálních 

služeb nepatřil, přestože o zlegalizování sociálních služeb poskytované v domově silně 

usilovala. Podle ústního sdělení Ivany Golové (majitelka Penzionu Společného stáří, 

Palkovice) dne 22. 3. 2018 brzdila celý proces za registrací úřednice na místním krajském 

úřadě, jelikož byla známostí pána, kterému byla podaná výpověď. Na moji otázku, co 

všechno v domově museli změnit, aby se stali vyhovujícími a získali registraci, paní 

Gulová odpověděla následovně: „Nezměnili jsme téměř nic, pouze jsme přidali schodolez a 

to bylo všechno. Oni vůbec neřešili počet personálu. Nakonec jsme dostali pokutu 0,5 

milionu za službu, že jsme vedli neregistrovaný domov. Byli jsme ochotni pustit veškerá 

média, která se nám ozývala dovnitř. Dokonce i krajský úřad jsme pustili, aby se 

přesvědčili, že důchodci i rodiny jsou spokojené. Jsme malý domov pro 15 lidí a máme 5 

zaměstnanců a tři na dohodu.“ Domov získal licenci zhruba po roce snažení v červnu 

2016.   

Z výpovědi sociální pracovnice vyplývá, že domov disponuje rodinnou atmosférou a 

dostatkem času personálu věnovat se každému klientovi. Také uvádí, že po 25 letech své 
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praxe v různých typech zařízení je tady nejvíce spokojená, ale mrzí ji podkopávání půdy 

pod nohama od úředníků, pro které jsou důležitější údaje na papíře než realita (ČT2, 2015).  

4.2.3 Nesouhlas neregistrovaných zařízení s rozhodnutím kontrol 

Provozovatelé často s rozhodnutím, že špatně zachází s klienty ve svém zařízení, 

nesouhlasí. Naopak majitelé často tvrdí, že osoby zachraňují od bezdomovectví a jsou pro 

ně jedinou možností, kde lidé mohou být ubytovaní.   

Díky tomu se v roce 2014 provozovatelé neregistrovaných zařízení spojili do Asociace 

penzionů pro seniory s cílem změnit zákon a dokázat, že mohou fungovat lépe a kvalitněji 

než registrovaná zařízení. Dle jejich vyjádření za vznikem alternativních klubů a penzionů 

stojí nedostatek kapacity v sociálních službách pro seniory, na který senioři a jejich rodinní 

příslušníci museli reagovat sami, jelikož demografická křivka společnosti se významně 

zvyšuje a stát není schopný dostatečně rychle reagovat. Od roku 2017 vystupuje sdružení 

pod názvem Asociace péče o seniory a jejím hlavním smyslem je sjednotit úroveň kvality 

péče o seniory poskytované v členských zařízeních této asociace. Podmínky k přijetí jsou 

asociací stanoveny standardy, jež mají být zárukou kvality péče a důstojného a podnětného 

prostředí života seniorů. Asociace péče o seniory především podporuje organizace v jejich 

snaze poskytovat jen tu nejlepší péči, ale zásadně bez provozních dotací od státu 

(Drahorád, 2015; APEOS, 2017). Ombudsmanka Šabatová v rozhovoru pro Deník.cz 

(Charvát, Tišnovská, 2017) se staví nekompromisně proti asociaci a tvrdí, že při kontrolách 

domácké prostředí slibované asociací nikdy neviděla a garance kvality v neregistrovaných 

zařízeních žádná není. Stejně tak ji nepovažuje za žádnou alternativu a podotýká, že se 

jedná o sdružení založené s cílem prosazovat nezákonné postupy.   

Příkladem zařízení, které nesouhlasilo s výsledky návštěvy Veřejného ochránce práv, je 

komerční Centrum komplexních služeb pro rodinu a domácnost v Kunštátě na Moravě.   

Ve „Vyjádření ke zprávě z návštěvy zařízení“ (Chernei, 2014) projevila vedoucí Centra 

komplexních služeb pro rodinu a domácnost zásadní nesouhlas se závěrečnou zprávou 

vydanou po návštěvě Veřejného ochránce práv. Zásadně odmítá fakt, že byli posuzováni 

jako poskytovatel sociální služby, jelikož tak se nikdy nereprezentovali. Dle jejich slov 

pouze poskytují ubytování a zprostředkovávají služby. Dále se hájí tím, že pobývání 

starších lidí v jejím zařízení nijak neodporuje žádné legislativě.   

Ze závěrečné zprávy z návštěvy zařízení ale vyplývá, že v zařízení se prokazatelně 

poskytuje ubytování, strava a péče charakterizující služby domova pro seniory, či dokonce 
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s ohledem na vysokou četnost ubytovaných osob s duševní poruchou a na režimové 

opatření se může jednat o domov se zvláštním režimem (Křeček, 2014).  

