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Seminář „Změny ve financování 
poskytovatelů sociálních služeb 
z řad nestátních neziskových 
organizací od 1. ledna 2015“



Oblasti změn
 Financování sociálních služeb – přechod na kraje (úprava §101a)
 Definice střednědobého plánu, doplnění pravidel pro plánování
 Úprava definice okruhu osob
 Přeplatky příspěvku na péči
 Rozšíření okruhu osob, kterým je poskytována pečovatelská služba 

bezplatně
 Přesun agendy inspekce poskytování sociálních služeb

z krajských poboček Úřadu práce na Ministerstvo práce
a sociálních věcí

 Dílčí úpravy v pravidlech pro odejmutí registrace, informování o 
zjištěných nedostatcích o výsledku inspekce
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 Fixace poměrů směrných čísel,
 Úprava náležitostí žádosti kraje o dotaci:
Vypuštění ustanovení upravující seznam poskytovatelů,

na které kraj požaduje dotaci v rámci žádosti (vypuštění
písm. c) v odst. 3 zákona)

 Povinnost použití počítačového programu MPSV za účelem
zajištění pravidla 3E při poskytování veřejných prostředků do
území

Cíl: zajistit dostatečnou stabilitu, ochranu a transparentnost
systému financování sociálních služeb 3



 Definice § 3 písm.) h) se doplňuje zejména o:
- Formulaci, že se jedná strategický dokument obce nebo

kraje schválený na dobu 3 let.
- Reflektování potřeb.
- Specifikaci obsahu plánu.
- Možnost doplnění akčními plány, které se zpracovávají na

období 1 roku a ze střednědobého plánu rozvoje vycházejí.

Cíl: stanovení termínů a obsahu střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb. Postupné slaďovaní a jednotnost v oblasti
plánování.
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Nové ustanovení § 3 písm. h)
Pro účely zákona o sociálních službách se sítí sociálních služeb
rozumí „souhrn sociálních služeb, které v dostatečné
kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností
napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území
kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na
území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť
sociálních služeb je součástí střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb kraje.“

Cíl: vymezení pojmu „síť sociálních služeb“. 5



 V § 4 písm. j) zákona o sociálních službách se doplňuje
současné znění okruhu osob, které mají nárok na příspěvek
na péči

- „cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky,
kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, které je
součástí právního řádu České republiky“ o:

- „nebo osoba zaměstnaná, samostatně výdělečně činná,
osoba ponechávající takové postavení a její rodinná
příslušníci mající právo na rovné zacházení podle předpisu
Evropské unie“.
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» V současnosti upravuje § 22 zákona o sociálních službách
» Doplňuje se povinnost vrátit příspěvek nebo jeho část

osobě, která po smrti oprávněné osoby přijala příspěvek
nebo jeho část, který ji nenáleží. Ustanovení § 22 platí
obdobně.

Cíl: úprava jednoznačných pravidel.
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Rozšíření okruhu osob, kterým se pečovatelská služba
poskytuje bez úhrady
» § 75 odst. 2 se doplňuje o písm. e) ve znění „pozůstalým

manželům (manželkám) po osobách,
které jsou uvedeny v písm. b) až d) starším 70 let“

Jedná se o: účastníky odboje, osoby účastné rehabilitace,
osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací.

Cíl: přijetí žádosti Českého svazu bojovníků za svobodu.
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Kompetence k výkonu inspekce poskytování sociálních služeb
přechází z Úřadu práce České republiky na ministerstvo.
» (§ 85 zákona – zápis informace o výsledku inspekce poskytování

sociálních služeb, § 97 zákona – inspekci poskytování sociálních
služeb provádí ministerstvo, § 98, odst. 2 zákona složení
inspekčního týmu, § 98 odst. 5 zákona ministerstvo je
oprávněno ukládat opatření + pravidla pro ukládání opatření a
správní delikty).

Cíle: vrátit Úřadu práce České republiky původní poslání,
sjednocení výkonu inspekcí poskytování sociálních služeb
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A) pro OBCE
- § 94 písm. e) - předávat kraji relevantní informace pro síť
sociálních služeb

Cílem je, aby kraje měly veškeré dostupné informace a síť
sociálních služeb odrážela aktuální situaci na obecní úrovni.

B) pro KRAJE
- § 95 písm. h) – zohledňovat informace od obce

Cílem je jednoznačně vymezená síť na krajské úrovni. 10



Ministerstvo práce a sociálních věcí má povinnost podle současného znění
zákona o sociálních službách zpracovávat střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb
» § 96 písm. b) se upravuje prostřednictvím návrhu tak, že střednědobý

plán rozvoje sociálních služeb se nahrazuje strategií rozvoje sociálních
služeb.

» Ustanovení § 96 písm. c) – definuje spolupráci
s Ministerstvem vnitra se zrušuje.

Cíle: zajistit existenci národního dokumentu pro sociální služby, zrušit
nadbytečná ustanovení zákona
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Úprava ustanovení § 82 odst. 3 písm. c)
Registrační orgán rozhodne odejmutí registrace, jestliže
„poskytovatel sociálních služeb ani po uložení sankce za
správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. m) nesplní opatření
ke kritériím standardů kvality sociálních služeb uložená při
inspekci poskytování sociálních služeb, nebo“

Cíle: upřesnění podmínek, vazba na uložený správní delikt.
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Úprava § 97 odst. 4 zákona o sociálních službách
- Informovat osoby, které uzavřely smlouvu o poskytování sociálních

služeb (a další taxativně vymezené osoby zákonem) při zjištění
závažných nedostatků a doplňuje se především v případech zjištění, že
výše úhrady je v rozporu se zákonem a prováděcí vyhláškou, absence
výpovědních důvodů ve smlouvě o poskytování sociální služby.

- Povinnost informovat o nedostatku se přenáší z inspekčního týmu na
poskytovatele.

Cíl: informovat o podstatných zjištěných nedostatcích. Úprava základního
výčtu.
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Mgr. David Pospíšil
ředitel Odboru sociálních služeb
e-mail: david.pospisil@mpsv.cz
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vedoucí oddělení koncepce soc. služeb
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