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Úvod  

 

Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 – 2016 (dále jen Národní 

plán) je strategický dokument, který vymezuje hlavní východiska a cíle v oblasti sociálních 

služeb na celostátní úrovni. 

Národní plán vzniká v souladu s § 96 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, který ministerstvu ukládá povinnost zpracovávat střednědobý 

národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů sociálních 

služeb a zástupců osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.  

Za účelem zpracování Národního plánu byla sestavena pracovní skupina složená 

ze zástupců výše zmíněných skupin. Činnosti pracovní skupiny se vedle zástupců MPSV ČR 

účastnili představitelé těchto subjektů: Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Národní 

rady osob se zdravotním postižením, SKOK (Spolek oborové konference nestátních 

neziskových organizací), Unie zaměstnavatelských svazů, EURAG (česká sekce Evropské 

federace seniorů EURAG), Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Ministerstva 

financí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Senátu Parlamentu ČR.  

Národní plán navazuje na předchozí koncepční materiál „Priority rozvoje sociálních 

služeb pro období 2009 – 2012“, který byl podle plánu nelegislativních úkolů vlády 

(usnesení vlády ČR č. 728/2009) předložen vládě ČR pro informaci v září roku 2009. 

Při tvorbě Národního plánu se rovněž přihlíží k dalším důležitým materiálům, jakými jsou 

střednědobé plány rozvoje sociálních služeb jednotlivých krajů, „Koncepce podpory 

transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných 

v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, 

„Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 – 2012“ atd. 

Národní plán je úzce provázaný s projektem „Podpora procesů v sociálních 

službách“, v jehož rámci budou řešena některá z témat popsaných v jednotlivých kapitolách 

Národního plánu. Do určité míry bude tedy tento projekt nástrojem k realizaci v Národním 

plánu vymezených cílů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firmy.cz/detail/2278550-skok-spolek-oborove-konference-nestatnich-neziskovych-organizaci-praha-nove-mesto
http://www.firmy.cz/detail/2278550-skok-spolek-oborove-konference-nestatnich-neziskovych-organizaci-praha-nove-mesto
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1. Podpora rozvoje služeb sociální prevence a sociálního poradenství  

 

Služby sociální prevence pomáhají lidem v překonání jejich nepříznivé sociální situace 

s cílem zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Odpovídají na potřeby lidí, kteří jsou sociálním 

vyloučením ohroženi z důvodů věku či nepříznivého zdravotního stavu, a dále na potřeby lidí, 

kteří se ocitli v krizové životní situaci nebo žijí v sociálně znevýhodňujícím prostředí. 

Působení preventivních služeb směřuje rovněž k podpoře lidí, kteří se v důsledku svých 

životních návyků a způsobu života dostali do konfliktu se společností, stejně jako těch, jejichž 

práva a zájmy byly ohroženy trestnou činností jiných lidí nebo z jiných závažných důvodů. 

Služby sociální prevence a poradenství musí být orgány veřejné správy na národní, 

regionální a místní úrovni podporovány tak, aby v místech, kde se lidé potýkají s problémy, 

na které služby reagují, byla zabezpečena síť služeb, která svou kapacitou a vhodnými 

odbornými metodami napomůže tyto problémy a jejich negativní dopady zmírnit. Žádoucí je 

rozvíjet služby poskytované na komunitním principu včetně ucelené rehabilitace (zejména 

u lidí s duševním onemocněním a zdravotním postižením). Co se týče sociálního 

poradenství, je na místě usměrnit jeho poskytování, aby skutečně efektivně plno svůj účel. 

Znamená to především přizpůsobit organizaci sítě poraden tak, aby jimi zajišťované 

intervence byly dostupné místně i časově. To vyžaduje především vyšší koordinaci 

jednotlivých poskytovatelů a efektivnější využití jejich kapacit, a to včetně odborných kapacit 

orgánů veřejné správy, ale i jasný a udržitelný koncept financování tohoto druhu sociálních 

služeb. 