Shrnu-li výše uvedenou kapitolu, provozovatelé neregistrovaných sociálních služeb se cítí 

dotčeni, že jsou státem napadáni a označováni za riziková nelegální zařízení, kterým je 

lépe se vyhnout. Jsou přesvědčeni o svém důležitém postavení a věří, že nahrazují roli 

státu, který se o navyšující se počet seniorské populace neumí jinak postarat. Také ale 

vyplývá, že tato zařízení stojí mimo zákon a nemají nad sebou žádný kontrolní orgán, který 

by klienty chránil před případnými špatnými podmínkami v zařízení (APEOS 2015, 

Šabatová, 2015a). 

4.2.4 Postihy provozovatelům neregistrovaných zařízení  

Ke stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění podle § 107 odst. 

1 zákona o sociálních službách je odpovědný příslušný krajský úřad, jenž ukládá pokuty 

v maximální výši 1 milion korun. Provozovatel takového zařízení také může od krajského 

úřadu dostat pokutu za přestupek v oblasti neoprávněného poskytování zdravotních služeb 

podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách (§ 115 odst. 1) též v maximální 

částce 1 milion korun (Šabatová, 2015a). V praxi se ale spíše jedná o pokuty dosahující 

několika set tisíc korun. Ukládání pokut je stále jediný postih, kterým krajský úřad 

disponuje. Stále nemá dostatečné pravomoci, aby mohl proti provozování těchto zařízení 

účinně bojovat a při shledání vážných nedostatků popřípadě zařízení uzavřít.   

Šabatová (2015a) také naráží na skutečnost, že personální a časové kapacity krajských 

úředníků jsou nedostačující a považuje za neakceptovatelné, aby se rozmohla 

nepostižitelnost neregistrovaných zařízení kvůli omezené činnosti krajských úřadů.   

Mnoho provozovatelů neregistrovaných pobytových sociálních služeb nezastaví od jejich 

nezákonného podnikání ani udělované sankce. Příkladem je následující případ odehrávající 

se v Přerově.  

Článek „Brno i Praha. Do „lazaretu“ v Přerově lidi posílaly léčebny z celé země“ (2015) 

novinářky Taševské informuje o mezeře v systému o sociálně slabé. Pan Mirga, majitel 

ubytovny v Dluhonské ulici, kde už v roce 2015 byly objeveny šokující životní podmínky, 

ve kterých žili převážně zdravotně postižení klienti a senioři, je jeden z těch, na něhož 

pokuty nijak neplatí.  V zařízení panovaly silně nevyhovující hygienické podmínky, lidé 

byli vyhladovělí a neměli žádné soukromí. Ubytovna si v médiích díky hrůzostrašným 

podmínkám vysloužila přezdívku „lazaret hrůzy“. Lidé do této ubytovny byli posíláni 
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sociálními pracovníky z léčeben pro dlouhodobě nemocné nebo z psychiatrických léčeben 

z celé České republiky. Pacientům, kteří už zdravotní péči nepotřebují, se hledá nové 

umístěné. Z článku také vyplývá, že zaměstnanci nemají čas kontrolovat, do jak kvalitních 

zařízení své pacienty posílají Naopak jejich prioritou je včasné uvolnění lůžka a nález 

jakékoli střechy nad hlavu. Najít nové místo je zvlášť obtížné pro sociální pracovníky 

lidem mající pod 65 let, jelikož do domova pro seniory lidé takového věku nepatří.      

Šabatová (2015a) dává na zamyšlenou efektivitu a hospodárnost léčby ve zdravotnických 

zařízeních, když jsou pacienti propouštěni do neregistrovaných zařízení, kde indikovaná 

nezbytná návazná péče (rehabilitace, ošetřování pooperační rány, polohování, aktivizace, 

hydratace) od provozovatelů neregistrovaných pobytových sociálních služeb 

s nekvalifikovaným personálem nemůže být očekávána.      

Pan Mirga dostal za své podnikání bez oprávnění pokutu od Krajského úřadu v Olomouci 

už v roce 2013 ve výši 30 tisíc korun a o dva roky později ze stejného důvodu 550 tisíc 

korun. Pokuty dosud nezaplatil a i přes stávající exekuce svoji ubytovnu provozuje nadále, 

jelikož samotná skutečnost vedení exekuce dalšímu podnikání nebrání.  V roce 2015 po 

zásahu úřadů a medializování kauzy, bylo několik desítek zdravotně postižených lidí 

převezeno do nemocnice na vyšetření a dále byli umístěni do jiných vyhovujících zařízení. 

V současné době ubytovnu obývá jiný typ klientely, a to sociálně slabé rodiny s dětmi 

(Holinková, 2017). Pan Mirga ve zpravodajské relaci Události v regionech pro Českou 

televizi (2016) přiznal, že „Podnikání založené na starých a nemocných lidech bylo 

chybou.“  

Za nelegální provoz a nevyhovující podmínky byla také několikrát pokutována majitelka 

Ubytovny pod lesem. Krajský úřad ji udělil několikrát pokuty ve výši 200 tisíc korun, ale 

k uzavření ubytovny ji donutit nemohl. Až po několika měsících provoz ubytovny ukončila 

paní majitelka z vlastního rozhodnutí (ČT1, 2016).  

