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Domovy důchodců nebo zařízení poskytující služby zdravotně postiženým lidem stojí před 
problémem. Do konce června totiž mají ministerstvu práce odevzdat výkazy o své činnosti. 
Aplikace OK systém, přes kterou tak mají učinit, jim však byla zpřístupněna až v minulých 
dnech a řada z nich nedisponuje přihlašovacími údaji. Ministerstvo jim proto rozeslalo 
dopis, ve kterém jim radí, jak zákon obejít. 

Období pro řádné podání výkazů končí k poslednímu červnu. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
na základě rozhodnutí ministryně sice termín posunulo na 30. září 2014, nicméně s institucemi, 
které nepodají výkaz k 30. červnu, bude zahájeno správní řízení a budou jim dány vysoké pokuty, 
které by pro ně mohly být občas i likvidační. 

Už v pondělí proto Asociace poskytovatelů sociálních služeb varovala, že vyplnění rozsáhlé 
statistické evidence je v krátkém časovém okamžiku velmi náročné a v některých případech i 
nemožné. "Stávající situací vystavuje ministerstvo svým přístupem poskytovatele sociálních 
služeb možným finančním postihům a poškozením. Žádáme tímto okamžité řešení 
těchto problémů," varovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve svém stanovisku, které 
rozeslala médiím. 

Ministerstvo sociálním službám v dopise, který rozeslalo v minulých dnech, mimo jiné radí, aby 
do konce června v aplikaci podaly neúplný výkaz, poté se tam opět přihlásily, neúplný výkaz 
smazaly a do konce září podaly nový, tentokrát úplný výkaz. 

"Neúplným" výkazem ministerstvo míní podání jakéhokoli výkazu, neboť klíčové je podle něj v 
tuto chvíli jeho podání, a nikoliv obsah. Tento postup prý doporučuje proto, aby se zmenšilo 
zatížení administrativy krajů. Ty totiž budou muset zahájit správní řízení s těmi zařízeními, která 
nepodají výkaz včas. 

Odpověď na dotaz, zda by nebylo lépe včas aplikaci zprovoznit a dodat přihlašovací údaje, se on-
line deníku TÝDEN.CZ od ministerstva získat nepodařilo. Proto požádal o vyjádření přímo 
prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého. 
Podle něj nejsou problémy s výkazy poprvé. "Už v prvním roce této povinnosti nebyl celý systém 
připraven. Tehdy ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývalo krajské úřady, aby nepokutovaly 
jednotlivé poskytovatele, ale přesto k pokutám docházelo," odpověděl Horecký. 
Dalším problémem podle něj je, že zařízení poskytující sociální služby nikdy nedostala informaci 
o tom, zda a jak jsou tato data vůbec zpracovávána a používána. "Každopádně situace, 
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kdy se chybou jakéhokoliv státního orgánu dostávají do problémů - tedy do nedodržení zákonné 
povinnosti - poskytovatelé sociálních služeb, pro nás není akceptovatelná," dodal Jiří Horecký. 

 