 

Hlavní cíle:  

a) snižování rizika sociálního vyloučení nebo omezování jeho dopadů 

b) podpora služeb sociální prevence, jejichž potřebnost je v souladu s výstupy 

střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb 

c) optimalizace sítě odborného sociálního poradenství s využitím kapacit kvalitně 

fungujících a etablovaných poradenských sítí 

 

Nástroje:  

a) objektivně identifikovat potřeby jednotlivých cílových skupin uživatelů sociálních 

služeb 

b) podporovat procesy střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

a financování služeb v souladu s výstupy z procesů plánování  

c) podporovat projekty financované z Evropského sociálního fondu (dále jen ESF) 

pro vybrané služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství  

d) legislativní zakotvení oblasti ucelené rehabilitace 

e) rozvíjet metodickou podporu ze strany orgánů veřejné správy vůči poskytovatelům 

sociálních služeb 
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f) usilovat o propojenost služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství 

s dalšími veřejnými službami (zaměstnanost, zdraví, doprava, bydlení, vzdělávání, 

sociálně-právní ochrana dětí, kultura) reagujícími na potřeby obyvatel v daném 

místě/regionu 

g) usilovat o propojenost služeb sociální prevence a poradenství se službami sociální 

péče 
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2. Podpora rozvoje služeb sociální péče 

 

Služby sociální péče napomáhají jejich uživatelům k zajištění soběstačnosti, obnovení nebo 

zachování původního životního stylu a zapojení do běžného života společnosti. Uživatelům 

v zařízeních sociálních služeb zabezpečují důstojné prostředí a přístup. V oblasti rozvoje 

služeb sociální péče je jednoznačně žádoucí soustředit se na jejich poskytování terénní 

a ambulantní formou. Významnou část současných služeb sociální péče představují služby 

poskytované pobytovou formou. Přitom z analýzy krajských střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb mimo jiné vyplynulo, že je nezbytné soustředit pozornost na podporu 

služeb pro lidi se specifickými potřebami ve smyslu § 50 zákona o sociálních službách – 

domovy se zvláštním režimem.  V průběhu tvorby Národního plánu bylo jednoznačně 

dosaženo konsensu v tom, že v zajištění péče o uživatele by měl být preferován princip 

sdílené péče. Vzhledem k potřebám některých lidí užívajících služby sociální péče je dále 

nutné propojení se systémem zdravotnictví, aby byl zajištěn komplexní přístup formou 

dlouhodobé sociálně zdravotní péče. 

 

Hlavní cíle:  

a) zachování života v přirozeném prostředí v maximální možné míře  

b) podpora rozšiřování sítě a kapacit terénních a ambulantních forem služeb sociální 

péče 

c) zajištění odpovídajících služeb pobytového charakteru v závislosti na situaci 

konkrétního člověka  

d) humanizace pobytových zařízení sociálních služeb 

e) dosažení větších návazností mezi systémem sociálních služeb a zdravotnictvím 

především v oblasti dlouhodobé sociálně zdravotní péče 

 

Nástroje:  

a) podporovat dostatečné poskytování služeb sociální péče terénní a ambulantní formou 

podle zjištěných potřeb uživatelů a jejich propojení s odpovídajícími formami 

zdravotní péče 

b) podporovat sdílenou péči vytvořením dostatečné nabídky odlehčovacích služeb 

a dalších služeb umožňujících poskytnutí podpory a péče uživateli a zároveň 

odpočinek běžně pečujícímu člověku  

c) na základě zjištěných potřeb podporovat zajištění dostatečné nabídky služby domovy 

se zvláštním režimem 

d) usilovat o dostatečnou komunikaci a spolupráci mezi resorty zdravotnictví a práce 

a sociálních věcí 

e) zpracovat legislativní zakotvení dlouhodobé sociálně zdravotní péče v ČR 
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3. Transformace služeb sociální péče 

 

Transformace ústavní sociální péče pro lidi se zdravotním postižením směřuje k vytvoření 

koordinované sítě sociálních služeb, které umožní uživatelům žít v běžném společenském 

prostředí. Dosud převažující způsob poskytování sociálních služeb prostřednictvím ústavní 

sociální péče bude postupně minimalizován a nahrazován rozšiřováním nabídky služeb 

reagujících na individuální potřeby jednotlivých uživatelů. Principy transformace lze přitom 

použít i při plánování a poskytování sociálních služeb pro seniory, kdy je také nutné přihlížet 

k jejich individuálním potřebám, demografickému vývoji populace a s tím spojenému nárůstu 

lidí vyžadujících dlouhodobou péči a stanovit nezbytnou míru péče a podpory ve chvíli, kdy 

to tito uživatelé potřebují.  