V mnoha případech na nelegální činnost zařízení upozorní až přátelé či rodinní příslušníci 

klientů. Ti se stávají při návštěvách svědky špatného zacházení, nevyhovujícího prostředí, 

nedostatku potravin nebo zaznamenají podezřelé chování personálu. Jelikož ale často tito 

lidé jsou bez blízkých, je to spíše náhoda. Za rozklíčování složitého případu Domovu 

Petruška v Šestajovicích stojí dlouholetý kamarád paní Jirákové s Alzheimerovou 

chorobou, jež se do zmíněného zařízení nešťastně dostala. Dle výpovědi pana Jeřábka 

přítelkyně doma spadla a byla převezena do nemocnice, z které ji následně převezli do 

soukromé kliniky Chittusiho. Po převezení ji pan Jeřábek šel na kliniku navštívit, ale 
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podruhé už ji na pokoji neshledal. Bez jakéhokoliv upozornění ji převezli do obyčejné 

ubytovny v Šestajovicích. Nikdo panu Jeřábkovi nebral mobil, tak se musel do zařízení 

vydat na vlastní pěst. Při rozhovoru paní ředitelka sdělila, že s paní Jeřábkovou je to 

špatný, ale přesto léky stále po třech dnech ubytování nedostala, jelikož nebyl čas. Paní 

Jiráková musela odevzdat sociální příspěvek na Alzheimerovu chorobu a důchod v celé 

výši. Nadále byla donucena podepsat plnou moc k výběru peněz, které měla na účtu a byla 

okradena o 1,5 milionu. Vybírání velkých částek z kont klientů domova bylo běžnou praxí 

provozovatelů.  O skutečnosti, že má vyšší našetřenou částku na účtu, se zmínila už na 

klinice Chittusiho. Pan Jeřábek podal trestní oznámení a policie tím rozklíčila 

komplikovaný případ.  Bývalá majitelka dostala 6 let vězení a jejich jednání bylo označeno 

za zavrženíhodné, neomluvitelné, společensky škodlivé, bezcitné a se znaky hyenismu 

(ČT2, 2015). Jelikož majitelka s majitelem si vytipovávali osoby, které jsou bez blízkých 

osob a disponují finančními prostředky, tak se nabízí propojení kliniky Chittusiho a 

zařízení Domovu Petruška při získávání klientů.  

Ve článku „Byznys se stářím? Neregistrované ubytovny zavřít nelze, pokuty nepomáhají“ 

(Charvát, Tišnovská 2017) v únoru 2017 byla uvedena celková částka doposud uložených 

pokut provozovatelům neregistrovaných zařízení v České republice za stran úřadů ve výši  

8 500 000 korun.  

Problematikou neregistrovaných sociálních služeb se zaobírá připravovaná novela zákona 

o sociálních službách. Ta předává pravomoc krajským úřadům provádět kontrolu i 

v zařízení, které poskytují sociální služby bez registrace. Znamená to, že kontrolní orgán 

na základě podezření o špatných podmínkách zacházení s klienty, bude moci přijít 

kamkoli. Mimo to novela zvyšuje udělovanou pokutu na 2 miliony korun (MPSV, 2017d). 

Dosavadní právní úprava opravdu seniory nechrání dostatečně před nelegálními 

poskytovateli sociálních služeb a ukládané pokuty nejsou potřebně silným nástrojem, jak 

provozovatele přimět k řádné registraci popřípadě donutit k ukončení své činnosti.   

4.3 Případy ze zahraničí  

Ve Spojených státech amerických také bojují s nelegálními domovy, které poskytují 

mizernou péči a jejich provozovatelé se chtějí pouze na lidech s potřebou pomoci od jiné 

fyzické osoby finančně obohatit. O posledním takovém zjištěném nelegálním businessu 

informovala zpravodajská stanice Georgia Health News na počátku roku 2018.   

Ve státě Georgia byli obviněni tři muži za zanedbávání, vykořisťování a zastrašování 
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zdravotně postižených osob a seniorů. Ti mezi sebou navzájem spolupracovali a 

vypomáhali si v nelegálních činnostech. Byli provozovateli několika rezidencí, ve kterých 

obyvatelé nedostávali jídlo, přístřeší ani zdravotní péči. Úřady sdělily, že oběti  některých 

domovů se na ulici blížili k lidem a prosili o jídlo. Stejně tak byli zbaveni sociálních dávek, 

s kterými též pachatelé mezi sebou manipulovali. Jeden z členů, povoláním zdravotní bratr, 

dokonce podával injekce psychotropních léků a předepisoval recepty. Za poslední tři roky 

bylo podáno ve státě Georgia až 300 stížností na údajné neregistrované domovy, z nichž  

30 % bylo uznáno nelegálními. Georgia má velká čísla i v počtu podaných obvinění na 

trestnou činnost související se zneužíváním seniorské populace nebo zdravotně postižných 

lidí. Jedná se od roku 2010 na 3 000 obvinění (Georgia Health News, 2018).  

