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Každoroční 
finanční nejistota
Co nejvíc trápí poskytovatele sociálních služeb, to byla 
jedna z otázek prezidentu Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb Jiřímu Horeckému.

V loňském roce se v souvislosti 
s projednáváním návrhu státní-
ho rozpočtu vedly dlouhé disku-
se o objemu státních dotací na 
poskytování sociálních služeb. 
Jaká je aktuální situace letos, 
neobáváte se, že v souvislosti 
s krácením všech výdajových 
položek dojde k výraznému krá-
cení i objemu státních dotací do 
oblasti sociálních služeb?

Výše státních dotací pro poskytova-
tele není v tuto chvíli ještě stanove-
ná, lze ale očekávat snížení dotací, 
dle mého názoru o 10 - 20 %. V ten 
moment bude velmi důležitý algorit-
mus přerozdělení. Zda půjde o ploš-
né krácení nebo budou zohledňová-
ny jednotlivé typy služeb či právní 
forma poskytovatele. Naším cílem 
však není pouze intervenovat za 
výši dotace, ale také za efektivnější 
využití celkových zdrojů na sociál-
ní služby, což zahrnuje i příspěvek 
na péči. Další související otázkou 
je i postupná cenová deregula-
ce, což by ale bylo na samostatný 
článek. 
 
Jaké kroky podnikla Asociace 
k tomu, aby se loňský rok neo-
pakoval? Jednal jste o této otáz-
ce již s novým ministrem práce 
a sociálních věcí?

Ano, s panem ministrem Drábkem 
jsem se v létě sešel a máme na 
mnoho problematik velmi podob-
ný názor. Těch jednání probíhá a 
proběhla celá řada i s dalšími sub-
jekty, které ovlivňují financování 
sociálních služeb (SK AK ČR, SMO 
ČR, MZ ČR, UZS ČR, MPSV ČR, atp.). 
Situace je ale o trochu složitější 
než v loňském roce a v tuto chvíli je 
předčasné dělat nějaké konkrétní 
závěry. 
 
Jak pokračuje jednání s VZP a 
ostatními zdravotními pojišťov-
nami o hrazení ošetřovatelské 
péče v pobytových zařízeních 
sociálních služeb?

I jednání s VZP ČR, Svazem pojišťo-
ven či jednotlivými dalšími pojišťov-
nami je celá řada. Asociace má od 
letošního roku oficiálně zástupce v 

komisi pro metodiku VZP ČR, v srp-
nu proběhlo jednání k revizní čin-
nosti VZP a nyní nás čekají licitace 
k podmínkám úhrad zdravotní péče 
v PZSS v příštím roce. Budoucnost a 
problematiku zdravotní péče v soci-
álních službách jsem dále projedná-
val s panem ministrem Hegerem a 
intenzivněji by se měla projednávat 
na obnoveném expertním panelu k 
dlouhodobé péči, kde máme jako 
Asociace také zastoupení. 

Na webových stránkách Asoci-
ace probíhá diskuze k zákonem 
ustanovenému vzdělávání pra-
covníků a k nejednotnému vý-
kladu různých vyhlášek MPSV. 
Zařízení vydávají na vzdělávání 
nemalé peníze externím firmám. 
Není i zde možnost úspory?

Asi nejvíce sporným bodem je vý-
klad, resp. definice MPSV ČR týkající 
se stáže a školící akce, se kterou se 
Asociace ne zcela ztotožňuje. Hle-
dat úspory v nákladech na vzdělá-
vání, tj. požadovat zmírnění této po-
vinnosti, budeme moci až v momen-
tě, kdy bude jasná výše dotací na r. 
2011. Ulehčit poskytovatelům tuto 
finanční zátěž je také jedním z po-
slání Institutu vzdělávání Asociace, 
který nabízí vzdělávací programy 
pro všechny cílové skupiny, a to cel-
kem více než 120 seminářů a kurzů 
a samozřejmě za znatelné slevy pro 
členské organizace.  

Při naší sondě v krajích jsme 
zjistili, že zřizovatelé se obávají 
kromě jiného také toho, že při 
snížení dotací nebudou moci 
udržet kvalitu služeb.
Jaký vývoj předpokládáte 
v oblasti standardů kvality? 
Nebylo by lepší náklady na prá-
ci inspekcí a související školení 
inspektorů směrovat sociálních 
služeb? 

Ano to jsou spojené nádoby. Při 
snižování dotací o více než 5 % lze 
očekávat bud snižování kapacit a 
dostupnosti, nebo kvality sociál-
ních služeb. Dle mého názoru, ale 
i přání Asociace, je nutné vyhodno-
tit první roky fungování jak stan-
dardů kvality, tak inspekcí a otevřít 

odbornou diskuzi, jejímž cílem by 
mělo být mimo jiné zvážení úprav 
některých standardů nebo jednot-
livých kritérií, ať už ve smyslu vět-
ší specifikace, úplného vypuštění 
nebo přesunutí do registračních 
podmínek. Požadavky v obdobném 
duchu vyplývají i ze setkávání in-
spektorů nebo v rámci přípravy Ná-
rodního plánu rozvoje sociálních 
služeb ČR. 

Co si Asociace slibuje od pro-
jektu MPSV „Podpora procesu v 
sociálních službách“? Jak se na 
něm bude APSS podílet?

Doufám, že projekt, „Podpora pro-
cesu v sociálních službách“ při-
nese výchozí předpoklady, data a 
podmínky pro stanovení transpa-
rentního a efektivního financování 
sociálních služeb, včetně analýzy 
potřebných kapacit, resp. poptávky 
po těchto službách a jejich potřeb-
nosti. Je škoda, že projekt začíná 
běžet až nyní. Dle mého názoru měl 
být odstartován ihned poté, co bylo 
rozhodnuto o oddálení decentrali-
zace financování sociálních služeb 
na kraje v r. 2008. Já osobně jsem 
členem předsednictva monitorovací 
skupiny a Asociace se velmi pravdě-
podobně bude chtít ucházet o ně-
které subdodávky týkající se analýz 
a studií. 

Co je v tuto chvíli nejpalčivějším 
problémem členů APSS? 

Každoroční nejistota týkající se vý-
še finančních prostředků sociálních 
služeb a s tím související veškeré 
sekundární projevy, tj. např. men-
ší prostředky na odměňování za-
městnanců způsobující větší fluk-
tuaci, snižování kvality, oddálení 
investic a dalšího rozvoje sociálních 
služeb atd.