 

Hlavní cíle:  

a) upřednostňování neformálních a neinstitucionálních forem péče 

b) zlepšení kvality života klientů sociálních služeb v zařízeních i mimo ně 

prostřednictvím nastavení sítě služeb v přirozeném prostředí podle jejich 

individuálních potřeb 

c) přijetí principů vytvořených v rámci procesu transformace jako základních východisek 

pro budování a obnovování systému sociálních služeb  

 

Nástroje:  

a) na základě zmapování potřeb a kompetencí uživatelů ústavní sociální péče provést 

transformaci vybraných pobytových zařízení sociálních služeb ve služby umožňující 

uživateli setrvání v běžném společenském prostředí a aktivní zapojení se na trh 

práce  
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4. Vzdělávání, profesní rozvoj a odměňování 

 

Vzdělávání profesionálů v oblasti sociálních služeb napomáhá kvalitnímu poskytování 

sociálních služeb. Kromě sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je 

žádoucí podporovat také vzdělávání lidí neformálně pečujících o blízké osoby a uživatelů 

sociálních služeb a poskytovat vhodné podmínky pro rozvoj dobrovolnické práce v oblasti 

sociálních služeb. V rámci fungování systému je pak na místě plynule zajišťovat akreditační 

proces včetně nastavení systému kontroly kvality akreditovaných kurzů. Za účelem zlepšení 

výkonu některých funkcí v sociálních službách je třeba dále usilovat o vznik profesního 

zákona. Je rovněž na místě zabývat se otázkou odpovídajícího ocenění pracovníků 

vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách vzhledem k náročnosti jejich 

profese. 

 

Hlavní cíle: 

a) kvalitní poskytování sociálních služeb díky dostatečně vzdělaným profesionálům, 

neformálně pečujícím, popř. dobrovolníkům   

b) informovanost uživatelů a zvýšení jejich kompetence při rozhodování o využívání 

sociálních služeb  

c) kvalitní úroveň vzdělávacích programů a organizací poskytujících tyto programy  

d) vytvoření základního nástroje pro poskytování odborné pomoci novou definicí 

sociální práce a profese pracovníků v sociálních službách  

 

Nástroje:  

a) rozvíjet metodickou podporu při akreditacích vzdělávacích programů 

b) nastavit systém sledování a vyhodnocování kvality akreditovaných vzdělávacích 

programů 

c) finančně podporovat oblast vzdělávacích projektů zejména prostřednictvím 

programů ESF  

d) provést legislativní změny (profesní zákon)  

e) analyzovat náročnost profese sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 

službách a jejich odměňování 
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5. Plánování sociálních služeb 

 

Plánování sociálních služeb je hlavním nástrojem zajištění jejich místní a typové dostupnosti. 

Za účelem zabezpečení takové sítě služeb, jež by odpovídala reálným potřebám, je třeba 

zavést plánování sociálních služeb, na němž by se podíleli relevantní partneři, aby každé 

území bylo pokryto plánem rozvoje sociálních služeb. V rámci plánování sociálních služeb je 

zároveň nutné zajistit odpovídající provázanost mezi obecní, krajskou a národní úrovní, 

nastavit „standard“ pro podobu střednědobých krajských plánů rozvoje sociálních služeb 

a zabezpečit odbornost pracovníků, kteří se plánování sociálních služeb věnují.  

 

Hlavní cíle:  

a) zavedení plánování sociálních služeb jako povinnosti pro správní obvod obce 

s rozšířenou působností za součinnosti obcí daného území  

b) zajištění vyšší provázanosti mezi obecní, krajskou a národní úrovní v rámci 

plánování rozvoje sociálních služeb 

c) vytvoření metodiky pro jednotnou podobu krajských střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb 

d) zajištění odborně kompetentních pracovníků zabývajících se plánováním sociálních 

služeb 

  

Nástroje:  

a) provést legislativní změny v oblasti působnosti při zajišťování sociálních služeb 

b) vytvořit metodická doporučení pro vytváření střednědobých plánů rozvoje sociálních 

služeb z hlediska jejich skladebnosti a s důrazem na finanční části plánů  

c) finančně podporovat procesy plánování a vzdělávání v plánování zejména 

prostřednictvím programů ESF  

d) definovat standard dostupnosti služeb sociální prevence, sociální péče a poradenství 
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6. Kvalita sociálních služeb 