Problém s nelicencovanými domy existuje také v Japonsku. Nedostatek domovů pro 

seniory se v Tokiu stává kritický, přesto vláda před tím zavírá oči. Nechává tak své občany 

žít v zařízeních, které zdaleka nesplňují standarty, jež náleží domovům pro seniory. Tamní 

náklady na ubytování v nelicencovaném zařízení jsou o 10 tisíc dolarů menší než na běžné 

domovy pro seniory. Tahle skutečnost nutí občany bez velkých finančních prostředků a 

podpory rodiny se uchýlit do těchto domovů. Přesto dle výpovědí jsou lidé vděčni, že mají 

hlavu pod střechou a dostávají jídlo, i když podmínky jsou často absolutně nevyhovující. 

Příkladem je překonávání schodů do kuchyně, což je pro osoby zdravotně postižené 

nelehký úkol. Počet žadatelů na čekací listině o kvalitní péči v domově pro seniory 

v Japonsku nadále roste (WSJ, 2015).  

Z výše uvedené kapitoly vyplývá, že hrůzostrašné podmínky v domovech se sociálními 

službami, které fungují na nelegálním principu, panují i v jiných vyspělých státech světa 

než v České republice. Je evidentní, že s problematikou těchto domovů bojují jak ve 

Spojených státech amerických, tak i v Japonsku. Žádná z těchto zemí dosud nenašla účinné 

řešení v boji proti nelegálnímu provozu těchto zařízení.  

4.4 Doporučení pro speciálně-pedagogickou teorii a praxi 

V rámci výzkumného šetření bylo zjištěno, že ať už je domov pro seniory nebo domov se 

zvláštním režimem zařazen v Registru sociálních služeb či nikoli, tak i přesto registrace 

vždy nezaručuje dobrou kvalitu poskytované péče. Přesto doporučuji si vždy vybrat 

registrovanou sociální službu, jejíž registraci si lze jednoduše v Registru sociálních služeb 

potvrdit.  Zásadním rozdílem jsou především povinnosti, které jako registrovaná sociální 

služba musí splňovat a při odevzdávání příspěvku na péči zmíněné službě není na rozdíl od 
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neregistrované služby porušován zákon. Jako budoucí klient sociální služby sledujte každý 

detail a nebojte se ptát na vše, co vás zajímá. V této situaci je lepší nic nepředpokládat, ale 

mít jistotu v jakých podmínkách a kvalitě bude sociální služba poskytována. Je třeba řádně 

prostudovat smlouvu a sledovat rozdíly mezi domovy a jejich atmosférou, jež na vás 

doléhá. Pokud se vám zdá jednání vedení nepatřičné a personál není ochoten poskytnout 

příliš informací či počínání domova je nedostatečně transparentní, vyberte raději jiný 

(VOP, 2014a, MPSV, 2015).  
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5 Závěr  

Hlavním cílem práce bylo proniknout do problematiky neregistrovaných sociálních 

pobytových služeb a podat souhrnné informace. Z prvních třech kapitol plynou teoretická 

východiska k systému poskytování sociálních služeb v České republice a jejich nelegální 

činnosti. Čtvrtá kapitola předkládá už konkrétní medializované případy nelegálního 

podnikání, jež jsou buď ve shodě či v rozporu s předloženými fakty. Dílčím cílem bylo 

provézt výzkumné šetření přímo v areálu takového zařízení a to pomocí rozhovoru jak 

s vedením zařízení, tak s klienty. Tento cíl díky neochotě zařízení spolupracovat nebyl 

naplněn, a tak bylo přistoupeno k výzkumnému šetření na základě již zveřejněných zpráv. 

Práce přinesla zjištění, že registrace v Registru sociálních služeb není zárukou kvality 

sociální služby a stejně tak se vyvrátila hypotéza o hrůzných podmínkách ve všech 

zařízeních, jelikož jsem se také setkala s případem, kdy provozovatelka své podnikání bez 

registrace vedla  z dobrého srdce, ne pouze za vidinou zisku.  

V rámci šetření se ukázal rozsah problematiky do zahraničí, a to konktrétně do Spojených 

států amerických a Japonska. Studie (ASPE, 2015) prokázala, že tamní zařízení mají 

podobnou charakteristiku a vykazují totožné nedostatky jako neregistrovaní poskytovatelé 

v České republice.  

Byla zjištěna velká slabina v  kompetencích krajských úřadů, kteří nedisponují 

dostatečnými pravomoci, aby proti neregistrovaným zařízením mohly zasáhnout. Mohou 

pouze udělit pokutu, která doposud činí 1 milion korun, ale která dle zjištění není 

odstrašující ani nezaručuje konec provozu. Připravovaná novela, jejíž účinnost byla 

naplánována na 1.1.2018, zatím není schválená, přesto má zaručit zvýšení finanční pokuty 

na 2 miliony korun a předat pravomoc krajským úřadům ve formě kontroly zařízení na 

základě pouhého podezření o špatných podmínkách v zařízení, což dle mého názoru 

problematiku stále příliš neřeší (Holinková, 2017, MPSV, 2017d).  

Klienti těchto zařízení jsou často i přes nedůstojné podmínky a neúměrné vysoké finanční 

úhrady spokojeni, jelikož jsou rádi za střechu nad hlavou. Počet seniorů a s tím 

neregistrovaných domovů stále stoupá, ale počet lůžek v domovech pro seniory je 

konstantní (MPSV, 2015). Zdá se mi alarmující, aby senioři a zdravotně postižení lidé byli 

vděčni za možnost ubytování v krajně nevyhovujícím prostředí, když žijí ve státě se 

sociálním zabezpečením, který zaručuje pomoc každému s ponecháním jeho lidské 

důstojnosti a zajištění pomoci při dosahování základních sociálních potřeb. Tahle praxe je 
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v rozporu s první kapitolou pojednávají o systému sociálního zabezpečení. Práce je 

vhodným podkladem pro rozsáhlejší výzkum, který by měl větší dosah vůči veřejnosti a 

dokázal více na problematiku upozornit.   

Nedostatek vidím v absenci webové aplikace, která by žadatelům o sociální služby 

poskytla ucelený přehled o všech stávajících nabídkách a její přednostní by byla možnost 

klienta či jeho blízkých sdílet fotografie, vlastní hodnocení kvality, prostředí či personálu. 

Lidem by se ulehčil proces hledání vhodné sociální služby a byla by jim poskytnuta reflexe 

od předešlých či současných uživatelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

Seznam použitých informačních zdrojů 

 APEOS [online]. Asociace péče o seniory, [2017] [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 

http://www.apeos.cz/.  

 ASPE. UNDERSTANDING UNLICENSED CARE HOMES: FINAL 

REPORT [online]. 2015 [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: 

https://aspe.hhs.gov/system/files/pdf/200961/Unlicensed.pdf. 

 ČÁMSKÝ, Pavel, Jan SEMBDNER a Dagmar KRUTILOVÁ. Sociální služby v ČR 

v teorii a praxi. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0027-7. 

 ČERMÁK, Zdeněk. Institucionální péče o seniory v Čechách [online]. Praha, 2015 

[cit. 2018-03-13]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/146087/. 

Diplomová práce. Karlova univerzita, Pedagogická fakulta. 

 ČESKÁ TELEVIZE: ČT1. Události v regionech [online]. 2016 [cit. 2018-03-31]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-

regionech-ostrava/416231100030205-udalosti-v-regionech/video/451500. 

 ČESKÁ TELEVIZE: ČT2. Pološero: Ukradené stáří [online]. 2015 [cit. 2018-04-

02]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-

polosero/215562222000001-polosero-ukradene-stari/. 

 ČESKÁ TELEVIZE: ČT24. Je ubytovna ve skutečnosti domovem pro 

seniory? [online]. 2015 [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1511438-je-ubytovna-ve-skutecnosti-

domovem-pro-seniory. 

 ČESKO. Usnesení č. 2/1993 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-

2018 [cit. 19. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2. 

 ČESKO. Vyhláška č. 505/2006 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 

2010-2018 [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-

505. 

 ČESKO. Zákon č. 108/2006 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-

2018 [cit. 25. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108. 

 ČESKO. Zákon č. 189/2016 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-

2018 [cit. 1. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-189. 

http://www.apeos.cz/
https://aspe.hhs.gov/system/files/pdf/200961/Unlicensed.pdf
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/146087/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030205-udalosti-v-regionech/video/451500
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030205-udalosti-v-regionech/video/451500
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/215562222000001-polosero-ukradene-stari/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/215562222000001-polosero-ukradene-stari/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1511438-je-ubytovna-ve-skutecnosti-domovem-pro-seniory
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1511438-je-ubytovna-ve-skutecnosti-domovem-pro-seniory
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-189


 

44 

 

 ČESKO. Zákon č. 349/1999 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-

2018 [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-349. 

 ČESKO. Zákon č. 372/2011 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-

2018 [cit. 31. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372. 

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Aktuální populační vývoj v kostce [online]. 2017 

[cit. 2018-03-25]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-

vyvoj-v-kostce. 

 DENIK.CZ. Měsíc v penzionu Jiřinka? Důchodci zaplatí třiadvacet tisíc 

korun [online]. 2015 [cit. 2018-04-06]. Dostupné z: 

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/mesic-v-penzionu-jirinka-duchodci-

zaplati-triadvacet-tisic-korun-20150129.html.  

 DOMOV PRO SENIORY CHODOV. Ceník fakultativních služeb [online]. [cit. 

2018-03-19]. Dostupné z: 

http://www.seniordomov.cz/file/a441130634d73886c32e2ccb0e495a3a/2602/Cen%

C3%ADk%20fakultativn%C3%ADch%20slu%C5%BEeb.pdf. 

 DRAHORÁD, Jan. Neregistrované ubytovny seniorů chtějí změnu zákonů, 

ministerstvo nekomunikuje. Deník [online]. 2015 [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: 

https://www.denik.cz/z_domova/penziony-pro-seniory-chteji-zmenu-zakonu-

kvalitu-pece-by-mela-hlidat-asociace-20150420.html.  