 

Kvalitu sociálních služeb nelze posuzovat odděleně od ostatních tématických okruhů 

reflektovaných v tomto dokumentu. Každému uživateli musí být zaručena ochrana jeho práv 

a individuální přístup ze strany pracovníků sociálních služeb. Způsob poskytování musí 

odpovídat potřebám uživatele, stejně jako organizační či personální zajištění služby 

a podmínky prostředí, v němž je služba poskytována. Měřítkem pro zjišťování kvality 

sociálních služeb jsou standardy kvality sociálních služeb, jejichž naplňování je posuzováno 

v rámci inspekcí sociálních služeb. Z hlediska hodnocení kvality a podpory rozvoje služeb je 

nezbytné zaměřit se na další vzdělávání inspektorů, případně úpravu standardů kvality 

sociálních služeb s cílem financovat ty služby, které budou shledány kvalitními.  

S rozvojem kvality sociálních služeb bezprostředně souvisí také oblast kvality neformální 

péče. Ke zvýšení kvality v této oblasti je třeba věnovat pozornost vzdělávání neformálně 

pečujících (viz kapitola „Vzdělávání, profesní rozvoj a odměňování“) s maximálním 

zapojením místních poskytovatelů sociálních služeb.  

Současně je zapotřebí usilovat o optimální rozmístění kapacit a posílení kompetencí 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti cílené sociální práce.  

 

Hlavní cíle:  

a) podpora kvalitních sociálních služeb na základě poměření kvality jejich poskytování 

prostřednictvím inspekcí a kontroly naplňování standardů sociálních služeb 

b) zvýšení kompetentnosti inspektorů 

c) revize standardů sociálních služeb  

d) posílení spolupráce a koordinace péče mezi neformálně pečujícími a profesionálními 

službami 

e) zintenzivnění sociální práce v přirozeném sociálním prostředí 

 

Nástroje:  

a) prohloubit veřejný dohled, provádět inspekční činnost a věnovat dostatečnou 

pozornost zjišťování spokojenosti u klientů sociálních služeb 

b) realizovat projekt financovaný z ESF pro rozvoj a podporu kvality sociálních služeb  

c) podporovat model komunitní péče a sdílené péče 

d) podporovat management kvality v sociálních službách (EFQM, ISO, Balanced 

ScoreCard, E-qalin, Značka Q, Controlling apod.) 

e) revidovat standardy kvality služeb sociální prevence a poradenství 

f) revidovat standardy kvality služeb sociální péče 

g) revidovat kontrolní mechanismus kvality poskytování neformální péče 

h) zavedení systému dalšího vzdělávání inspektorů 

 



 11 

7. Financování sociálních služeb 

 

V oblasti financování sociálních služeb je hlavním cílem zvýšit efektivitu, hospodárnost 

a transparentnost vynakládání veřejných prostředků a usilovat o postupnou stabilizaci 

systému ekonomického zajištění sociálních služeb. S ohledem na charakter činností podle 

zákona o sociálních službách a právní normy EU1 bude nezbytné vytvořit systém veřejné 

podpory, který umožní dlouhodobou udržitelnost sociálních služeb, a to jak z pohledu 

poskytovatelů služeb, tak i jejich uživatelů, zajistí rovný přístup k financování sociálních 

služeb a vyloučí nedovolenou podporu. Dále je také potřebné dostatečně propojovat 

financování sociálních služeb se střednědobým plánováním a platnými plány rozvoje 

sociálních služeb na daném území. Výsledkem bude optimalizace sítě sociálních služeb 

na obecní, krajské i státní úrovni.  

V souladu s tím musí dojít k úpravě účasti obcí, krajů a státu na financování sociálních 

služeb tak, aby se podíl výdajů územních veřejných rozpočtů vyrovnal. Obce by se měly 

spolupodílet na vytváření potřebných kapacit sociálních služeb na svém území formou 

finanční podpory ze svých rozpočtů (spolupráce s dalšími dotčenými obcemi, které tyto 

sociální služby také využívají nebo mohou využívat). V blízké budoucnosti dojde k přenosu 

některých kompetencí v rozhodování o finančních prostředcích na kraje. Transfery 

z veřejných rozpočtů musí respektovat rovný přístup ke všem typům právních forem 

poskytovatelů sociálních služeb, zajistit minimálně střednědobou perspektivu ekonomického 

zajištění služeb a zároveň mít vyrovnávací charakter, který zohlední specifické okolnosti 

poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb z hlediska území a cílové skupiny.  