 E-mailová korespondence s Ondřejem Valou [online], 15. 3. 2018 

 E-mailová korespondence s Ondřejem Valou [online], 16. 2. 2018 

 GEORGIA HEALTH NEWS. Horrific elder abuse case highlights crackdown on 

unlicensed facilities [online]. 2018 [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: 

http://www.georgiahealthnews.com/2018/01/horrific-elder-abuse-case-highlights-

crackdown-unlicensed-facilities/. 

 GULOVÁ, Lenka. Sociální práce: pro pedagogické obory. Praha: Grada, 2011. 

Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3379-1. 

 HABÁŇ, Petr. MPSV: Neregistrované sociální služby porušují zákon. 

In: MPSV [online]. 2014 [cit. 2018-03-30]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/19766/TZ_011214b.pdf. 

 HOFMANOVÁ, Vratislava. I60. Domovy pro seniory aneb Mýty a realita [online]. 

2017 [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-349
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce
https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/mesic-v-penzionu-jirinka-duchodci-zaplati-triadvacet-tisic-korun-20150129.html
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/mesic-v-penzionu-jirinka-duchodci-zaplati-triadvacet-tisic-korun-20150129.html
http://www.seniordomov.cz/file/a441130634d73886c32e2ccb0e495a3a/2602/Cen%C3%ADk%20fakultativn%C3%ADch%20slu%C5%BEeb.pdf
http://www.seniordomov.cz/file/a441130634d73886c32e2ccb0e495a3a/2602/Cen%C3%ADk%20fakultativn%C3%ADch%20slu%C5%BEeb.pdf
https://www.denik.cz/z_domova/penziony-pro-seniory-chteji-zmenu-zakonu-kvalitu-pece-by-mela-hlidat-asociace-20150420.html
https://www.denik.cz/z_domova/penziony-pro-seniory-chteji-zmenu-zakonu-kvalitu-pece-by-mela-hlidat-asociace-20150420.html
http://www.georgiahealthnews.com/2018/01/horrific-elder-abuse-case-highlights-crackdown-unlicensed-facilities/
http://www.georgiahealthnews.com/2018/01/horrific-elder-abuse-case-highlights-crackdown-unlicensed-facilities/
https://www.mpsv.cz/files/clanky/19766/TZ_011214b.pdf


 

45 

 

https://www.i60.cz/clanek/detail/17858/domovy-pro-seniory-aneb-myty-a-realita 

(přebíráme citaci z článku paní Hofmanové). 

 HOLINKOVÁ, Petra. Provozovatel 'lazaretu hrůzy' chce pomáhat kriminálníkům, 

dluhy ale sám neplatí. IROZHLAS.cz [online]. 2017 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/provozovatel-lazaretu-hruzy-chce-pomahat-

kriminalnikum-dluhy-ale-sam-neplati_1704301530_ph. 

 HORT, Vladimír. Inspekce?. Sociální služby [online]. 2017, 32-33 [cit. 2018-03-

28]. Dostupné z: 

http://www.socialnisluzby.eu/ckfinder/userfiles/files/%C4%8Cl%C3%A1nek%20I

nspekce.pdf. 

 CHARVÁT, Jan a Anna TIŠNOVSKÁ. Byznys se stářím? Neregistrované 

ubytovny zavřít nelze, pokuty nepomáhají. In: Deník.cz [online]. [cit. 2018-03-31]. 

Dostupné z: https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/byznys-se-starim-

neregistrovane-ubytovny-zavrit-nelze-pokuty-nepomahaji-20170218.html. 

 CHERNEI, Khrystyna. Vyjádření ke zprávě z návštěvy zařízení. In: Veřejný 

ochránce práv [online]. 2014 [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni

_sluzby/Kunstat-reakce.pdf.  

 Ivana Golová- ústní sdělení (penzion Spokojené stáří, Palkovice-Frýdek-Místek) 

dne 22.3.2018. 

 JANEČKOVÁ, Eva, Hana ČIBEROVÁ a Petr MACH. Průvodce systémem 

poskytování sociálních služeb: řešení základních problémů poskytování sociálních 

služeb, vzory používaných formulářů, náležitosti smlouvy. Olomouc: ANAG, 2016. 

Právo (ANAG). ISBN 978-80-7554-009-6. 

 KOUBOVÁ, Michaela. Seniory posílají do hororových zařízení sociálních služeb 

ti, kdo je mají před mizernou péčí chránit. Zdravotnický deník [online]. 2015 [cit. 

2018-03-26]. Dostupné z: http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/06/seniory-

posilaji-do-hororovych-zarizeni-socialnich-sluzeb-ti-kdo-je-maji-pred-mizernou-

peci-chranit/. 