Ke změnám musí dojít také u příspěvku na péči. Především jde o to, aby se zvýšila 

adresnost jeho poskytování a aby byl využíván výhradně k zajištění péče a pomoci a nikoli 

k uspokojování jiných potřeb. Je třeba komplexně přehodnotit systém posuzování 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a zajistit tak odpovídající ocenění intenzity péče 

podle její náročnosti. Příspěvek na péči by měl být hlavním zdrojem financování služeb 

poskytovaných za úhradu od uživatele tak, aby došlo ke snížení podílu dofinancovávání 

nákladů formou dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. S tím souvisí i nastavení 

funkčních kontrolních mechanismů, které povedou k hospodárnějšímu a efektivnějšímu 

využívání veřejných i soukromých zdrojů.  

Dalším krokem k naplnění výše uvedeného hlavního cíle bude rovněž stanovení způsobu 

vyčíslení nákladovosti úkonů a činností u jednotlivých druhů sociálních služeb. K tomu musí 

být jednoznačně definovaná terminologie a stanoven jednotný princip prokazování výkonu, 

                                                 
1
 Zejména se jedná o: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití článku 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 

zájmu (2005/842/ES); Rámec společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2005/C 297/04); 

Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění Směrnice 80/723/EEC o zprůhlednění finančních vztahů mezi 
členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků. 
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sledování využití kapacity s přihlédnutím k charakteru služby atd. Tak je možné dojít 

ke stanovení “srovnatelných jednotek nákladů služby“ pro jednotlivé typy sociálních služeb, 

na základě kterých by byla realizována politika finanční podpory z veřejných rozpočtů. 

Částky používané na financování sociálních služeb by tak měly být stanoveny v návaznosti 

na objektivizované náklady na jednotlivé typy služeb a případná regionální specifika 

(např. poskytování služby ve městě nebo v řídce osídlené oblasti apod.).  

 

Hlavní cíle:  

a) zvýšení efektivity, hospodárnosti a transparentnosti vynakládání veřejných 

prostředků a zároveň zajištění dlouhodobé udržitelnosti sociálních služeb 

b) vyrovnání podílu výdajů územních veřejných rozpočtů 

c) revize systému poskytování příspěvku na péči a stanovení nástrojů pro hodnocení 

jeho efektivního využívání 

d) stanovení jednotkových nákladů jednotlivých druhů sociálních služeb 

e) stanovení nástrojů pro hodnocení efektivního použití státních dotací a dalších 

transferů z veřejných rozpočtů 

 

Nástroje:  

a) realizovat jednání se zainteresovanými partnery  

b) realizovat projekt financovaný z ESF „Podpora procesů v sociálních službách“ 

c) provést legislativní změny (konkrétní opatření vyplynou z realizovaného projektu 

„Podpora procesů v sociálních službách“) 

d) upravit systém veřejné podpory  

e) na základě provedených analýz definovat kategorie osob oprávněných k čerpání 

finanční podpory na zajištění péče 

f) stanovit rámec finanční podpory v jednotlivých kategoriích 

g) stanovit formy finanční podpory (peněžní – nepeněžní) v jednotlivých kategoriích 

h) stanovit obvyklé náklady na výkonové jednotky jednotlivých druhů služeb sociální 

péče 

i) vytvořit mechanismus plateb za skutečně provedené výkonové jednotky jednotlivých 

druhů služeb sociální péče 
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Závěr  

 

Národní plán vznikal v průběhu roku 2010 v rámci pravidelných setkávání pracovní 

skupiny sestavené za tímto účelem. S diskusí v rámci tohoto pracovního uskupení vzešla 

klíčová témata, která budou v období let 2011 – 2016 určovat směr rozvoje sociálních 

služeb na celostátní úrovni. Pracovní skupina definovala pro každý tématický okruh několik 

hlavních cílů a současně vymezila nástroje k jejich realizaci. Materiál prošel připomínkovým 

řízením a jeho výsledná podoba bude předložena vládě ČR k projednání. Plnění cílů 

stanovených Národním plánem bude průběžně vyhodnocováno ve formě zprávy o plnění 

cílů předkládané ministrovi práce a sociálních věcí. 

 

 