 KREBS, Vojtěch a Jaroslava DURDISOVÁ. Sociální politika. 6. vydání. Praha: 

Codex Bohemia, 2015. ISBN 978-80-7478-921-2. 

https://www.i60.cz/clanek/detail/17858/domovy-pro-seniory-aneb-myty-a-realita
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/provozovatel-lazaretu-hruzy-chce-pomahat-kriminalnikum-dluhy-ale-sam-neplati_1704301530_ph
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/provozovatel-lazaretu-hruzy-chce-pomahat-kriminalnikum-dluhy-ale-sam-neplati_1704301530_ph
http://www.socialnisluzby.eu/ckfinder/userfiles/files/%C4%8Cl%C3%A1nek%20Inspekce.pdf
http://www.socialnisluzby.eu/ckfinder/userfiles/files/%C4%8Cl%C3%A1nek%20Inspekce.pdf
https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/byznys-se-starim-neregistrovane-ubytovny-zavrit-nelze-pokuty-nepomahaji-20170218.html
https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/byznys-se-starim-neregistrovane-ubytovny-zavrit-nelze-pokuty-nepomahaji-20170218.html
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/Kunstat-reakce.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/Kunstat-reakce.pdf
http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/06/seniory-posilaji-do-hororovych-zarizeni-socialnich-sluzeb-ti-kdo-je-maji-pred-mizernou-peci-chranit/
http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/06/seniory-posilaji-do-hororovych-zarizeni-socialnich-sluzeb-ti-kdo-je-maji-pred-mizernou-peci-chranit/
http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/06/seniory-posilaji-do-hororovych-zarizeni-socialnich-sluzeb-ti-kdo-je-maji-pred-mizernou-peci-chranit/


 

46 

 

 KŘEČEK, Stanislav. Zpráva z návštěvy zařízení. In: Veřejný ochránce 

práv [online]. 2014 [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni

_sluzby/Kunstat_ZZ.pdf.  

 MALÍK HOLASOVÁ, Věra. Kvalita v sociální práci a sociálních službách. Praha: 

Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4315-8. 

 MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, 

hodnocení. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-310-9. 

 MPSV. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2008 [online]. 2009 

[cit. 2018-04-09]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/7870/rocenka_2008b.pdf.  

 MPSV. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2010 [online]. 2011 

[cit. 2018-04-09]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/11544/rocenka_2010.pdf. 

 MPSV. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2013 [online]. 2014 

[cit. 2018-04-09]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/19296/MPSV_rocenka2013_280815.pdf. 

 MPSV. Doporučený postup č. 2 /2014 [online]. 2014a [cit. 2018-04-01]. Dostupné 

z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/20037/postup_2_2014.pdf. 

 MPSV. Ministerstvo varuje před podvodnými poskytovateli sociálních 

služeb [online]. 2014b [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/cs/19372. 

 MPSV. V Česku jsou desítky neregistrovaných domovů pro seniory [online]. 2015 

[cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/20514.  

 MPSV. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2016 [online]. 2017 

[cit. 2018-04-09]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/31493/Statisticka_rocenka_z_oblasti_prace_a_so

cialnich_veci_2016.pdf. 

 MPSV. Sociální služby [online]. 2017a [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/cs/18661#sspd. 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/Kunstat_ZZ.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/Kunstat_ZZ.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/7870/rocenka_2008b.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/11544/rocenka_2010.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/19296/MPSV_rocenka2013_280815.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/20037/postup_2_2014.pdf
https://www.mpsv.cz/cs/19372
https://www.mpsv.cz/cs/20514
https://www.mpsv.cz/files/clanky/31493/Statisticka_rocenka_z_oblasti_prace_a_socialnich_veci_2016.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/31493/Statisticka_rocenka_z_oblasti_prace_a_socialnich_veci_2016.pdf
https://www.mpsv.cz/cs/18661#sspd


 

47 

 

 MPSV. Velká novela zákona o sociálních službách usnadní život mnoha 

lidem [online]. 2017b [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/cs/30312. 

 MPSV. Asistent sociální péče [online]. 2017c [cit. 2018-03-30]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/cs/13928. 

 MPSV. Česko tvrdě zasáhne proti „domům hrůzy“. Za nelegální domovy důchodců 

má hrozit pokuta dva miliony [online]. 2017d [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/cs/23314. 

 PENZION PRO SENIORY ATRIUM. O nás aktuálně [online]. c2011 [cit. 2018-

03-27]. Dostupné z: http://domovatrium.cz/. 

 PIKOLA, Pavel a Milan ŘÍHA. Služby sociální péče v domovech pro seniory. 

Praha: Námořní akademie České republiky, 2010. ISBN 978-80-87103-29-6. 

 RPSS. Registr poskytovatelů sociálních služeb [online]. 2018 [cit. 2018-04-01]. 

Dostupné z: 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=15226060244

90_1. 

 Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha: Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, 2014. ISBN 978-80-7421-080-8. 

 ŠABATOVÁ, Anna. Veřejný ochránce práv. Ubytovací zařízení poskytující péči 

bez oprávnění[online]. 2015a [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni

_sluzby/SZ-Neregistrovana_web.pdf. 

 ŠABATOVÁ, Anna. Veřejný ochránce práv. Ochránkyně žádá vládu o systémové 

řešení neregistrovaných zařízení [online]. 2015b [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/ochrankyne-zada-vladu-o-

systemove-reseni-neregistrovanych-zarizeni/. 

 TAŠEVSKÁ, Barbora. Brno i Praha. Do „lazaretu“ v Přerově lidi posílaly léčebny 

z celé země. Idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: 

https://olomouc.idnes.cz/obyvatele-lazaretu-svazely-do-prerova-lecebny-z-cele-

zeme-p35-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150218_2140620_olomouc-zpravy_stk. 

 TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-80-7367-680-3. 

https://www.mpsv.cz/cs/30312
https://www.mpsv.cz/cs/13928
https://www.mpsv.cz/cs/23314
http://domovatrium.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1522606024490_1
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1522606024490_1
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/SZ-Neregistrovana_web.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/SZ-Neregistrovana_web.pdf
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/ochrankyne-zada-vladu-o-systemove-reseni-neregistrovanych-zarizeni/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/ochrankyne-zada-vladu-o-systemove-reseni-neregistrovanych-zarizeni/
https://olomouc.idnes.cz/obyvatele-lazaretu-svazely-do-prerova-lecebny-z-cele-zeme-p35-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150218_2140620_olomouc-zpravy_stk
https://olomouc.idnes.cz/obyvatele-lazaretu-svazely-do-prerova-lecebny-z-cele-zeme-p35-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150218_2140620_olomouc-zpravy_stk


 

48 

 

 TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. 6., podstatně přeprac. a aktualiz. 

vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013a. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

473-5. 

 TRUMPEŠ, Tomáš. OHLASY. In: Kapacita domů pro seniory se mírně sníží. 

Kvůli lepším podmínkám [online]. 2017 [cit. 2018-03-30]. Dostupné z: 

http://www.ohlasy.info/clanky/2017/03/kapacity-msss.html. 

 TÝDEN.CZ. V Česku jsou desítky neregistrovaných domovů pro seniory [online]. 

2015 [cit. 2018-03-30]. Dostupné z: 

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zdravotnictvi/v-cesku-jsou-desitky-

neregistrovanych-domovu-pro-seniory_335890.html. 

 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Péče o seniory jako podnikatelský záměr bez 

záruky kvality [online]. 2012 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2012/pece-o-seniory-jako-

podnikatelsky-zamer-bez-zaruky-kvality/. 

 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Neregistrovaná pobytová sociální 

služba [online]. 2014a [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-

problemy-a-jejich-reseni/neregistrovana-pobytova-socialni-sluzba/.  

 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Neregistrované zařízení - Penzion pro seniory 

ATRIUM, Liberec [online]. 2014b [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni

_sluzby/ATRIUM.pdf. 

 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Neregistrované zařízení - Domov na kopci, 

Červený Újezd [online]. 2014c [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni

_sluzby/domov_na_kopci.pdf. 

 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Neregistrované zařízení - Penzion Jiřinka, 

Brno [online]. 2014d [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni

_sluzby/Penzion_Jirinka.pdf. 

 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Neregistrované zařízení - Penzion Spokojené 

stáří, Luhačovice [online]. 2014e [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 

http://www.ohlasy.info/clanky/2017/03/kapacity-msss.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zdravotnictvi/v-cesku-jsou-desitky-neregistrovanych-domovu-pro-seniory_335890.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zdravotnictvi/v-cesku-jsou-desitky-neregistrovanych-domovu-pro-seniory_335890.html
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2012/pece-o-seniory-jako-podnikatelsky-zamer-bez-zaruky-kvality/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2012/pece-o-seniory-jako-podnikatelsky-zamer-bez-zaruky-kvality/
https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/neregistrovana-pobytova-socialni-sluzba/
https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/neregistrovana-pobytova-socialni-sluzba/
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/ATRIUM.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/ATRIUM.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/domov_na_kopci.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/domov_na_kopci.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/Penzion_Jirinka.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/Penzion_Jirinka.pdf


 

49 

 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni

_sluzby/Spokojene-stari-Luhacovice.pdf. 

 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Ochránkyně varuje před dalšími čtyřmi 

zařízeními „pečujícími“ o seniory [online]. 2015 [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/ochrankyne-varuje-pred-

dalsimi-ctyrmi-zarizenimi-pecujicimi-o-seniory/.  

 WSJ. Unlicensed Homes Fill a Need for Japan's Elderly [online]. 2015 [cit. 2018-

04-02]. Dostupné z: https://www.wsj.com/video/unlicensed-homes-fill-a-need-for-

japan-elderly/6F5D9DD0-9697-4D35-9B2A-494FF1CE29F5.html. 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/Spokojene-stari-Luhacovice.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/Spokojene-stari-Luhacovice.pdf
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/ochrankyne-varuje-pred-dalsimi-ctyrmi-zarizenimi-pecujicimi-o-seniory/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/ochrankyne-varuje-pred-dalsimi-ctyrmi-zarizenimi-pecujicimi-o-seniory/
https://www.wsj.com/video/unlicensed-homes-fill-a-need-for-japan-elderly/6F5D9DD0-9697-4D35-9B2A-494FF1CE29F5.html
https://www.wsj.com/video/unlicensed-homes-fill-a-need-for-japan-elderly/6F5D9DD0-9697-4D35-9B2A-494FF1CE29F5.html

